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کلیات
وقتی صححححات ا عوامل مؤثر در توسحححعه اقتصحححاد کشحححورها به میای میآید ،عوامل متعدد چوی حضحححور
شححرکتها چندملیتی ،توسححعه یرسححاختها و یا دسححترسححی به رناور ها رو دنیا بالراصححله در ااهای ن ش
میبندد؛ عواملی که اگرچه کامال تأثیرگذار هسححتند اما هی یک را نمیتوای ریشححها و حیاتی به شححمار آورد .به
ع یده کارشححناسححای مجمع جهانی اقتصححاد ،امرو ه هی عاملی بهاندا ه آمو ش و مهارتها نیرو انسححانی (به
عاارتی ت ویت سححرمایه انسححانی) یک کشححور نمیتواند به رشححد و توسححعه اقتصححاد آی کشححور کمک کند حتی به
جرأت میتوای گفت عامل « سرمایه ان سانی» تنها عامل م ست ل مؤثر در تو سعه اقت صاد ک شورها ست و دیگر
عوامل همه به آی وابستهاند.
مجمع جهانی اقتصححاد در تا هترین گزارش خود در مورد وضححعیت سححرمایه انسححانی در کشححورها مختل

جهای

تأکید کرده ا ست که با وجود پی شررت رو ارزوی رناور  ،همچنای بخش قابلتوجهی ا اخیره سرمایه ان سانی
جهای بالا ستفاده مانده ا ست ،بهطور که در حال حا ضر تنها  62در صد ا این سرمایه مورد بهرهبردار کامل
قرار گررته اسحححت بعاارت دیگر کشحححورها جهانی بهطور میانگین 38درصحححد ا اسحححتعدادها خود را نادیده
گررتهاند
بنا بر گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصححاد ،کشححورها نرون ،رنالند و سححوئیا در سححال  2017ا لحاظ شححاخص
سححرمایه انسححانی ،جایگاه اول تا سححوم جهای را به خود اختصححاد دادهاند و کشححورها آمری،ا ،دانمار  ،آلمای،
نیو یلند ،سححوئد ،اسححلوونی و اتریش به ترتی

در رتاهها بعد قرار گررتهاند .همچنین در میای  20کشححور

برتر این رتاهبند  4 ،کشححور ا منط ه شححری آسححیا و  3کشححور ا منط ه اروپا شححرقی و آسححیا مرکز قرار
دارند.

این واقعیت که حتی پیشررتهترین کشورها جهای نیز نتوانستهاند نمرها حتی باالتر ا  80را کس
خوبی نشحححای می دهد که ا نظر مجمع جهانی اقتصحححاد ،جهای هنو ها راه درا

کنند به

تا بهرهگیر کامل ا سحححرمایه

انسانی خود در پیش دارد.

وضعیت «شاخص سرمایه انسانی» در ایرای
در گزارش مجمع جهانی اقتصحححاد ،ایرای با کسححح

امتیا  54.97ا  ،100رتاه نا ل  104را ا لحاظ شحححاخص

سرمایه انسانی در بین  130کشور مورد بررسی به خود اختصاد داده است این درحالیست که در رتاهبند
سال گذشته ،ایرای با امتیا  64 /16در جایگاه  85ایستاده بود .همچنین در م ایسه با کشورها خاورمیانه
نیز ایرای ا

بین  12کشور مورد بررسی ،در رتاه 11

قرار گررته است.

در رابطه با م ایسه رتاه ایرای در گزارش امسال با گزارش سال پیش اکر این ن،ته ضرور است که گزارش
امسححال نسححات به سححال گذشححته اندکی تتییر داشححته اسححت در این رابطه ،متتیرها که سححال گذشححته در دو
دسححتهبند کلی «یادگیر » و «اشححتتال» تعری
اولین بار تعری

شححده بودند ،در گزارش امسححال حول  4یرشححاخص (که برا

شححدهاند) قرار گررتهاند همچنین با توجه به تعری

جدید یرشححاخصها ،در گزارش امسححال

در نحوه محاسحححاه و و یهایی که به متتیرها داده شحححده ،اندکی تتییر یارته اسحححت در واقع احتماال نزول 19
پلها ایرای 13 ،پلها ناپن و صحححعود  20پلها آمری،ا در گزارش امسححححال را میتوای تحت تاثیر این عامل
دانست؛ بنابراین شاید م ایسه نتایج گزارش امسال با نتایج سال گذشته چندای قابل ات،ا نااشد
مجمع جهانی اقتصاد برا برآورد شاخص سرمایه انسانی ا  4یرشاخص متمایز ایل استفاده کرده است:
-

یرشحححاخص یرریت ) (Capacityبه معنا سحححطح تحصحححیالت نسحححلها مختل

یک کشحححور (جوای تا

سححالخورده) براسححام سححرمایهگذار ها آمو شححی گذشححته اسححت بعاارتی این شححاخص سححطح کنونی
تحصیالت گروهها سنی مختل
-

را شامل میشود و امتیا ایرای در این یرشاخص  66.78میباشد.

یر شاخص ا ست رار نیرو کار ) (Deploymentکه بهکارگیر و اناا شت مهارتها کارکنای در محیط
کار را مدنظر قرار میدهد؛ امتیا ایرای در این یرشاخص  40.50میباشد.

-

یر شاخص تو سعه ) (Developmentکه به کمیت و کیفیت برنامهها در حال اجرا بهمنظور گ سترش
آمو شها عمومی و مهارتی برا محصالی و جمعیت «در سن کار» و بعاارتی آمو ش رسمی نیرو کار
آینده و گسححترش مهارتها نیرو کار رعلی مربوط میشححود؛ امتیا ایرای در این یرشححاخص 67،03
میباشد.

-

یرشححاخص چگونگی اسححتفاده ا مهارتها تخصححصححی (اصححطالحا  )Know-Howکه با وسححعت و عم
اسحححتفاده ا مهارتها تخصحححصحححی در محیط کار ارتااط دارد؛ امتیا ایرای در این یرشحححاخص 45.58
میباشد.

ا نمودار روی میتوای چنین اسححتنااط کرد که ایرای ا لحاظ دارا بودی نیرو انسححانی تحصححیلکرده در سححطحی
نزدیک به متوسححط قرار دارد و روند کنونی آمو ش در ایرای نیز بهرغا مشحح،الت غیرقابلان،ارش میتواند در
آینده جایگاه کشور در مینه سرمایه انسانی را بهاود بخشید در م ابل ،استفاده مناس

ا یرریتها نیرو

کار (ا لحاظ کمّی و کیفی) امر است که به شدت متفول مانده و در صورت ادامه این روند شاید بهاود مستمر
اشتتال و بهرهور در بخشها مختل

اقتصاد ایرای به یک آر و دستنیارتنی بدل شود

بر اسحححام آمارها ،دلیل اصحححلی رتاه نامطلوب ایرای در گزارش امسحححال ،به وضحححعیت یرشحححاخص بهکارگیر
برمیگردد در این راسحححتا اقتصحححاد ایرای در رتاهبند

یرشحححاخص بهکارگیر ا میای  130کشحححور در جایگاه

 128قرار گررته اسححت همچنین در میای  4یرشححاخص تشحح،یلدهنده شححاخص کل سححرمایه انسححانی ،ایرای
بهترین عمل،رد را در یرشاخص توسعه داشته و در میای  130کشور در رتاه  54ایستاده است.

بر اسححام گزارش مجمع جهانی اقتصححاد حدود  57.1میلیوی نفر ا جمعیت  80.3میلیوی نفر
ایرای در سن کار قرار دارند؛ نرخ م شارکت نیرو کار  38.2در صد و نرخ بی،ار  11.1در صد
ا ست ا طرری  34.4در صد ا جمعیت جوای ک شور نه شاغل ه ستند و نه م شتول تح صیل یا
گذراندی دوره ها مهارتی (رنی و حررها )

هر یک ا  4یر شاخص ا صلی ،ا متتیرهایی جداگانه ت ش،یل شدهاند که در مجموع  21متتیر شاخص کل را
می سا ند این متتیرها  21گانه بر ا سام د سته بند روی ،در خ صود با هها

سنی مختل

مورد پایش و

ار یابی قرار گررته است در این راستا بدترین عمل،رد ایرای در متتیر نرخ مشارکت نیرو کار بین سنین 25
تا  54به ثات رسححیده اسححت که جزء متتیرها

یرشححاخص بهکارگیر اسححت .در رتاهبند این متتیر ،ا میای

 130کشور ،ایرای در جایگاه آخر قرار گررته است
بهترین عمل،رد ایرای نیز مربوط به متتیر ش،اف جن سیتی ثاتنام مدارم در گروه سنی صفر تا چهارده سال
اسححت که ایرای در میای  130کشححور در جایگاه نخسححت ایسححتاده و کمترین شحح،اف جنسححیتی را داشححته اسححت
همچنین در متتیر نرخ ثاتنام ابتدایی ،در میای کشورها مورد بررسی ایرای در جایگاه  17قرار گررته است
دو متتیر که ایرای بهترین عمل،رد را در آنها داشته است جزئی ا
جایگاه مناس

یر شاخص «توسعه» هستند که نتیجه آی

ایرای در این یرشاخص است.
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