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*

در ایــن بخــش شــاخصهای جهانــی برابری جنســیتی و جایگاه
ایــران در هــر یــک از ایــن شــاخصها بررســی میشــود.
اصلیتریــن ایــن شــاخصها عبارتانــد از شــاخص توســعة
انســانی زنــان 1،شــاخص توســعة جنســیتی 2،شــاخص نابرابــری
جنســیتی 3و گــزارش جهانــی فاصلــة جنســیتی.
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شــاخص توســعة انســاني در ســال  1990میــادی بهعنــوان
مقيــاس جديــدي از توســعه و اندازهگيــري آن در جوامــع در نظــر
گرفتــه شــد .ايــن شــاخص مبتنــي بــر ايــن ايــدة اساســي اســت
کــه الزمــة دســتيابي بــه زندگــي بهتــر ،عالوهبــر داشــتن درآمد
باالتــر ،پــرورش و بســط اســتعدادها و ظرفيتهــاي انســاني
اســت .شــاخص توســعة انســاني در صــدد اندازهگيــري متوســط
دســتيابي يــک کشــور در ســه بُعــد توســعة انســاني اســت .ايــن
ابعــاد عبارتانــد از :زندگــي طوالنــي تــوأم بــا ســامتي ،دانــش
و اســتاندارد زندگــي .درحالیکــه بررســی امتیــازات ایــران در

شــاخص توســعة انســانی از ســال  1990میالدی نشــان میدهد
کــه ایــران بــا امتیازاتــی بیــن  0/572تــا  0/774رتبههایــی بیــن
 91تــا  66را در جهــان داشــته اســت ،وضعیــت ایــران در بخــش
زنــان ایــن شــاخص نســبت ًا پایینتــر از میانگیــن مجمــوع زنــان
و مــردان بــوده اســت (جــدول .)۱
همچنیــن بررســی شــاخص توســعة انســانی زنــان در ایــران و
جهــان و در ســالهای  2005 ،2000و  2010-2015میــادی
(نمــودار  )۱نشــان میدهــد کــه ایــن شــاخص ،بهغیــر از ســال
 2005میــادی کــه در آن زنــان نســبت بــه مجمــوع جمعیــت
وضعیــت بهتری داشــتهاند ،در ســالهای دیگر ،شــاخص توســعة
انســانی کل جمعیــت از وضعیــت بهتــری برخــوردار بوده اســت.
دادههــای اطالعاتــی :امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد ،تعــداد
ســالهای تحصیلــی مــورد انتظــار بــرای کــودکان و میانگیــن
تعــداد ســالهای تحصیلــی بــرای افــراد بــاالی  25ســال ،درآمد
ســرانة ناخالــص ملــی.
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