
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                              
  24-1 ، صص1394 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره26سال   

  .۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ ، پذیرش:۱۳۹۲٫۸٫۱۱دریافت:  

 ی مرتبط با آن و محاسـبه ی ها ، چالشیانسان ی شاخص توسعه
  ۱۳۹۰ران در سال یا یآن برا

  علی حصاری
   تهراندانشگاه 

ت کسب علم و دانش، دسترسی یای معاصر به ظرفیانسانی در دن ی توسعه یارتقاچکیده: 
امکانات مـادی زنـدگی و برخـورداری از عمـر طـوالنی و تـوأم بـا سـالمتی بسـتگی دارد. به 

شـاخص  ی دهنده د ناخالص داخلی اجـزای تشـکیلیهای آموزش، امید زندگی و تول شاخص
ن یانگیــم ۲۰۱۰تــا ســال  یانســان ی رونــد. شــاخص توســعه انســانی بــه شــمار می ی توســعه
قـدرت  ید ناخالص داخلـی سـرانه بـه برابـریسه شاخص آموزش، امید زندگی و تول یحساب
ه کـمحاسـبه بـه وجـود آمـد  ی وهیدر ش یراتییاز آن سال به بعد تغ ید دالر بوده است ولیخر
، ین هندسـیانگیـرشده بـه مکسه شاخص ذ ین حسابیانگیر مییتوان به تغ یطور خالصه م به
زان یـم یبـکیه تـا قبـل از آن شـامل شـاخص ترکـشاخص آمـوزش  ی محاسبه ی وهیر شییتغ

بـود بـه شـاخص  یلیمقـاطع تحصـ ی همهزان ناخالص ثبت نام در یبزرگساالن و م یباسواد
مـورد انتظـار  یها و سـال تـر سـاله و بیش ۲۵جمعیـت ل یتحصـ یها ن سالیانگیم یبکیتر

د ناخـالص داخلـی یـشـده در تول رات اعمالییـل کودکان در سن ورود بـه مدرسـه و تغیتحص
د دالر یـقـدرت خر یسرانه به برابـر یناخالص مل درامدد دالر به یقدرت خر یسرانه به برابر

ـــرد. در اکـــاشـــاره  ـــه تغی ـــا ی محاســـبه ی وهیرات در شـــییـــن مقال  ین شـــاخص و اجـــزای
محاسبه شده است.  ۱۳۹۰شور در سال ک یور براکو شاخص مذ یآن بررس ی دهنده تشکیل

انـدکی بـیش از مقـدار  ۱۳۹۰سـال  ی انسانی در دهد مقدار شاخص توسعه می  نتایج نشان
  ی عمران ملل متحد است. شده در گزارش برنامه ارایه

در بـدو  یامیـد زنـدگ ؛سـرانه یناخالص مل درامد ؛یانسان ی شاخص توسعهواژگان کلیدی: 
  .لیتحص یها ن سالیانگیم ؛مورد انتظار آموزش یها سال ؛تولد
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  مقدمه -۱
در واقـع بـه  یانسـان ی ز توسـعه اسـت. توسـعهکـها در مر قرار دادن انسان یانسان ی توسعه

اسـت  یاز آزاد یمنـد ها و بهره فرصت ی ها، گسترش دامنه انسان یتوانمند ی مفهوم توسعه
ز ابـزار ین یانسان ی شود. شاخص توسعه یم یانسان یها ها و ارزش ه منجر به حفظ آرمانک

معـرّف  یانسـان ی بهبـود شـاخص توسـعهاست.  یسانان ی سنجش توسعه یبرا یاستاندارد
  ها است. آن یسطح زندگ یبه هدف ارتقا یابیدست یها برا انسان یتوانمندساز

 یعنوان مبنـا شور بهکهر  ی سرانه درامد، یانسان ی تا قبل از طرح موضوع شاخص توسعه
 یسـرانه بـرا درامدشد. اگرچه رشد  یآن کشور در نظر گرفته م یافتگی زان توسعهیسنجش م

را  یبشر یزندگ یها از جنبه یاریتواند بس ینم یاز اهداف الزم است، ول یبه برخ یابیدست
از  یتوسـط گروهـ ۱۹۹۰ن بـار در سـال یاولـ یبرا یانسان ی رد. لذا، شاخص توسعهیدربرگ

 ی توسـعه ی شـنهاد داده شـد و از آن پـس در گـزارش سـاالنهیپ یو غربـ یاقتصاددانان شرق
 ی ن شاخص از نظر دامنهیس شده است. اکعمران سازمان ملل متحد منع ی نامهبر یانسان

و  یاز ابعـاد اجتمـاع یسـرانه بـوده و در تعریـف آن، بخشـ درامدتر از  ار گستردهیقلمرو بس
ه بـه کـر است کتوسعه در نظر گرفته شده است. الزم به ذ ینار بعد اقتصادکز در ین یفرهنگ

اقتصـاددان مشـهور  ۱اسـنیآمارت یها دهیـ، ایانسان ی توسعه نندگان شاخصک ابداع ی دهیعق
ن شاخص داشته است. از یا ی در توسعه یا نندهک نییر تعینوبل، تأث ی زهیجا ی و برنده یهند

عمـل در  یاسـت. آزاد یو اجتماع یفرد یها تیو تحقق قابل یتوسعه به مثابه آزادنظر او 
شـود و  یم یانسـان یها یتوانمند ییموجب شکوفا یو فرهنگ یمختلف اقتصاد یها عرصه

  ].۱سازد [ یباالتر هموار م یرشد اقتصاد یعرصه را برا
 یابیـارز یابـزار متـدوال بـرا یـکل بـه یگذشته تبد ی دو دهه یط یانسان ی شاخص توسعه

ن شـاخص بـه دو یـشورها و مناطق مختلف جهان شده است. اکدر  ی انسانی توسعهسطح 
ن شـاخص یه اک نیت مواجه شده است. اول ایشورها با اقبال و عمومکن یل عمده در بیدل

ه کـن اجزا باعث شده است یهستند. ا یت زندگیفکیه معرف کاست  یمتعدد یاجزا یدارا
ــر از تولیفراگ یا ســنجه ی انســانی توســعهشــاخص  ــرت ــی ر یا ســایــســرانه  ید ناخــالص داخل

ن شـاخص یـا ی ه محاسـبهکـ نیـوم او مصـرف باشـد. د درامـدبر  یمتداول مبتن یها سنجه
آن  ی ه محاسـبهکـباعث شده اسـت  یژگین ویاست. ا یمکازمند اطالعات یآسان است و ن
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 یها سـهیمقا یر باشـد و در عمـل بـرایپـذ انکدر حال توسعه ام یشورهاکاز  یاریبس یبرا
  سودمند واقع شود. یالملل   نیب

ن یـل اکن مشـیتر ییهسـت. ابتـدا زیـن یبیمعـا یدارا ی انسانی توسعهن حال شاخص یبا ا
ر یپـردازد و بـه سـا یم درامـدو  یآموزش، امید زندگ یها ن شاخص فقط به جنبهیه اکاست 
، اخــتالل در یتیجنســ ی، نــابرابردرامــدع نــابرابر یــز رفــاه ماننــد توزیبرانگ چــالش یها جنبــه
ــودگی، فســاد اداریو مــدن یاســیس یهــا ی، آزادیســالمت ــســت یط زیمحــ ی، آل ــا امنی  تی
 یبرا ۲۰۱۱سازمان ملل متحد سال  ی انسانی توسعهند. گزارش ک یدا نمیورود پ یافتصاد

آمـوزش و  یتـر در مـورد آمارهـا یها عـالوه بـر اطالعـات جزئ تین محـدودیـپوشش دادن ا
شــده بــر اســاس  لیتعد ی انســانی توســعهه شــامل شــاخص کــ یملــکبهداشــت، اطالعــات م

 یداریـدر مـورد پا ییها و داده یوجه شاخص فقر چند، یتیجنس ی، شاخص نابرابرینابرابر
رفـاه و  ی مفهوم رابطه کست و دریط زید محیبر تهد ی انسانی توسعهر یست، تأثیط زیمح
ن گـزارش یافزوده اسـت. در واقـع مـؤلف ی انسانی توسعهست است را به شاخص یط زیمح

 ییبـه تنهـا سـانیی ان توسـعهه شـاخص کـننـد ک ید مـکیـن مطلـب تأیـبـر ا ی انسانی توسعه
  ]. ۶ست [ین ی انسانی توسعهدهنده  نشان

کشور در سـال  ی انسانی توسعهشاخص  ی محاسبه ی شناسی و نحوه روش -۲
۱۳۹۰  

در  یراتـییتغ ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰ یها سازمان ملل متحـد در سـال ی انسانی توسعهدر گزارش 
 ی وهیابتــدا شــن مبحــث یــاعمــال شــد. در ا ی انســانی توســعهشــاخص  ی محاســبه ی نحــوه

شـود و  یح داده میتوضـ ۲۰۱۰ش از سـال یپ یها ن شاخص بر اساس گزارشیا ی محاسبه
 یمـورد بررسـ ۲۰۱۰شاخص پس از سـال  ی محاسبه ی شده در نحوه رات اعمالییسپس تغ
ران در سـال یـا یاسـالم یجمهـور ی انسـانی توسـعهن شـاخص ین حـیـرد و در ایـگ یقرار م
  شد.ل خواهد یمحاسبه و تحل ۱۳۹۰

امیـد ، آمـوزشهای  ن، شـاخصیشـیپ ی وهیبـه شـ ی انسـانی توسـعهشـاخص  ی در محاسبه
رونـد و  بـه شـمار می ی انسـانی توسـعهاجـزای شـاخص  د ناخـالص داخلـییتولو  زندگی

 ین سـه شـاخص بـوده اسـت. ارتقـایـا ین حسـابیانگیدر واقع م ی انسانی توسعهشاخص 
، یاقتصـاد یرهـایدر متغ یتحـول اساسـ یک جامعـه در گـرویـافـراد  یت زندگیفیسطح ک
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ن سـه شـاخص بـا اسـتفاده از یـدام از اکـهر ی محاسـبه ی اسـت. نحـوه یو بهداشت یآموزش
  ه شده است. یدر ادامه ارا )۱( ی رابطه

  
  = شاخص                                      

  
ا شـاخص مـورد نظـر در یـشـده صـفت  مشاهده یت واقعـیمکعبارت است از  یمقدار واقع

شـاخص  یک از اجـزایهر  ی محاسبه ین مقدار برایتر شیو ب یا منطقه مورد بررسیشور ک
شده  ت ثبتین کمیتر کمز ین مقدار نیتر شود. کم یاخذ م ی انسانی توسعهماً از گزارش یمستق
ا در یـکنـد  یط جامعـه کـارکرد خـود را حفـظ میت جامعه است کـه در آن شـرایموجود یبرا

  شود. یخ در نظر گرفته میشده در تار ن مقدار ثبتیتر ، کمدرامدخصوص 
مختلـف از نظـر  یشـورهاک ی نشـان دادن رتبـه یاسـت بـرا یسرانه شاخصـ درامدشاخص 
ل یـدل شود. بـه ید دالر محاسبه میاساس قدرت خر ه برکسرانه  (GNI) یناخالص مل درامد

شـاخص  ی محاسـبه ین، بـراییباال و پا درامد یدارا یشورهاکن یاد بیز ی اف و فاصلهکش
 درامـدتم ید دالر، از لگاریناخالص ملی سرانه به برابری قدرت خر درامدرقم مطلق  یبه جا

  شود. یاستفاده مد دالر یناخالص ملی سرانه به برابری قدرت خر
، ییابتـدا یلیدر مقـاطع تحصـ یلیرنده نرخ ناخالص پوشـش تحصـیشاخص آموزش در برگ

سـاله) اسـت و  ۱۵ یت بـاالیـبزرگساالن (جمع یو نرخ باسواد ی، متوسطه و عالییراهنما
ن وزنـی یانگیـن شاخص از میدهد. ا الت در جامعه را نشان مییسواد و تحص یلکت یوضع

(نـرخ  یلیبی نرخ ناخـالص پوشـش تحصـیزرگساالن و شاخص ترکب یشاخص نرخ باسواد
بــی نــرخ ناخــالص یشــود. شــاخص ترک نــام در مقــاطع مختلــف) محاســبه می ناخــالص ثبت
لی بـه یل در مقـاطع مختلـف تحصـیاز تقسیم تعداد افراد شـاغل بـه تحصـ یلیپوشش تحص
  د.یآ ن به دست مییت واقع در همان سنیتعداد جمع
که الگوی  دهد به شرط آن ک فرد در بدو تولد را نشان میی، انتظار زنده ماندن یامید زندگ

ن شـاخص تـابع سـالمتی، یج در زمان تولد فرد به همان صورت باقی بماند. ایومیر را مرگ
های زنــدگی، فقــدان  ، دسترســی بــه حــداقلیو درمــان یانــات بهداشــتک، امیت زنــدگیــفکی

گـر، یت اقتصـادی و اجتمـاعی اسـت. بـه عبـارت دیاز امن یاضطراب، آرامش و برخوردار
هــای  ا مرگیــمــاری یدر برابــر ب یریپذ بیزان آســیــاز ســالمت در بلندمــدت، م یبرخــوردار

شـور و حـداقل کشـاخص امیـد زنـدگی از تفاضـل امیـد زنـدگی  دهد. ناگهانی را کاهش می

مقدار واقعی–ترین مقدارکم
 )۱(ترین مقداربیش–ترین مقدارکم
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شـاخص امیـد  ی محاسـبه یبـرا یالمللـ نیه اسـتاندارد بکـسـال  ۲۵های زنده مانـدن ( سال
های زنـده  ن کشور جهان و حداقل سالیم بر تفاضل امید زندگی در برتریاست) تقس یزندگ

  ).۱د (یآ ماندن در سال مورد نظر به دست می
ه در ادامـه خواهـد آمـد، کـنـو  یبـه روشـ ۲۰۱۱در گـزارش سـال  ی انسانی توسعهشاخص 

 یها ل، سـالیتحصـ یها ن سـالیانگی، میامید زندگ یها محاسبه شده است. ابتدا شاخص
ل بـه شـاخص مـورد یمحاسبه و تبد )۱( ی با استفاده از رابطه درامدمورد انتظار آموزش و 

محاسـبه  ی انسـانی توسـعه) شـاخص ۲( ی بعد بر اسـاس رابطـه ی اند و در مرحله نظر شده
𝐻𝐷𝐼  شده است. = √𝐿𝐸𝐼. 𝐸𝐼. 𝐼𝐼۳  

  که درآن:
HDI ؛ی انسانی توسعه: شاخص  
LEI: ؛یشاخص امید زندگ  

EI؛: شاخص آموزش  
II درامد: شاخص.  

طور جداگانه در ادامـه خواهـد  به ی انسانی توسعهاز ابعاد شاخص  یک هر ی روش محاسبه
  آمد.

  یامید زندگ
طور خاص با اسـتفاده از  ) و به۱( ی قاً بر اساس رابطهیدر بدو تولد دق یشاخص امید زندگ

  شود. ی) محاسبه م۳( ی رابطه
  

  =شاخص امید زندگی
  

  
در سـال  ۲ملل متحد ی توسعه ی منتشرشده توسط برنامه ی انسانی توسعهن گزارش یدر آخر
𝐿𝐸𝐼  ر استفاده شده است.یز ی از رابطه یشاخص امید زندگ ی محاسبه یبرا یالدیم ۲۰۱۱ = ۲۰

۸۳٫۴ ۲۰ 

)۲( 

 مقدار واقعی امید زندگی در کشور-شده برای امید زندگیترین مقدار در نظر گرفته کم
 ترین مقدار امید زندگی در بین کشورها بیش -شده برای امید زندگی ترین مقدار در نظر گرفته کم

)۳( 

)۴( 
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  که در آن:
LEI؛ی: شاخص امید زندگ  
LE؛یشور مورد بررسک ی: امید زندگ  
 یشاخص امیـد زنـدگ ی در محاسبه جهان است. یشورهاکن یدر ب ین امید زندگیتر مک: ۲۰

  شود. یصورت ثابت در نظر گرفته م به یطور قرارداد شورها بهکل ک یبرا ۲۰عدد 
شـور که مربـوط بـه کـجهـان  یشـورهاکن یشده در بـ مشاهده ین امید زندگیتر شی: ب ۸۳٫۴

  ژاپن بوده است.
برابـر بـا  ۱۳۹۰به گزارش مرکز آمار ایران امید زندگی در بدو تولد جمعیت کشور در سـال 

 یشور جمهـورک یسال بوده است. بنابراین با توجه به موارد فوق، شاخص امید زندگ ۷۳٫۳
  ل محاسبه خواهد شد:یران به شرح ذیا یاسالم

امید زندگی شاخص=  ۷۳٫۳ ۲۰
۸۳٫۴ ۲۰ = ۰٫۸۴۱ 

  درامدشاخص 
) ۱( ی مسـتقیماً بـا اسـتفاده از رابطـه یتر عنوان شد، شاخص امید زندگ شیه پکطور  همان

 یعیتم طبیمستلزم در نظر گرفتن لگار درامدشاخص  ی ه محاسبهک یشود در حال یمحاسبه م
اهد بود. بر ایـن اسـاس بـرای ) خو۱( ی سرانه قبل از استفاده در رابطه یناخالص مل درامد
 ی ه در محاسـبهکـر است کشود. الزم به ذ استفاده می ۵ ی از رابطه درامدشاخص  ی همحاسب

 ید ناخـالص داخلـیـن تولیگزیسـرانه جـا یناخـالص ملـ درامد ۲۰۱۱ن شاخص در سال یا
𝐺𝑁𝐼  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥  سرانه شده است. = (   )  (۱۰۰)

۱۰۷۷۲۱  (۱۰۰) 

د یـقـدرت خر یشور به برابـرکسرانه  یناخالص مل درامد یعیتم طبی: لگار ln (𝐺𝑁𝐼  𝑝𝑐)  که درآن:
  ؛۱۳۸۷دالر در سال 

)۵(  
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ln (۱۰۰) درامــدن یتــر مکــ یشــور داراک ی ســرانه یناخــالص ملــ درامــد یعــیتم طبی: لگــار 
عـدد  درامدشاخص  ی د دالر. در محاسبهیقدرت خر یدر جهان به برابر سرانه یناخالص مل

 درامدن یتر شیب یشور داراک ی سرانه یناخالص مل درامد یعیتم طبی: لگار ln (۱۰۷۷۲۱)  شود. یصورت ثابت در نظر گرفته م به یطور قرارداد شورها بهکل ک یبرا ۱۰۰
مربـوط بـه  ۲۰۱۱ه در سـال کـد دالر در جهـان یـقـدرت خر یبه برابـر سرانه یناخالص مل

  شور قطر بوده است.ک
 یدالر بـر اسـاس برابـر ۱۰۱۶۴ناخـالص سـرانه  درامـدشور بـا ک درامدن شاخص یبر ا بنا

شــور ک درامــدشــاخص  ی خصــوص محاســبهل خواهــد بــود. در یــب ذیــد بــه ترتیــقــدرت خر
ناخـالص  درامـده کـاسـت  ین مطلب ضـروریر اکذ ۱۳۹۰ران در سال یا یاسالم یجمهور

ناخـالص  درامـدن یتـر شیب یشور داراکسرانه برای  یناخالص مل درامدشور و کسرانه  یمل
است  یهیعمران ملل متحد اخذ شده است و بد ی برنامه ۲۰۱۱سرانه از گزارش سال  یمل
در  یراتییتر است و احتماالً تغ قبل یها ن گزارش مربوط به سالیشده در ا سکه ارقام منعک

شـده  یپوشـ تر از آن چشم دیـل در دسـترس نبـودن اطالعـات جدیـدل ه بـهکآن رخ داده باشد 
  است. 

=شاخص درامد سرانه ۱۰۱۶۴  (۱۰۰)
۱۰۷۷۲۱  (۱۰۰) = ۰٫۶۶۲ 

  شاخص آموزش
 یعنــین بــاره، یــتــر در ا یجزئ یها د شــاخصیــآمــوزش مســتلزم توله شــاخص کــ ییجــا از آن

ب کیـمـورد انتظـار آمـوزش و تر یها ل و سـالیتحص یها ن سالیانگیشاخص م ی محاسبه
گـر یتر از دو شـاخص د دهیـچیپ یاسـت، قـدر ییبه دسـت آوردن شـاخص نهـا ین دو برایا

شاخص آموزش بـر  ی است. در واقع محاسبه ی انسانی توسعهشاخص  ی ل در محاسبهیدخ
  رد. یپذ ی) در سه مرحله انجام م۱( ی اساس رابطه

 یها ن سـالیانگیـم ی شـاخص آمـوزش، محاسـبه ی ن مرحله در محاسـبهیاول: اول ی مرحله
مـورد انتظـار آمـوزش  یها تـر) و سـال شیسـاله و بـ ۲۵ت یـبزگساالن (جمع یل برایتحص

  است. 
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  های تحصیل میانگین سال
ن یتر بـر اسـاس بـاالتر شیساله و ب ۲۵ت یع جمعیل بر اساس توزیتحص یها ن سالیانگیم

ن یـاسـت. ا ۳آمـوزش یالمللـ نیاسـتاندارد ب یبنـد شده بـر اسـاس طبقه مقطع آموزش انجام
ت یـفکیو  ین موجـودیـبـر ا تـر و بنـا شیسـاله و بـ ۲۵ت یـجمع یشاخص ساختار آموزشـ

ــزار ســنجش ن یرا نشــان م یانســان ی هیســرما  ی کننــده و تثبیت یآموزشــ یازهــایدهــد و اب
ت یرین سـاختار و مـدین شـاخص همچنـیـآموزش اسـت. ا یارتقا یالزم برا یها یمش خط
م کدهـد. تـرا یرا نشـان م یانسـان ی هیل سـرماکیر آن بـر تشـیو تـأث یستم آموزشیس ییاجرا
در آن  یسـتم آموزشـیس یت باالیظرف یا سطح آموزشیمقطع  یکت در یجمع یباال ینسب

 یسـتگیبـا مهـارت و شا ییبـاال یبـه آمـوزش همبسـتگ یند. دسترسک یس مکمقطع را منع
 یانسـان ی هیسـرما یموجود یفکیو  یمک یها عنوان معرف جنبه تواند به یت دارد و میجمع
 یع فراوانـیـبـه توز یل مستلزم دسترسـیتحص یها ن سالیانگیشود. به دست آوردن م یتلق

ر یسـا ی ن اطالعـات محاسـبهیـاسـت و ا یلیتحصـ یهـا هیـات بـر حسـب مقـاطع و پیجمع
ع را یــدر توز یو نــابرابر ینــدگکانــه، نمــا، پراین، میانگیــاز از جملــه میــمــورد ن یپارامترهــا

  سازد.  یر میپذ انکام
زان یـن میگزیل را جـایتحصـ یها ن سـالیانگیم ۲۰۱۰عمران ملل متحد در سال  ی هبرنام
اسـتفاده  ی انسـانی توسـعهعد دانـش در شـاخص ُب ی محاسبه یه براکبزرگساالن،  یباسواد

بـود  یصـینقا یبزرگساالن دارا یزان باسوادیه مکن بود یا ینیگزین جایل ایرد. دلکشد،  یم
شـور کن تا قبل از آن سال حدود صـد یرد. همچنک یشورها را مختل مک ی سهیان مقاکه امک

زان یـن امـر باعـث شـد شـاخص میـه اکـانـد  بزرگسـاالن بـوده یامـل باسـوادکزان یم یدارا
ن از یـا بـر شورها را از دسـت بدهـد. بنـاکن یز قائل شدن بیبزرگساالن قدرت تما یباسواد
نشـان دادن  یاس قدرتمنـد بـرایـمق یـکعنوان  ل بـهیتحص یها ن سالیانگیم ۲۰۱۱سال 

  ]. ۹[ شود یشورها در نظر گرفته مکانباشت دانش در 
ه بـر کـمعتبـر باشـد  یریگ نمونه یها و طرح یبر اطالعات سرشمار یمبتن دین شاخص بایا

ن یـت ایالمللی سـطوح آمـوزش انجـام شـده باشـد. محـدود استاندارد بین یبند اساس طبقه
مقـاطع  یبنـد را طبقهیـرد زیپذ یانجام م یالملل نیب ی سهیه مقاکد ینما یرخ م یشاخص زمان

المللی سـطوح آمـوزش انجـام  تاندارد بینمختلف لزوماً بر اساس اس یشورهاکدر  یلیتحص
ن یمع یآموزش یها ن برنامهیاط برخورد شود. همچنید با احتین خصوص بایرد و در ایگ ینم

المللی سـطوح  استاندارد بین یبند توانند بر اساس طبقه ینم یبه سادگ یلیتحص یها و دوره
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 یها تعـداد سـال یعنـیبـه آمـوزش  ین شـاخص فقـط دسترسـیـشـوند. ا یبند آموزش طبقه
  ند. ک یار نمکت آموزش را آشیفکیدهد و الزاماً  یل را نشان میتحص
ن صورت است یبه ا یل بر اساس روش بارو و لیتحص یها ن سالیانگیم ی ند محاسبهیفرا
 یهـا ت افـراد در گروهیبه سال در نسبت جمع یلیل در هر مقطع تحصیه طول مدت تحصک
انـد، ضـرب  افتهین سـطح دسـت یعنوان بـاالتر آمـوزش بـهه بـه آن سـطح از کمختلف  یسن
 یهـا اسـت و گروه ی، متوسـطه و آمـوزش عـالییشود. سطح آموزش شامل سطوح ابتدا یم
ساله و  ۷۵ ین گروه سنیاند و باالتر م شدهیسال تقس ۷۴تا  ۲۵ساله از  ۵ یها به گروه یسن
ن یانگیـم یگـروه سـن هـر یج حاصـل از سـطوح آمـوزش بـرایوزنی نتا  تر است. جمع شیب

ل کـ یل بـرایتحصـ یها ن سـالیانگیـخواهـد بـود و م یآن گروه سن یآموزش برا یها سال
ه بر اساس سـهم کخواهد بود  یسن یها ل گروهیتحص یها ن سالیانگیت جمع وزنی میجمع
  ].۶[ شوند یتر وزن داده م شیساله و ب ۲۵ یسن یها ت گروهیجمع
𝑀𝑌𝑆  م داشت.یر را خواهیز ی ن اساس رابطهیبر ا = ∑ 𝑙 𝑠۱  

سـاله و  ۷۵ یتـا گـروه سـن aسـاله  ۵ یسـن  ل گـروهیتحصـ یها میانگین تعـداد سـال :𝑠  ؛𝑡 تر در سال شیساله و ب ۲۵ت یدر جمع a ت گروه سنییسهم جمع: 𝑙  ؛لیتحص یها ن سالیانگی: م𝑀𝑌𝑆۴  که در آن:
𝑎 ه در آنک 𝑡 تر در سال شیب = 𝑎 ساله، ۲۹تا  ۲۵ ی: گروه سن۱ = تا  ۳۰ ی: گروه سن۲

𝑎 ساله، ... ۳۴ =   تر است. شیساله و ب ۷۵ ی: گروه سن۱۱
  

ر قابـل محاسـبه یـز ی از رابطـه 𝑡در سـال  𝑎 یسـن  ل گـروهیتحصـ یها میانگین تعداد سال
𝑠  است. = ∑ ℎ , 𝐷𝑢𝑟 ,  ℎ یت گروه سنی: سهمی از جمع 𝑎  در سال𝑡 التیسطح تحص یه داراک 𝑗 ؛هستند  𝑗 ؛ی، متوسطه و عالیی: مقاطع ابتدا  𝐷𝑢𝑟   ]. 𝑡 ]۸در سال  𝑎 یمقاطع گروه سن یها : طول سال ,

)۶(  

)۷( 
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 ۲۵ت یل جمعیتحص یها ن سالیانگیم ی به محاسبه ۷و  ۶ یها نون با استفاده از رابطهکا
ر اسـت. یپـذ ار در دو مرحلـه انجامکـ  نیـم. ایپـرداز یم ۱۳۹۰شور در سـال کتر  شیساله و ب
 یسـن یهـا گروه کیـکتـر بـه تف شیساله و ب ۲۵ت یل جمعیتحص یها د تعداد سالیابتدا با

𝐷𝑢𝑟( یلیپنج ساله و مقطع تحص  یها ) محاسبه شود و سپس با استفاده از تعـداد سـال,
 یل در هـر گـروه سـنیتحصـ یها ن سالیانگی، میت در هر گروه سنیل و نسبت جمعیتحص

)𝑠ــ) و م هــا  ه مجمــوع آنکــ یشــده در هــر گــروه ســن ل وزن دادهیتحصــ یها ن ســالیانگی
تر را به دست خواهد داد، محاسـبه  شیساله و ب ۲۵ت یل جمعکل یتحص یها ن سالیانگیم

ت باســواد و یــه جمعکــ ۱۳۹۰ ین محاســبات از اطالعــات سرشــماریــانجــام ا یشــود. بــرا
در خـود دارد،  یلیو مقـاطع تحصـ یگـروه سـن کیکشور را به تفکل یت در حال تحصیجمع

ل، یت در حـال تحصـیـجمع یل بـرایتحصـ یها تعداد سـال ی محاسبه یم. برایا سود جسته
های  در تعـداد سـال یگـروه سـن کیـکل بـه تفیتـر در حـال تحصـ شیساله و بـ ۲۵ت یجمع

 یها ه نشـانگر متوسـط تعـداد سـالکـمـورد نظـر  یلیافـراد در مقطـع تحصـ یانیـتحصیل م
 یها تعداد سال ی محاسبه یشده افراد در حال تحصیل است، ضرب شده است. برا گذرانده
ل یه در حـال حاضـر تحصـکـتـر  شیسـاله و بـ ۲۵الن یالتحصـ ت فارغیـجمع یل بـرایتحص
ن مقطـع یان آخـریـحصـیل تـا پاهای ت در تعـداد کـل سـال یگـروه سـن کیـکنند بـه تفک ینم

ل و یت در حال تحصـیل جمعیتحص یها شود. مجموع سال یشده ضرب م گذرانده یلیتحص
سـاله و  ۲۵ت یـل جمعیتحص یها نند، تعداد سالک یل نمیه در حال حاضر تحصک یتیجمع
ل در یه بــه تفصــکــدهــد  یل مکیرا تشــ یلیو مقـاطع تحصــ یگــروه ســن کیــکتــر بــه تف شیبـ

ل یتحصـ یها تعـداد سـال ی محاسـبه یه بـراکـح اسـت یآمده است. الزم بـه توضـ ۱ جدول
نامشــخص و اظهارنشــده از  یهــا ، دورهیلیتحصــ یهــا ر دورهیو ســا یســوادآموز یهــا دوره

  ن امر بهره گرفته شده است.ینظران و متخصص نظرات صاحب
 کیـکبـه تف یت مورد بررسیل جمعیتحص یها ن سالیانگیم ی هین مرحله برای محاسبدر ا
 یت همـان گـروه سـنیـل بـر جمعیتحصـ یها تر تعـداد سـال شیساله و ب ۲۵ یسن یها گروه

ن یانگیـد و مجمـوع میـآ یبـه دسـت م یل آن گـروه سـنیتحصـ یها ن سـالیانگیتقسیم و م
 یها ن سـالیانگی، میت آن گروه سنیشده بر اساس نسبت جمع ل وزن دادهیتحص یها سال
ــ ۲۵ت یــل جمعکــل یتحصــ ــود. جــدول شیســاله و ب ــر خواهــد ب  ی وهیاطالعــات و شــ ۲ ت

 ۱۳۹۰شـور را در سـال کتر  ساله و بیش ۲۵ل جمعیت یتحص یها ن سالیانگیم ی محاسبه
  دهد.   ینشان م
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  ۱۳۹۰تر کشور در سال  ساله و بیش۲۵جمعیتهی تحصیلی میانگین سالمحاسبه -۲جدول 

  های تعداد سال  نسبت جمعیت  جمعیت*  گروه سنی
  تحصیل

میانگین 
  های سال

  تحصیل

  نسبت جمعیت ضرب
های  در میانگین سال
  تحصیل

۲۹-۲۵  ۸۶۷۸۰۰۳  ۰٫۲۰۴  ۸۸۶۵۰۰۰۲  ۱۰٫۲  ۲٫۰۸  
۳۴-۳۰  ۶۹۷۶۲۲۴  ۰٫۱۶۴  ۶۵۹۲۴۶۳۸  ۹٫۴  ۱٫۵۵  
۳۹-۳۵  ۵۵۷۴۴۵۴  ۰٫۱۳۱  ۴۶۵۶۵۶۳۹  ۸٫۴  ۱٫۰۹  
۴۴-۴۰  ۴۹۰۹۷۷۵  ۰٫۱۱۵  ۳۷۲۲۵۱۹۷  ۷٫۶  ۰٫۸۷  
۴۹-۴۵  ۴۰۳۲۹۶۷  ۰٫۰۹۵  ۲۸۲۱۰۷۷۷  ۷٫۰  ۰٫۶۶  
۵۴-۵۰  ۳۵۲۹۵۸۴  ۰٫۰۸۳  ۲۱۱۳۳۷۲۹  ۶٫۰  ۰٫۵۰  
۵۹-۵۵  ۲۶۸۱۷۷۲  ۰٫۰۶۳  ۱۳۶۶۹۸۷۶  ۵٫۱  ۰٫۳۲  
۶۴-۶۰  ۱۸۶۴۰۵۶  ۰٫۰۴۴  ۷۵۱۲۲۲۲  ۴٫۰  ۰٫۱۸  
۶۹-۶۵  ۱۳۴۴۵۶۰  ۰٫۰۳۲  ۴۴۴۰۸۹۲  ۳٫۳  ۰٫۱۰  
۷۴-۷۰  ۱۱۲۰۶۵۹  ۰٫۰۲۶  ۲۶۲۵۳۷۷  ۲٫۳  ۰٫۰۶  
+۷۵  ۱۸۳۴۲۰۱  ۰٫۰۴۳  ۳۰۹۶۴۲۹  ۱٫۷  ۰٫۰۷  

  ۷٫۵۰  --  ۳۱۹۰۵۴۷۷۹  ۱٫۰۰۰  ۴۲۵۴۶۲۵۴  جمع
  ۱۳۹۰منبع: نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

  سرشکن شده است.های سنی  این دلیل است که جمعیت سنین اظهارنشده در جمعیت گروهتفاوت ارقام با جداول سرشماری به  *
  

شـور ک تر ساله و بیش ۲۵جمعیت ل یتحص یها ن سالیانگیم ۲بر اساس اطالعات جدول 
𝑀𝑌𝑆  ل خواهد بود.یبه شرح ذ ۱۳۹۰ل موزون) در سال یتحص یها ن سالیانگی(م = ∑ 𝑙 𝑠۱ = ۷٫۵ 

تـر  شیساله و ب ۲۵هر فرد  ۱۳۹۰ه بر اساس اطالعات سرشماریکدهد  ینشان م ۷٫۵عدد 
  سال آموزش را گذرانده است.  ۷٫۵ن در طول عمر خود یانگیطور م به

  مورد انتظار آموزش یها سال
ه انتظـار کـل یتحصـ یها ل سـالکـمـورد انتظـار آمـوزش عبـارت اسـت از تعـداد  یها سال
ف فـرض بـر یـن تعریـاز آن برخوردار شود. در ا یآت یها ساله در سال ۶ کودک یکرود  یم
زان یـنـده برابـر بـا میدر آ یسـن یها گروه یه احتمال ثبت نام در مدرسه در تمامکن است یا

الت را نشـان ین طـول تحصـیانگیـن شـاخص در واقـع میـدر جامعه باشد. ا یثبت نام فعل
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در بدو ورود  کودک یکرود  یه احتمال مک ییها ن تعداد سالیانگیدهد و تحت عنوان م یم
  شود.  یف میند، تعرک یط یستم آموزشیدر آن س یالت رسمیبه تحص

ن یانگیم یاست. امید زندگ یه به امید زندگیار شبیمورد انتظار آموزش بس یها مفهوم سال
ومیـر،  هـای مرگ میزان یط فعلـیفـرد در صـورت تـداوم شـرا یکه کاست  ییها تعداد سال
ز تعـداد یـمـورد انتظـار آمـوزش ن یها ب سـالیـن ترتیرود تا زنـده بمانـد. بـه همـ یانتظار م

 ینـیب شیهـای ثبـت نـام پ میزان یط تـداوم وضـع فعلـیان را در شراکودکل یتحص یها سال
ز هست، یها ن کرده لیتحص کها و تر یمردود ی ن شاخص در بردارندهیه اکجا  ند. از آنک یم

بـه  یدسترسل یه پتانسکند بلک ینم ینیب شیم پیطور مستق ت را بهیبه آموزش جمع یدسترس
  ند.ک یشنهاد مینده پیت بزرگسال آیجمع یآموزش را برا

 ی انـدازه ی سـهین شاخص مقایه اکن یاول ا یژگیمهم است. و یژگیدو و یاس داراین مقیا
ار تحـت عنـوان یـمع یـکمختلف را با استفاده از  یدر سطوح آموزش یآموز ت دانشیجمع

شورها بـا کن یسه بین مقایصه همچنیخصن یسازد. ا یر میپذ انکل امیتحص یها تعداد سال
سـازد.  ین مکـرا مم یآموزشـ یهـا ب متفـاوت دورهکیـو تر یآموزش ی طول متفاوت برنامه

ن یبعـد از متوسـطه را بـ یآموزشـ یها توان برنامـه یاس مین مقیه با استفاده از اک نیدوم ا
  رد. کسه یشورها مقاک

موجـود در  یهـا مورد انتظار آموزش تفاوت یها ها، سال نیانگیم یحال همانند تمام به هر
میـزان ثبـت  یشـورکه در کـند ک یدا میت پیاهم ین مورد وقتیپوشاند. ا یت را میجمع یک

نام در مقاطع مختلـف تحصـیلی دارای شـکاف زیـادی باشـد. بـرای مثـال اگـر در کشـوری 
، ایـن ن باشـدییپـا یمشارکت در مدرسه در سطح ابتـدایی بـاال و در سـطح متوسـطه و عـال

  شوند.  های مورد انتظار آموزش پوشانده می ها در شاخص سال تفاوت
د مـورد محاسـبه ین شاخص بایر ایز هنگام تفسیه نیپا یکرار کت یشده برا یسپر یها سال

ن تعـداد سـطوح یانگیـم ی دهنده اس نشـانیـن مقیـصـورت ا نیر ایـرد. در غیو توجه قرار گ
زان یـبـا م ییها سـتمیمـورد انتظـار آمـوزش در س یها سالشده نخواهد بود. در واقع  لیمکت
در  یـکل تئوریتحصـ یها تر از تعـداد سـال شیتواند ب یم ییباال در سطح ابتدا ی هیرار پاکت

آمـوزش را نشـان  یشـده بـرا یسپر یها مورد انتظار آمـوزش سـال یها آن دوره باشد. سال
𝐸𝑌𝑆  ].۱۰را [ یآموزش یا دستاوردهایشده  گذرانده یها هیدهد نه تعداد پا یم = ∑ + ∑     )۸( 
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هـا مشـخص  کـه سـن آن 𝑡 لیشده در سال تحصـ آموزان ثبت نام : تعداد دانش𝐸  ؛لین سن تحصی: باالتر𝑛   ؛: سن𝑖  ؛لییتحص ی : دوره𝑙  ؛𝑙ی  دوره یها : تعداد سال𝐷  ؛𝑡 لیدر سال تحص 𝑖 ت در سنیجمع : تعداد𝑃  ؛𝑡 لیدر سال تحص 𝑖 شده در سن آموزان ثبت نام : تعداد دانش𝐸   ؛مورد انتظار آموزش یها : سال𝐸𝑌𝑆  که در آن:
𝑃  ؛نیست   ].𝑡 ]۱۱ لیتحصیلی در سال تحص ی ت در سنین دورهی: تعداد جمع  

مورد انتظار آمـوزش عبـارت اسـت از تعـداد  یها سال ی محاسبه یاز برایاطالعات مورد ن
ه ک ین منفرد (به صورتیو سن یلیتحص ی هیدوره، پا کیکبه تف ۵ساله ۲۳تا  ۶آموزان  دانش

باشـد) و  ییاست، قابـل شناسـا یلیتحص  ی هیپا یکه مختص کآموزان هر سن  تعداد دانش
ن اطالعـات در واقـع اطالعـات یـن منفـرد. ایسـن کیـکساله بـه تف ۲۳تا  ۶ت یتعداد جمع

اسـت و پـس از  یلیتحصـ ی هیـزان خالص ثبـت نـام در هـر پایم ی محاسبه یاز برایمورد ن
نشــده در  فین تعریآمــوزان ســن ه دانشکــن ناشــناخته یزان ثبــت نــام ســنیــآن، م ی محاســبه

  شود.    یرد به آن افزوده میگ یمختلف را در بر م یلیتحص یها هیپا
 یباشد در جداول سرشمار یآمار یازهاین ی نندهک ه برطرفک یاز تا حدودیاطالعات مورد ن

ان بـه یآمـوزان و دانشـجو تعداد دانش ۳ موجود بوده و قابل استخراج است. جدول ۱۳۹۰
را  ۱۳۹۰ن در سـال یآن سـنت مربوط به یل جمعکو  یلیتحص ی ه و دورهیسن، پا کیکتف

ن در یل محصـلکشور تعداد کن کنفوس و مس یدهد. بر اساس اطالعات سرشمار ینشان م
ن تعـداد یـه از اکون نفر بوده است یلیم ۱۷ش از یب ۱۳۹۰در سال  یلیمقاطع تحص یتمام
 یقـرار دارنـد و مـابق یلیمقاطع تحصـ یشده برا فین تعریون نفر در سنیلیم ۱۱به  یکنزد

ون یـلیم ۲۳ش از یز بین سال نیساله در ا ۲۳تا  ۶ت یخارج از آن سن هستند. تعداد جمع
  نفر بوده است.   
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تحصیلی و کل جمعیت مربوط  ی آموزان و دانشجویان به تفکیک سن، پایه و دورهتعداد دانش -۳ جدول
    ۱۳۹۰به آن سنین در سال 

 جمعیت واقع در سن مربوطه مربوطهآموزان سن  تعداد دانش سن و پایه تحصیلی دوره

 ابتدایی

 ۱۱۶۰۷۵۱ ۸۲۷۱۵۶ ساله اول ابتدایی۶
 ۱۱۰۱۲۶۱ ۷۳۴۸۱۶ ساله دوم ابتدایی۷
 ۱۰۹۴۹۸۲ ۶۹۸۱۵۳ ساله سوم ابتدایی۸
 ۱۰۸۰۴۷۹ ۶۴۹۶۱۶ ساله چهارم ابتدایی۹

 ۱۱۳۵۵۳۸ ۶۹۶۶۸۲ ساله پنجم ابتدایی۱۰
 ۵۵۷۳۰۱۱ ۳۶۰۶۴۲۳ جمع

 --- ۱۶۴۹۸۱۸ سایر سنین

 راهنمایی

 ۱۱۰۸۴۵۸ ۷۰۸۸۲۳ ساله اول راهنمایی۱۱
 ۱۱۳۹۵۶۸ ۶۹۷۸۴۹ ساله دوم راهنمایی۱۲
 ۱۱۳۳۱۹۴ ۶۷۱۷۲۹ ساله سوم راهنمایی۱۳
 ۳۳۸۱۲۲۰ ۲۰۷۸۴۰۱ جمع

 --- ۱۰۷۵۹۴۲ سایر سنین

 متوسطه

 ۱۱۵۴۶۷۷ ۶۵۷۰۲۹ ساله۱۴
 ۱۱۷۶۴۹۰ ۸۱۱۲۹۵ ساله۱۵
 ۱۲۴۷۹۳۱ ۸۷۳۷۷۴ ساله۱۶
 ۳۵۷۹۰۹۸ ۲۳۴۲۰۹۸ جمع

 --- ۱۰۷۴۱۵۴ سایر سنین

 دانشگاهی پیش
 ۱۳۲۱۴۵۱ ۳۰۴۸۷۲ ساله۱۷
 ۱۳۲۱۴۵۱ ۳۰۴۸۷۲ جمع

 --- ۲۵۴۸۸۹ سایر سنین

 دانشگاه

 ۱۴۰۵۱۷۱ ۲۶۷۷۹۱ ساله۱۸
 ۱۴۵۶۰۰۰ ۴۳۷۴۷۱ ساله۱۹
 ۱۶۱۶۲۶۷ ۴۹۶۰۴۷ ساله۲۰
 ۱۶۶۳۲۳۷ ۵۰۱۶۴۵ ساله۲۱
 ۱۷۳۸۶۹۸ ۴۵۲۰۳۴ ساله۲۲
 ۱۶۹۶۳۳۴ ۳۴۸۳۶۱ ساله۲۳
 ۹۵۷۵۷۰۷ ۲۵۰۳۳۴۹ جمع

 --- ۱۶۳۵۶۰۷ سایر سنین
های تحصیلی، نامشخص و اظهار   سایر دوره

 --- ۵۳۳۵۱۷ نشده
 --- ۴۲۷۲ محصلین خارج از کشور

 ۲۳۴۳۰۴۸۷ ۱۷۰۶۳۳۴۲  جمع 
 ۱۳۹۰منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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دهـد.  یرا نشـان م ۱۳۹۰شور در سـال کمورد انتظار آموزش  یها سال ی محاسبه ۴جدول 
دهـد  یمختلف نشـان م یلیتحص یها هیپا یزان ثبت نام خالص را برایستون سوم جدول م

ت آن سـن یبر جمع یلیتحص ی هیآن پا یشده برا فیآموزان سن تعر م تعداد دانشیو از تقس
آموزان  م تعداد دانشیاز تقس ییابتدا اول ی هیپا یزان براین میمثال ا ید. برایآ یبه دست م

زان ثبـت یـد. ستون چهارم جدول میآ یساله به دست م ۶ت یبر جمع ییاول ابتدا ی ساله ۶
ن یآمـوزان سـن م تعداد دانشیدهد و از تقس یمختلف نشان م یلیتحص یها دوره ینام را برا

دوره بـه  یها سـالم بـر طـول یت آن دوره تقسـیـبـر جمع یلیآن مقطع تحص یناشناخته برا
ر یآموزان سـا م تعداد دانشیاز تقس ییابتدا ی دوره یزان براین میمثال ا ید. برایآ یدست م

  د. یآ یبه دست م ۵م بر یساله تقس ۱۰تا  ۶ت یبر جمع ییابتدا ی ن در دورهیسن
محاسبات، کسانی هسـتند کـه آموزان سنین ناشناخته در این  الزم به توضیح است که دانش

شـده بـرای آن  قراردارند ولی خارج از سن تعریف ۴شده در جدول  سنین تعریف ی هندر دام
اول ابتـدایی و  ی هساله بـرای پایـ ۶آموزان خارج از سن  تحصیلی (برای مثال دانش ی پایه

اول راهنمـایی) هسـتند. سـایر سـنین و  ی هسـاله بـرای پایـ ۱۱آموزان خارج از سـن  دانش
شــده بــرای   شــود کــه خــارج از ســنین تعریف آمــوزانی را شــامل می ســنین نامشــخص دانش

انـد. مجمـوع دو سـتون آخـر  که سن خود را اعالم نکرده های تحصیلی قرار دارند یا این دوره
ابـر بـا بر ۱۳۹۰دهـد کـه در سـال  یشـور را نشـان مکمورد انتظار آموزش  یها جدول سال

  سال بوده است. ۱۳٫۸۲
مـورد انتظـار  یها ل و سـالیتحصـ یها ن سـالیانگین مرحله شاخص میدوم: در ا ی مرحله

ل محاسـبه یبه شرح ذ )۱۰(و  )۹(با استفاده از روابط  ۱۳۹۰شور در سال ک یآموزش برا
  شود.  یم
  

  های تحصیل =شاخص میانگین سال
  
  

ر یاز قرار ز ۱۳۹۰شور در سال کل یتحص یها ن سالیانگیبا توجه به رابطه فوق شاخص م
های مورد نیاز برای محاسبة  کمیت  ترین و بیش  خواهد بود. الزم به توضیح است که کمترین

برنامـة عمـران سـازمان ملـل  ۲۰۱۱سـال  ی انسانی توسعهاین شاخص برگرفته از گزارش 
  است.

  

های تحصیلمیانگین سال–های تحصیلترین میانگین سال کم
 های تحصیل ترین میانگین سال بیش –های تحصیل  ترین میانگین سال کم

)۹( 
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 ۱۳۹۰های مورد انتظار آموزش کشور در سال سالیمحاسبه-۴جدول

𝐸𝑃 سن و پایه تحصیلی دوره  𝐸𝑃   𝐷  

 ابتدایی

 ۰٫۷۱۳ ساله اول ابتدایی۶

۱٫۴۸۰ 
 ۰٫۶۶۷ ساله دوم ابتدایی۷
 ۰٫۶۳۸ ساله سوم ابتدایی۸
 ۰٫۶۰۱ ساله چهارم ابتدایی۹

 ۰٫۶۱۴ ساله پنجم ابتدایی۱۰

 راهنمایی
 ۰٫۶۳۹ ساله اول راهنمایی۱۱

 ۰٫۶۱۲ دوم راهنماییساله ۱۲ ۰٫۹۵۵
 ۰٫۵۹۳ ساله سوم راهنمایی۱۳

 متوسطه
 ۰٫۵۶۹ ساله۱۴

 ۰٫۶۹۰ ساله۱۵ ۰٫۹۰۰
 ۰٫۷۰۰  ساله۱۶

 ۰٫۱۹۳ ۰٫۲۳۱ ساله۱۷ دانشگاهی پیش

 دانشگاه

 ۰٫۱۹۱ ساله۱۸

۱٫۰۲۵ 
 ۰٫۳۰۰ ساله۱۹
 ۰٫۳۰۷ ساله۲۰
 ۰٫۳۰۲ ساله۲۱
 ۰٫۲۶۰ ساله۲۲
 ۰٫۲۰۵  ساله۲۳

های تحصیلی، نامشخص و اظهار   دورهسایر 
 ۰٫۴۱۳ ۰٫۰۲۳ نشده

𝐸𝑃  جمع = ۸٫۸۵۴ 𝐸𝑃   𝐷 = ۴٫۹۶۶ 

𝐸𝑌𝑆 های مورد انتظار آموزش سال = 𝐸𝑃 + 𝐸𝑃 𝐷 = ۱۳٫۸۲ 
 ۱۳۹۰منبع: محاسبات نگارنده بر اساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

  
 = ۷٫۵ ۰

۱۳٫۱ ۰ =   های تحصیل شاخص میانگین سال ۰٫۵۷۲
  
  

)۱۰( 
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  های مورد انتظار تحصیل =شاخص سال

  
ر یاز قرار ز ۱۳۹۰شور در سال کل یتحص یها ن سالیانگیبا توجه به رابطه فوق شاخص م

=  خواهد بود. ۱۳٫۸۲ ۰
۱۸ ۰ =   تحصیلهای مورد انتظار  شاخص سال ۰٫۷۶۸

) ۶( یها به دست آمده از رابطـه یها شاخص ین هندسیانگین مرحله میسوم: در ا ی مرحله
 شوند یم یبند ها طبقه ن شاخصیشورها بر اساس اکشورها محاسبه و ک ی همه ی) برا۸(و 

) اسـت، ۱( ی ه در واقع برگرفته از رابطـهکل یذ ی آموزش بر اساس رابطه ییو شاخص نها
𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥  شود. یمحاسبه م = √ ∗ ۰  ۰ 
𝐸𝑌𝑆𝐼√  ؛: شاخص آموزش𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥  که در آن:  ∗ 𝑀𝑌𝑆𝐼؛یمورد بررس ی ا جامعهیشور کشده در  : شاخص مشاهده  𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥شورها.کن یشده در ب هدهن شاخص مشایتر شی: ب  

=  ل خواهد بود.یبه شرح ذ ۱۳۹۰شور در سال کباتوجه به موارد فوق شاخص آموزش  ۰٫۶۶۲۸ ۰
۰٫۹۷۸ ۰ =   شاخص آموزش۰٫۶۷۸

 ی انسـانی توسـعهشـاخص  ی دهنده لکیتش یاجزا ی ق، روش محاسبهین مرحله از تحقیتا ا
گونه  و محاسبه قرار گرفت و همان یو سالمت مورد بررس درامدآموزش،  یها شاخص یعنی
ور اســت. کســه شــاخص مــذ ین هندســیانگیــم ی انســانی توســعهه عنــوان شــد شــاخص کــ
ب یـبه ترت ۱۳۹۰ران در سال یا یاسالم یشور جمهورک ی انسانی توسعهن شاخص یا بر بنا
𝐻𝐷𝐼  ل خواهد بود. یذ = ۰٫۸۴۱ ∗ ۰٫۶۷۸ ∗ ۰٫۶۶۲۳ = ۰٫۷۲۳  
  
 

آموزشهای مورد انتظارمیانگین سال-های مورد انتظار آموزش ترین سال  کم
های مورد انتظار آموزشترین میانگین سالبیش-های مورد انتظار آموزش ترین سال کم

)۱۱( 
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  ۱۳۹۰ی انسانی کشور و اجزای تشکیل دهنده آن در سال شاخص توسعه-۵جدول

 توضیحات
مقدار 
شده  مشاهده

 کشور در
 کمترین مقدار

 شده مشاهده
بیشترین 
 مقدار
 شده مشاهده

 شاخص

بدو تولد بهداشت و سالمت  ۰٫۸۴۱ ۸۳٫۳ ۲۰ ۷۳٫۳ امید زندگی در 

 ۰٫۷۶۸ ۱۸ ۰ ۱۳٫۸۲ های مورد انتظار تحصیل سال آموزش
 ۰٫۵۷۲ ۱۳٫۱ ۰ ۷٫۵ های تحصیل میانگین سال

 ۰٫۶۶۲ ۱۰۷۷۲۱ ۱۰۰ ۱۰۱۶۴ ناخالص ملی سرانه درامد درامد
 ۰٫۷۲۳ ی انسانی توسعهشاخص 

  
 ۱۳۹۰ران در سـال یـا یاسـالم یشور جمهـورک یشده برا محاسبه ی انسانی توسعهشاخص 
 ۲۰۱۱افته است. بـر اسـاس گـزارش سـال یارتقا  ۰٫۷۲۳ن شاخص به یه اکدهد  ینشان م
ه کدهد  یرا نشان م ۰٫۷۰۷شور رقم ک ی انسانی توسعهعمران ملل متحد، شاخص  ی برنامه
 یدارا یشـورهاک(و در بـین  ی انسـانی توسـعهشاخص  ۸۸ ی شورمان در رتبهکن نظر یاز ا

بـا  ۱۳۹۰شـور در سـال ک ی انسـانی توسـعهرد. شـاخص یـگ یباال) قـرار م ی انسانی توسعه
سـازمان ملـل  ۲۰۱۱سـال  ی انسـانی توسعهارقام آن مربوط به گزارش  یه برخکوجود آن 

هـا  ن شـاخص بـوده اسـت. گزارشیرشد ا ی دهنده باالتر از آن بوده و نشان یبوده است رقم
ت یالت وضـعیدر بدو تولد و تحصـ یامید زندگ یها شور از نظر شاخصکه کدهد  ینشان م
ه رشـد کـسـرانه اسـت  یمل درامدزان ین خصوص میدر ا یدارد و چالش اساس یتر مناسب

ست. گزارشات ین ی انسانی توسعهشاخص  ی دهنده لکیتش یر اجزایآن متناسب با رشد سا
را در  یات مطلـوبکـن ی انسـانی توسعهعمران سازمان ملل در مورد شاخص  ی ر برنامهیاخ

از رشد  کیحا یرده است و ارقام حتکس نکعسرانه من یمل درامدزان یارتباط با شاخص م
در بـدو تولـد و  یامیـد زنـدگ یها بـر خـالف شـاخص درامـدران در شـاخص یا ی رتبه یمنف

در بـدو تولـد  یامید زندگ یها بهبود شاخص یزمان با تالش برا آموزش بوده است. پس هم
 یارتباط تنگـاتنگ هکن یا  ژهیسرانه شود به و درامدش یبه افزا ید توجه مضاعفیو آموزش با

  در بدو تولد و آموزش وجود دارد.  یو بهبود امید زندگ درامدش یبین افزا
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  گیری نتیجهبحث و  -۳
نشان دادن سطح رفاه  یبرا یالملل نیب ی شده رفتهیشاخص پذ یک ی انسانی توسعهشاخص 
عد سـالمت، ه از سه ُبکاست  یبکیشاخص تر یکن شاخص یاست. ا یو اجتماع یاقتصاد

در بدو تولد، آمـوزش  یق امید زندگیعد سالمت از طرل شده است. ُبکیتش درامدآموزش و 
مــورد انتظــار  یها شــده و ســال آمــوزش انجام یها ن ســالیانگیــدو شــاخص م ی لهیبــه وســ

  شود.  یم یریگ سرانه اندازه یناخالص مل درامد ی به واسطه درامدآموزش و 
ــهیدر زم ــه یســرانه م درامــدو  یرشــد اقتصــادش یافــزا یاقتصــاد ی ن عنوان عامــل  توانــد ب
ش یر افـزایـنظ ییها ن قالب شـاخصیشود. در ا یتلق ی انسانی توسعهگذار در شاخص  ریتأث

 درامـد، بهبـود ید ناخـالص ملـیـ، رشـد تولیگذار هیه و به تبع آن رشـد سـرمایانباشت سرما
ن شـاخص بـه جـا یـبر عملکرد ا یر قابل توجهیمختلف تأث یها اقشار مختلف مردم و گروه

  گذارد. یم
 یعوامـل اصـل ی لهیه بـه وسـکـش از آن یهر جامعه پـ یات اقتصادیه حکن اصل یامروزه ا

و سـطح  یمـات عمـومیه رقـم زده شـود، مرهـون سـطح تعلیار و سـرماکـ یروین یعنید یتول
از  یاریبســرفتــه شــده اســت و یاصــل پذ یــکاســت،  یانســان یرویــالت و ســواد نیتحصــ
بـه  یر دسترسـیه تـأثکـچـه  خصـوص آن به یانسـان ی هیسـرما یت اساسیشمندان بر اهمیاند

رو، توجـه بـه نقـش  نیـاز ا د دارنـد.کیـدهـد، تأ یرا نشـان مـ یشرفت اقتصـادیآموزش بر پ
اسـتگذاران ید سیـش مـورد تأکیش از پـیامروزه بـ ی انسانی توسعهالت در یآموزش و تحص

الت و نقش آن در رشد یآموزش و تحص ی موضوع بازدهن یا یل اصلیقرار گرفته است و دل
 یده باشـد بـا سـطوح بـاالیـآموزش د یه به خوبک یتیجامعه، جمع یکدر  است. یاقتصاد
 ین به معنـیتر همچن تیفکیار همراه خواهد بود. سطوح آموزش باالتر و باک یروین یور بهره

 یهـا ینولـوژکجـذب ت یبـرا تـر شیت بـیـنان با مهارت باالتر و داشتن ظرفکارکدارا بودن 
در حـال توسـعه  یاز رشـد کشـورها یسهم کالنـ تر است و افتهی توسعه یشورهاکشرفته از یپ

ز در گـرو توانمنـد یـمحور ن ییاسـت. تحقـق اقتصـاد دانـا یانسان ی هیاز انباشت سرما یناش
دات آن اسـت. یـمحـور شـدن تول ک جامعـه و علمی یو اجتماع یاقتصاد یها تیشدن ظرف

 یها به افق ی، دسترسیفناور یها، ارتقا تید موجب گسترش ظرفیشدن ساختار تول یعلم
 یهـا یژگـین ویبـه آمـوزش همچنـ یسـطح دسترسـد. شـو یبـاالتر م ید و رشد اقتصـادیجد

ر یرا تحت تـأث درامدع یان و توزکودک، آموزش یان، بارورکودکومیر  ل مرگیاز قب یاجتماع
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 یهـا تیاز اولو یکـیعنوان  بـه آمـوزش بـه یهمگـان یابیل بـر دسـتیـن دالیـا دهـد. یقرار مـ
  ند.ک یت میفاک یشورکتوسعه در هر  یها استیس

گـذارد را  یر میدر بـدو تولـد تـأث یه بر امید زندگک یمختلف یرهایان عوامل و متغیارتباط م
در بدو تولد، به سـبب  یش امید زندگیه افزاکرد کان یق بین طریطور خالصه به ا توان به یم
) حاصل یعفون یها یماریمختلف (به خصوص ب یها یماریر ناشی از بیوم اهش در مرگک

 ی محصـول توسـعه ی صـورت بـا واسـطه در بـدو تولـد بـه یش امید زنـدگیشده است و افزا
ن یبـوده اسـت. همچنـ یدرمـان -یبهداشـت یها یکنکشرفت در تیو پ یو اجتماع یاقتصاد

بــا ســطح  یو اجتمــاع یاقتصــاد یها صشــاخ ی ه رابطــهکــاســت  یتــه ضــرورکن نیــر اکــذ
ه کـگونـه  همان یعنیدو طرفه و متقابل است.  یا در بدو تولد رابطه یر و امید زندگیم و مرگ
ش امیـد یدهـد و باعـث افـزا یر را تنـزل میـوم ، سـطح مرگیو اجتمـاع یاقتصاد ی توسعه
ز یـدر بـدو تولـد ن یش امید زنـدگیر و افزایوم شود، تنزل سطح مرگ یدر بدو تولد م یزندگ
ع یافراد سبب تسر ییاراک یق ارتقایط است، به نوبه خود از طریه مالزم با سالم شدن محک

  خواهد شد. یو اجتماع یاقتصاد ی توسعه
گذشته همواره روند رو به  یها سال یران طیا یاسالم یدر جمهور ی انسانی توسعهشاخص 

فراز  یمقاطع زمان یهمراه بوده و در برخ ین روند با نوساناتیموده است. هرچند ایپ یرشد
مردان  اسـتگذاران و دولـتیر و تـالش سکـهمـواره تف یده اسـت، ولـیـبه خود د ییو فرودها

شـده  محاسبه ی انسـانی توسـعهن شـاخص بـوده اسـت. شـاخص یبر توسعه و بهبود ا یمبتن
 ۰٫۷۲۳ ن شاخص بهیه اکدهد  ینشان م ۱۳۹۰ران در سال یا یاسالم یشور جمهورک یبرا

شـور را در ک ی انسانی توسعهعمران ملل متحد، شاخص  ی افته است. گزارش برنامهیارتقا 
شـاخص  ۸۸ ی شـورمان در رتبـهکن نظـر یـه از اکـدهـد  ینشـان م ۰٫۷۰۷رقم  ۲۰۱۱سال 
رد. شـاخص یـگ یباال) قـرار م ی انسانی توسعه یدارا یشورهاک(و در بین  ی انسانی توسعه
ارقـام آن مربـوط بـه گـزارش  یه برخـکـبا وجود آن  ۱۳۹۰شور در سال ک ی انسانی توسعه
بـــاالتر از آن بـــوده و  یســـازمان ملـــل بـــوده اســـت رقمـــ ۲۰۱۱ســـال  ی انســـانی توســـعه
  ن شاخص بوده است.یرشد ا ی دهنده نشان
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و محاسـبات  ی انسـانی توسـعهشـاخص  یرو شیپـ یهـا ها و چالش محدودیت -۱-۳
  رانیمربوط به آن در ا

 یدر جهت مثبت، ارتقـا یو اجتماع یط اقتصادیر شراییو تغ یگذار هیت سرمایوضع بهبود
ک جامعـه در یـافـراد  یت زنـدگیـفیسطح ک یآورد و ارتقا یرا فراهم م یت زندگیفیسطح ک

ی  توسعها همان شاخص ی یو بهداشت ی، آموزشیاقتصاد یرهایدر متغ یتحول اساس یگرو
 ی انسـانی توسـعهه بهبـود شـاخص کـد فراموش شود یز نباین مطلب نیا یول است. انسانی

های  گر مقولـهیت از زندگی از دیشود. رضا کی خالصه نمییزیهای کمی و ف فقط در شاخص
های فردی و اجتمـاعی اسـت  ط اقتصادی، بلکه تابع آزادییمهمی است که نه تنها تابع شرا

های فـردی و اجتمـاعی  آزادی رایرد. زید مورد توجه قرار گیبا ی انسانی توسعهابی یو در ارز
سـازد.  های اقتصادی و اجتماعی شـکوفا می های انسانی را در عرصه تیها و قابل یتوانمند

ا یز مهیهای اقتصادی را ن زه الزم برای حرکتیهای برابر برای کسب و کار انگ جاد فرصتیا
ه محاسـبه قادر بـ ی انسانی توسعهارهای مهمی هستند که شاخص ین عوامل معیکند و ا می
از  یـکدر هـر  ی انسـانی توسـعه یرو شیپـ یهـا در ادامـه بـه چالش ها نیسـت. ن آنییو تب
  شود. طور خالصه اشاره می به ی انسانی توسعهشاخص  ی دهنده لکیتش یاجزا
 افـراد  ی  همـهسرانه بـرای  درامدلحاظ نمودن  ی انسانی توسعهشاخص  ی در محاسبه

د افـراد جامعـه یـعی است که قـدرت خریجامعه با اشکاالت فراوانی روبرو است. طب
ع یـو توز یافته است و مباحـث مـرتبط بـا عـدالت اجتمـاعیکسان بهبود نیصورت  به

متـوازن  ی رد. البته بحث عدالت و توسـعهیقرار گ ید مورد توجه جدیعادالنه ثروت با
ز مطرح است و ین یو استان یا در سطح منطقه، یعالوه بر مطرح بودن در سطح فرد

سـتند. در یبرخـوردار ن یسـانیک درامدمختلف از  یها ه مناطق و استانکاست  یهیبد
ن افـراد، یاف موجـود بـکن خصـوص شـیـشـده در ا از معضالت مشاهده یکیمجموع 

 د افراد است.یو قدرت خر درامدزان یشور در مک یها مناطق و استان
 جـه شـاخص یو در نت درامـدشـاخص  ی و در خصـوص محاسـبهر شیپـ ی چالش عمده

ی  نـهیشور، نبود اطالعات الزم در زمک یها در سطح مناطق و استان ی انسانی توسعه
ه بـا توجـه بـه کـمختلـف اسـت  یها در مناطق و استان ید پول ملیتفاوت قدرت خر
 ی شـور، در محاسـبهکمختلـف  یها در مناطق و اسـتان ید پول ملیتفاوت قدرت خر

 شود.   یشور ثابت فرض مکتمام نقاط  یبرا ید پول ملین شاخص، قدرت خریا
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 شـور بـا ک ی سـرانه درامـددهـد کـه  ر نشان مییاخ یها ر و تحوالت اقتصادی سالییتغ
اهش کـنداشـته اسـت و  یهای اخیر بهبود خوب توجه به کاهش رشد اقتصادی در سال

د دالر یقدرت خر یانه به برابرسر یمل درامداهش شاخص کمنجر به  یارزش پول مل
رو روبرو شـدن  شیپ یها ن خصوص در سالیشور در اک یخواهد شد، لذا چالش اصل

 مقابله با آن خواهد بود.  یر الزم برایده و اتخاذ تدابین پدیبا ا
 ر در یـاخ یها داده در سـال یتحـوالت رو یبهبود شاخص امید زنـدگ یش رویچالش پ

 یو انگلـ یعفـون یهـا یماریاز ب یناش یومیرها مرگ اهشکومیر است. با  علل مرگ
ه از کـن بـود یـتر ا     مطلـوب یدر بدو تولد رخ داده است ول یدر امید زندگ یبهبود خوب

از حــوادث  یاز صــدمات و تصــادفات ناشــ یزود هنگــام ناشــ یهــا از مرگ یاریبســ
شود تا  یریوگش هستند، جلیه روبه افزاکها نیز  و سرطان یقلب یها یماری، بیکیتراف

 ابد.یادامه  یتر شیبا شتاب ب ی انسانی توسعهروند رشد شاخص 
 داده اسـت و  یر رویـاخ یها در سـال یدر خصوص شـاخص آمـوزش، تحـوالت خـوب

شور اسـت. کت آموزش در یشور، بهبود وضعک ی انسانی توسعهقوت شاخص  ی نقطه
الزم  یآمـارن شـاخص، نبـود چـارچوب یـا ی محاسـبه یش رویپـ ی چالش عمده یول
ن مـورد اطالعـات یـا در اکـقابـل ات یآن است و تنهـا منبـع اطالعـات ی محاسبه یبرا

ن مـورد دور یق در ایدق یستم ثبت اطالعاتیس یکه وجود ک یاست در حال یسرشمار
ت آموزش یفکیه کن است یرد اید مورد توجه قرار گیه باک یگریست. مورد دیاز ذهن ن

ت، توجـه یـمک ی نار توسـعهکد در یست و لذا باینظر نن شاخص مورد یا ی در محاسبه
ار کـن مسـئله باعـث گمـراه شـدن افیت آموزش مبذول شود تا ایفکیبه بحث  یا ژهیو

 جامعه نشود.
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