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 سرررمايه سننرراني، دسرسا آاررار س و ررادا و : چکیددد 
غیرس و ررادا فرسوسنرري سسررت  رره رشررد و توسرر ه   
 شورهاا جهان، بويژه  شورهاا درحرال توسر ه رس   

آاار غیربازسرا سررمايه سننراني  ره    . بخشد تنريع مي
گیرد، ترأایر بنرزسيي    عمدتاً سز آموزش زنان نشأت مي

در پیشبرد فرسينرد توسر ه س و رادا  شرورها دسشروه      
در سررمايه  سست، و سين در حالي سست  ره نرابرسبرا   

توسند فرسيند توس ه رس  نرد نمايردب برر سيرن      سنناني مي
سساس، هدف سز تدوين سيرن مقالره، ت یرین نرابرسبرا     
سرمايه سنناني برسا زنان و مردسن در مناطق مخولر   

میالدا و مقاينره   7441تا  5124هاا  جهان طي سال
در سين مقالره سبوردس آارار غیرر     . آن با  شور سيرسن سست

مايه سنناني مورد توجه  رسر گرفوه و سپس بازسرا سر
رياضري بره مساسربه     -هاا آمارا با سسوفاده سز روش

ضريب جیني سررمايه سننراني  ره نرابرسبرا سررمايه      
دهرد، پردستوره    سنناني رس در زنان و مردسن نشران مري  

نوايج  لي حا ي سز آن سست  ه نرابرسبرا  . شده سست
هراا مرورد    سرمايه سنناني در زنان و مردسن طي سال

مطال ه، به جز در  شورهاا پیشرفوه، هموسره درحرال  
 اهش بوده و سين ضريب در زنان همروسره سز مرردسن   

نویجه  ابل توجه ديگر سينکه در سره  . بیشور بوده سست
گذسرا برسا  راهش نرر     دهه ستیر با سفزسيش سرمايه

هرا در   سوسدا و همچنین گنرورده شردن دسنشرگاه    بي
را سرمايه سنناني، برويژه در زنران، بره    سيرسن، سز نابرسب

 . طور چشمگیرا  اسوه شده سست
 

Abstract: Human capital has economic 
and non- economic effects on development 
of countries around the world especially 
the developing countries. Despite the fact 
that non- market human capital effects 
originate from educating women, which 
improves the economic development, 
human capital gender inequality can reduce 
the speed of development. The main goal 
of this study is to determine the human 
capital inequality among men and women 
between 1960 and 2005 in different regions 
of the world in comparison with Iran. 
Regarding the non- market effect of human 
capital, the Gini coefficient is calculated 
through mathematical – statistical methods 
in order to illustrate the inequality between 
men and women. The results indicate that 
inequality trend has decreased through the 
years except in developed countries. 
However, the coefficient is continuously 
greater among women than men. In recent 
three decades, intensification of investment 
in order to decrease the illiteracy rate and 
expansion of universities, human capital 
inequality in Iran has remarkably decreased 
especially among women. 
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 مقدمه
ه وجود دسشو يهاا مخولف هاا جننیوي در تانوسرها ممکن سست به شکل م موالً نابرسبرا

يا نابرسبرا در  تاطر بقاا ننل و نام تانوسدهه موسردا چون ترجیح پنر بر دتور ب بباشد
  (.002 ،  و دويپك  دا ال  رس س)... آموزش و، نگهدسرا بچه،  ارهاا تانه

در تر وص نابرسبرا ... جانت چافوز و، بلرومبرگ، نظريه پرردسزسني چون  الینز
هاا  نند  ه نابرسبراسما همگي سين نکوه رس روشن مي، سندجننیوي نظرياتي سرسئه دسده

هنجارا و يا ، سیاسي، توسنند س و اداجننیوي ناشي سز عوسمل ساتوارا هنوند  ه مي
ها سين عوسمل بر عملکرد مرس ز آموزشي در تولید و باز تولید نابرسبرا. همه آنها باشند
 (. 5821، زنجاني زسده) گذسردبنیار تأایر مي

م موالً »بووسن نابرسبرا جننیوي در آموزش رس م ادل سين جمله دسننت  ه شايد 
سما همین جمله ساده موجب بسث و  بب«بیننددتورسن  مور سز پنرسن آموزش مي

هاا بنیارا سز س و اددسنان و موخ  ان علوم تربیوي شده سست چرس  ه سين مجادله
، توس ه فرهنگي، رشد س و ادا، هاتأایر فرسوسني بر توزيع درآمد ،تفاوت و نابرسبرا

  (.002 ، 2ژسنگ و ژسنگ) گذسشوه سست.... سیاسي و، توس ه سجوماعي

 
 نابرابری جنسیتی سرمایه انسانیمبانی تئوریک 

 ،ويژها سست  ه س ثر  شورهاا جهان بس لهنئم ،هاا آموزشي نابرسبرا فرصت
که منئله، عالوه بر سينسين و  ،سندهموسره با آن روبرو بوده ، شورهاا در حال توس ه

منوقیم و با تأایرا  ه به طور غیر، يافوگي  شورها دسشوه تأایر منوقیم در عدم توس ه
بر رشد و توس ه س و ادا سين  شورها ، گذسردمي( سجوماعي) بر موغیرهاا غیر بازسرا

 آمارتیا سن(. 5821، صالسي) نیز تأایر منفي گذسشوه سست
وي نابرسبرا جننی ،( 00 ) 

 : ند بندا مي رس به هفت صورت زير تقنیم
 
 :  نابرابری در مرگ و میر -5
نابرسبرا بین زنان و مردسن منوقیماً با مرگ و زندگي آنان همرسه ، مناطق جهان سز در برتي 

 . سا سز نر  مرگ و میر مردسن بیشور سست طور گنوردهه سست و نر  مرگ و میر زنان ب

                                                                                                                                      
1. De la Croix  
2. Doepke 
3. Zhang 
4. Amartya Sen 
5. Mortality Inequality 



 
 
 

 82 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

 :  نابرابری در زاد و ولد -7
بنیارا سز جوسمع هنوز سين تفکر وجود دسرد  ه نوزسد پنر رس بر نوزسد دتور در  

 . دهند ترجیح مي
 : نابرابری در تسهیالت اساسی -8
سرسنه زنان بنیار  مور سز سرسنه مردسن  ،در بنیارا سز سمکانات و تنهیالت سساسي 

 . سست
 :  های ویژ  نابرابری در فرصت -0
اً  مي در تنهیالت سساسي مثل تس یالت بین زنان و مردسن حوي و وي تفاوت ننبو 

هاا تاصي مثل آموزش عالي برسا مردسن جوسن بنیار بیشور سز  فرصت، وجود دسرد
هاا تاص حوي در  شورهاا اروتمند مثل  سين تفاوت در فرصت. زنان جوسن سست

 . سروپا و آمريکاا شمالي نیز  ابل مشاهده سست
 :  ای نابرابری حرفه -1
م موالً سرتقاء در  ار و حرفه برسا زنان  مور سز مردسن صورت ، در بسث سشوغال 

 . گیرد مي
 :  نابرابری در مالکیت -2
حوي ب توسند بنیار نابرسبر باشد ها نیز مي مالکیت دسرسيي ،در بنیارا سز جوسمع 

 . شده باشدممکن سست بنیار ناعادالنه توزيع  نیز هاا سساسي مثل تانه و زمین دسرسيي
 :  نابرابری در خانواد  -2
آموزش  ،توجه سين مقاله بر نابرسبرا جننیوي در سرمايه سنناني سست  ه جزء مهم آن 

توسن جزء سساسي شکاف جننیوي در سگر چه شکاف جننیوي در آموزش رس مي. سست
وزش چرس  ه سرمايه سنناني فقط با آم بسما م ادل هم نینوند ،سرمايه سنناني دسننت

همه در سيجاد .... رسمي وهاا غیر آموزش، بهدسشت، بلکه تجربه ،شودسيجاد نمي
هاا تئوريك در  در بسث ،سز سين رو ب(5820، صالسي) سرمايه سنناني نقش دسرند

بیشور به نابرسبرا جننیوي در   ه ممکن سست ،ت وص نابرسبرا سرمايه سنناني
 . آموزش سشاره شود

                                                                                                                                      
1. Natality Inequality 
2. Basic Facility Inequality 
3. Special Opportunity Inequality 
4. Professional Inequality 
5. Ownership Inequality 
6. Household Inequality 
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سا در عرصه فقط مقوله ،مايه سنناني در زنان و دتورسنسهمیت آموزش و سيجاد سر
يکي سز موسنع  ،بلکه سين نابرسبرا جننیوي در سرمايه سنناني ،عدسلت سجوماعي نینت

 سز سوادست آمده به شرح زير ه جدا بر سر رسه توس ه س و ادا سست و شوسهد ب
 : توسند گوسه سين سمر باشدمي ،مسققان سز برتي
 گذسرا در آموزش زنان بیشور سز مردسن ايهنر  بازگشت سرم
 (.002 ،  چا رسبورتي)سست
 شود  ه بازدهي  ار آنان بیشور شده سرمايه سنناني بیشور برسا زنان موجب مي

 (. 5825، ساتارسپولوس) و نر  مشار ت آنان در بازسر  ار بیشور شود

 و نر  مرگ و شود تا نر  زسد و ولد سرمايه سنناني بیشور برسا زنان موجب مي
  (. 00  ،2و دفلو  بريروس) میر نوزسدسن در جام ه  اهش يابد سفزسيش يابد

 شود تا سمید به زندگي سفزسيش يابدسرمايه سنناني بیشور برسا زنان موجب مي 
 (. 5821، عبادا و صالسي)

 گذسرا در آموزش زنان عالوه بر آاار سجوماعي فرسوسن آاار س و ادا  سرمايه
 (. 5827، عمادزسده) سز جمله تغییر در درآمدهاا مالیاتي دولت دسردبنیارا نیز 

 شود  ه سن سزدوسج آنان سفزسيش يابدسرمايه سنناني بیشور برسا زنان باعث مي 
  (.000 ،  لورگي)

 آموزش بیشور برسا زنان موجب شده تا هزينه فرصت ماندن آنان در تانه بیشور شود 
 (.991 ، 2مك ماهون)

 (000  مك ماهون،) يابد یفیت تولید تانگي آنان سفزسيش مي، شور زنانبا آموزش بی.  

 (.002 ،  و جنکس  لي) شودتربیت بهور فرزندسن با سفزسيش آموزش زنان مسقق مي 

 002.) 

 جرم و جنايت و بزه  ارا در جام ه  اهش ، با سرمايه سنناني بیشور در زنان
  (. 00  ،1آزسرنرت) يابد مي

                                                                                                                                      
1.Chakraborty 
2. Breierova 
3. Duflo 
4. Lorgely 
5. Mc. Mahon 
6. Leigh 
7. Jencks 
8. Azarnert 
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توسند به توس ه يابیم  ه همه منائل گفوه شده مير درميبا مالحظه موسرد مذ و
لذس بايد توجه بیشورا به سرمايه سنناني زنان نموده و سز نابرسبرا سرمايه  بشودمنجر 

 . سنناني آنان  است

هاا سساسي س و اد  برسبرا و عدسلت در آموزش سز بسث، سگر چه موضوع  ارآيي
 ،آيي با برسبرا و عدسلت در تضاد  رسر گیرد ار  ه و ب ضاً ممکن سست  آموزش بوده
توجه به  ، ه ذ ر آنها رفت  رسد  ه با توجه به آاار غیر بازسرا آموزشسما به نظر مي
بويژه نابرسبرا جننیوي و  اسون هرچه بیشور سز آن در جهت رشد و  ،بسث نابرسبرا

 . بنیار ضرورا باشد، توس ه س و ادا و سارست بلند مدت ناشي سز آن

جام ه ، هاا برسبر آموزشي میان زنان و مردسن عدم آموزش زنان و يا عدم فرصت 
زيادا سز جمله  اهش جرم و ( عوسرض تارجي) رس سز آاار سجوماعي و غیربازسرا

تولید ، هاا درماني جام ه اهش هزينه، تربیت فرزندسن بهور توسط زنان، جنايت
نر  مرگ و میر ، ام ه و بازسر  ارمشار ت زنان در ج، تر االا تانگي با  یفیت

مسروم  رده  ه سين نیز سز جمله ... سفزسيش سمید به زندگي و،  ود ان زير يکنال
  .(5825، صالسي) عوسمل مهم در عدم رشد س و ادا پايدسر بوده سست

هاا نابرسبر آموزشي در مقطع آموزش  فرصت ،سگر چه در  شورهاا در حال توس ه 
سما سگر ورود  ،ها  مور شده سست زنان در مقاطع  ارشناسي دسنشگاه يعالي با سفزسيش  مّ

سين ننبت برسا  ، به مقاطع سرشد و د ورا رس نشان سز  یفیت تس یلي و آموزشي بدسنیم
در سيرسن و در سال  ،به عنوسن مثال(. 5821، حنیني لرگاني) زنان رشد زيادا ندسشوه سست

نفر بوده و در سال  721را و در بخش دولوي ت دسد دسنشجويان زن در مقطع د و 5820
سين در  بدهد مي درصد رس نشان 7127 ه رشدا م ادل  سست نفر رسیده 2122به  5822
و  5424ت دسد دسنشجويان مرد م ادل  ،و در همان مقطع ها سالست  ه در همان س حالي

رشد  ها سالسگر چه طي سين . دهد مي درصدا رس نشان 5884نفر بوده و رشد  51712
ننبت  5822سما در سال  سست، دسنشجويان زن حدود دو برسبر رشد دسنشجويان مرد بوده

 . جنني دسنشجويان مقطع د ورا نشان سز دو برسبر بودن مردسن ننبت به زنان رس دسرد
مقاينه ت دسد هیأت علمي زن و مرد در  شورهاا در حال توس ه و مقاينه ساير  

ا گذشوه نیز ها سالنام در مقاطع مخول  طي  ابت موغیرهاا آموزشي مانند نر 
 هاا نابرسبر آموزشي برسا زنان بويژه در مقاطع باالتر باشد توسند نشان دهنده فرصت مي
 (. 5821، صالسي حنیني لرگاني و)

                                                                                                                                      
 ه در ت وص تخ یص منابع  سستترين م یارهاا تخ یص منابع،  ارآيي، برسبرا و عدسلت  سز جمله مهم . 

 .(212 نادرا، )گیرند در آموزش نیز مدنظر  رسر مي

2. Non-Market Effect 
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طور مووسط درصد ه ب ،در بین  شورهاا تاورمیانه و شمال آفريقا ،به عنوسن مثال
درصد در  02/85به  5124درصد در سال  12/21سند سز وهزناني  ه به مدرسه رسه نیاف

ست  ه همین ننبت برسا مردسن طي همان س حالي سين در. رسیده سست 7441سال 
مثال ديگر در ت وص دسویابي به . درصد رسیده سست 07/74به  72/12سز ر م  ها سال

سال  درصد در 7/5سال سز  51آموزش عالي سست  ه سين ننبت برسا زنان باالا 
سال سين ننبت طي  51و برسا مردسن باالا  7441درصد در سال  00/55به  5124
مساسبه شده با سسوفاده ) درصد رسیده سست 18/51درصد به  12/0ا مذ ور سز ها سال

 (. 00 ، و لي  بارو ،سز آمارهاا
ا تس یل سفرسد ها سالط مووسّ، هايي نظیر نر  ابت نام در مقاطع مخول  ننبت 

توسند نشان دهنده نیز به نوعي سز همین روند برتوردسرند  ه مي... سال و 51باالا 
هاا آموزشي يا سرمايه سنناني بین زنان و مردسن باشد و همه سين  نابرسبرا فرصت

رشد و توس ه  برساعدم سسوفاده صسیح سز سرمايه سنناني جام ه  ،هاا نابرسبر فرصت
 . سست س و ادا

سار آن بر موغیرهاا ، هم در ت وص سرمايه سننانيهاا بنیار م يکي سز بسث 
مثل تربیت بهور  ،و سز آنجا  ه م موالً سين آاار سجوماعي يا سارست غیر بازسرا آن سست

باال رفون هزينه فرصت زنان برسا ،  یفیت بهور  االهاا تانگي،  اهش جرم، فرزندسن
در  ارهاا تسقیقاتي توزيع  لذس، شودعمدتاً مووجه زنان جام ه مي... ماندن در تانه و

 . سرمايه سنناني در میان زنان مورد توجه جدا  رسر گرفوه سست

 ه تخمین بهوررا سز توزيرع آموزشري و سررمايه      2در سدسمه با تسلیل ضريب جیني
به سندسزه گیرا نرابرسبرا جننریوي سررمايه سننراني تروسهیم       ،دهددست ميه سنناني ب
 صورت جننیوي در يك روند زمراني ه سنناني رس ب در حقیقت توزيع سرمايه. پردستت

 .  و با سسوفاده سز ضريب جیني نشان توسهیم دسد( میالدا 7441-5124)

                                                                                                                                      
1. Barro 
2. Lee 
3. Gini Coefficient 

بهرره   Jang Wha Leeو  Papageorgiou Chrisدريغ سساتید سين حروزه   هاا بي در سين مساسبات سز  مك . 
 .  نم تشکر مي وسیله سز آنان سم  ه بدين فرسوسن برده

 



 
 
 

 00 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

 :گیری نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی انداز 
به مساسبه  ،سندسرسئه دسده(  00 ،  و دومنیك   اسولو) هايي  ه با سسوفاده سز فرمول

آنجا  ه  سز. پردسزيما جننیوي سرمايه سنناني ميضريب جیني در ت وص نابرسبر
 موغیّرسسوفاده شده برسا ت یین ضريب جیني سرمايه سنناني تر یبي سز چند هاا  پارسمور

 لذس سين ضريب به نوعي توزيع آموزشي رس نشان ،سست  ه عمدتاً آموزشي سست
 . دهد مي

مانند ) برا هر موغیرادهنده نابرس ضريب جیني نویجه آمارا منسني لورنز و نشان 
صورت میانگین تفاوت بین هر ه بین جم یت سست و ب...( سرمايه سنناني و، درآمد

 ه به شکل زير  سستمساسبه شده   تقنیم بر میانگین، زوج ممکن سز سفرسد
 (: 00  و همکارسن، 2پاپا جورجیو)سست
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ا تس یل و ها سالهاا سرسئه شده سز بارو ولي برسا مووسط رسساس دسدهب ،به سين ترتیب 

G) ضريرب جینري سررمايه سنناني، سطوح دسویابي آموزشي
h ) به شرکل زيرر مسراسبه

  :( 99 ، 2و لي  بارو) شودمي
 (5 ) 
 
 jxو ix، سال 51ا تس یل سفرسد باالا ها سالمووسط  Hدر سين فرمول  

سهم جم یت با  inوin، ا تس یل تجم ي سز هر سطح آموزشيها سالمووسط 
دهنده سطوح موفاوت تس یلي  نشان jو  i سرسنجامو  ،يك سطح مشخص سز آموزش

:  نیما ميبه چهار سطح تقنیم بند( 7445) به تب یت سز بارو و لي آن رس سست  ه
 (. 8) و آموزش عالي( 7) مووسطه، (5) سبودسيي، (4) بدون تس یالت

 :شودا تس یل تجم ي هر سطح آموزشي به شکل زير نوشوه ميها سالمووسط 
 (7 ) 

                                                                                                                                      
1. Castello 
2. Domenech 
3. Papageorgiou 
4. Barro 
5. Lee 
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 نامة آموزش عالي
 

توسن به چگونگي مساسبه ضريب جیني مي( 5) درم ادله( 7) با جايگزسرا م ادله 
 :سرمايه سنناني به شرح زير رسید

 (8 )
)()(

)()(

321321211

21333221
0

xxxnxxnxn

nnxnnnxn
nGh




 

به ) سال 51بارو و لي برسا سفرسد باالا سز سوا هاا سرسئه شده دسده با مجموعه 
توسن به مي 7441لغايت  5124ا ها سالساله بین  1در فوسصل زماني ( تفکیك جننیت

ي ني  بمساسبه ضريب جیني سرمايه سنناني برسا دو گروه جنني زن و مرد پردستت
ضريب جیني سرمايه سنناني رس برسا زنان و مردسن مساسبه ( 8) ادلهبا سسوفاده سز م 

 : نیممي

  (0 )  
)()(

)()(

321321221

21333221
0 fffffffff

ffffffff
fh

xxxnxxnxn

nnxnnnxn
nG




 

  سندگونه تس یلي ندسشوه سال  ه هیچ 11درصد زنان باالا : 
 سند سال  ه به تس یالت سبودسيي دسورسي دسشوه 51زنان باالا  درصد :
 سندسال  ه به تس یالت مووسطه دسورسي دسشوه 51زنان باالا  درصد: 
 سندسال  ه به تس یالت عالي دسورسي دسشوه 51زنان باالا  درصد :

 

 
PYRF15 : سال  51ا تس یالت سبودسيي برسا زنان باالا ها سالمووسط 

 
SYRF15 : سال 51باالا  ا تس یالت مووسطه برسا زنانها سالمووسط 

 
HYRF15 : سال 51ا تس یالت عالي برسا زنان باالا ها سالمووسط 

توسن ضريب جیني سرمايه سنناني رس برسا مردسن مساسبه نمود به همین ترتیب مي 
 :آيددست ميه  ه به شکل زير ب



 
 
 

 03 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

(1 )  
( ) ( )

( ) ( )

m m m m m m m m
h m

m m m m m m m m m

n x n n n x n n
G n

n x n x x n x x x

  
 

    

1 2 2 3 3 3 1 2
0

1 2 2 1 2 3 1 2 3

 
 

  .سندگونه تس یلي ندسشوه سال  ه هیچ 11درصد مردسن باالا : 
 .سندس یالت سبودسيي دسورسي دسشوهسال  ه به ت 51مردسن باالا  درصد :
 .سندسال  ه به تس یالت مووسطه دسورسي دسشوه 51مردسن باالا درصد : 
 .دسنسال  ه به تس یالت عالي دسورسي دسشوه 51باالا  مردسن درصد: 

  

  

PYRM15 : سال  51ا تس یالت سبودسيي برسا مردسن باالا ها سالمووسط 

  

SYRM15 : سال 51ا تس یالت مووسطه برسا مردسن باالا ها سالمووسط 

  

HYRM15 : سال 51ا تس یالت عالي برسا مردسن باالا ها سالمووسط 
مثل  موغیّرتر یبي سز چند  ،گردد  ه ضريب جیني سرمايه سنناني مي مالحظه

 درصد  ناني، سطوح موفاوت تس یلي، ا تس یل در مقاطع مخول ها سالمووسط 
 موغیّر،سز آنجا  ه سين . سست.... سند و  ه به مقاطع مخول  تس یلي دسورسي دسشوه

هاا مربوطه ب ورت موغیّر، دهد مي نابرسبرا سرمايه سنناني در زنان و مردسن رس نشان
 . سند تجم ي وسرد شده

حاصل شده و   سز منسني لورنز، دهد ضريب جیني  ه توزيع درآمد رس نشان مي
، تودسرو) ستنه درآمدهاا جام ه بین تانوسرهانشان دهنده توزيع عادالنه يا ناعادال

ع نابرسبرا سز منسني لورنز سسوفاده  رده و شکل زير رس برسا نشان دسدن توزي(. 5820
 . آوريم و مساسبه ضريب جیني مربوط به آن مي سرمايه سنناني

 

                                                                                                                                      
1. Lorenz Curve 
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 نامة آموزش عالي
 

 
 
 

درصد سز  74، سال 51درصد سفرسد باالا  74در صورتي  ه  دسرد سين شکل بیان مي
درصد  04، درصد سين سفرسد 04طور  سرمايه سنناني رس به تود ستو اص دهند و همین

 ه نشان دهنده  آيد ميبه دست  ORتط ، ...سنناني رس به دست آورند و سرمايه 
 . توزيع  امالً عادالنه سرمايه سنناني سست

درصد سرمايه سنناني رس به تود  74، سال 51درصد سفرسد باالا  04حال سگر مثال 
درصد سرمايه سنناني رس به تود ستو اص  04، درصد آنها 24ستو اص دسده و يا 

 ه ديگر نشان سز توزيع  امالً عادالنه  يدآ ميدست ه ب OBRمنسني ، دهند و سلي آتر 
در سين حالت برسا نشان دسدن میزسن عادالنه بودن سين  ب دهد سرمايه سنناني نمي

شود  ه تود سز منسني لورنز  سز ضريب جیني سرمايه سنناني سسوفاده مي ،توزيع
س گیرا ضريب جیني سرمايه سنناني ر رسبطه زير چگونگي سندسزه.  شود مي سسوخرسج
 :دده نشان مي

 

                                                                                                                                      
نام در مقاطع مخول  فرض نمود تا  توسن موغیر سرمايه سنناني رس دسویابي به آموزش يا نر  ابت مي ،برسا مثال . 

 . عادالنه يا ناعادالنه بودن آن بهور درک شود

مساسبات ضريب جیني سرمايه سنناني در . ان و مردسن رسم شودجدسگانه برسا زنبه طور توسند  سين منسني مي.  
 . سين رساله به تفکیك جننیت آمده سست

 سال 33درصد تجمعی افراد باالی 
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 03 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

شويم و ضريب  ي ني به تط برسبرا  امل نزديك مي ، مور شود Aهر چه سطح 
 A+B در بزرگ شود  ه برسبر سطح  آن Aشود و سگر سطح   جیني به صفر نزديك مي

پس ضريب جیني بین صفر و  بگردد ضريب جیني برسبر يك مي ،در سين حالت، گردد
شود  چ  شورا حالت حدا صفر و يك سيجاد نمي ند  ه م موالً در هی يك تغییر مي

سين سست  ه مثالً درصد بنیار  5چرس  ه م ني عدد  بو همیشه بین سين دو عدد سست
میان نزديك به صد در صد ، شود  وچکي سز آن چه  ه سرمايه سنناني نامیده مي

 . پذير نینت سمکان  ه سين حالت عمالً، سال توزيع شود 51جم یت باالا 
سال جام ه لینانس  51پذير نینت  ه مثالً همه زنان باالا  سمکان ،سن مثالبه عنو

فقط يکي سز سجزسا سرمايه سنناني  ،الزم به ذ ر سست  ه مقطع تس یلي) دسشوه باشند
که رساندن ضريب جیني سرمايه سنناني به صفر مثال ديگر در ت وص سين(. سست

سال  01سند طي  سست  ه توسننوه تالش  شورهاا پیشرفوه در سين زمینه، مسال سست
 . سز سين ضريب بکاهند 45/4تنها 

 ،در سين جدول. نوايج حاصل سز مساسبات در جدول زير  ابل مشاهده سست
هر منطقه رس هاا  مووسط ضريب جیني سرمايه سنناني مساسبه شده برسا  شور

 . سيم آورده
 

ی ها ساللف جهان طی متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی در مناطق مخت (1)جدول 
5001-1390 

GINI M 15 GINI M 25 GINI F 15 GINI F 25 GINI T 15  GINI T 25  سال 

 خاور میانه و شمال آفریقا

0.11 0.10 0.11 0.15 0.19 0.19 5124 
0.91 0.93 0.11 0.10 0.15 0.17 5121 
0.90 0.97 0.11 0.13 0.91 0.11 5124 
0.19 0.91 0.11 0.19 0.97 0.91 5121 
0.11 0.11 0.91 0.15 0.11 0.97 5124 

0.71 0.15 0.13 0.99 0.17 0.13 5121 

0.75 0.71 0.11 0.90 0.71 0.19 5114 

0.91 0.71 0.71 0.17 0.79 0.71 5111 

0.99 0.91 0.79 0.73 0.70 0.79 7444 
0.99 0.97 0.70 0.79 0.91 0.70 7441 

 زیر خط صحرای آفریقا
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 نامة آموزش عالي
 

GINI M 15 GINI M 25 GINI F 15 GINI F 25 GINI T 15  GINI T 25  سال 

0.91 0.19 0.11 0.11 0.17 0.11 5124 
0.99 0.11 0.19 0.11 0.15 0.19 5121 
0.91 0.10 0.19 0.11 0.91 0.19 5124 
0.11 0.97 0.91 0.11 0.97 0.15 5121 
0.17 0.90 0.91 0.11 0.91 0.91 5124 

0.11 0.11 0.95 0.11 0.11 0.91 5121 

0.71 0.19 0.11 0.91 0.17 0.90 5114 

0.71 0.10 0.11 0.95 0.19 0.11 5111 

0.79 0.73 0.19 0.90 0.11 0.17 7444 
0.79 0.79 0.19 0.11 0.73 0.15 7441 

 آمریکای التین و حوز  دریای کارآئیب

0.70 0.75 0.71 0.73 0.79 0.79 5124 
0.70 0.79 0.71 0.73 0.79 0.79 5121 
0.91 0.71 0.75 0.71 0.70 0.77 5124 
0.91 0.70 0.71 0.71 0.93 0.79 5121 
0.97 0.91 0.91 0.75 0.99 0.70 5124 

0.95 0.99 0.91 0.71 0.97 0.93 5121 

0.91 0.91 0.91 0.93 0.99 0.91 5114 

0.90 0.97 0.97 0.91 0.95 0.99 5111 

0.90 0.97 0.99 0.99 0.91 0.91 7444 
0.53 0.99 0.95 0.91 0.90 0.97 7441 

 شرق آسیا واقیانوسیه

0.77 0.79 0.99 0.97 0.11 0.11 5124 
0.75 0.75 0.91 0.13 0.11 0.19 5121 
0.91 0.99 0.17 0.11 0.79 0.71 5124 
0.91 0.99 0.73 0.11 0.75 0.75 5121 
0.99 0.91 0.71 0.71 0.93 0.91 5124 

0.90 0.51 0.75 0.71 0.99 0.91 5121 

0.91 0.53 0.71 0.93 0.99 0.97 5114 

0.90 0.51 0.93 0.97 0.91 0.53 5111 

0.53 0.57 0.91 0.91 0.99 0.51 7444 
0.51 0.59 0.91 0.53 0.91 0.59 7441 

 جنوب آسیا



 
 
 

 02 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

GINI M 15 GINI M 25 GINI F 15 GINI F 25 GINI T 15  GINI T 25  سال 

0.99 0.91 0.91 0.10 0.19 0.19 5124 
0.97 0.11 0.91 0.10 0.15 0.15 5121 
0.91 0.11 0.90 0.13 0.10 0.11 5124 
0.90 0.17 0.11 0.11 0.91 0.10 5121 
0.19 0.93 0.10 0.19 0.99 0.19 5124 

0.11 0.91 0.99 0.10 0.13 0.19 5121 

0.71 0.95 0.95 0.11 0.11 0.10 5114 

0.79 0.13 0.13 0.11 0.15 0.91 5111 

0.79 0.19 0.19 0.15 0.73 0.97 7444 
0.70 0.11 0.11 0.11 0.71 0.95 7441 

 کشورهای پیشرفته

0.11 0.50 0.13 0.50 0.13 0.50 5124 
0.13 0.51 0.13 0.51 0.13 0.51 5121 
0.13 0.51 0.50 0.55 0.50 0.51 5124 
0.50 0.55 0.51 0.55 0.50 0.55 5121 
0.13 0.51 0.50 0.55 0.50 0.55 5124 

0.13 0.51 0.13 0.55 0.13 0.55 5121 

0.11 0.13 0.11 0.50 0.11 0.50 5114 

0.11 0.13 0.11 0.50 0.11 0.50 5111 

0.11 0.13 0.11 0.50 0.11 0.50 7444 
0.11 0.13 0.11 0.50 0.11 0.50 7441 

 ایران

0.19 0.11 0.31 0.39 0.30 0.35 5124 
0.13 0.19 0.31 0.31 0.11 0.31 5121 
0.19 0.17 0.11 0.37 0.11 0.13 5124 
0.91 0.11 0.15 0.30 0.11 0.17 5121 
0.91 0.17 0.11 0.11 0.91 0.10 5124 

0.19 0.91 0.10 0.11 0.99 0.19 5121 

0.73 0.11 0.99 0.17 0.19 0.91 5114 

0.79 0.11 0.19 0.91 0.10 0.13 5111 

0.71 0.71 0.11 0.91 0.79 0.19 7444 
0.91 0.75 0.71 0.11 0.75 0.10 7441 

 GINI T 25 سال 51متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای افراد باالی 

 GINI T 15 سال 11متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای افراد باالی 
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 نامة آموزش عالي
 

GINI M 15 GINI M 25 GINI F 15 GINI F 25 GINI T 15  GINI T 25  سال 

 GINI F 25 سال 51متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای زنان باالی 

 GINI F 15 سال 11 متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای زنان باالی

 GINI M 25 سال 51متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای مردان باالی 

 GINI M 15 سال 11متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای مردان باالی 

 
آمار توصیفي حاصل سز مساسبات نابرسبرا سرمايه ، به منظور توضیح جدسول باال
ضريب  ،ناطق مورد بررسيعالوه بر م ،مقاينه برسا. سنناني در جدول زير آمده سست

 :سيم جیني سرمايه سنناني رس به تفکیك زن و مرد نیز آورده
 

مناطق مختلف  آمار توصیفی مربوط به ضریب جینی سرمایه انسانی در (5)جدول 
  1390-5001 جهان طی دور 

 .Std متغیّر مناطق
Deviation Mean Maximum Minimum 

 تاورمیانه و شمال آفريقا
 ( شور 55)

GINI M 
15 

58.44 - - - 

GINI F 
15 

50.12 - - - 

 زير تط صسرسا آفريقا
 ( شور 77)

GINI M 
15 

2.15 - - - 

GINI F 
15 

2.82 - - - 

آمريکاا التین و حوزه درياا 
 ( شور 78)  ارآئیب

GINI M 
15 

0.01 - - - 

GINI F 
15 

0.21 - - - 

 ( شور 1) شرق آسیا

GINI M 
15 

1.21 - - - 

GINI F 
15 

1.27 - - - 

 ( شور 2) جنوب آسیا

GINI M 
15 

1.20 - - - 

GINI F 
15 

2.01 - - - 

 ( شور 77)  شورهاا پیشرفوه

GINI M 
15 

4.10 - - - 

GINI F 
15 

4.27 - - - 

 سيرسن

GINI M 
15 

52.27 - - - 

GINI F 
15 

52.01 - - - 

GINI M 15 :سال 51ناني برسا مردسن باالا مووسط ضريب جیني سرمايه سن 

GINI F 15 : سال 51مووسط ضريب جیني سرمايه سنناني برسا زنان باالا 
 



 
 
 

 33 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

گردد  ه در مناطق جنوب آسیا و  شورهاا زير  مي با توجه به جدول مالحظه
چه در میان زنان و چه در میان مردسن مشاهده  ،بیشورين نابرسبرا ،تط صسرسا آفريقا

جیني سرمايه سنناني در زنان منطقه  شورهاا زير تط صسرس میانگین ضريب . سست
بیشورين عدد رس به تود ستو اص دسده سست  ه نشان سز نابرسبرا بنیار زياد  20/4با 

گونه  ه نابرسبرا درآمدها رس با ضريب  همان. دسرد سرمايه سنناني بین زنان سين منطقه
عادالنه تر بودن توزيع  و  مور بودن سين ضريب نشان سز دهند ميجیني نشان 
ست  ه نابرسبرا س در سين جا نیز هر چه عدد  وچکور باشد حا ي سز سين، درآمدهاست

 .  سرمايه سنناني  مور سست
رس برسا زنان  20/0میانگین نابرسبرا سرمايه سنناني در منطقه جنوب آسیا نیز عدد 

سبرا زياد سرمايه نشان سز نابر برسا مردسن به تود ستو اص دسده سست  ه 10/4و 
 . سنناني در سين منطقه سست

منطقه تاورمیانه و شمال آفريقا نیز دسرسا نابرسبرا زياد در سرمايه سنناني سست  ه 
سما در  ،رس برسا مردسن به تود ستو اص دسده سست14/4رس برسا زنان و 25/4سعدسد 

یب سز توزيع منطقه شرق آسیا و س یانوسیه و آمريکاا التین و حوزه درياا  ارآئ
چه در زنان و چه در مردسن حکايت دسرد و میانگین آن  ،عادالنه تر سرمايه سنناني

ست  ه س سين در حالي. در آمريکاا التین سست82/4در شرق آسیا و  02/4برسا زنان 
 . سست 80/4همین ضريب برسا مردسن در هر دو منطقه تقريباً برسبر و م ادل 

 ه میانگین ضريب جیني  سست وط به  شورهاا پیشرفوهترين توزيع مرب سما عادالنه
با توجه به . سست 52/4و برسا مردسن  51/4سرمايه سنناني برسا زنان سين منطقه 

گردد  ه سين ضريب در  شورهاا پیشرفوه سز  مي ما زيمم و مینیمم سعدسد مالحظه
تا  5124بدين م ني سست  ه سز سال سين و  سستوسريانس بنیار ناچیزا برتوردسر 

 ،تغییر چندسني ندسشوه ،چه در زنان و چه در مردسن ،نابرسبرا سرمايه سنناني 7441سال 
يك روند نزولي نابرسبرا در سرمايه  بیانگرسما در ساير مناطق سين ما زيمم و مینیمم 

 . سستسنناني 
سفود  ه چون در  شورهاا پیشرفوه سز تمام  مي سين وض یت بدين تاطر ستفاق

برسا  (گذشوه تا حال برسا زنان و مردسنهاا  مانند نر  ابت نام باال سز دهه) ها ظرفیت
ا ستیر تغییر چندسني در سين ها سالديگر طي  .سست  اهش نابرسبرا سسوفاده شده

مثل ) سما در ساير مناطق جهان  ه توزيع سرمايه سنناني بضريب ستفاق نیفواده سست
                                                                                                                                      

 ترر  ضريب جیني عددا سست بین صفر و يك  ه هرچه سين ضرريب بره صرفر نزديرك    الزم به ذ ر سست  ه .  
 . تر سست زيع ناعادالنهنشان دهنده تو ،نزديکور باشد  و هرچه به  سست، سز توزيع عادالنه دهنده نشان باشد،
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، سستبنیار نابرسبر ...( ا تس یل وها لسامووسط ، نر  ابت نام در مقاطع مخول 
میالدا تا  24گذسرا در آموزش به  اهش بنیار زياد سين ضريب سز دهه  سند ي سرمايه

 . شده سستمنجر حال 
میانگین . سين ضريب رس برسا  شور سيرسن نیز مساسبه  رده سيم ،سما در مقام مقاينه

 27/4ا مورد بررسي ها سالطي سال  51ضريب جیني سرمايه سنناني برسا زنان باالا 
بلکه سز مووسط  ،بوده  ه نه تنها سز میانگین منطقه تاورمیانه و شمال آفريقا بیشور بوده

توسن برسا نابرسبرا سرمايه  مي همین روند رس. ساير مناطق مورد بررسي نیز بیشور سست
 . سنناني در مردسن نیز مشاهده  رد

شويم  ه طي  مي ساسبه شده نیز مووجهبا توجه به ما زيمم و مینیمم ضريب م
در مناطق مورد بررسي و همچنین سيرسن چه روندا طي شده  7441تا  5124ا ها سال
همه سعدسد و سر ام مساسبه شده در مناطق مخول  بجز  شورهاا پیشرفوه . سست

سال سز نابرسبرا  51ست  ه توزيع سرمايه سنناني برسا مردسن باالا س حا ي سز سين
فرهنگ و نگرش ، برتوردسر سست و نابرسبرا بیشور برسا زنان ناشي سز تفکر مورا 

حا م بر جوسمع  مور توس ه يافوه بوده  ه تس یل بیشور برسا زنان يا حضور آنان در 
سما  بهاا جدا همرسه بوده سست بازسر  ار و  نب تجربه بیشور همیشه با مسدوديت

سين  ،ست  ه حدس ل در دهه ستیرس سين  رد، توسن سظهار مي آنچه  ه درباره  شور سيرسن
ا ها سالبطوريکه در سستب دسشوه  اديد و فرهنگ در ت وص زنان تغییر چشمگیر
شدت سفزسيش يافوه و ننبت جنني ها ب ستیر نر  ابت نام دسنشجويان دتور در دسنشگاه

 . دسنشجويان به نفع زنان در حال تغییر سست
با رتبه  5124در سال  11/4ي در زنان سيرسن سز جیني سرمايه سننان میانگین ضريب

رسیده  ه نشان دهنده تغییر زياد و  اهش شديد  20 با رتبه 7441در سال  15/4به  28
رسه زيادا تا رسیدن به مووسط  ،سما سين ننبت ب سست نابرسبرا سرمايه سنناني در زنان

 (. سست 52/4فوه سين ننبت برسا زنان در  شورهاا پیشر)  شورهاا پیشرفوه دسرد
چرس  ه  بتر سست  اهش سين ضريب در سبودس آسان، گونه  ه  بالً نیز سشاره شد همان 

بهدسشت و ساير ، گذسرا سندک در آموزش هاا تالي و سرمايه با وجود ظرفیت
ودريج  اهش ضريب سما ب بتوسن آن رس  اهش دسد مي هاا مربوط به سرمايه سننانيموغیّر

بنیار زياد هاا  گذسرا چرس  ه نیازمند سرمايه بمشکل توسهد شد جیني سرمايه سنناني
 . ويژه آموزشي سستسجوماعي و ب، در همه سب اد س و ادا

                                                                                                                                      
 . آمده سستضمیمه  ، به صورتبندا  شورهاا مورد مطال ه جدول رتبه.  



 
 
 

 30 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

 مقایسه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان 
در سين  نمت سز مقاله نابرسبرا سرمايه سنناني میان زنان و مردسن و به تفکیك باالا 

سعدسد  5جدول . دهیم مي مورد مالحظه  رسر، سال رس با سرسئه نمودسر 71سال و باالا  51
سما به ، دسدها رس به صورت  ل و به تفکیك زن و مرد نشان ميمربوط به سين نابرسبرا

 5نمودسر. دهیم مي چند نمودسر رس مورد مالحظه  رسر، منظور د ت بیشور در سين روندها
سال در سيرسن و ساير مناطق جهان مورد  71اني رس برسا زنان باالا نابرسبرا سرمايه سنن

بیشورين  5124در سال  ،دهد مي گونه  ه نمودسر نشان همان. دهد مي مقاينه  رسر
و  مورين آن سست،  22/4نابرسبرا مربوط به زنان صسرسا آفريقا با ضريب جیني 

 بندا  لي يك تقنیمدر . سست 7/4مربوط به  شورهاا پیشرفوه با ضريب جیني 
 شورهاا زير تط صسرس و جنوب آسیا رس ، توسن مناطق تاورمیانه و شمال آفريقا مي

دسرسا ضريب جیني باال يا به عبارتي نابرسبرا زياد  5124مناطقي دسننت  ه در سال 
مناطق شرق آسیا و آمريکاا التین و . سندسالشان بوده 71در سرمايه سنناني زنان باالا 

يا دسرسا نابرسبرا ( 21/4تا  1/4بین ) ياا  ارآئیب دسرسا ضريب جیني مووسطحوزه در
 شورهاا پیشرفوه با . سندسال آن مناطق بوده 71مووسط در سرمايه سنناني زنان باالا 

دسرسا  مورين نابرسبرا در سرمايه سنناني زنان باالا  5124در سال  7/4ضريب جیني 
 . سند سال بوده 51

 
سال در ایران و سایر  51قایسه نابرابری سرمایه انسانی برای زنان باالی م (1)نمودار 

 1390-5001ی ها سالمناطق جهان طی 
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 7441روند  اهش نابرسبرا رس تا سال  ،جز  شورهاا پیشرفوهه تمامي سين مناطق ب
سز ضريب جیني ننبواً بااليي  5124 سما منطقه شرق آسیا  ه در سال بسند سدسمه دسده

وردسر بوده و سز نابرسبرا سرمايه سنناني زنان در منطقه آمريکاا التین بمرستب برت
مرستب التین شده و سپس نابرسبرا آن ب برسبر آمريکاا 5121در سال  ،بیشور بوده سست

نکوه ديگر در ت وص جنوب آسیا و س یانوسیه .  مور سز آمريکاا التین شده سست
مناطق تاورمیانه و  در مقاينه بارا دسرسا وض یت بهو 5124سست  ه در سال 

يك سفزسيش در نابرسبرا سرمايه سنناني  5124در سال سما ، صسرسا آفريقا بوده سست
 ه هر دو منطقه مذ ور سز ضريب جیني توبي  7441دسشوه سند و پس سز آن در سال 
  .رسیده سست 2/4جنوب آسیا به عدد ، سند رسیده 2/4برتوردسر شده و به سعدسدا زير 

سال ضريب جیني  01در ت وص  شورهاا پیشرفوه نیز بايد گفت  ه طي 
دلیل سين باشد  ه سين ه شايد ب نکوه سرمايه سنناني آنها حدودسً اابت مانده سست و سين

سرمايه سنناني در  ،در وض یت توبي به لساظ نابررسبررا 5124 شورها در سال 
نیازمند  ،ز سين نابرسبراسند و  اسون س سال بوده 71تر وص زنان براالا 

 . هاا بنیار زياد سستسازا ها و ظرفیت گذسرا سرمايه
پس سگرچه سز سرمايه سنناني زنان در  شورهاا پیشرفوه  اسوه نشده سست سما 

به ضريب جیني  7441ضريب جیني سرمايه سنناني در مناطق جهان حوي در سال 
 . یز نرسیده سستن 5124سرمايه سنناني در  شورهاا پیشرفوه در سال 

 شور سيرسن با يك . سيم سيرسن رس با ساير مناطق جهان مقاينه نموده ،در مقام مقاينه
ي ني ) 5124در سال  12/4سال با  71ضريب جیني سرمايه سنناني برسا زنان باالا 

تود  5121شروع  رده و پس سز آنکه در سال ( باالتر يا نابرسبر تر سز همه مناطق جهان
با سدسمه يك روند  اهشي در سين نابرسبرا در سال ، رساند مي قه جنوب آسیارس به منط

 . رسد مي 12/4تقريباً به ضريب جیني منطقه  شورهاا زير تط آفريقا ي ني  7441
سال در سيرسن و  71ضريب جیني سرمايه سنناني رس برسا زنان باالا  7نمودسر 

هد  ه سيرسن نیز روند  اهش در د مي نمودسر نشان. تاورمیانه مقاينه نموده سست
تاورمیانه  نابرسبرا سرمايه سنناني رس درست مانند تاورمیانه سدسمه دسده و فاصله آن با

 . تقريباً يکنوستت بوده سست 7441تا  5124ا ها سالطي 
سال در سيرسن و ساير  71نابرسبرا سرمايه سنناني برسا مردسن باالا  8 در نمودسر

توسن گفت  ه  در مجموع مي. سيم مورد مقاينه  رسر دسده مناطق مخول  جهان رس
 . سست  مور سز نابرسبرا برسا زنان بوده ،نابرسبرا برسا مردسن در همه مناطق جهان
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تاورمیانه و جنوب ، دهد مناطق زير تط صسرس گونه  ه نمودسر نشان ميهمان
سز يك  7441 شروع شده و تا سال 5124در سال  2/4آسیا سز يك ضريب جیني حدود 

وض یت بهورا 5124جنوب آسیا سگر چه در سال . روند  اهشي برتوردسر بوده سست
سما در سبودس با يك روند سفزسيشي  سست، تاورمیانه و صسرسا آفريقا دسشوه در مقاينه با

 ه سز دو منطقه مذ ور پیشي  طوراه ب ب ند در ضريب جیني سرمايه سنناني شروع مي
دو منطقه گفوه شده  در مقاينه باهمچنان سز نابرسبرا بیشورا  7441گرفوه و تا سال 

 ه سز ضريب مانند شرق آسیا و آمريکاا التین در میان مناطقي . برتوردسر بوده سست
ي ني ضريب  بسز يك نقطه مشورک شروع شده ،سند جیني ننبواً مووسط برتوردسر بوده

 5124سال در سال  71مردسن باالا جیني يا به عبارتي نابرسبرا سرمايه سنناني و برسا 
شرق آسیا سز روند بهورا برتوردسر ، برسا هر دو منطقه برسبر بوده و با گذشت زمان

رسیده  ه بنیار  78/4به ضريب جیني  7441 ه در سال  طوراه ب، سست گرديده
 . نزديك به ضريب جیني  شورهاا پیشرفوه سست

بنیار زيادا برسا مردسن وجود دسشوه و نابرسبرا  5124سيرسن سگر چه در سال  سما در
سما با گذشت زمان سز  ،(22/4) ضريب جیني آن سز تمام مناطق جهان بیشور بوده سست

سز مناطق جنوب  7441 ه در سال  طوراه ب بوض یت بنیار بهورا برتوردسر شده
 . شده سست0/4آسیا و صسرسا آفريقا پیشي گرفوه و ضريب جیني آن سند ي بیش سز 

 
سال در ایران و خاور میانه  51مقایسه نابرابری سرمایه انسانی برای زنان باالی  (5) دارنمو

 1390-5001ی ها سالطی 
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سال در ایران و سایر  51مقایسه نابرابری سرمایه انسانی برای مردان باالی  (9) نمودار
 1390-5001ی ها سالمناطق جهان طی 

 
 

سال  71و  51نابرسبرا سرمايه سنناني در زنان دهد  نشان مي 0گونه  ه نمودسر  همان
شت شروع شده و پس سز گذ 5124در سيرسن با يك ستوالف بنیار ناچیز در سال 

سال بیشور  اهش يافوه سست و  51ودريج سين نابرسبرا در زنان باالا حدود دو دهه ب
 . ندس  سين دو با يك فاصله تقريباً مناوا حر ت  رده 7441تا سال  5124سز سال 

هاا ضريب جیني سرمايه سنناني در  در نمودسرهاا فوق فقط برتي سز تفاوت
مناطق مخول  جهان و سيرسن مورد توجه  رسر گرفت و  ط اً بررسي همه آنها در مجال 

هاا سين ضريب  برسا بررسي بیشور سين موضوع و مشاهده تفاوت. گنجد سين مقاله نمي
در سينجا  .مورد توجه ويژه  رسر گیرد 5دول بايد مجددسً ج ،به تفکیك سن و مناطق

 . پردسزيم مي سز مباحث گفوه شدهگیرا  فقط به نویجه
 



 
 
 

 33 ...  مساسبه نابرسبرا جننیوي سرمايه سنناني در سيرسن
 

سال در ایران طی  51و  11مقایسه ضریب جینی سرمایه انسانی بین زنان باالی  (7)نمودار 
 1390-5001ی ها سال

 
 
 گیری نتیجه

سیاسي و ، سجوماعي، اداسرمايه سنناني در زنان و مردسن  ط اً آاار فرسوسن س و 
آاار غیربازسرا آن عمدتاً ناشي سز سرمايه سنناني موبلور  و گذسرد فرهنگي بر جاا مي

 و سز آنجا  ه نر  مشار ت مردسن در بازسر  ار بیشور سز زنان سست. سستشده در زنان 
به  سما بآاار س و ادا يا بازسرا سرمايه سنناني مردسن م موالً بیشور سز زنان سست لذس

م موالً تغییر  ،هاا تالي س و اد بويژه در  شورهاا در حال توس ه لساظ ظرفیت
تأایر بیشورا بر رشد  تغییر جم یت مردسندر مقاينه با  ،جم یت زنان در بازسر  ار

 (. 5821، صالسي)گذسرد  س و ادا مي
 در سين مقاله  وشش شد تا نابرسبرا سرمايه سنناني در زنان و مردسن در مناطق

جم یت مورد مطال ه در . مخول  دنیا و همچنین  شور سيرسن مورد مقاينه  رسر گیرد
و سفرسد باالا (  ه عمدتاً سن ورود به بازسر  ار سست) سال 51سفرسد باالا  ،سين مقاله

با . بود( سال  ه عمدتاً سن ورود سفرسد دسرسا تس یالت عالي به بازسر  ار سست 71
ها در سرمايه سنناني برسا مردسن و  سين نابرسبرا، رياضي -اهاا آمار سسوفاده سز روش

و نوايج حاصل سز مساسبات به شرح ذيل  شدسال مساسبه  71سال و  51زنان باالا 
 : ابل ذ ر سست

در مناطق جهان به جز  ،چه در زنان و چه در مردسن ،نابرسبرا سرمايه سنناني -5
 سستب ولي دسشوهروندا نز 7441تا  5124 شورهاا پیشرفوه سز سال 
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سال  71مربوط به زنان باالا  5124بیشورين نابرسبرا سرمايه سنناني در سال  -7
 در صسرسا آفريقا و  مورين آن مربوط به  شورهاا پیشرفوه سستب

دسرسا نابرسبرا سرمايه سنناني بیشور  5121منطقه شرق آسیا  ه تا  بل سز سال  -8
 د دسرسا وض یت بهورا شده و سز میزسن سز آن سال به ب ،سز آمريکاا التین بوده سست

نابرسبرا سرمايه سنناني در زنان و مردسن سين ناحیه  اسوه شده و دسرسا وض یت 
 آمريکاا التین شده سستب در مقاينه بابهورا 

 نابرسبرا سرمايه سنناني در مردسن  مور سز زنان بوده سستب ،در همه مناطق جهان -0

یار زياد در سرمايه سنناني زنان و مردسن بوده سيرسن در سبودس شاهد نابرسبرا بن -1
سز مناطق جنوب آسیا و صسرسا آفريقا  7441سما در سال  ب(باالتر سز همه مناطق) سست

 پیشي گرفوه سستب

سال در سيرسن همانند منطقه  71روند نابرسبرا سرمايه سنناني زنان باالا  -2
سين نابرسبرا در سيرسن بیشور سز  ها السي ني در همه  بسما با سر امي باالتر ،تاورمیانه بوده

 مووسط تاورمیانه بوده سستب

ا ها سالنابرسبرا سرمايه سنناني در زنان و مردسن  شورهاا پیشرفوه طي  -2
 .  اهش مسنوسي ندسشوه سست 7441تا  5124

اشي سز توسند ن در  شور ميها  دلیل  اهش شديد نابرسبرا  ه رسد به نظر مي 
سوسدا در  يژه در زمینه آموزش و پرورش و رفع بيول  بوهاا مخ گذسرا سرمايه

هاا  گذسرا با سفزسيش سرمايه 24سز سبودسا دهه . سال باشد 51 شور برسا زنان باالا 
سنناني بین سين دو گروه سني تقريباً   فاصله نابرسبرا سرمايه ،ها آموزشي در دسنشگاه

ها  ت زيادا سز زنان به دسنشگاهسز طرفي سرسزير شدن جم ی ، ومانده سست يکنان با ي
 . ا ستیر نیز سز نابرسبرا سرمايه سنناني در آنان  اسوه سستها سالدر 

سال  01دلیل سين سمر  ه ضريب جیني سرمايه سنناني در  شورهاا پیشرفوه طي 
گذسرا در  هاا تالي برسا سرمايه ظرفیت نبودنیز  ،مورد مطال ه  م نشده سست

 اسون سز نر   ،عنوسن مثاله ب ،سازد مي ه سنناني رسهايي سست  ه سرماي بخش
 سوسدا تقريباً ريشه  ن شده و  ه بي تر سست سز زماني سوسدا در سبودس بنیار آسان بي
هاا بنیار  بايد سرمايه گذسرا ،در سين حالتب توسهیم باز سين نر  رس  اهش دهیم مي

ده رس مورد پوشش طرح زيادا صورت گیرد تا بووسن سوالً مناطق بنیار دور سفوا
 ه فرآيند يادگیرا در آنها بنیار  رس و سز طرفي سفرسد بنیار منن ،سوسدآموزا  رسر دسد

 . با سوسد نمود سخت سست نیز
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. توس ه س و ادا در جهان سروم، ترجمره غالم لري فرجرادا    (. 5820)تودسرو، مايکل 
 . سازمان برنامه و بودجه

هراا   علمري در سرمت   هیئرت بررسي مشرار ت زنران    .(5821)حنیني لرگاني، مريم 
 . ها، مجله مطال ات زنان، سال سول، شماره سوم موسنع و چالش: مديريت دسنشگاهي

زنان و آموزش عالي در جمهورا  .(5821)حنیني لرگاني، مريم و سید جوسد صالسي 
 يزا آموزش عالير برنامهسسالمي سيرسن، موسنه پژوهش و 

، هراا جننریوي  تسلیل رسبطه آموزش و پرورش و نرابرسبرا (. 5822)زنجاني زسده، هما 
 15ف لنامه ت لیم و تربیت، شماره 

تأایر س و ادا آموزشب ترجمه علي سعظم مسمردبیگي،   .(5825)ساتاروپولوس، جرج 
 . ريزا آموزشيموزشي، سازمان پژوهش و برنامه مر ز تسقیقات آ
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 70و 78يزا در آموزش عالي، شماره ر برنامهپژوهش و 

ف رلنامه   مساسربه برازده ت وصري سررمايه سننراني،     (. 5820)صالسي، مسمد جروسد  
 82و 81يزا در آموزش عالي، شماره ر برنامهپژوهش و 

ي بر رشرد س و رادا،   وي سرمايه سننانسار نابرسبرا جننی(. 5821)صالسي، مسمد جوسد 
 پايان نامه د ورا، دسنشگاه شهید بهشوي
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 فهرست کشورهای مورد مطالعه به تفکیک مناطق مختلف جهان (7)دول ج

Middle East and North 
Africa 

Latin America and the 
Carribean 

South Asia 

1 
 

Algeria 1 
 

Argentina 1 
 

Afghanistan 
2 

 
Bahrain 2 

 
Barbados 2 

 
Bangladesh 

3 
 

Cyprus 3 
 

Bolivia 3 
 

India 

4 
 

Iran, I. R. of 4 
 

Brazil 4 
 

Myanmar 
(Burma)  

5 
 

Iraq 5 
 

Chile 5 
 

Nepal 
6 

 
Turkey 6 

 
Colombia 6 

 
Pakistan 

7 
 

Jordan 7 
 

Costa Rica 7 
 

Sri Lanka 
8 

 
Kuwait 8 

 
Dominican Rep.  Advanced Countries 

9 
 

Malta 9 
 

Ecuador 1 
 

Australia 
10 

 
Syria 10 

 
El Salvador 2 

 
Austria 

11 
 

Tunisia 11 
 

Guatemala 3 
 

Belgium 
Sub-Saharan Africa 12 

 
Guyana 4 

 
Canada 

1 
 

Botswana 13 
 

Haiti 5 
 

Denmark 
2 

 
Cameroon 14 

 
Honduras 6 

 
Finland 

3 
 

Central Afr. R.  15 
 

Jamaica 7 
 

France 
4 

 
Ghana 16 

 
Mexico 8 

 
Germany 

5 
 

Kenya 17 
 

Nicaragua 9 
 

Greece 
6 

 
Lesotho 18 

 
Panama 10 

 
Iceland 

7 
 

Liberia 19 
 

Paraguay 11 
 

Ireland 
8 

 
Malawi 20 

 
Peru 12 

 
Italy 

9 
 

Mali 21 
 

Trinidad & Tob.  13 
 

Japan 
10 

 
Mauritius 22 

 
Uruguay 14 

 
Netherlands 

11 
 

Mozambique 23 
 

Venezuela 15 
 

New Zealand 
12 

 
Niger East Asia and the Pacific 16 

 
Norway 

13 
 

Senegal 1 
 

Fiji 17 
 

Portugal 
14 

 
Sierra Leone 2 

 
Hong Kong 18 

 
Spain 

15 
 

South Africa 3 
 

Indonesia 19 
 

Sweden 
16 

 
Sudan 4 

 
Korea 20 

 
Switzerland 

17 
 

Swaziland 5 
 

Malaysia 21 
 

United 
Kingdom 

18 
 

Togo 6 
 

Philippines 22 
 

United States 
19 

 
Uganda 7 

 
Singapore 

 
20 

 
Zaire 8 

 
Taiwan 

21 
 

Zambia 9 
 

Thailand 
22 

 
Zimbabwe 

 

 
 


