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 فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 56،  1389، صص. 98- 81

  بر اميد به زندگي مردان و اثر نابرابري سرمايه انساني در زنان
  

  ∗∗∗∗2محمد جواد صالحيو  1جعفر عبادي

  

  چكيده
انساني و تأثيري است كه اين متغير بر  آنچه در چند دهه اخير توجه وافر اقتصاددانان را به خود جلب كرده، سرمايه

انساني در زنان و مردان و نقشي كه  به نابرابري سرمايه در دهه اخير،. گذاردرشد و توسعه اقتصادي كشورها مي

اقتصاددانان معتقدند كه نابرابري سرمايه انساني در . اين نابرابري در رشد اقتصادي دارد، توجه جدي شده است

رشد بر ..... زنان از طريق تأثير بر متغيرهاي اجتماعي و بهداشتي نظير اميد به زندگي، نرخ مرگ و مير كودكان و 

نابرابري سرمايه انساني در زنان و مردان بر اميد به  هدف از اين تحقيق تبيين نقش. اقتصادي تأثيرگذار است

انساني در زنان و مردان با استفاده از ضريب روش تحقيق بدين صورت است كه ابتدا نابرابري سرمايه .زندگي است

پس، با استفاده از معادالت رگرسيوني اثر اين نابرابري جيني براي كشورهاي درحال توسعه و پيشرفته محاسبه و س

با استفاده از ضريب  نتايج به دست آمده .بر اميد به زندگي براي كشورهاي درحال توسعه نشان داده شده است

 مردان در مناطق مختلف جهان و از جمله نشان دهنده كاهش نابرابري سرمايه انساني در زنان و ،از يك سو جيني

 كد اين مطلب است كه در كشورهاي در حال توسعه هرؤم ،و از سوي ديگر يران طي چهار دهه اخير بودها كشور

نكته  .يابدطور معناداري افزايش ميه چه از نابرابري سرمايه انساني در زنان و مردان كاسته شود، اميد به زندگي ب

طور ه ابري سرمايه انساني در زنان باست كه كاهش نابر اين پژوهشاين  ديگر ورد مهمادست قابل توجه و

  .گذاردثير ميأداري بيشتر از كاهش آن در مردان  بر اميد به زندگي تامعن

  

  .نابرابري جنسيتي اميد به زندگي، ضريب جيني، نابرابري سرمايه انساني، :كليد واژگان

  

  مقدمه
نقشها، » جنسيت«كه منظور از در حالي .اي بيولوژيكي و فيزيكي ميان زن و مرد اشاره داردهواژه جنس به تفاوت

اي تأثيرگذار بر باورها و تفاوتهاي جنسيتي پديده. مسئوليتها و فرصتهاي قابل تفكيك زنان و مردان در جامعه است

جنسيتي،  نوع ديگري از تفكيك و شودعقايد اجتماعي است و توسط جامعه اعم از زنان و مردان تفهيم و ترويج مي

  .)Rafaatjah, 2007( آنان استدر نوع فعاليت 

                                                           
 .، تهران، ايراندانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. 1

 .تهران، ايران ،عالييزي آموزشردانشجوي دوره دكتري اقتصاد آموزش عالي دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه. 2

 javadsaleh@gmail.com : مسئول مكاتبات  ∗

  20/7/1389: پذيرش مقاله    11/2/1389: دريافت مقاله 
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هاي عدالت و توازن جنسيتي در همه زمينه. باره زنان و مردان است منظور از عدالت جنسيتي رعايت انصاف در   

و  توازن در دسترسي مردان و زنان به منابع اجتماعي برقراري يعني ؛عدالت جنسيتي ،در واقع. توسعه مدنظر است

  . ها مشاركت فعاالنه داشته باشندنان بتوانند به صورت عادالنه در همه زمينهآطي كه اقتصادي و فراهم آوردن شراي

است كه به معناي داشتن پايگاه يكسان براي زنان و » برابري جنسيتي« ،عبارت ديگر كه بايد مدنظر قرار گيرد   

صورت برابر در جامعه به ه ست كه نقش زنان و مردان با منظور از برابري جنسيتي اين. مردان در جامعه است

اين عبارت به معناي برخورداري زنان و مردان از شرايط برابر براي دستيابي به . رسميت شناخته و ارزشگذاري شود

  حقوق اجتماعي، فرصت مشاركت و سهيم شدن در توسعه و برخورداري از منافع توسعه و شركت در فرايند 

كسب  به منظورا و برداشتهاي ضروري هوجود هنجارها، ارزشها، نگرش منظور از برابري جنسيتي. ريزي استبرنامه

  .(Shojaee, 2009)موقعيت يكسان براي زنان و مردان در جامعه است 

  

جنسيتي را به هفت  ينابرابر (Amartya Sen, 2001)آمارتيا سن :  نابرابري جنسيتي سرمايه انساني

  :كند مي  صورت تقسيم

جهان نابرابري بين زنان و مردان مستقيماً با مرگ و زندگي  مناطق از در برخي :3نابرابري در مرگ و مير .1

  . اي از نرخ مرگ و مير مردان بيشتر است طور گستردهه آنان همراه است و نرخ مرگ و مير زنان ب

 در بسياري از جوامع هنوز اين تفكر وجود دارد كه نوزاد پسر را بر نوزاد دختر :4نابرابري در زاد و ولد .2

  . دهند ترجيح مي

در بسياري از امكانات و تسهيالت اساسي سرانه زنان بسيار كمتر از  :5نابرابري در تسهيالت اساسي .3

  . سرانه مردان است

حتي وقتي تفاوت نسبتاً كمي در تسهيالت اساسي مثل تحصيالت بين  :6نابرابري در فرصتهاي ويژه .4

عالي براي مردان جوان بسيار بيشتر از زنان جوان شزنان و مردان وجود دارد، فرصتهاي خاصي مثل آموز

قابل نيز اين تفاوت در فرصتهاي خاص حتي در كشورهاي ثروتمند مثل اروپا و آمريكاي شمالي . است

  . مشاهده است

در بحث اشتغال معموالً ارتقا در كار و حرفه براي زنان كمتر از مردان صورت   :7اي نابرابري حرفه .5

  . گيرد مي

حتي داراييهاي  و ند بسيار نابرابر باشدتوا نيز ميدر بسياري از جوامع مالكيت داراييها : 8ري در مالكيتنابراب .6

  .اساسي مثل خانه و زمين ممكن است بسيار ناعادالنه توزيع شده باشد

                                                           
3. Mortality Inequality 

4. Natality Inequality 

5. Basic Facility Inequality  

6. Special Opportunity Inequality  

7. Professional Inequality 

8. Ownership Inequality 
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ها ممكن است به  معموالً نابرابريهاي جنسيتي اساسي در خانوارها و خانواده  :9نابرابري در خانواده .7

بقاي نسل و نام خانواده  يا  ه دليلمواردي چون ترجيح پسر بر دختر ب. لهاي مختلف وجود داشته باشدشك

  ... .نابرابري در كارهاي خانه، نگهداري بچه، آموزش و 

، اما در خصوص نابرابري جنسيتي نظرياتي ارائه داده... پردازاني چون كالينز، بلومبرگ، جانت چافتز و نظريه   

توانند اقتصادي، كه نابرابريهاي جنسيتي ناشي از عوامل ساختاري هستند كه مياند كردهن نكته را روشن همگي اي

ابرابريها بسيار تأثير اين عوامل بر عملكرد مراكز آموزشي در توليد و باز توليد ن. سياسي، هنجاري يا همه آنها باشند

  .)Zanjanizadeh, 2008( گذاردمي

اگر چه شكاف . استكه جزء مهم آن آموزش توجه شده نابرابري جنسيتي سرمايه انساني  هب اين مقاله در   

اما معادل هم نيستند، چرا  ،توان جزء اساسي شكاف جنسيتي در سرمايه انساني دانستجنسيتي در آموزش را مي

همه در ايجاد .... و بلكه تجربه، بهداشت، آموزشهاي غيررسمي  ،شودكه سرمايه انساني فقط با آموزش ايجاد نمي

در بحثهاي تئوريك در خصوص نابرابري سرمايه انساني  ،از اين رو. ),1992Ebadi(سرمايه انساني نقش دارند

  . ممكن است بيشتر به نابرابري جنسيتي در آموزش اشاره شود

متر از پسران آموزش معموالً دختران ك«: شايد بتوان نابرابري جنسيتي در آموزش را معادل اين جمله دانست كه    

اقتصاددانان و متخصصان علوم تربيتي  ميانهاي بسياري اما همين جمله ساده موجب بحث و مجادله. »بينندمي

چرا كه اين تفاوت و نابرابري تأثير فراواني بر توزيع درآمدها، رشد اقتصادي، توسعه فرهنگي، توسعه  ،شده است

 .Zhang, 2005)( گذاشته است.... اجتماعي، سياسي و 

بلكه  ،اي در عرصه عدالت اجتماعي نيستاهميت آموزش و ايجاد سرمايه انساني در زنان و دختران فقط مقوله   

  شواهد  و رودبه شمار مينابرابري جنسيتي در سرمايه انساني يكي از موانع جدي بر سر راه توسعه اقتصادي 

  : )(Salehi, 2002 10د گواه اين امر باشدتوانتوسط برخي محققان مي به شرح زير دست آمدهه ب

 .(Ebadi, 1987)گذاري در آموزش زنان بيشتر از مردان استنرخ بازگشت سرمايه •

 نيز نان بيشتر و نرخ مشاركت آنان در بازار كارآشود كه بازدهي كار سرمايه انساني بيشتر براي زنان موجب مي •

 . )Psacharopoulos, 1992( بيشتر شود

نرخ مرگ و مير نوزادان در جامعه كاهش و  و شود تا نرخ زاد و ولداني بيشتر براي زنان موجب ميسرمايه انس •

 . اميد به زندگي افزايش يابد ،از طرفي

 .شود كه سن ازدواج آنان افزايش يابدسرمايه انساني بيشتر براي زنان باعث مي •

 ,Mc Mahon)ن در خانه بيشتر شودتا هزينه فرصت ماندن آنا شودميآموزش بيشتر براي زنان موجب  •

1998). 

 . يابدكيفيت توليد خانگي آنان افزايش مي با آموزش بيشتر زنان •

 .شودتربيت بهتر فرزندان با افزايش آموزش زنان محقق مي •

 .   يابداري در جامعه كاهش ميكبا سرمايه انساني بيشتر در زنان جرم و جنايت و بزه •

                                                           
9. Household Inequality 

 .مي گويند) non-market effects(به موارد مذكور آثار غير بازاري آموزش  - 10
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بايد بيشتر به  ،تواند منجر به توسعه شود، لذايابيم كه همه مسائل گفته شده ميميبا مالحظه موارد مذكور در   

 . ه شودكاستو از نابرابري سرمايه انساني آنان توجه سرمايه انساني زنان 

و بعضاً ممكن است  11استيي، برابري و عدالت در آموزش از بحثهاي اساسي اقتصاد آموزش ااگر چه موضوع كار   

 توضيح داده شد،غير بازاري آموزش كه  آثاررسد كه با توجه به اما به نظر مي ،برابري و عدالت در تضاد قرار گيرديي با اكار

بلند  رثاآبرابري جنسيتي و كاستن هرچه بيشتر از آن در جهت رشد و توسعه اقتصادي و ناويژه ه برابري بناتوجه به بحث 

  .  مدت ناشي از آن بسيار ضروري باشد

 ،ويژه كشورهاي در حال توسعهه ب ،كشورهاي جهانبيشتر اي است كه لهئاي آموزشي مسهرابري فرصتناب   

طور غير ه ، بردكشورها دا نيافتن  اينكه تأثير مستقيم در توسعه عالوه بر موضوعاند و اين رو بودهه همواره با آن روب

گذارد، بر رشد و توسعه اقتصادي اين كشورها تأثير مي) اجتماعي(مستقيم و با تأثيري كه بر متغيرهاي غير بازاري 

  . منفي گذاشته است

فرصتهاي برابر آموزشي ميان زنان و مردان، جامعه را از آثار اجتماعي و غيربازاري  نبودزنان يا  براي آموزش نبود   

هاي درماني زينهزيادي از جمله كاهش جرم و جنايت، تربيت فرزندان بهتر توسط زنان، كاهش ه) عوارض خارجي(

نرخ مرگ و مير كودكان زير  كاهش ،تر، مشاركت زنان در جامعه و بازار كارجامعه، توليد كاالي خانگي با كيفيت

اد پايدار است كه اين نيز از جمله عوامل مهم در عدم رشد اقتص محروم كرده... د به زندگي و سال، افزايش امي يك

)Salehi, 2005.(   

 توان تأثير نابرابري سرمايه انساني را بر رشد اقتصادي نشانطور مستقيم نميه دهد كه ب ان مينش ادبيات اخير   

متغيرهايي چون نرخ مرگ و مير نوزادان يا اميد به زندگي يا ساير متغيرهايي كه  را بر بلكه بايد ابتدا اثر آن ،داد

ير اين متغير واسط را بر رشد اقتصادي تأث ،سپس دست آورد وه ب است،نشان دهنده سالمت خانواده و جامعه 

  .(Papageorgiou et.al, 2006)كردگيري اندازه

   ي زنان در اگر چه در كشورهاي در حال توسعه فرصتهاي نابرابر آموزشي در مقطع آموزش عالي با افزايش كم

شان از كيفيت تحصيلي و اما اگر ورود به مقاطع ارشد و دكتري را ن ،مقاطع كارشناسي دانشگاهها كمتر شده است

در  ،مثال براي .)Hoseini Largani, 2006( اين نسبت براي زنان رشد زيادي نداشته است  بدانيم، يآموزش

نفر بوده و در سال  285تعداد دانشجويان زن در مقطع دكتري و در بخش دولتي  1364سال در  ايران وكشور 

ست كه در همان ا اين در حالي .دهددرصد را نشان مي 2562كه رشدي معادل  است نفر رسيده 7588به  1386

درصدي را نشان  1330و رشد  است نفر بوده 15296و  1070در همان مقطع تعداد دانشجويان مرد معادل  سالها و

اما در سال  است، اگر چه طي اين سالها رشد دانشجويان زن حدود دو برابر رشد دانشجويان مرد بوده. دهدمي

  . جنسي دانشجويان مقطع دكتري نشان از دو برابر بودن مردان نسبت به زنان داردنسبت  1386

علمي زن و مرد در كشورهاي در حال توسعه و مقايسه ساير متغيرهاي آموزشي تئهياعضاي مقايسه تعداد    

دهنده  نشان تواندمي نيز طي سالهاي گذشته ]....مانند نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف، نرخ پوشش تحصيلي و [

در بين  ،مثال براي .)Hoseini, 2006(ويژه در مقاطع باالتر باشد ه فرصتهاي نابرابر آموزشي براي زنان ب

درصد در  56/75از  ،اندطور متوسط درصد زناني كه به مدرسه راه نيافتهه كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ب

                                                           
نادري، (گيرند ر آموزش نيز مدنظر قرار ميترين معيارهاي تخصيص منابع، كارايي، برابري و عدالت است كه در خصوص تخصيص منابع داز جمله مهم - 11

1383(. 
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ست كه همين نسبت براي مردان طي همان ا اين درحالي. رسيده است 2005درصد در سال  47/31به  1960سال 

عالي است كه اين مثال ديگر در خصوص دستيابي به آموزش. درصد رسيده است 42/20به  26/57سالها از رقم 

رسيده و براي مردان  2005درصد در سال  44/11به  1960درصد در سال  2/1از  سال 15باالي  نسبت براي زنان

 نويسندگانمحاسبات ( درصد رسيده است 53/19درصد به  98/4نسبت طي سالهاي مذكور از اين سال  15باالي 

   .)Barro and Leeبا استفاده از آمارهاي  مقاله

نيز به نوعي از ... سال و  15نسبتهايي نظير نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف، متوسط سالهاي تحصيل افراد باالي    

ند نشان دهنده نابرابري فرصتهاي آموزشي يا سرمايه انساني بين زنان و مردان تواهمين روند برخوردارند كه مي

رشد و توسعه  برايصحيح از سرمايه انساني جامعه  نكردن يعني استفاده ؛باشد و همه اين فرصتهاي نابرابر

  .اقتصادي

غير بازاري آن است   ارثآ يكي از بحثهاي بسيار مهم در خصوص سرمايه انساني، اثر آن بر متغيرهاي اجتماعي يا   

و از آنجا كه معموالً اين آثار مثل تربيت بهتر فرزندان، كاهش جرم، كيفيت بهتر كاالهاي خانگي، باال رفتن هزينه 

توزيع سرمايه انساني  به در اين مقاله ،شود، لذاعمدتاً متوجه زنان جامعه مي... فرصت زنان براي ماندن در خانه و 

  . است وافر شده توجهدر ميان زنان 

  ،دهددست ميه كه تخمين بهتري از توزيع آموزشي و سرمايه انساني را ب 12با تحليل ضريب جيني  در اين مقاله   

صورت جنسيتي در ه توزيع سرمايه انساني ب ،در حقيقت. شده استگيري اندازهنابرابري جنسيتي سرمايه انساني 

  . داده شده استاستفاده از ضريب جيني نشان و با ) ميالدي 1960-2005(يك روند زماني 

توان اثر بالقوه و مي شده استزناني كه از حداقل آموزش نيز برخوردارند توجه  به رد و روشكدر اين روي   

... نابرابري جنسيتي سرمايه انساني را بر متغيرهاي سالمت جامعه مانند نرخ مرگ و مير نوزادان، نرخ زاد و ولد و 

عنوان يكي از متغيرهاي ه توان ضريب جيني محاسبه شده را در مدلهاي رشد اقتصادي بمي ،همچنين. نشان داد

   .مؤثر بر رشد اقتصادي در كنار ساير متغيرها وارد و ضريب مربوط به آن را تحليل كرد
  

  روش پژوهش

شوند يا تفاده ميسرمايه انساني اس 13معموالً متغيرهايي كه به عنوان جايگزين: هاي مورد استفادهداده

15اي هستنديا متغير ذخيره ردكه زمان در آنها تأثير دا 14متغيرهاي جرياني هستند
. كه زمان در آنها نقشي ندارد 

چرا كه تأثير اين دانشجويان بر رشد  ،نرخ ثبت نام دانش آموزان يا دانشجويان يك متغير جرياني است ،مثال رايب

اما متغيري مانند متوسـط سالهاي . و بايد منتظر شد تا آنها وارد بازار كار شوند افتداقتصادي با گذر زمان اتفاق مي

اي است و در زمان حال بر رشد و توسعه اقتصادي تأثير تحـصيل افرادي كه در بازار كار هستند يك متغير ذخيره

دست ه رمايه انساني باي تخمين و برازش بهتري از سرسد استفاده از متغيرهاي ذخيرهبه نظر مي ،لذا. دارد

   .(Casstello and Domenech, 2002)دهند

                                                           
12. Gini Coefficient 

13. Proxy 

��. Flow Variables 

��. Stock Variables 
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 15افراد باالي  دستيابي آموزشيعنوان با كشور جهان  138هايي كه بارو و لي براي در اين مقاله از داده ،لذا   

 2005ا ت 1960ها براي دوره زماني اين داده. استفاده شده است ،اندسال ارائه داده 25باالي  ،سال و همچنين

 2005سال  آمار ،البته. اندمورد استفاده قرار گرفته ،سال تهيه شده است 5صورت فواصل زماني ه ميالدي كه ب

پس از  و شده است هاي خام براي زنان وجود داشته و براي مردان محاسبهداده .محاسبه شده است ناتوسط محقق

پيشرفته محاسبه و كشورهاي ورهاي در حال توسعه و كش ضريب جيني براي زنان و مردان براي كشور ايران،، آن

و در شش گروه كشورهاي خاورميانه و شمال  است كشور بوده 90كشورهاي مورد مطالعه حدود . 16اندمقايسه شده

شرق آسيا و اقيانوسيه،  جنوب آسيا   آفريقا، گروه كشورهاي صحراي آفريقا، آمريكاي التين و حوزه درياي كارآئيب،

ها براي برآورد مدل ، ساير دادهمذكورهاي عالوه بر داده .اندبندي شدهكشورهاي پيشرفته دسته ،يتنهادر و 

  .استفاده شده است (WDI 2007) »17شاخصهاي توسعه جهان« رگرسيون از مجموعه گردآوري شده

سرمايه جنسيتي ري گيري نابراباندازهبدين صورت كه ، روش است نظرنوآوري اين مقاله بيشتر از  ،در حقيقت   

، البته .در كشور ما نيز با اين روش كاري صورت نگرفته است با روش ضريب جيني كار جديدي است و انساني 

نابرابري آموزشي را براي  با استفاده از ضريب جيني تحصيالت، )Nili and Nafisi, 1993( نيلي و نفيسي

به تفكيك جنسيت فقط قيقات خارجي نيز اين نابرابري در تح ،از طرفي .انددهكرشاغالن كشور ايران محاسبه 

هاي خام براي مردان نيز محاسبه شده است و در اين مقاله با همكاري و مساعدت گردآورندگان داده براي زنان 

ايران است كه در اين مقاله بدان  كشور در به تفكيك زن و مرد نكته ديگر توزيع اين نابرابري .محاسبه شد

  .است پرداخته شده

 Castello) ككاسلو و دومن با استفاده از فرمولهايي كه: گيري نابرابري جنسيتي سرمايه انسانياندازه

and Domenech, 2002) محاسبه  ضريب جيني در خصوص نابرابري جنسيتي سرمايه انساني ،اندارائه داده

  .گيردصورت ميو به نوعي توزيع آموزشي  شودمي

...) مانند درآمد، سرمايه انساني و (دهنده نابرابري هر متغيري  و نشان نزاري منحني لورضريب جيني نتيجه آم   

 محاسبه   µتقسيم بر ميانگين  صورت ميانگين تفاوت بين هر زوج ممكن از افراد،ه بين جمعيت است و ب

  (Papageorgiou and Stoytcheva, 2006):  كه به شكل زير است شود مي
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لي براي متوسط سالهاي تحصيل و سطوح دستيابي آموزشي،  هاي ارائه شده از بارو واساس داده بر ،ين ترتيبدب   

G)ضريـب جينـي سـرمايه انساني 
h
  :(Barro and Lee, 2001)شود يمبه شـكل زيـر محـاسبه  (

)1(  

  

  

                                                           
  chris  و) گردآورنده دادهاي خام(   jang wha leeبراي محاسبات ضريب جيني سرمايه انساني از راهنماييهاي استادان محترم .16

Papageorgiou  شودرده شده است كه از آنان تقدير و تشكر ميبهره فراوان ب.  

17. World Development Indicators 
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متوسط سالهاي تحصيل   jxو ixسال،  15صيل افراد باالي متوسط سالهاي تح Hكه در اين فرمول    

   jو  i ،سهم جمعيت با يك سطح مشخص از آموزش و بالخره jnوinتجمعي از هر سطح آموزشي،

 :شودبندي ميبه چهار سطح تقسيم) 2001(از بارو و لي  دهنده سطوح متفاوت تحصيلي است كه به تبعيت نشان

  ). 3(و آموزش عالي ) 2(، متوسطه )1(، ابتدايي )0(بدون تحصيالت 

  :شودمتوسط سالهاي تحصيل تجمعي هر سطح آموزشي به شكل زير نوشته مي

)2(  

  ) 2(اري معادله ذبا جايگ

  

  :سرمايه انساني به شرح زير رسيدتوان به چگونگي محاسبه ضريب جيني مي) 1(درمعادله 
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در فواصل زماني  ]به تفكيك جنسيت[ سال 15هاي ارائه شده توسط بارو و لي براي افراد باالي داده با مجموعه  

يه انساني براي دو گروه جنسي زن و توان به محاسبه ضريب جيني سرمامي 2005 تا 1960ساله بين سالهاي  5

  به شكل زير محاسبه ضريب جيني سرمايه انساني براي زنان ) 3( يعني با استفاده از معادله ؛پرداختمرد 

  :دشومي

)()(

)()(
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0 fffffffff
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   .اندگونه تحصيلي نداشته سال كه هيچ 15زنان باالي  درصد :

   .اندسال كه به تحصيالت ابتدايي دسترسي داشته 15االي زنان ب درصد :

  .اندسال كه به تحصيالت متوسطه دسترسي داشته 15زنان باالي  درصد: 

  .اندسال كه به تحصيالت عالي دسترسي داشته 15زنان باالي  درصد :
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PYRF15 :سال  15ت ابتدايي براي زنان باالي متوسط سالهاي تحصيال  
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SYRF15 : سال 15متوسط سالهاي تحصيالت متوسطه براي زنان باالي  
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HYRF15 : سال 15متوسط سالهاي تحصيالت عالي براي زنان باالي  

  دست ه د كه به شكل زير بكران محاسبه توان ضريب جيني سرمايه انساني را براي مردمي ،به همين ترتيب  

   :آيدمي
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   .اندگونه تحصيلي نداشته سال كه هيچ 15مردان باالي درصد : 

  .اندسال كه به تحصيالت ابتدايي دسترسي داشته 15مردان باالي  درصد :

  .اندكه به تحصيالت متوسطه دسترسي داشته سال 15مردان باالي  درصد :

  .اندسال كه به تحصيالت عالي دسترسي داشته 15مردان  باالي   درصد :

  

   
  

PYRM15 : سال  15متوسط سالهاي تحصيالت ابتدايي براي مردان باالي  

   

SYRM15 :سال 15توسطه براي مردان باالي متوسط سالهاي تحصيالت م  

   

HYRM15 : سال 15متوسط سالهاي تحصيالت عالي براي مردان باالي  

  

  هايافته
مقايسه عالوه بر  براي. آمده است 1از محاسبات نابرابري سرمايه انساني در جدول  به دست آمدهآمار توصيفي 

  .شده استتفكيك زن و مرد نيز آورده  ضريب جيني سرمايه انساني به ،مناطق مورد بررسي

شود كه در مناطق جنوب آسيا و كشورهاي زير خط صحراي آفريقا بيشترين مالحظه مي 1با توجه به جدول    

ميانگين ضريب جيني سرمايه انساني در زنان منطقه . نابرابري چه در ميان زنان و چه در ميان مردان وجود دارد

بيشترين عدد را به خود اختصاص داده است كه نشان دهنده نابرابري بسيار زياد  64/0كشورهاي زير خط صحرا با 

دهند و همان گونه كه نابرابري درآمدها را با ضريب جيني نشان مي. سرمايه انساني بين زنان اين منطقه است

تر باشد، عدد كوچككمتر بودن اين ضريب نشان دهنده عادالنه تر بودن توزيع درآمدهاست، در اينجا نيز هر چه 

  .18حاكي از اين است كه نابرابري سرمايه انساني كمتر است

را براي مردان به خود  54/0را براي زنان و  64/0ميانگين نابرابري سرمايه انساني در منطقه جنوب آسيا نيز عدد    

  .اختصاص داده است كه  نشان دهنده نابرابري زياد سرمايه انساني در اين منطقه است
  

  

                                                           
 1تر باشد، نشان دهنده توزيع عادالنه تر و هرچه به ضريب جيني عددي بين صفر و يك است كه هرچه اين ضريب به صفر نزديكشايان ذكر است كه  .18

 .تر استتر باشد، نشان دهنده توزيع ناعادالنهنزديك
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  1960- 2005درمناطق مختلف جهان طي دوره   آمار توصيفي مربوط به ضريب جيني سرمايه انساني -1جدول 

  Std.Deviation Mean  Maximum  Minimum 

 GINI M  )كشور 11( خاورميانه و شمال آفريقا
15 

13.00  0.50 0.71 0.33 

GINI F 15 14.97  0.61 0.81 0.40 
 GINI M  )كشور 22(زير خط صحراي آفريقا

15 
8.51  0.54 0.67 0.43 

GINI F 15 8.36  0.64 0.78 0.53 

آمريكاي التين و حوزه درياي 
  )كشور 23(كارآئيب

GINI M 
15 

4.45  0.34 0.40 0.29 

GINI F 15 4.89  0.38 0.45 0.32 

 GINI M  )كشور 9(شرق آسيا
15 

5.79  0.34 0.44 0.27 

GINI F 15 9.72  0.47 0.63 0.35 

 GINI M  )كشور 7(آسيا  جنوب
15 

9.64  0.54 0.66 0.40 

GINI F 15 6.45  0.64 0.75 0.55 

 GINI M  )كشور 22(كشورهاي پيشرفته 
15 

0.94  0.18 0.20 0.17 

GINI F 15 0.82  0.19 0.21 0.18 

 GINI M  ايران
15 

16.62  0.60 0.86 0.41 

GINI F 15 16.49  0.72 0.95 0.51 

GINI M 15 :  سال 15ضريب جيني سرمايه انساني براي مردان باالي متوسط  

GINI F 15  : سال 15متوسط ضريب جيني سرمايه انساني براي زنان باالي  

  

را براي زنان  61/0منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز داراي نابرابري زياد در سرمايه انساني است كه اعداد    

منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه و آمريكاي اعداد مربوط به اما . است را براي مردان به خود اختصاص داده50/0و

حكايت دارد و  ،چه در زنان و چه در مردان ،تر سرمايه انسانيالتين و حوزه درياي كارآئيب از توزيع عادالنه

ب ست كه همين ضريا اين در حالي. در آمريكاي التين است38/0در شرق آسيا و  47/0ميانگين آن براي زنان 

  .است 34/0براي مردان در هر دو منطقه تقريباً برابر و معادل 

 يه انساني براي زناناكه ميانگين ضريب جيني سرم استترين توزيع مربوط به كشورهاي پيشرفته اما عادالنه   

ب در د كه اين ضريشوم اعداد مالحظه ميمبا توجه به ماكزيمم و ميني. است 18/0ي مردان ارو ب 19/0اين منطقه 

نابرابري سرمايه  2005تا سال  1960بدين معناست كه از سال  و دارداريانس بسيار ناچيزي وكشورهاي پيشرفته 

  م ماما در ساير مناطق اين ماكزيمم و ميني است، تغيير چنداني نداشته ،چه در زنان و چه در مردان ،انساني

  .تاسنابرابري سرمايه انساني در يك روند نزولي  دهندهنشان 

كه چون در كشورهاي پيشرفته از تمام ظرفيتها براي كاهش نابرابري  دهددليل رخ ميين وضعيت بدين ا   

ديگر طي سالهاي اخير  ،]هاي گذشته تا حال براي زنان و مردانمانند نرخ ثبت نام باال از دهه[است استفاده شده 

مثل نرخ ثبت (مناطق جهان كه توزيع سرمايه انساني  اما در ساير. نيفتاده است در اين ضريب اتفاق تغيير چنداني
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به  در آموزش گذاري، اندكي سرمايهاست بسيار نابرابر بوده...) نام در مقاطع مختلف، متوسط سالهاي تحصيل و 

  .استشده  منجرميالدي تا حال  60كاهش بسيار زياد اين ضريب از دهه 

ميانگين ضريب جيني سرمايه انساني براي . شده استيز محاسبه در مقام مقايسه اين ضريب براي كشور ايران ن   

بوده كه نه تنها از ميانگين منطقه خاورميانه و شمال آفريقا  72/0سال طي سالهاي مورد بررسي  15االي زنان ب

توان براي نابرابري همين روند را مي. بلكه از متوسط ساير مناطق مورد بررسي نيز بيشتر است است، بيشتر بوده

  .سرمايه انساني در مردان نيز مشاهده كرد

در  2005تا  1960شويم كه طي سالهاي م ضريب محاسبه شده نيز متوجه ميمبا توجه به ماكزيمم و ميني   

همه اعداد و ارقام محاسبه شده در مناطق . ايران چه روندي طي شده است ، كشورمناطق مورد بررسي و همچنين

سال نابرابري  15ست كه توزيع سرمايه انساني براي مردان باالي ا آنجز كشورهاي پيشرفته حاكي از مختلف ب

فرهنگ و نگرش حاكم بر جوامع كمتر توسعه يافته بوده  تفكر،بيشتر براي زنان ناشي از و نابرابري  داردكمتري 

شتر هميشه با محدوديتهاي جدي همراه كه تحصيل بيشتر براي زنان يا حضور آنان در بازار كار و كسب تجربه بي

ست كه حداقل در دهه اخير اين ديد و فرهنگ در ا اين ،دكرتوان اظهار باره كشور ايران مي اما آنچه در. بوده است

  كه در سالهاي اخير نرخ ثبت نام دانشجويان دختر در دانشگاهها  طوريه ب ،خصوص زنان تغيير چشمگير داشته

  .ي دانشجويان به نفع زنان در حال تغيير استنسنسبت ج و به شدت افزايش يافته

با  2005در سال  51/0به  73با رتبه  1960در سال  95/0جيني سرمايه انساني در زنان ايران از  ضريبميانگين    

اين نسبت اما ، 19استو كاهش شديد نابرابري سرمايه انساني در زنان  زياد رسيده كه نشان دهنده تغيير 64 رتبه

  .]است 18/0اين نسبت براي زنان در كشورهاي پيشرفته [راه زيادي تا رسيدن به متوسط كشورهاي پيشرفته دارد 

ي خالي و چرا كه با وجود ظرفيتها ،تر استگونه كه قبالً نيز اشاره شد، كاهش اين ضريب در ابتدا آسان همان   

توان آن را كاهش داد، اما وط به سرمايه انساني ميش، بهداشت و ساير متغيرهاي مربزوگذاري اندك در آمسرمايه

گذاريهاي بسيار زياد در چرا كه نيازمند سرمايه ،شكل خواهد شدمبه تدريج كاهش ضريب جيني سرمايه انساني 

  .همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و به ويژه آموزشي است
  

 در كشورهاي درحال توسعهبر اميد به زندگي  مردان و اثر نابرابري سرمايه انساني در زنان

كاهش  ست كها يه اصلي اين مقاله اينفرض توضيح داده شد،با توجه به آثار غير بازاري سرمايه انساني در زنان كه 

در اين مقاله  ،، لذان در مردانآتا كاهش  بر اميد به زندگي داردتري نابرابري سرمايه انساني در زنان اثر گسترده

و  بررسي در معادالتي كه تشريح خواهند شد، و مردان انساني محاسبه شده براي زنان سرمايه تأثير ضريب جيني

كشور در حال توسعه جهان استفاده  60براي تخمين اين معادالت از اطالعات حدود  .اندشدهبا هم مقايسه  ،سپس

سال در كنار  15ي باال مردان و يعني ضريب جيني سرمايه انساني در زنان ؛متغير اصلي اين معادالت ،و سپس

اصلي كه بر گيرنده همه متغيرهاي مورد  تمعادال .شده استساير متغيرهاي تأثيرگذار بر اميد به زندگي آزمون 

  :به شكل زير است است،نظر 
  

 )1     (  
 

                                                           
 .بندي كشورهاي مورد مطالعه پيوست استجدول رتبه .19
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 )2     (  

 

  :تكه در اين معادال

 Leb :است كل جمعيت اميد به زندگي.  

15GinF :است سال 15ب جيني سرمايه انساني براي زنان باالي ضري. 

15GinM : است سال 15ضريب جيني سرمايه انساني براي مردان باالي. 

G  :است رشد اقتصادي.  

Sf : است سال 15متوسط سالهاي تحصيل زنان باالي.  

Sm : است سال 15متوسط سالهاي تحصيل مردان باالي.  

Ph  :است نفر جمعيت تعداد متخصص به ازاي هر هزار.      

He  :است مخارج بهداشتي.  

لحاظ  ت اما در اين معادال ،ثير دارندأبرگيرنده ساير متغيرهايي است كه بر اميد به زندگي تدر جمله اخالل كه : 

   .اندنشده

د كه مخارج شو نيز لحاظبهداشتي ذكر است كه در كنار متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي بايد متغير  شايان    

  .20آورده شده است نيز بهداشتي ساالنه كشورها

   ،بر اميد به زندگي چند معادله برآورد شده استو مردان براي برآورد اثر نابرابري سرمايه انساني در زنان    

باالي  مردان و ثيرگذار در كنار ضريب جيني سرمايه انساني زنانأاز متغيرهاي ت يصورت كه تركيب خط بدين

كه متغيرهاي مستقل آن فقط رشد اقتصادي و ه شده اي تخمين زديعني ابتدا معادله شده است؛سال لحاظ 15

در هر  .ه استارد و معادالت جديد تخمين زده شدومتغيرهاي جديد  ،آن پس از. ضريب جيني سرمايه انساني است

جيني سرمايه انساني بر اميد به زندگي  يعني ضريب ؛كدام از معادالت توجه جدي به آزمون متغير اصلي معادالت

كه  به دست آمداين نتيجه هاسمن ت كه پس از آزمون اس نينكته ديگر در خصوص تخمين معادالت ا. بوده است

تغير مبا  )هاأعرض از مبد(هايعني فرض مي شود كه  ؛در نظر گرفت 21بايد براي مقاطع مورد نظر اثر ثابت

به نتايج  .)Ashrafzadeh et al, 2009(نبايد نگران تفاوت در عرض از مبدأ ها بود  مستقل همبسته است و

  .آمده است 2ول از تخمين معادالت در جد دست آمده

  

                                                           
مبتال   )AIDS(يا ايدز )  Malaria( توان از متغيرهاي ديگري نظير درصدي از جمعيت  يا تعداد كساني كه به ماالريا به جاي مخارج بهداشتي مي .20

  .اند نيز استفاده كرد شده

21. Fixed Effect 
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  در كشورهاي در حال توسعه ثير نابرابري سرمايه انساني در زنان بر اميد به زندگيأت - 2جدول 

  معادالت Ln(Leb)اميد به زندگي : متغير وابسته
  Eq4  Eq3  Eq2  Eq1  ضرايب

***13/3  
)96/60(  

***25/4  
)218(  

***19/4  
)173(  

***38/4  
)02/418(  

C  

***003/0 -  
)18/14 -(  

***005/0 -  
)31/20 -(  

***004/0 -  
)65/12 -(  

***006/0 -  
)28/31 -(  

GinF15 

  
00008/0  

)394/0(  
*0004/0  
)67/1(  

**0007/0  
)48/2(  

**0006/0  
)02/2(  

G 
  

**023/0  
)08/2(  

***041/0  
)07/10(  

***04/0  
)4/8(  

  SF 
  

**016/0  
)25/3(  

***061/0  
)25/11(  

    Ph  
  

***057/0  
)73/23(  

      Ln(lte)  

73/0  
51  

93/0  
53  

85/0  
57  

85/0  
57  R

2−

 

  تعداد مشاهدات
  α= 01/0نشان دهنده معناداري ضريب محاسبه شده در سطح    *** 
  α= 05/0نشان دهنده معناداري ضريب محاسبه شده در سطح    ** 
  α= 10/0نشان دهنده معناداري ضريب محاسبه شده در سطح    * 

  

  اين نتيجه  2با توجه به جدول  .استمربوط به هر ضريب محاسبه شده  tآماره ارقام داخل پرانتز نشان دهنده   

  .گذاردثير معكوس بر اميد به زندگي ميأبري سرمايه انساني در زنان تنابرا كه در تمام معادالت آيدبه دست مي

 ،لذا ،كاهش يابد به معني كاهش در نابرابري سرمايه انساني زنان است GinF 15 از آنجا كه هر چه ضريب   

وارد معادله منفي  عالمتبا يك ، اين ضريب بر اميد به زندگي اين متغير ثير مثبتأت نشان دادن رود برايانتظار مي

  .شود كه اين اتفاق براي ضرايب محاسبه شده افتاده است

 ضريب متغير .شده استرهاي ضريب جيني سرمايه انساني در زنان و رشد اقتصادي وارد اول فقط متغي در معادله   

15 GinF زنان دهد كه كاهش نابرابري سرمايه انساني در و نشان مي استدرصد قابل قبول  99طح احتمال با س

  22.تواند بر اميد به زندگي بيفزايدمي

 ضريب رشد اقتصادي نيز در اين معادله اثر مستقيم، مثبت و معناداري بر اميد به زندگي نشان داده و حاكي از آن   

  .را افزايش دهداميد به زندگي  تواند ست كه افزايش رشد اقتصادي ميا

كه اثر مثبت و معناداري بر  شده استسال وارد  15ان باالي در معادله دوم متغير متوسط سالهاي تحصيل زن   

اميد به زندگي  ،كه با افزايش در متوسط سالهاي تحصيل زنانكند دهد و مشخص ميمياميد به زندگي را نشان 

  اثر مثبت و معنادار خود را بر اميد به زندگي نشان ) 1(ساير ضرايب مثل معادله شماره ، البته. دشوافزوده مي

  .دهندمي

                                                           
معادالت تغيير  گونه در اين ،، لذا)معادله نيمه لگاريتمي( هستندو متغيرهاي مستقل بدون لگاريتم  هورت لگاريتمي وارد شداز آنجا كه متغير وابسته به ص .22

دهنده  ضرايب نشان ،كه اگر هر دو طرف معادله لگاريتمي باشد در حالي. يك واحد در متغير مستقل باعث تغيير چند واحد در لگاريتم متغير وابسته خواهد شد

 .)معادله چهارم(ند هستش كش
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كه اين متغير نيز با  شدوارد  نفر جمعيت 1000متخصص به ازاي هر عنوان با در معادله سوم متغير جديدي    

ن اتعداد متخصصكه افزايش در و مشخص شد  درصد تأثير خود را بر اميد به زندگي نشان داد 99سطح معناداري 

ساير متغيرها نيز اثر مثبت و معنادار خود را بر اميد به . دافزاي، بر اميد به زندگي مينفر جمعيت 1000به ازاي هر 

  .دهندزندگي نشان مي

 موارد ثيرگذار بر اميد به زندگي رعايتأچرا كه يكي از عوامل ت شد،در معادله چهارم متغير مخارج بهداشتي وارد    

است، ضريب آن نشان دهنده  صورت لگارتيمي وارد مدل شدهه از آنجا كه اين متغير ب .در جامعه است يبهداشت

درصد به اميد به زندگي  057/0كه افزايش يك درصد در مخارج بهداشتي معادل دهد نشان ميو  استكشش 

   .افزايدمي

كه منظور تعداد كشورهاي لحاظ شده براي هر [تعداد مشاهدات  ،در تمام معادالت ضريب همبستگي تعديل شد و همچنين   

به اين نتيجه  23و با استفاده از آزمون ريشه واحد بودگي باال تهمبس دهنده ها همگي نشان كه آورده شد  ]سيون استگرر

  .(Davidson and Mackinnon, 2004) و معنادار است يستنها جعلي نكه رگرسيو دست آمد

مردان بر اميد به زندگي  اثر نابرابري سرمايه انساني در يعني ؛از معادله دوم به دست آمدهنتايج  3در جدول    

اي نيز با ضرايب مربوط به نابرابري سرمايه انساني مقايسه بتوان عالوه بر تفسير ضرايب موجود، تاشده است آورده 

  . در زنان انجام داد
  

  در كشورهاي در حال توسعه بر اميد به زندگي مردانثير نابرابري سرمايه انساني در أت -3جدول 

  به زندگي اميد: متغير وابسته
  معادالت

  Eq4  Eq3  Eq2  Eq1  ضرايب               

***96/2  

)46/73(  

***02/4  

)47/245(  

***03/4  

)55/208(  

***36/4  

)07/501(  
C  

***0023/0-  

)16/12 -(  

***0037/0-  

)96/15 -(  

***0032/0-  

)22/12 -(  

***0069/0-  

)73/33 -(  
GinM15 

  

0008/0  

)45/0(  

*0005/0  

)94/1(  

***0012/0  

)8/3(  

**0007/0  

)02/2(  
G 
  

***014/0  

)22/8(  

***04/0  

)76/19(  

***038/0  

)82/18(  
  

SM 
  

*007/0  

)52/1(  

***049/0  

)12/8(  
    

Ph  
  

***059/0  

)84/27(  
      

Ln(He)  

95/0  

59  

92/0  

51  

84/0  

52  

82/0  

52  
R

2−

 

  تعداد مشاهدات

  α= 01/0ريب محاسبه شده در سطح    نشان دهنده معناداري ض*** 

  α= 05/0نشان دهنده معناداري ضريب محاسبه شده در سطح    ** 

  α= 10/0نشان دهنده معناداري ضريب محاسبه شده در سطح    * 

                                                           
23  .  Unit Root 
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خواهد  مثبت ثيرأجيني سرمايه انساني مردان بر اميد به زندگي ت در ضريب كاهشست كه ا معادله اول بيانگر آن   

  .گذاشت

است آن اضافه شده كه ضريب مربوط بيانگر  سال 15ر معادله دوم متغير متوسط سالهاي تحصيل مردان باالي د   

  .كه تغيير در اين متغير بر اميد به زندگي مي افزايد

معادله سوم عالوه بر متغيرهاي گفته شده، متغير تعداد متخصص به ازاي هر هزار نفر جمعيت را مورد توجه قرار    

  .استثير مثبت و معنادار متغير مذكور بر اميد به زندگي أت هدهندضريب آن نشان  دهد و مي

دست آمده نيز حاكي از اثر مثبت و معنادار آن بر ه كه ضريب ب شد در معادله چهارم متغير مخارج بهداشتي آورده   

  .دبواميد به زندگي 

 اما نكته قابل توجه در تمام معادالت اين ،ل مشاهده استقاب 3ثير هر متغير و سطح معناداري آنها در جدول أت   

دهد كه هر چه از نابرابري ثير ضريب جيني سرمايه انساني در مردان منفي و معنادار است و نشان ميأست كه تا

  .يابداميد به زندگي افزايش مي سرمايه انساني در مردان كاسته شود،

كاهش تر، توليد كاالي خانگي با كيفيت تربيت فرزند بهتر،(در زنانه انساني اما با توجه به آثار غير بازاري سرماي   

فرضيه اين در دو گروه از معادالت،  به دست آمدهضرايب  و .....)هاي درماني جامعه، كاهش جرم و جنايت وهزينه

ارد تا نابرابري سرمايه انساني ثير بيشتري بر اميد به زندگي دأانساني در زنان ت ابرابري سرمايه نمقاله مبني بر اينكه 

سال نيز نشان داد  15بررسي متغير متوسط سالهاي تحصيل زنان و مردان باالي  ،از طرفي .دشوميييد أت مردان، در

ثير بيشتري بر اميد به زندگي دارد تا متوسط أسال ت 15كه در مقام مقايسه متوسط سالهاي تحصيل زنان باالي 

  .ييد فرضيه قبلي استأسال كه به نوعي همان ت 15الي سالهاي تحصيل در مردان با

  

  گيرينتيجهو  بحث
اين نابرابري براي  ،پسس وهاي مختلف پرداخته در اين مقاله ابتدا به بحث جنسيت و نابرابري جنسيتي در حوزه

 ،مناطق جهانكه در تمام  نتايج حاكي از آن بود. شدمناطق مختلف جهان و به تفكيك زن و مرد محاسبه و تفسير 

 ،اي كشورهاي پيشرفته، نابرابري سرمايه انساني در زنان بيشتر از نابرابري سرمايه انساني در مردان استبه استثن

همچنين،  .از اين نابرابري در زنان و مردان كاسته شده است هموارهميالدي  2005تا  1960اگر چه طي سالهاي 

  كه نتايج  برآورد شد در گروه كشورهاي در حال توسعه يد به زندگيبر امو مردان تأثير اين نابرابري در زنان 

و در تمام معادالت برآورد شده نشان دهنده اين بود كه هر چه از نابرابري سرمايه انساني در زنان به دست آمده 

مايه انساني و يعني اين فرضيه كه نابرابري سر ؛يابدافزايش ميداري ابه طور معنكاسته شود، اميد به زندگي مردان 

هاي پاپاگئوگيو و همكارانش هاي اين پژوهش با يافتهيافته .دشوييد ميأت ،اميد به زندگي رابطه معكوس دارند

(Papageorgiou, et al., 2006) يك نو همچنين كاستلو و دوم(Castello and Domenech, 2006) 

انساني زنان لحاظ م و فقط ضريب جيني سرمايههمخواني دارد؛ اگرچه تحقيقات آنها براي چند كشور مشخص انجا

  .شده است

اما نتيجه مهم در تمام اين معادالت اين بود كه نابرابري سرمايه انساني در زنان بيشتر از نابرابري آن در مردان    

دان بيشتر از متوسط سالهاي تحصيل مرمتوسط سالهاي تحصيل زنان  ،همچنين و گذاردميثير أبر اميد به زندگي ت

  .گذاردثير ميأبر اميد به زندگي ت
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كه هر چه از نابرابري سرمايه  شودميپيشنهاد  ياران آموزشذبه ويژه سياستگگيران و تصميماران ذبه سياستگ ،لذا   

 ،همچنين و يابدميبهبود  متغيرهاي واسط اجتماعي نظير اميد به زندگي ،كاسته شود ويژه در زنانه ب انساني

رشد،  بهبودكه ماحصل تمام اين موارد نيز  شوندمياز وضعيت بهتري برخوردار ... ادي، فرهنگي و متغيرهاي اقتص

  . توسعه و رفاه جامعه خواهد بود
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2005و 1960رتبه بندي ضريب جيني سرمايه انساني زنان در سالهاي : پيوست   

GINI F 15(1960) GINI F 15(2005) 

1 New Zealand 0.03 1 New Zealand 0.07 

2 Netherlands 0.09 2 Canada 0.08 

3 Finland 0.11 3 United States 0.09 

4 Australia 0.11 4 Norway 0.10 

5 Canada 0.11 5 Sweden 0.12 

6 United Kingdom 0.12 6 Australia 0.13 
7 Norway 0.13 7 Japan 0.13 

8 Iceland 0.13 8 Venezuela 0.15 

9 Belgium 0.15 9 Ireland 0.16 
10 Japan 0.15 10 Germany, West 0.16 
11 France 0.15 11 Indonesia 0.17 
12 Argentina 0.17 12 United Kingdom 0.18 

13 United States 0.18 13 Finland 0.18 

14 Denmark 0.18 14 Malaysia 0.18 

15 Sweden 0.19 15 Switzerland 0.18 

16 Ireland 0.20 16 Netherlands 0.19 

17 Spain 0.20 17 Denmark 0.19 

18 Switzerland 0.21 18 Cyprus 0.19 

19 Zimbabwe 0.22 19 Zimbabwe 0.20 

20 Honduras 0.23 20 Iceland 0.21 

21 Guatemala 0.23 21 Peru 0.21 

22 Austria 0.23 22 Brazil 0.21 

23 Germany, West 0.24 23 Guatemala 0.21 
24 Italy 0.25 24 Belgium 022 

25 Colombia 0.26 25 Nicaragua 0.23 
26 Peru 0.28 26 Trinidad & Tob. 0.23 
27 Venezuela 0.30 27 Austria 0.24 
28 Trinidad & Tob. 0.30 28 Honduras 0.24 
29 Brazil 0.31 29 Sudan 0.25 

0.2530 Panama 0.34 30 Singapore 0.25 
31 Nicaragua 0.34 31 Uruguay 0.25 
32 Greece 0.34 32 Greece 0.25 

33 Malaysia 0.39 33 Panama 0.25 

34 Costa Rica 0.40 34 France 0.26 

35 Cyprus 0.41 35 Spain 0.26 

36 Dominican Rep. 0.45 36 Zaire 0.26 

37 Chile 0.46 37 Fiji 0.27 

38 Taiwan 0.48 38 Argentina 0.27 

39 Jamaica 0.50 39 Jamaica 0.28 

40 Pakistan 0.51 40 Bolivia 0.28 

41 Sri Lanka 0.51 41 Tunisia 0.29 

42 Uruguay 0.53 42 Pakistan 0.29 

43 Mali 0.56 43 Sri Lanka 0.29 

44 Bolivia 0.56 44 Paraguay 0.29 
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45 Paraguay 0.58 45 Taiwan 0.30 

46 Portugal 0.59 46 Mali 0.30 
47 Barbados 0.59 47 Colombia 0.30 
48 Indonesia 0.61 48 Zambia 0.31 
49 Zambia 0.61 49 Dominican Rep. 0.33 
50 Singapore 0.62 50 Bahrain 0.33 
51 Fiji 0.62 51 Korea 0.33 
52 Tunisia 0.62 52 Haiti 0.34 
53 Mexico 0.62 53 Chile 0.34 
54 Haiti 0.64 54 Italy 0.34 
55 Ecuador 0.65 55 Portugal 0.35 
56 Sudan 0.69 56 Ecuador 0.35 
57 Zaire 0.73 57 Jordan 0.37 
58 Korea 0.75 58 Ghana 0.39 

59 El Salvador 0.75 59 Turkey 0.40 

60 Kuwait 0.77 60 Mexico 0.40 

61 Turkey 0.78 61 Malta 0.41 

62 Niger 0.80 62 Kuwait 0.43 

63 India 0.83 63 Barbados 0.43 

64 Ghana 0.83 64 Iran, I.R. of 0.48 

65 Algeria 0.86 65 Costa Rica 0.48 

66 Jordan 0.86 66 Algeria 0.49 

67 Botswana 0.87 67 El Salvador 0.52 

68 Bangladesh 0.88 68 Iraq 0.52 

69 Malta 0.89 69 Bangladesh 0.59 

70 Central Afr. R. 0.91 70 Central Afr. R. 0.65 

71 Bahrain 0.92 71 Niger 0.68 

72 Guyana 0.93 72 Cameroon 0.72 

73 Iran, I.R. of 0.95 73 Guyana 0.74 

74 Lesotho 0.96 74 Lesotho 0.75 

75 Senegal 0.96 75 Senegal 0.76 

76 Thailand 0.96 76 Malawi 0.90 

77 Malawi 0.97 77 Thailand 0.90 

78 Cameroon 0.98 78 Syria 0.90 

79 Iraq 0.99 79 Botswana 0.90 

80 Syria 0.99 80 Kenya 0.90 

81 Kenya 0.99 81 Liberia 0.90 
82 Liberia 0.99 82 Mauritius 0.91 
83 Mauritius 0.99 83 Mozambique 0.91 
84 Mozambique 0.99 84 Sierra Leone 0.91 
85 Sierra Leone 0.99 85 South Africa 0.91 
86 South Africa 0.99 86 Swaziland 0.91 
87 Swaziland 0.99 87 Togo 0.91 
88 Togo 0.99 88 Uganda 0.91 
89 Uganda 0.99 89 Hong Kong 0.92 
90 Hong Kong 0.99 90 Philippines 0.92 
91 Philippines 0.99 91 Afghanistan 0.92 
92 Afghanistan 0.99 92 India 0.92 
93 Myanmar (Burma) 0.99 93 Myanmar (Burma) 0.92 
94 Nepal 0.99 94 Nepal 0.92 
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