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... حتليل وقياس الرفاهية وعالقتها بعدالة توزيع الدخل

المستخلص
لقد اتسعت الفجوة بين شرائح الدخل المختلفة وأصبحت هناك طبقتان الفئةة الةدنيا والفئةة العليةا نتيجةة
 لذا جاءت الضرورة لتحليل وقياس الرفاهية وعالقتها بعدالة التوزيع الداخلي.عامل التضخم والفساد المالي
 ومةةن أهةةم المرشةةرات التةةي. باالسةةتعانة باسةةتمارة االسةةتبيان1122 فةةي مدينةةة دهةةوك عين ةة دراسةةية لسةةنة
استخدمها الباحث فةي بحهةه هةذا هةو منحنة لةورنز والمعامةل الجينةي ومعامةل االخةتالش ومرشةر الرفاهيةة
 ومةةن اهةةم مصةةادر البيانةةات هةةي التقةةارير ا حصةةائية المنش ةورة والعمةةل الميةةداني ماسةةتمارة.اال قتصةةادية
) حيةا سة نيا تةم اختيةارهم عشةوائيا هةم الحصةول علة67( ) أسرة من بةين011( االستبيان] و قد تم اختيار
 ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في بحهه هذا هو وجود تباين بير فةي توزيةع الةدخل. إجابة331
 مةةن سة ان دهةةوك يحصةةلون علة%71 لصةةالح الطبقةةات العليةةا مةةن خةةالل المعةةامالت المةةذ ورة نفةةا وإن
 وتم تقديم عدد من المقترحات من أهمها ضرورة التدخل الح ومي إلعادة توزيةع. من إجمالي الدخل%33
. الدخول لصالح الشرائح الدنيوية باستخدام سياسات مالية مناسبة وخلق مصادر أخرى للدخل وتنويعها

،ةة، مسةتوا المعي، التفةاوت، مصةادر الةدخل، العدالةة، توزيع الدخل القومي، الرفاهية:الكلمات المفتاحية
.  معامل االختالف، المعامل الجيني،منحنى لورنز
Abstract
The gap between the different classes of income has widened and there were two levels, the
upper and the lower classes of income as a result of the inflation factor and managerial corruption
.Therefore, there was a necessity to analyze and measure welfare and it’s relation with income
distribution fairness in the city of Dohuk as a case study for the year 2011, through the form of a
questionnaire . One of the most important indicators which the researcher used is Lorenz curve,
genetic coefficient , coefficient of variation and the economic welfare index . The most important
sources of data are the published statistical reports and the field works (form of questionnaire).The
researcher selected 500 families from 76 residential districts which were selected randomly ;then,
he gathered 330 answers. Among the most significant results that the researcher concluded, is the
existence of a considerable variation in the income distribution in the interest of the upper classes
through the aforementioned factors. It shows that %60 of the population of Dohuk are receiving
%38 of the total income .Finally the study suggested several recommendations , among the most
important of which are the need for the government intervention to redistribute the income in favor
of the lower classes through appropriate fiscal policies and creating other sources of income .
KeyWords: Welfare distribution of National, income, Justice, Sources of income, inequality,
Standard of Living, the Lorenz Curve, Genetic, Laboratories, the Coefficient of
Variation
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المقدمة
إن الهدش ا ساس ل ل مجتمع مةن المجتمعةات علة اخةتالش أنظمتهةا االقتصةادية والسياسةية
هةةو رفةةع المسةةتوى المعاشةةي ل البيةةة س ة ان ذلةةك المجتمةةع عةةن طريةةق االسةةتخدام العقالنةةي للمةةوارد
الطبيعيةةة والبشةةرية المتاحةةة بهةةدش تحقيةةق النمةةو المت ةوازن فةةي افةةة المجةةاالت وتوزيةةع همةةرة هةةذ
العملية بالش ل العادل إل أقص حد مم ن وفي الوقةت الةذت تنتشةر فيةه ظةاهرة التفةاوت وتنحسةر
فيةةه الفئةةات الوسةةطية فالبةةد مةةن تةةدخل جةةاد مةةن قبةةل الح ومةةة للحةةد مةةن تلةةك ظةةاهرة ومحاولةةة تقليةةل
الفوارق بين الطبقات االجتماعية عن طريق استخدام السياسات االقتصادية السليمة.
اهمية البحث
ت مةةن أهميةةة البحةةث فةةي بيةةان مةةدى التفةةاوت فةةي توزيةةع الةةدخل بةةين الطبقةةات االقتصةةادية
وانع اسها عل مستوى رفاهية العينة موضوع البحث واقتراح المعالجات الالزمة بشأنها.
هدف البحث
يهدش البحةث إلة تحليةل وقيةاس الرفاهيةة وعالقتهةا بعدالةة توزيةع الةدخل فضةال عةن تحديةد
مصادر الدخل في مدينة دهوك لسنة  1122من خالل االستعانة ببيانات اسةتمارة االسةتبيان المعةدة
لةةذلك ال ةةرك .و ةةذلك تةةوفير المعلومةةات الالزمةةة للجهةةات المتخصصةةة ل ةةرك التخطةةيط ورسةةم
السياسات المم نة.
م،كلة البحث
تظهةةةر مشةةة لة البحةةةث فةةةي أن مسةةةتوى الةةةدخل الحقيقةةةي للفةةةرد واالسةةةرة مةةةنخفك نتيجةةةة
لالرتفاعات المستمرة في المستوى العام لألسعار فضال عن الفجوة ال بيرة بةين دخةول ا فةراد ةل
هذا أدى إل نشوء وانتشار الفسةاد وعةدم مسةاهمة هةذ الطبقةات (المنخفضةة الةدخل) فةي التطةوير
والتقدم االقتصادت لذلك المجتمع .
فرضية البحث
يفتةةرك البحةةث بةةأن الت يةةرات السياسةةية واالقتصةةادية فةةي هةةذ المدينةةة لهةةا تأهيرسةةلبي عل ة
مستوى رفاهية المجتمع نتيج ّة لزيادة التفاوت في توزيع الدخول .
منهجية البحث
اعتمةةد الباحةةث عل ة المةةنهج التحليلةةي االحصةةائي (االسةةتنباطي) إعتمةةادا عل ة بيانةةات عينةةة
مسحوبة من مجتمع البحث.
هيكلية البحث
يتةألش البحةث مةةن مبحهةين وهمةةا الجانةل النظةةرت والجانةل التطبيقةةي فضةال عةةن مةا توصةةل
البحث من استنتاجات والمقترحات لبيان مدى التفاوت في توزيع الةدخول لعينةة البحةث والتةي يم ةن
االستفادة منها في مجال التخطيط ورسم السياسات االقتصادية.
الجانب النظري للبحث
مفهوم تفاوت توزيع الدخل ومقاييسه
تسةةع الةةدول الناميةةة فةةي خططهةةا اإلنمائيةةة إلة تحقيةةق مسةةتوى معيشةةة مرتفةةع.وإن االرتفةةاع
بمستوى المعيشة للس ان يعتبر من الضرورات المادية للحياة من (ما ةل وملةبس ومسة ن) .فالتنميةة
االقتصادية ليست مجرد وسيلة لزيادة الدخل القةومي السةنوت فحسةل وإنمةا هةو أيضةا وسةيلة لرفةع
مسةةتوى معيشةةة س ة ان تلةةك الدولةةة .ففةةي معظةةم دول العةةالم الهالةةث هنةةاك فئةةة معينةةة مةةن الس ة ان
مسيطرة بال امل عل الموارد المالية وعل معظم االنشطة االقتصادية في الدولة مما يدل علة أن
الةةدخل ريةةر مةةوزع توزيعةةا عةةادال بةةين فئةةات الس ة ان .ويعتبةةر تقليةةل التفةةاوت فةةي توزيةةع الةةدخول
والهروات هدفا من ا هداش االجتماعية( .عريقات  .)06-07 2996إن مش لة عدم عدالة توزيع
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الدخول والهةروات هةي مشة لة تعةاني منهةا العديةد مةن الةدول المتقدمةة والناميةة حيةث إنهةا مازالةت
شاخصةةة وتتعمةةق باسةةتمرار مةةع تتةةابع الفتةةرات الزمنيةةة المختلفةةة .ما أن للعولمةةة تةةأهيرا سةةلبيا عل ة
اختالش الدخول الذت سينع س بالتأ يد عل الدخل العةائلي و يفيةة توزيةع هةذا الةدخل .عةدا مةا تقةدم
فأن استخدام مقياس الناتج المحلي ونصةيل الفةرد مةن الةدخل مرشةر للرفةا والمسةتوى المعيشةي ال
يع س التوزيع الحقيقي للةدخل .طالمةا أن توزيةع الةدخول ريةر عةادل وتشةتتها بيةر جةدا (UNDP,
).2001, 46
أوالا -المفاهيم األساسية للدخل وطرائق توزيعه
بدأ االهتمام بدراسة الةدخل القةومي وعدالةة التوزيةع وقيةاس تفةاوت الةدخل مةن قبةل المف ةرين
االقتصاديين بعدالحرل العالمية الهانية.والشك ان دراسة عدالة توزيةع الةدخل وطرائةق قياسةه انةت
لها اهميةة خاصةة للسياسةين واالقتصةاديين واالجتمةاعيين والبةاحهين والمخططةين فةي رسةم السياسةة
االقتصةةادية ورسةةم االتجةةا العةةام لنمةةو االقتصةةاد القةةومي علةة المةةدى المتوسةةط والمةةدى الطويةةل
(عبدالرحمن . )76 1112وسنحاول هنا فةي هةذا الصةدد (المبحةث) توضةيح بعةك المفةاهيم ذات
الصلة بدراسة الدخل وعدالة توزيعه.
أ -مفهوم توزيع الدخل القومي وأهميته
يقصد بتوزيع الدخل القومي "تحديد حصة ل عنصر انتاج ومساهمته في ت وين هذا الةدخل"
واسلول هذا التوزيع يع س طبيعةة النظةام االقتصةادت و ليةة عملةه .التوزيةع هةو حصةيلة عمةل اليةة
النظام االقتصادت لتوزيع ماتم انتاجه عل العناصةر التةي أسةهمت فةي خلقةه ةل بحسةل وزن هةذ
المساهمة .ويتم التوزيع في ل نظام بحسل مبدأ معين يقوم عليه النظام بالش ل الذت يع ةس طبيعةة
العالقات االقتصةادية واالجتماعيةة بةين عناصةر االنتةاج ذاتهةا( .جةواد  )32 1117ويقةاس رنة
الدول ة عادة بمقياس أساسه "متوسط نصيل الفرد من الدخل القومي الحقيقةي أو االنتةاج القةومي "اذ
(في ارلل الحاالت) لما زاد نصةيل الفةرد مةن هةذا الةدخل لمةا دل ذلةك علة إن الدولةة المعنيةة
أ هر تطوراّ وتقدما ّ اقتصةاديا ّ ول ةن لةيس دائمةا ن هنةاك دوال تمتلةك مةوارد طبيعيةة هائلةة وعةدد
سةة انها قليةةل فيظهةةر متوسةةط الةةدخل مرتفةةع وتعةةد تلةةك الةةدول متخلفةةة اقتصةةاديا وريةةر متقدمةةة
اجتماعيا  .ويحسل نصيل الفرد عل أساس "قسةمة مجمةوع الةدخل القةومي النةاتج عةن انتةاج السةلع
والخدمات عل عدد الس ان" .و لما زاد مجموع الدخل القومي وقل عدد السة ان زاد نصةيل الفةرد
من الدخل .ومتوسط نصيل الفرد من الدخل القومي لةه ا هميةة ال بةرى إذ لمةا زاد نصةيل الفةرد
مةةن الةةدخل القةةومي زادت القةةوة الش ةرائية ول نةةه يجةةل علينةةا أن نةةذ ر أن متوسةةط نصةةيل الةةدخل
القةةومي ال يةةدل بالضةةرورة عل ة الحالةةة االقتصةةادية لجميةةع ا فةةراد ن ذلةةك يةةرتبط بعدالةةة توزيةةع
الدخل والهروة إذ إن تر ز الهةروة والةدخل فةي يةد عةدد قليةل مةن االفةراد مةن شةانه ان يحةرم عةدد
بير مةنهم مةن هةذا الةدخل والهةروة  .مةا إن مسةتوى المعيشةة ( (Standard of livingيةرتبط فضةال
عن مستوى الدخل بت اليش المعيشة ) (cost of livingوالقوة الشرائية ومةا إليهةا( .الصةقار 2931
 .)30وتسةةع الح ومةةات المختلفةةة إل ة معرفةةة مسةةتوى المعيشةةة فةةي بلةةدانها مةةع مةةا يشةةمله تطةةور
المسةةتوى المةةذ ور مةةن مجةةاالت و وفقةةا للمقةةاييس المعتمةةدة دوليةةا  .ف ة ن المسةةتوى المةةذ ور يةةرتبط
بحجةةم السةةلع والخةةدمات التةةي يسةةتلمها أو يسةةتهل ها الفةةرد اعتمةةادا عل ة دخلةةه النقةةدت ومةةن هةةم ف ة ن
االرتفةةاع فةةي مسةةتوا المعيشةةي رهةةنّ بزيةةادة مايسةةتعمله أو يسةةتهل ه مةةن السةةلع والخةةدمات  .وهةةذا
اليتحقق إال بزيادة افية ما في حوزته من قوة شرائية حقيقية تتمهل في زيادة حقيقية في الةدخل .لةذا
ف ن متوسط دخل الفرد في أت مجتمع اقتصادت هو الذت يحدد مسةتوى المعيشةة ومةن جهةة أخةرى
ف ن مستوى المعيشة في المجتمع يتحدد ايضةا مةن خةالل دعةم افةراد المجتمةع للحصةول علة مقةدار
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من الدخل ل ي يستطيع ان يحقق الرفاهية فراد عائلته وادخار قسم منةه إن زاد مةن الةدخل الفةردت
(حسين . )12-12 2930
ب -طرائق توزيع الدخل
عند الحةديث عةن توزيةع الةدخل يجةرت عةادة الفصةل بةين هةالث قضةايا مهمةة ذات اتصةال
بالموضوع وهي (الفارس . )90-92 1112
 -2التوزيةع ال،خصةةي :التوزيةع الشخصةةي يتعلةق بالةةدخل الةةذت يحصةةل عليةه الفةةرد .وفةةي العةةادة ال
تهةةتم دراسةةات توزيةةع الةةدخل هيةةرا بالخلفيةةة التاريخيةةة لحصةةول فةةرد مةةا عل ة الهةةروة بقةةدر
اهتمامها بحجم الدخل الذت يمل ةه وفةي بعةك ا حيةان باهتمامهةا بمصةدر هةذا الةدخل مةا إذا
ان أجراّ أو ريعا ّ أو ربحا ّ أو فائدة.
 -1التوزيةةع الةةوظيفي :امةةا "التوزيةةع الةةوظيفي" فهةةو ال يهةةتم بةةاالفراد ودخةةولهم الشخصةةية وانمةةا
بعوامل اإلنتاج وهي العمل ورأس المال وا رك والتنظيم .ونظرية التوزيةع هنةا تبحةث عةن
ال يفية التي يحصل فيهةا ةل عامةل مةن عوامةل االنتةاج علة دخلةه وهةذا اليةتم عةادة مةن دون
التطرق لعوامل العرك والطلل التي تحدد االسعار النسبية لعوامل االنتاج .
-3الحصص التوزيعيةة :أمةا الحصة التوزيعيةة فهةي تبحةث فةي الحصة النسةبية التةي يحصةل
عليهةا ةةل عنصةةر مةةن عناصةةر االنتةةاج مةةن الةةدخل القةةومي .وفةةي ال هيةةر مةةن االحيةةان ال يفةةرق
بعك االقتصاديين بين عنصرت رأس المةال واالرك وذلةك للصةلة الوهقيةة بينهمةا .وللتعةرش
عل نمط توزيع الدخل ومةدى التفةاوت فةي التوزيةع ينب ةي تحديةد ماهيةة هةذا التفةاوت وأسةاليل
تحليلةةه والعوامةةل التةةي تةةرهر فيةةه وفةةي هةةذ النقةةاط تباعةةا .تةةدور ف ةةرة التوزيةةع حةةول ا نصةةبة
المتفاوتة التي يحصل عليها ا فراد عند انتقةال المنتجةات النهائيةة إلة ا سةواق .بمعنة نصةيل
الفرد مةن النةاتج النهةائي للمجتمةع( .الحصةرى  )299 1116تتعةدد العوامةل التةي تةرهر علة
توزيع الدخل في ةل مسةتوى مةن مسةتويات التةأهير هةي "الدولةة االقلةيم الج رافةي أو القطةاع
االقتصةةةادت العائلة والفةةةرد" .وهةةةي العوامةةةل التةةةي تتواجةةةد فةةةي إطةةةار مةةةدخل متعةةةدد ا بعةةةاد
وسنعرك هم هذ العوامل في ل مستوى تباعا هي "النمو االقتصةادت ومةدى تةدخل الدولةة
في المجال االقتصادت و عةدداالفراد العةاملين فةي العائلةة وحجةم العائلةة" (الحصةرت 1116
. )122-111
ثانيا ا -ماهية التفاوت وتأثيرها في توزيع الدخل
إن اتساع فجوة توزيع الدخول يعةد مةن أخطةر ا مةراك االقتصةادية واالجتماعيةة علة حةد
سواء ذلك نها تهمش أو تشرد فئة ليست بالقليلة من المجتمع .مما يعني تقوقع هذ المجموعةة فةي
دوائر التخلش والحرمان ومنها تتسرل تدريجيا إل دوائةر االنحةراش والجريمةة( .العةاني 1111
 . )00و يعةةد التفةةاوت فةةي توزيةةع الةةدخول واحةةداّ مةةن الموضةةوعات المهمةةة التةةي حظيةةت باهتمةةام
االقتصاديين الرتباطها بمستويات معيشة ا فراد وحياتهم اليومية مةن جهةة واعتبارهةا هةدفا ّ مةن
أهداش التنمية االقتصادية من جهة أخرى( .المشهداني وشاوت .)226 1111
أ -اسباب التفاوت
إن العديةةد مةةن العوامةةل االقتصةةادية واالجتماعيةةة والسياسةةية المتداخلةةة مةةع بعضةةها تسةةببت
وتتسةةةبل فةةةي ن شةةةوء واسةةةتمرارية التفةةةاوت وحدتةةةه .وإن أهةةةم تلةةةك العوامةةةل تتمهةةةل بمةةةا يةةةةأتي
(عهمان )21-22 1112
 -2الخصائ الوراهية الموهبة والذ اء.
 -1تفاوت توزيع الم اسل الشخصية .
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 -3عدد أفراد العائلة.
 -2فعالية السياسات المالية.
 -0التفاوت في توزيةع الهةروة ووسةائل االنتةاج تعةد الهةروة ووسةائل االنتةاج مصةادر مهمةة للةدخل.
عليه ف ن التفاوت في توزيعهما يردت إل التفاوت في توزيع االدخل.
وعلةة الةةررم مةةن ا سةةبال أعةةال فقةةد بةةين ةةوزنتز أن هنةةاك جملةةة مةةن العوامةةل االقتصةةادية
واالجتماعيةةة والسياسةةية التةةي تسةهم فةةي نشةةوء هةةذ الظةةاهرة (ظةةاهرة التفةةاوت) إال أنةةه أ ةةد أن
هناك عامالّ يردت الدور ا ساسي في نشوء تلك الظةاهرة أال وهةو تحةول مةن القطةاع التقليةدت
فةةي المنةةاطق الريفيةةة إل ة القطةةاع المتقةةدم فةةي االقتصةةاد الةةذت يتواجةةد فةةي المنةةاطق الحضةةرية.
(الفارس )210 1112
ب -اآلثار المترتبة على التفاوت
إن ا هر االقتصادت للتفاوت فةي توزيةع الةدخول يتمهةل فةي الت يةر الحاصةل فةي حجةم الطلةل
واإلنفاق عل السلع والخدمات وذلك عندما يت ير النمط االستهال ي المعتاد حةين يفقةد المسةتهل ون
العقالنية في تصرفاتهم .أما بالنسبة لآلهار االجتماعية لتفاوت الدخل فأنها تتجسةد فةي التةأهير السةلبي
علة المسةةتوى المعيشةةي الةةذت يةةنع س اجتماعيةا ّ علة معظةةم شةةرائح المجتمةةع وخصوصةا ّ اصةةحال
الدخول الهابتة و ذلك يردت التفاوت إل إرباك في التوازن االجتمةاعي وإهةراء بعةك الفئةات علة
حسال فئات أخرى .وستقود ذلك إل انتشار هير من االعمال المحضورة أو رير القانونية المتمهلةة
بالرشوة واالختالس إلشباع الحاجات الضرورية وا ساسية (الشماع ومهدت .)37-30 2999
جـ -معالجة م،كلة التفاوت
مش ة لة التفةةاوت فةةي الةةدخول قديمةةة التةةأريم فمةةا زال هنةةاك تفةةاوت فةةي الصةةفات الطبيعيةةة
الموروهة مع االنسان لذا البد أن ي ون التفاوت فةي القابليةات واإلنتةاج والةدخل هةذا شةي ّء ال يم ةن
إن ار ول ن مع ذلك فان هذا االختالش والتفاوت في القابليات الفردية اليبيح أن يخلق تفاوتةا ّ بيةراّ
بين افراد المجتمع .وعل هذا فأن متابعة ومراقبة توزيع الدخول باتت من ا مور المهمة ل ونهةا
تم ن الدولة من اتخاذ اإلجراءات ال فيلة ب عادة توزيع الدخول بما يضةمن زيةادة عدالةة التوزيةع
أو تفادت ازدياد التفاوت عل ا قل .وتحقيق العدالة االجتماعية (عبدالوهال .)216 2976
د -تأثير التفاوت على الرفاهية االقتصادية
يعبر مصطلح الرفاهية بش ل عام عن السعادة وررد العيش وإنها تأخذ عةدة أبعةاد اجتماعيةة
وسياسةةية واقتصةةادية تجنبةةا للةةدخول بتفسةةيرات فلسةةفية عةةن ماهيةةة ا شةةياء التةةي تزيةةد مةةن سةةعادة
المجتمع فسوش ن تفي بالتفسير االقتصادت لرفاهية المجتمةع .وقةد عرفةت الرفاهيةة االقتصةادية بة "
ذلك الجزء من الرفاهية االجتماعية الذت تح مه وترهر به العوامل االقتصادية في ضةوء االم انةات
االقتصادية من خالل االست الل ا مهل للموارد االقتصادية المتاحة وتحقيق أقص إشباع مم ن مةن
افةةة السةةلع والخةةدمات لعمةةوم أفةةراد المجتمةةع"( .الع يلةةي  )161 1111ويةةرى الةةبعك إن زيةةادة
الةةدخل القةةومي مقيةةاس حقيقةةي للرفاهيةةة االقتصةةادية والتقةةدم االجتمةةاعي .ول ةةن هةةذ النظةةرة ريةةر
صحيحة ن الدخل القومي لم يقصد به أبداّ قياس مهل هذ المفةاهيم الذاتيةة وريةر الموضةوعية التةي
تتأهر ب هير من العوامل رير االقتصادية( .عبدالرحمن ومحمةد  .)231 2999إن حجةة المنفعيةين
للمساواة هي إن المنفعة الحدية للنقود تتنةاق بتزايةد مسةتويات دخةول االفةراد وبالتةالي يزيةد مةن
إجمالي الرفاهية في المجتمع  .فقد ذ ر (بيجو) أن إعادة التوزيع من ال نةي إلة الفقيةر تةردت إلة
حصةةول الفقيةةر عل ة هيةةر مةةن ضةةرورياته مقابةةل ضةةياع ال نةةي لقليةةل مةةن حاجاتةةه االقةةل حةةدة.
وبالتةةالي زيةةادة إجمةةالي الرفاهيةةة شةةريطة أن ي ةةون ل ةةال الشخصةةين الةةذوق أو المةةزاج نفسةةه وال
تردت إعادة التوزيع إل تقلي الدخل القومي بأت ش ل من االش ال( .عهمان )210 1112
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ثالثا ا -قياس درجة التفاوت في توزيع الدخل بين الطبقات االقتصادية
قد حاول علماء االقتصاد واالحصاء أن يستخرجوا القوانين التةي بموجبهةا يقةاس التفةاوت فةي
الدخول ومن أشهر هذ القوانين هو قانون (باريتو  )paretoومردا أنةه لمةا ازداد الةدخل أدى إلة
زيادة التفاوت في توزيعه (بسبل ظهةور قةوى أو مت يةرات تعمةل علة ذلةك وفةي مقةدمتها الفسةاد)
وذلك ما يردت بةدور إلة تقليةل عةدد المسةتفيدين منةه أت بعبةارة أخةرى إن مقةدار الةدخل يتناسةل
تناسبا ّ ع سيا ّ مع عدد ا فراد الذين يستحوذون عليه( .عبدالوهال  )216 2976ويم ن الوصةول
إلة قيةاس رقمةي لنسةبة عةدم المسةاواة فةي توزيةع الدخل وبطبيعةة الحةال فلةن يوجةد مجتمةع انسةةاني
تتحقق فيه المساواة التامة في التوزيع أو توزيعه ي ون توزيعةا مقبةوال .ريةر أن ةل توزيةع حقيقةي
للةةدخل يتوسةةط ب ةين هةةاتين الحةةالتين المتطةةرفتين .ف ننةةا نسةةتعين بمعامةةل جينةةي ومعامةةل االخةةتالش
والمنحن المسةم بة (منحن لةورنز) للداللةة علة مةدى التفةاوت فةي الةدخول (عمةر -63 2967
. )62رير أن التعادل التةام بةين المنةافع الحديةة لةدخول افةة أفةراد المجتمةع ال ينطةوت علة تحقيةق
المسةةاواة التامةةة فةةي توزيةةع الةةدخول .إذ يختلةةش ا فةةراد لةةيس فقةةط بةةاختالش أعبةةائهم االجتماعيةةة
وحاجتهم إل الدخل بل باختالش ميولهم وأذواقهم وقدرتهم عل إشةباع الحاجةات( .عمةر 2967
 .)66ويختلش ا فراد في القدرات الذهنية والخبرات العلمية فال يتساوى العالم والجاهل ومن هنةا
فالبةةد مةةن قةةدر مةةن التفةةاوت ليحفةةز التفةةوق والتميز.والصةةورة السةةائدة لتوزيةةع الةةدخل هةةي (التفةةاوت
المتوسط) وهي درجة وسط بين التفاوت والعدالة المطلقة .و جل التعرش علة عدالةة أو العدالةة
توزيةةع الةةدخل ويم ننةةا اسةةتخدام مجموعةةة مةةن الطرائةةق العلميةةة لهةةذا ال ةةرك .وفيمةةا يةةأتي بعةةك
الطرائق الخاصة بقياس وتحليل عدالة توزيع الدخل القومي (الحصرى )122 1116
 .2منحنى لورنز(Lorenz Curve) :
لقةةد أسةةةتخدم هةةذا المنحنةةة ول مةةرة مةةةن قبةةل االحصةةةائي ا مري ةةي ( )M.O.Lorenzعةةةام
 2901وهو يعةد حاليةا مةن أ هةر ا شة ال البيانيةة اسةتخداما للتعبيةر عةن حجةم التفةاوت فةي توزيةع
الةةدخل أو الهةةروة وريرهةةا .وهةةو واحةةد مةةن أهةةم ا سةةتخدامات فةةي تحليةةل بيانةةات الةةدخل العةةائلي
للوقوش عل مدى عدالة توزيع الدخول .وقد تزايد ا هتمام بهةذا الجانةل فةي السةنوات ا خيةرة بعةد
أن أظهرت العديد من الدراسات أن النمو ا قتصادت الذت شهدته بعك الةدول الناميةة رافقتةه زيةادة
في التفاوت في توزيع الةدخول (الطبةولي  .)22-21 2991ويسةتخدم منحنة لةورنز للتعبيةر عةن
عدالة توزيةع الةدخول مةن جهةة فضةال عةن ارتباطةه بعةدد بيةر مةن مقةاييس الالمسةاواة (التفةاوت)
المشةةةتقة عنةةةه وبشةةة ل خةةةا (المعامةةةل الجينةةةي ومعامةةةل االخةةةتالش ومعامةةةل ةةةوزنتز) الواسةةةع
االسةةتخدام مةةن جهةةة أخةةرى (المشةةهداني  .)211 1111هنةةاك حالت ةان لعدالةةة التوزيةةع باسةةتخدام
منحن لورنز .ف ذا ما وقع منحن لورنز عل خط المساواة أو خط التوزيع ا مهةل (الخةط المرشةد
 )Guide Lineيعني أن المسةاواة سةت ون تامةة ( )%211فةي توزيةع الةدخول (وهةي حالةة نةادرا مةا
تحدث أو التحدث من االطالق) و لما يقترل من خط المساواة فهذا دليل عل توزيةع أ هةر عدالةة.
أماعندما اليقع التوزيع عل هةذا الخةط بةل علة منحنة تحتةه فة ن هةذا المنحنة هةو منحنة لةورنز
لعةةدم عدالةةة التوزيةةع .و لمةةا اتسةةعت الفجةةوة بةةين هةةذا المنحن ة والخةةط المرشةةد لمةةا زادت العدالةةة
التوزيع والع س صحيح (الطبولي .)27-20 2991
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النسبة المئوية التراكمية

للدخل

خط المساوات
المطلقة

منحنى
لورنز

النسبة المئوية التراكمية للسكان

الش ل  2منحن

لورنز Lorenz Curve

المصدر :محمد .72 1116
 .1معامل جينيGini Coefficient :

باالعتماد عل منحن لورنز أقترح عالم الرياضيات اإليطالي (جيني) مقياسةا جبريةا لدرجةة
التفاوت في توزيع الدخل الةذت يمهةل نسةبة المسةاحة بةين خةط ( )20ومنحنة لةورنز أت المسةاحة
ال لية تحت خط (( )20البزاز .)93 2993
النسبة المئوية للدخل %211

خط المساوات
المطلقة

منحنى لورنز

النسبة المئوية للسكان %
%211

المصدر :محمد .77 1116

الش ل  1مرشر جيني Gini Index
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ويعد معامل جيني من المعايير الرياضية السةائدة فةي دراسةة وقيةاس عدالةة توزيةع الةدخول
بل يعد من أ هر المقايس استخداما عتبارات عديدة منها ارتباطةه بعةدد بيةر مةن مقةاييس التفةاوت
في توزيع الدخول والرفاهية االقتصادية وعالقتةه بمنحنة لةورنز الواسةع االسةتخدام بحيةث يم ةن
تقدير من الدوال المعبةرة عةن هةذا المنحنة  .وتوجةد صةيض رياضةية مختلفةة لحسةال معامةل جينةي
من أبسطها الصي ة اآلتية (المشهداني )261 1111
1
 (Si  Si1 )WI
100000

G  1

حيث إن
=Siالت رار النسبي الترا مي للدخل للفئة الالحقة.
 =Si-1الت رار النسبي الترا مي للدخل للفئة السابقة.
 =WIالت رار النسبي لفئات ا سر.
 =Gالمعامل الجيني.
هةذا ويسةةتمد معامةةل جينةةي ف رتةه مةةن منحنة لةةورنز .ويةةتم الحصةول علة هةةذا المعامةةل مةةن
الناحيةة الهندسةية بحسةال نسةةبة المسةاحة المحصةورة بةةين منخنة لةورنز والخةةط المرشةد مةن جهةةة
أخرى .وهندسيا يعبر عن المعامل الجيني بالمعادلة اآلتية
معامل جيني =

المساحة بين منحن لورنز والخط المرشد
المساحة ا جمالية تحت الخط المرشد

و لما برت مساحة البسط أرتفع معامل جيني وازداد تفاوت التوزيع وتتراوح قيم المعامةل
الجيني ما بين الصفر الةذت يمهةل حالةة العدالةة التامةة والواحةد الصةحيح وهةي الحالةة القصةوى مةن
سوء توزيع الدخول (العاني .)73 1111
 -3معامل االختالفCoefficient of Variation (C.V) :
يقصد بمعامل االختالش بأنه التباعد أو التقةارل الموجةود بةين قةيم المشةاهدات التابعةة لمت يةر
ما .ومعامل االختالش هي مقياس لمدى تشتت قيم المشاهدات عن وسةطها( .الةراوت )90 2963
ويعةةرش معامةةل االخةةتالش بأنةةه النسةةبة بةةين االنحةةراش المعيةةارت فةةي توزيةةع معةةين إل ة وسةةط ذلةةك
التوزيع( .هرمز  )231 2991افرك أن (  ) xيمهةل الوسةط الحسةابي لمجموعةة القةيم وأن ()S
يمهل ا نحراش المعيارت لها .عندئ ٍذ يعرش معامل االختالش عل النحو اآلتي
S
 100
x

C.V

ويعةد معامةل االخةتالش بحةق أفضةل أنةواع معةامالت التشةتت إذ يوضةح هةذا المعامةل نسةةبة
حصة ل وحدة من وحدات الوسط الحسابي مةن ا نحةراش المعيةارت .وعليةه وعنةد إجةراء مقارنةة
بين قيم مجموعتين تتم مقارنة معامل اخةتالش ا ولة مةع معامةل اخةتالش الهانيةة وعندئةذ يقةال عةن
المجموعةةة بأنهةةا أ هةةر تجانسةةا إذا ةةان معامةةل اختالفهةةا أقةةل مةةن ا خةةرى (شةةهال .)01 2932
وبالررم من أن هذا المعامل يعد أفضةل مةن ا نةواع ا خةرى لمقةاييس عةدم عدالةة التوزيةع إال أنةه
يصعل الحصول عليه من توزيعات ت رارية مفتوحة .ذلك فهو مقياس حساس في حالة وجةود قةيم
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الوسةط الحسةابي تةرهر بشة ل

شةاذة أو متطرفةة .وبشة ل عةام يم ةن القةول بةةأن العيةول التةي تخة
مباشر عل قيمة هذا المعامل (المشهداني وهرمز .)102 2939
 -4معامل كوزنتز)Kuznets Coefficient) :
اقترح وزنتز عام ( )2906معامالّ لقياس التفةاوت فةي توزيةع الةدخل .ويم ةن احتسةابه مةن
البيانات العائلية والفردية بعد تقسيمها إل فئات دخلية متساوية من حيث نسةبة العوائةل وا فةراد فةي
ل فئة دخلية .تقسيم الفئات إل عشرة فئات متساوية .وتتراوح قيم معامل وزنتز مةا بةين الصةفر
الذت يمهل حالة العدالة المطلقة والواحد الصةحيح وهةي الحالةة القصةوى مةن سةوء توزيةع الةدخول.
ويم ن التعبير عنها بالصي ة اآلتية (طه )61-1113 79
n 10

 di  10
i 1

180

K

حيث إن
 Kقيمة معامل وزنتز.
 diالنسبة المئوية للدخل الذت تتلقاها الفئة العشرية (.)i
 di-10القيمة المطلقة للفروق بين النسبة المئوية لألفراد والنسبة المئوية للةدخل الفةردت الةذت تتلقةا
الفئة الدخلية (.)i
 nعدد الفئات الدخلية وتساوت (.)21
يتبين من الصي ة أعال أنه عندما ي ةون توزيةع الةدخل متسةاويا تمامةا فة ن ةل فئةة عشةرية
تحصل علة ( )%21مةن الةدخل نهةا تتضةمن ( .)%21وإن قيمةة معامةل ةوزنتز تنحصةر بةين
الصةةفر والواحةةد الصةةحيح ( )Kuzents,1955,30و لمةةا انةةت قيمتةةه أ بةةر ةةان التفةةاوت فةةي توزيةةع
الدخل واسعاّ( .العلي  .)31 2990وقرر وزنتز أن التباين في توزيع الدخل يةزداد فةي المراحةل
ا ول ة مةةن التنميةةة هةةم يصةةل إل ة أقص ة درجاتةةه ليعةةاود االرتفةةاع مةةرة أخةةرى أت تبةةدأ درجةةة
التفةةاوت باالنخفةةاك مةةع التقةةدم فةةي التنميةةة .الحةةظ أن درجةةة التفةةاوت فةةي توزيةةع الةةدخل تةةزداد فةةي
البلدان النامية (الفارس .)212 1112
 .5مؤ،ر الرفاهية االقتصادية(Economy welfare Index):
إن دراسةةة وقيةةاس الرفاهيةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة ت مجتمةةع أحةةد أهةةم المسةةائل التةةةي
تستوجل االهتمام والمتابعة .وذلك ن رفاهيةة المجتمةع هةي الهةدش النهةائي يةة سياسةة اقتصةادية
تضةمن الموازنةة بةةين زيةادة السة ان ورفةع مسةتواهم المعاشةةي واالقتصةادت .وتأسيسةةا علة ذلةةك إن
مسةةتوى الرفاهيةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة مةةاهو إال دالةةة لعةةدة مت يةةرات ولعةةل مةةن أهمهةةا (مت يةةر
الدخل الفردت).و لما زاد متوسط دخل الفةرد مةع بقةاء حالةة توزيةع الةدخول بةين الفئةات االجتماعيةة
عل وضةعها زاد مسةتوى الرفةا االقتصةادت واالجتمةاعي ول ةن بدرجةة أقةل ممةا لةو رافقةت هةذ
الزيادة التحسينات في عدالةة توزيةع الةدخول( .المشةهدان  )230-232 2939إن مرشةر الرفاهيةة
االقتصادية ان أول من استخدمه هو العالم سن ( )Sonوقام ب جراء تطبيقات هيةرة عليةه منةذ عةام
 2966العةالم ا وانةا ( )Kakwaniأمةا (بيجةو) فلةم يتنةاول هةذا المرشةر بصةي ته الرياضةية هةةذ
عةةالوة علةة ذلةةك هنةةاك تطةةويرات وإضةةافات هيةةرة علةة مرشةةر قيةةاس الرفاهيةةة حيةةث أدخلةةت
مرشرات متعددة ترهر في الرفاهية سواء اقتصةادية أو اجتماعيةة مهةل نسةبة التضةخم ونسةبة االنفةاق
عل الصحة والضرائل وريرها ول ن العةالم بيجةو اسةتخدم معامةل جينةي للتفةاوت للحصةول علة
مرشر الرفاهية االقتصادية وفقا للصي تين الرياضيتين اآلتيتين (عهمان )211 1112
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حيث إن
 W.Iمرشر الرفاهية.
 Mمتوسط دخل الفرد.
 : Gمعامل جيني للتفاوت.
و مةةا يتبةةين مةةن الصةةي تين أعةةال ف ة ن دالةةة الرفاهي ةة متزايةةدة لمتوسةةط الةةدخل ومتناقصةةة
للمعامل الجيني.
إن اختالش المقةاييس المسةتخدمة ال تعنةي بةأت حةال مةن ا حةوال التوصةل إلة اسةتنتاجات
مختلفة حول درجة التفاوت في توزيع الدخل أو مقارنة درجة التفةاوت بةين تةوزيعين مختلفةين بةل
إن مقةةاييس التفةةاوت المختلفةةة عةةادة مةةا تعطةةي نتةةائج مختلفةةة ول نهةةا متشةةابهة مةةن حيةةث ترتيةةل
التوزيعةةات بحسةةل شةةدة درجةةة تفاوتهةةا( .عهمةةان  )61 1112وبحسةةل رأيةةي باحةةث أرى بةةأن
لموضةةوع الرفاهيةةة وتوزيةةع الةةدخل أهميةةة بيةةرة وحيويةةة فةةي العديةةد مةةن البلةةدان بمةةا فيهةةا المتقدمةةة
والنامية ل ونها أحد وأهم المشا ل التي يجل االهتمام بها عل حد سواء نها الهدش النهائي
ت دولةةة لوضةةع سياسةةة اقتصةةادية ناجحةةة يضةةمن العدالةةة مةةابين الزيةةادة الس ة انية ورفاهيةةة
مستواهم االقتصادت واالجتماعي والتخل من ظاهرة االزدياد المستمر للس ان .
الجانب التطبيقي
المعالجات اإلحصائية والمعايير المستخدمة في قياس تفاوت توزيع الدخل
وتتلخ المشا ل التي تتعلق بتحليل توزيع الدخل في النقاط اآلتية
أوال اإلحصاءات ومصادر المعلومات
هانيا طرائق قياس التفاوت في توزيع الدخل
أوالا -اإلحصاءات ومصادر المعلومات
يم ةةن أن نقسةةم البيانةةات ( )dataالتةةي تسةةتند إليهةةا البحةةوث التطبيقيةةة بحسةةل مصةةادرها علة
قسمين بيانات تاريخيةة ( )historicalوتوفرهةا النشةرات واالحصةائيات والتقةارير الرسةمية وال تةل
وما إلة ذلةك وبيانةات مستخلصةة مةن العمةل الميةداني ( )work fieldورالبةا ّ مةا تجمةع عةن طريةق
اسةةتمارة االسةةتبيان ( .)Questionnaireوهةةذا مةةا اعتمةةد الباحةةث فةةي ه ةذا البحةةث والتةةي فرضةةت
إجةةراء التعةةديالت الالزمةةة عل ة البيانةةات ا وليةةة المعتمةةدة سةةواء مةةن أجةةل قيةةاس وتحليةةل التفةةاوت
( )Inequalityوفةةةي توزيةةةع الةةةدخل أو تقةةةدير ( )Estimateا نمةةةوذج االقتصةةةادت الرياضةةةي لدالةةةة
الرفاهيةةة االقتصةةادية  .وإلجةةراء البحةةث الميةةداني لعدالةةة توزيةةع الةةدخول ف ةي مدينةةة دهةةوك فقةةد تةةم
اختيار( )011اسرة (عينة البحث) من بين ( )67حيا وزعت عليهم اسةتمارة االسةتبيان (المبينةة فةي
الملحق) وذلك باستخدام االسلول العشوائي-الطبقي -وحصةلنا منهةا علة ( )331إجابةة فقةط ونةت
لنا القاعدة البيانية للبحث .وتم تفريض البيانات إل عشر فئات (ا سرة ) تضةم ةل فئةة ( )33أسةرة
وعشةةر فئةةات (الفةةرد) و ةةل منهةةا تضةةم ( )271فةةردا مرتبةةة بحسةةل دخلهةةا حيةةث ي ةةون مجموعهةةا
مسةةاويا لمجمةةوع ا سةةر فةةي العينةةة والبةةالض ( )331أسةةرة و( )2711فةةرد وذلةةك مةةن أجةةل إجةةراء
تحليل اقتصادت مقارن لها وتوضيح أوجه التشابه واالختالفات في مسةتوى الةدخول .وعلة الةررم
مةن اخةتالش الظةةروش االقتصةادية واالجتماعيةة والسياسةةية فة ن هنةاك عوامةةل أخةرى مةرهرة علة
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توزيةةع الةةدخل الفةةردت وفةةي مقةةدمتها حجةةم ا سةةرة والمسةةتوى الةةوظيفي .لةةذلك اعتمةةد الباحةةث عل ة
نوعين من التقديرات هما (الدخل الفردت والةدخل العةائلي) ن مسةتوى الةدخل اليتوقةش فقةط علة
الحجم ال لي للدخل بل يتوقش أيضا عل عوامل عدة في مقدمتها حجم ا سرة ولةذلك لجةأ الباحةث
إل اسةتخدام وتحليةل الةدخل الفةردت نظةرا الخةتالش حجةم ا سةرة حيةث أخةذ متوسةط دخةل الفةرد
حت توصل إل نتائج أ هر واقعية ويم ن حسال متوسط الدخل الشهرت للفرد وفقا للمعادلة أدنا
N
K

M 

حيث إن
 = Mمتوسط الدخل الشهرت للفرد الواحد في ا سرة.
 = Nمتوسط الدخل الشهرت لألسرة.
 = Kمتوسط حجم ا سرة.
وإذا حولنةةا هةةذ المعادلةةة إلة أرقةام نجةةد أن متوسةةط الةةدخل الشةةهرت لألسةةرة هةةو ()799.200
الش دينار ومتوسط حجم ا سرة هو ≈ ( )0أفراد ومن خالل هذ المعطيات نجد أن
022977

=159.840
ثانيا ا -طرائق قياس التفاوت في توزيع الدخل
استناداّ إل ا سةاس النظةرت فةي المبحةث االول المتعلةق بطرائةق قيةاس عدالةة توزيةع الةدخل
نحاول تطبيق هذ المعامالت والطرائق عل بيانات استمارة االستبيان.
أ .منحنى لورنز(Lorenz Curve):
يم ن مالحظةة العدالةة فةي توزيةع الةدخل فةي مدينةة دهةوك لسةنة  1122مةن خةالل منحنيةات
لورنز ما ه مبينة في ا ش ال ( .)2 3بعد معالجة البيانات الةواردة فة الجةداول ( .)2 3و لمةا
اتسعت الفجوة بين هذا المنحن والخط المرشد زادت ال عدالة التوزيع والع س صحيح.
ب .المعامل الجيني )(Gini Coefficient
وإذا مةةا طبقنةةا معامةةل جينةةي عل ة بيانةةات اسةةتمارة االسةةتبيان فسةةتظهر لنةةا بةةأن معامةةل جينةةي
لتوزيع الدخل العائلي يساوت ≈  32في المائة بينما قيم معامل جيني لتوزيع الدخل الفردت تسةاوت
≈  17في المائة وفقا للمعامل الجيني حيث تم حسابها اآلتي
 .2معامل جيني لتوزيع الدخل العائلي
5

=M

1

G = 1-

(393.51 + 293.51) ×10 = 0.31

10000

Si = 393.51
Si-1= 293.51
WI = 10

 .1المعامل الجيني لتوزيع الدخل الفردي

1

(420.65 + 320.65) ×10 = 0.26
Si = 420.65
Si-1=320.65
WI = 10

G = 1-

10000
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ويتضةح لنةا مةن خةالل ذلةةك أن هنةاك تفاوتةا فةي الةدخلين الفةةردت والعةائلي ل ةن التفةاوت فةةي
توزيع الدخل العائلي أ بر ب هير من التفاوت في توزيع الةدخل الفةردت .والسةبل يعةود إلة اخةتالش
عدد ا فراد في ا سرة وهذا يعني أن العدالة في توزيع الدخل العائلي أقل ب هير من الدخل الفةردت
اعتمادا عل االختالش المذ ور.
جـ .معامل االختالف(Coefficient of Variation) :
وإذا مةةا طبقنةةا هةةذا المعامةةل علة بيانةةات اسةةتمارة االسةةتبيان نتوصةةل إلة أن معامةةل اخةةتالش
توزيع الدخل العائلي يساوت ≈ (  )% 291071بينما قيم معامل االخةتالش لتوزيةع الةدخل الفةردت
تساوت ≈ (  )% 271003وفقا لمعادلة معامل ا ختالش.و لما انخفةك معامةل أالخةتالش تحسةنت
عدالة التوزيع و لما ازداد ساءت عدالة التوزيع وبالتالي تقعر منحن لورنز وابتعةاد عةن التوزيةع
العادل .)20(
 .2معامل االختالف لتوزيع الدخل العائلي:
159.8
= C.V

. 100
83.8

C.V =190.62

 .1معامل االختالف لتوزيع الدخل الفردي:
799.2
= C.V

. 100

497.7
C.V =160.58

ء .معامل كوزنتز)Kuznets Coefficient ( :
وإذا ماطبقنةةا هةةذا المعامةةل عل ة بيانةةات أسةةتمارة ا سةةتبيان نتوصةةل إل ة أن معامةةل ةةوزنتز
لتوزيةةع الةةدخل العةةائلي يسةةاوت ≈ ( )% 1010بينمةةا قةةيم معامةةل ا خةةتالش لتوزيةةع الةةدخل الفةةردت
تسةةاوت ≈ (  )% 1012وفقةةا لمعامةةل ةةوزنتز .وعنةةدما يةةنخفك معامةةل ةةوزنتز إل ة الصةةفر فةةان
عدالة التوزيع ت ون تامة و لما ازداد ساءت عدالةة التوزيةع .وتعةد هةذ الوقةائع والمقارنةات إهباتةا ّ
لصحة الحالة الواردة في ل من معامل جيني ومنحن لورنز ومعامةل االخةتالش الةذت يقةر بوجةود
عةةدم عدالةةة فةةي توزيةةع الةةدخل العةةائلي والفةةردت وتر ةةد أيضةةا عل ة أن التفةةاوت فةةي توزيةةع الةةدخل
العائلي أ بر ب هير من التفاوت في توزيع الدخل الفردت في المجتمع عينة البحث وأن هةذا التفةاوت
يظهر لنا بوضوح وخاصة أذا ما قارنا توزيع الدخل للفئة المرتفعة الدخل والفئة المنخفظة الدخل.
 .2معامل كوزنتز لتوزيع الدخل العائلي:
44.72
=K
=0.25
180

 .1معامل كوزنتز لتوزيع الدخل الفردي:
37.4
=K

=0.21
180
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يتبةةين مةةن الصةةي ة أعةةال إن الفئةةة العشةةرية ا ولة تحصةةل علة ( )%1مةةن إجمةةالي دخةةل
العينة وإن ذلك دليل عل أن التفاوت في توزيع الدخل واسع.
هـ .مؤ،ر الرفاهية االقتصادية(Economy welfare Index):
إذا ما طبقنا دوال الرفاهية االقتصادية عل بيانات استمارة االستبيان يالحظ أن قيمةة معامةل
الرفاهية االقتصادية طبقا لألنموذج ا ول بل ت ( )223131دينارا و( )217306دينارا متوسةط
طبقا لألنموذج الهاني عل الررم من قناعتنا بأن هذين المبل ين هما الحد االدنة لرفاهيةة المجتمةع.
نستنتج مما سبق أن ل مرشرات وطرائق احتسال عدالة توزيع الةدخل تو ةد لنةا بةأن عةدم العدالةة
وسوء التوزيةع واضةح جةدا ن العدالةة هةي الحالةة الصةحية وليسةت المسةاوات وهةذا هةو الواقةع
الفعلي الذت أهبته بيانات اسةتمارة االسةتبيان وتحليالتنةا لبياناتهةا .وأن ( )%21مةن أالسةر (السة ان)
يحصلون عل أ هر من ( )%71من إجمالي الدخل في حين إن نسبة ( )%71من الس ان المتبقين
قد يحصلوا فقط عل ( )%33من إجمالي الةدخل .و ةذلك يظهةر لنةا أن رالبيةة العوائةل تعتمةد علة
مصةةدر الةةدخل مةةن (الوظيفةةة) والتةةي تبلةةض ( )%21لتلبيةةة احتياجاتهةةا وتحقيةةق ررباتهةةا ل ةةن نسةةبة
مساهمة الزراعة والصناعة منخفضة جداّ والتي تبلض ( %2033و  )%2072عل التوالي ( ما فةي
الجدول الملحق  )3وهذا يدل علة تةدهور القطةاعين المةذ ورين .وهةذ ممةا قةد يخلةق فةي المسةتقبل
مشا ل اقتصادية واجتماعية وسياسية م بوتة حاليا.
ومن الجدير بالمالحظة أن عدم عدالة توزيع الدخل ال تترك هةارا علة الفئةات افةة باالتجةا
نفسةةه أو بالمسةةتوى نفسةةه .بةةل إن تةةأهير تفةةاوت الةةدخل مختلةةش مةةن فئةةة إلة أخةةرى ول ةةن أصةةحال
الدخول الهابتة (الوظيفة) والفئات منخفضة الدخل هم المتضررون ا هر.
االستنتاجات والمقترحات
أوالا -االستنتاجات
من أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث في بحهه هذا هي ما يأتي
 .2أوضةةح البحةةث بةةأن هنةةاك تباين ةا فةةي توزيةةع الةةدخل لصةةالح الطبقةةات العليةةا مةةن خةةالل المقةةاييس
اآلتية منحن لورنز ومعامل جيني ومعامل االختالش.
 .1أظهر التحليل أن ( )% 21من س ان مدينة دهوك يحصلون عل (  )%71من أجمةالي الةدخل
في حين إن نسبة ( )%71من الس ان المتبقين يحصلون فقط عل ( )%33من إجمالي الدخل.
 .3ظهر من خالل البحث وبش ل عام ول افة الفئات أن مستوى الدخل منخفضةة وبةاالخ للفئةات
ا وليةةة حيةةث بلةةض مسةةتوى الةةدخل العةةائلي ( )799200دينةةار شةةهريا ّ والتةةي تسةةاوت ()760
دوالرا بينما بلض متوسط الدخل الفردت ( )209321دينارا شهريا وتساوت ( )230دوالرا.
 .2توصل الباحث إل استنتاج هو أن ال البيةة مةن العوائةل تعتمةد علة الوظيفةة الح وميةة فةي تلبيةة
احتياجاتها.
 .0تعتبةةر الرفاهيةةة االقتصةةادية مةةن المواضةةيع المهمةةة والحاسةةمة لوضةةع التةةوازن مةةا بةةين الس ة ان
وأ عدادهم ومستواهم االجتماعي واالقتصادت بهدش الحصول عل سياسة اقتصادية ناجحة.
ثانيا ا -المقترحات
في ضوء ما سبق من االستنتاجات من المم ن أن يتم اقتراح اآلتي
 .2التدخل الح ومي الجةاد التبةاع سياسةة متوازنةة لرفةع مسةتوى الرفةا االقتصةادت مةن خةالل رفةع
مستوى الدخل الحقيقي وذلك بدعم السلع الضرورية ( خاصة م ونات البطاقة التموينية).
 .1إعادة توزيع الدخول لصالح الشرائح ا ولية باستخدام السياسةات الماليةة المناسةبة وخلةق مصةادر
أخرى للدخل وتنويعها.
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 .3العمل عل تنويع مصادر الدخل للعوائل وعدم االعتماد علة مصةدر واحةد مةن مصةادر الةدخل
ن ذلك قد يرهر عل عدم استمرارية هذا المصدر فةي الحصةول علة المسةتلزمات والحاجةات
الضرورية .

فئات االسر ()wi

التكرارالنسبي التراكمي
لألسرة

متوسط الدخل العائلي
(الف دينار)

متوسط حجم األسرة

التكرار النسبي للدخل

التكرار النسبي التراكمي
للدخل

2
1
3
2
0
7
6
3
9
21

التكرار النسبي التراكمي
للدخل للفترة السابقة (-2
)si

ت

di-10

الجدول 2
متوسط الدخل العائلي وا لت رار النسبي للدخل وفقا لفئات المجتمع المختلفة في مدينة دهوك
لسنة 1122

33

10

161

4.8

2.01

2.01

0

7.99

33

20

413

93.

33

30

5.17

7.18

2.01

4.83

499

3.7

6.24

13.42

7.18

3.76

33

40

534

5.5

6.68

20.1

13.42

3.32

33

50

659

4.7

8.25

28.35

20.1

1.75

33

60

742

5

9.29

37.64

28.35

0.71

33

70

852

4.9

10.66

48.3

37.64

0.66

33

80

988

4.7

12.36

60.66

48.3

2.36

33

90

1214

5.8

15.19

75.85

60.66

5.19

33

100

1930

65.

24.15

100

75.85

14.15

393.51

293.51

44.72

المجموع
المتوسط
4.9
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330

7992

33

799.2

48.6

100

الجدول 1
النسبة المئوية لمصادر الدخل العائلي لعينة من أفراد مدينة دهوك
لسنة 1122
ت

مصادر الدخل

(النسبة المئوية)%

2
1
3
2
0
7

الزراعة
الصناعة
االنشاءات
التجارة
النقل والتخزين
الخدمات

1.88
1.61
2.42
5.11
0.54
2.15
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ت

مصادر الدخل

(النسبة المئوية)%

6
3
9
21
22
21
23
22
20

الوظيفة
العمل اليومي
تأجيرالدور والشقق
اعمال حرة
المساعدات الح ومية
االمن والدفاع
الز اة والصدقات
أنشطة أخرى
المجموع

41.67
8.06
0
20.16
1.34
2.69
2.15
10.22
100
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الجدول 3
متوسط الدخل العائلي والت رار النسبي للدخل وفقا لفئات المجتمع المختلفة في مدينة دهوك
لسنة 1122
متوسط
حجم االسرة

متوسط
الدخل
الفردي
(الف دينار)

التكرار
النسبي
التراكمي
للدخل
الفردي

ت

فئات
االفراد
()wi

التكرارا
لنسبي
التراكمي
لألفراد

متوسط
الدخل
العائلي
(الف
دينار)

34

2.13

2.13

1

160

10

161

4.8

6.63

8.76

2.13

2

160

20

413

93.

106

17.21

8.76

1.55

3

160

30

499

3.7

135

8.45

17.21

3.93

4

160

40

534

5.5

97

6.07

23.28

1.24

5

160

50

659

4.7

140

8.76

32.04

23.28

6

160

60

742

5

148

9.26

41.3

32.04

0.74

7

160

70

852

4.9

174

10.89

52.19

41.3

0.89

8

160

80

988

4.7

210

13.14

65.33

52.19

3.14

9

160

90

1214

5.8

209

13.08

78.41

65.33

3.08

10

160

100

1930

65.

345

21.59

100

78.41

11.59

المجموع

660

7992

48.6

1598

100

420.65

320.65

37.4

المتوسط

66

799.2

4.9
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التكرار
النسبي
التراكمي
للدخل
()si

التكرار
النسبي
التراكمي
للدخل للفترة
السابقة
()si -2

di-10

0

7.87
3.37
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المصادر
اوالا -المصادر باللغة العربية
) ترجمة عبةةةدالفتاح عبدالرحمةةةة

 .2جةةةوارتيني وريجةةةارد االقتصةةةاد ال لةةةي (االختيةةةار العةةةام والخةةةا
وعبدالعظيم محمد دار المريم للنشر الرياك .2999
 .1حسين أحمد حسن االنع اسات االجتماعية الرتفاع المستوى المعاشي في العراق دراسة ميدانية في
مدينةةة ب ةةداد رسةةالة ماجسةةتير ريةةر المنشةةورة ليةةة االدارة واالقتصةةاد – جامعةةة ب ةةداد قسةةم علةةم
االجتماع .2930
 .3الحصةةرى طةةارق فةةاروق التحليةةل االقتصةةادت ال لةة (نظةةرة معاصةةرة) الطبعةةة االولةة الم تبةةة
العصرية للنشر والتوزيع – مصر .1116
 .2الةةراوت خاشةةع المةةدخل إلة االحصةةاء – وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي جامعةةة الموصةةل –
.2963
 .0الشماع همام ومهدت يسرت احتسال التفاوت في توزيع الدخول في العراق من خالل السياسة المالية
وتصحيحه للمدة من ( – )1993 1970مجلة دراسات اقتصادية –ب داد – العدد (.2999 – )3
 .7شهال سعد عجيل توزيع الدخل الشخصي واهر عل انماط االستهالك واتجاهات الطلل في العةراق
للفتةةةةرة ( )2969 2962رسةةةةالة ماجسةةةةتير ريةةةةر المنشةةةةورة – جامعةةةةة الموصةةةةل – ليةةةةة االدارة
واالقتصاد قسم االقتصاد .2932
 .6الصةةقار فةةراد محمةةد المالمةةح االقتصةةادية للةةدول الناميةةة الطبعةةة االول ة – و الةةة المطبوعةةات –
ال ويت .2931
 .3الطبةةةولي أبةةةو القاسةةةم عمةةةر أساسةةةيات ا قتصةةةاد – الةةةدار الجماهيريةةةة للنشةةةرو التوزيةةةع وا عةةةالن
.2991
 .9طه سعد قياس وتحليل التفاوت في الدخل واهر عل انماط االستهالك العائلي فةي مدينةة اربيةل للمةدة
( )1117 1110رسالة ماجستير رير منشورة – لية االدارة واالقتصاد – جامعة صةالح الةدين –
قسم االقتصاد 1116
 .21العاني أسامة عبدالمجيد حق اعادة توزيع الدخل في االسالم – مجلة دراسات اسالمية – بيت الح مة
– العدد (. 1111 )21
 .22عبةةدالرحمن اسةةماعيل و عريقةةات حربةةي محمةةد مفةةاهيم ونظةةم اقتصةةادية (التحليةةل االقتصةةادت ال لةةي
والجزئي) – الطبعة االول دار وائل للنشر والتوزيع –االردن – .1112
 .21عبدالوهال عبدالملك االقتصاد (مقدمة وتحليل) – الجزء الهاني مطبعة شفيق – ب داد .2976
 .23عهمةةان صةةابير بيةةرداود التحليةةل االقتصةةادت لتفةةاوت الرفاهيةةة االقتصةةادية بةةين الحضةةر والريةةش فةةي
العةراق للمةةدة مةةن ( )2993 2967اطروحةة د تةةورا المنشةةورة – ليةة الزراعةةة – جامعةةة ب ةةداد
.1112
 .22عريقةةات حربة محمةةد مقدمةةة فةةي التنميةةة والتخطةةيط االقتصةةادت جامعةةة االسةةراء الخاصةةة عمةةان
.2996
 .20الع يلةةي طةةارق االقتصةةاد الجزئةةي الطبعةةة الهانيةةة وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي الجامعةةة
المستنصرية – .1111
 .27العلي ارضا صاحل ابو حمد تحليل االهر المتبادل بين النمو االقتصادت وتوزيع الةدخل فةي العةراق
اطروحة د تورا – لية االدارة واالقتصاد – جامعة المستنصرية .2990
 .26عمر حسين التحليل ال لي – دار الشروق –جدة – الطبعة الهانية المعدلة .2967
 .23الفارس عبدالرزاق الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي الطبعة االول بيروت .1112
 .29المشةهداني وشةاوت عبةدال ني عبةدو ومحمةد بةو جةالل القيةاس االقتصةادت هةر التفةاوت فةي توزيةةع
الةةدخول عل ة التنميةةة االقتصةةادية فةةي الجزائةةر للمةةدة ( )2992 2962مجلةةة تنميةةة الرافةةدين جامعةةة
الموصل مجلد 12العدد (.1111 – )73
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 .11المشهدان عبةدال ني عبةدو حميةد تطةور نمةط االسةتهالك العةائلي فةي ضةوء بحةوث ميزانيةة االسةرة
العراقية دراسة اقتصةادية قياسةية للفتةرة ( )2930 2962اطروحةة د تةورا فةي العلةوم االقتصةادية
لية االدارة واالقتصاد – قسم االقتصاد جامعة ب داد .2939
 .12المشهداني خليل وهرمز حنا مبادتء ا حصاء – جامعة ب داد – .2939
 .11هرمز أمير حنا االحصاء الرياضي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة ب داد .2991

ثانيا ا -المصادر باللغة االجنبية
1-Kuzents.Semon, Economic Growth and Income Inequality, The American Economic Review,
Vol 66, Aprle 1955.

ثالثا ا -االنترنت
- UNDP Human Development Report WWW.undp.org/ hdrd 2001.

 .2جواد صائل ابراهيم محاضرات في االقتصاد ال لي  -القيت علة طلبةة الدراسةات العليةا -ليةة االدارة
واالقتصاد -قسم االقتصاد -جامعة صالح الدين .1117
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