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گزاره برگ

شاخص رسمایه انسانی در ایران
در مقایسه با سایر کشورها

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمانی اســت 

ــه  کارگیــری شــواهد  ــد و ترویــج ب ــرای دیده بانــی وضعیــت ســالمت، تولی کــه ب

علمــی مــورد نیــاز برنامه ریــزان و سیاســتگذاران ســالمت در ســطح ملــی ایجــاد 

شــده اســت. 

تمرکــز اصلــی مؤسســه فعالیت بــرروی نتایــج و پیامدهــای اقدامــات و مداخالت 

انجــام شــده در حوزه ســالمت اســت.

مؤسســۀ ملــی تحقیقــات ســالمت جمهــوری اســالمی ایــران در تــالش اســت بــا 

عمــل بــه رســالت خــود به عنــوان دیده بــان ســالمت کشــور بااســتفاده از همــه 

ــی،  ــی بین امللل ــای دانش ــری ظرفیت ه ــور و به کارگی ــل کش ــی داخ ــوان دانش ت

ــتفاده  ــالمت؛ و بااس ــام س ــاخص های نظ ــد ش ــا و رص ــی رونده ــن پیش بین ضم

از تجربیــات ســایر نظــام هــای ســالمت؛ مداخــالت مؤثــر بــرای اصالحــات در 

نظــام ســالمت را طراحــی و توصیــه کنــد و در صــورت اجــرای آنهــا بــه ارزیابــی و 

پایــش مداخــالت بپــردازد؛ از ســویی به عنــوان مرجــع و مشــاور تأمیــن شــواهد 

ــود و  ــناخته ش ــه ش ــی منطق ــور و دیده بان ــالمت در کش ــران س ــی تصمیم گی علم

ــۀ  ــه جامع ــتیابی ب ــالمت را در دس ــوزه س ــان ح ــان و متولی ــق مجری ــن طری از ای
ــد. ــاری می کن ــالم ی س

حقمعنویایناثرمتعلقبهمؤسسهملیتحقیقاتسالمتجمهوریاسالمیایرانمیباشد.
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 وضعیت سالمت و بقای کودکان در ایران مطلوب است.

 با توجه به سال های حضور در مدرسه، کمیت آموزش در ایران مناسب است اما کیفیت آموزش مدارس نیاز به بهبود دارد.
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مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی اریان

دبیرخاهن دیده بانی سالمت



پیام اصلی
جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص سرمایه انسانی در بین 189 کشور دنیا

در سال 2018 میالدی بر اساس گزارش بانک جهانی از 157 کشور دنیا، سنگاپور، کره جنوبی و 
ژاپن رتبه اول تا سوم سرمایه انسانی و ایران رتبه 71 را دارا بود.

میان  در  را  نهم  رتبه  ایران  انسانی  سرمایه  شاخص  رتبه بندی  در  ایران  جایگاه 
کشورهای منطقه چشم انداز  از نظر شاخص سرمایه انسانی در سال 2018 میالدی دارد.

  بر اساس گزارش بانک جهانی، نمرۀ شاخص سرمایه انسانی ایران 0/5۹ 
است یعنی کودکی که امروز در جمهوری اسالمی ایران متولد می شود 
در  صورتی که بزرگ شود و از آموزش و سالمت کامل برخوردار باشد به 

5۹ درصد سطح بهره وری بالقوۀ خود خواهد رسید؛
  بررسی شاخص ها نشان می دهد احتمال زنده ماندن کودکان زیر 5 سال 
در ایران ۹۹ درصد است؛ به عبارتی از هر 100 کودکی که در ایران 
متولد می شود، ۹۹ نفر از آنها احتمااًل تا سن 5 سالگی زنده خواهند ماند. 
شاخص »سال های مورد انتظار حضور در مدرسه« نشان می دهد در ایران 
اگر کودکی مدرسه را آغاز کند، انتظار می رود تا 18 سالگی خود به طور 
میانگین 11/7 سال در مدرسه باشد. بر اساس شاخص»نمرات تست های 
متوازن شده«، دانش آموزان در ایران در تست هایی که مقیاس آن از ۳00 
)به عنوان کمترین عملکرد( و ۶25 )به عنوان باالترین عملکرد( است 

به طور میانگین نمره ۴۳2 را کسب می کنند. با در نظر  گرفتن شاخص 
»سال های حضور در مدرسه اصالح شده با مقدار یادگیری« که نشان 
میانگین  دارند،  یادگیری  اندازه  چه  واقعاً  ایرانی  دانش آموزان  می دهد 
سال های حضور آنها در مدرسه تنها 8/1 سال است. در واقع شکاف 
یادگیری که بیانگر تفاوت سال های حضور در مدرسه و سال هایی که 

واقعاً یادگیری صورت می گیرد می باشد، در ایران ۳/۶ سال است؛
  »نرخ زنده ماندن بزرگساالن« در جمهوری اسالمی ایران ۹2 درصد 
است که نشان می دهد ۹2 درصد از جمعیت 15 سال، تا سن ۶0 
سالگی زنده خواهند ماند و در نهایت بر اساس آخرین شاخص معیار 
مورد بررسی در این گزارش که »رشد سالم« است،۹۳ نفر از هر 
100 کودکی که در ایران متولد می شوند، از رشد کافی برخوردارند 

و تنها 7 کودک از رشد ناکافی رنج می برند.

1- بقا1: این حوزه به معنی احتمال زنده ماندن کودک متولد شده 
امروز برای کسب سرمایه  انسانی از طریق نظام آموزش رسمی است. 
این حوزه با معیار »احتمال زنده ماندن تا سن 5 سالگی« )بر اساس نرخ 

مرگ  و میر زیر 5 سال( اندازه گیری می شود؛

2- آموزش2:  در این حوزه شاخص مورد استفاده، »سال های مورد 
انتظار حضور در مدرسه اصالح شده با معیار یادگیری۳« است. شاخِص 
 18 سن  تا  بتواند  می رود  انتظار  که  کودک  یک  تحصیلی  سال های 
سالگی به دست آورد، با معیارهای کیفیت آموزش که با مقدار یادگیری 
دانش آموزان بر  مبنای عملکرد نسبی کشورها در تست های بین المللی 
نشان داده می شود، در هم آمیخته است. این ترکیب، سال های مورد 
با یادگیری اصالح شده است را بیان  انتظار حضور در مدرسه را که 
می کند. این شاخص یک شاخص ترکیبی است و از ترکیب دو شاخص 

زیر بدست می آید:

که  کودک«  یک  مدرسه  در  حضور  انتظار  مورد     »سال های 
نشان دهنده آن است که انتظار می رود یک کودک تا 18 سالگی اش 

به طور میانگین چند سال در مدرسه باشد؛

1. Survival
2. School
3. Learning - Adjusted Years of School

یادگیری  کیفیت  از  معیاری  به عنوان  متوازن شده۴«  تست    »نمرات 
است که نشان می دهد دانش آموزان کشور در تست هایی که مقیاس 
باالترین  )به عنوان  )به عنوان کمترین عملکرد( و ۶25  از ۳00  آن 

عملکرد( است به طور میانگین چه نمره ای کسب می نمایند.

درواقع این حیطه نشان دهنده سال های حضور در مدرسه 
این  بیانگر  و  می گیرد  صورت  یادگیری  واقعاً  که  است 
یادگیری  کشورها  برخی  در  کودکان  که  است  واقعیت 
کمتری نسبت به سایر کشورها دارند، گرچه مدت  یکسانی 

را در مدرسه می گذرانند.

3- سالمت5:  این حوزه از ترکیب دو شاخص زیر محاسبه می شود:

 »نرخ زنده ماندن بزرگساالن۶« که نشان دهنده درصدی از جمعیت 
15 ساله که تا ۶0 سالگی زنده خواهند ماند؛

  »جمعیتی از کودکان که رشد کافی دارند7« نشان دهنده درصدی 
از کودکانی است که دچار توقف رشد نیستند.

4. Harmonized Test Scores
5. Health
6. Adult Survival Rate
7. Fraction of Kids Under 5 Not Stunted

دریافت نسخه الکترونیکی
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 معرفی گزاره برگ
ارائـه   بـرای  بـرگ  تـک   نوشـتار 
اطالعـات در چارچوبـی اسـت کـه 
نکات کلیدی در آن برجسـته شـده 

. ست ا

  در پاسخ به چه پرسش هایی 
تدوین شده است؟

آشنایی  هدف  با  برگ  گزاره  این 
مدیران  و  سیاستگذاران  محققان، 
سرمایه  شاخص  با  سالمت  حوزه 
براساس  ایران  وضعیت  و  انسانی 

این شاخص تدوین شده است.

 شامل چه مواردی است؟
منبـع ایـن گزاره برگ گـزارش بانک 
جهانـی در مـورد شـاخص سـرمایه 

انسـانی در سـال 2018 می باشـد.

 شامل چه مواردی نیست؟
داده های  مقاله ها،  اطالعات  از 
کشوری موجود در ایران و نتایج سایر 

گزارش ها استفاده نشده است.

  فهرست گزاره برگ شامل 
چه مواردی است؟

 تعریف سرمایه انسانی؛

 تعریف شاخص سرمایه انسانی؛

  وضعیـت ایـران از نظر شـاخص 
انسانی. سـرمایه 

وضعیت ایران از نظر شاخص رسمایه انسانی

 وضعیت شاخص رسمایه انسانی به همراه اجزای آن در مقایسه با کشورهای منطقه چشم انداز بر اساس گزارش بانک جهانی
)منترش شده در اکترب سال 2018 میالدی(
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 شاخص سرمایه انسانی یک شاخص ترکیبی است که از حاصل ضرب سه شاخص 

تشکیل شده است. 

بقا

سال های مورد انتظار 
حضور در مدرسه اصالح 

شده با معیار یادگیری

سال های مورد انتظار 
حضور در مدرسه یک 

کودک 

نمرات تست متوازن شده

سالمت

نرخ زنده ماندن 
بزرگساالن

جمعیتی از کودکان که رشد 
کافی دارند

احتمال زنده ماندن تا سن 
۵ سالگی

سالمتآموزش 3 حوزه

3 شاخص

شاخص های فرعی

مقـدار عـددی شـاخص سـرمایه انسـانی بیـن 
صفـر و یـک می باشـد.

نام کشوررتبه
احتمال زنده 

ماندن تا سن ۵ 
سالگی

سال های مورد 
انتظار حضور 

در مدرسه

نمرات تست 
متوازن شده

سال های مورد 
انتظار حضور در 

مدرسه که با معیار 
یادگیری اصالح 

شده است

جمعیتی از 
کودکان که 
رشد کافی 

دارند

نرخ زنده 
ماندن 

بزرگساالن

شاخص 
رسمایه انسانی

537قزاقستان1

452..بحرین2

451..امارات متحده عربي3

459ترکیه4

424عمان5

432..قطر6

445گرجستان7

472آذربایجان8

432جمهوری اسالمی ایران9

407..عربستان سعودي10

420قرقیزستان11

383کویت12

443ارمنستان13

409اردن14

412فلسطین15

405..لبنان16

444تاجیکستان17

3634عراق18

355افغانستان19

339پاکستان20

38044سودان21

832144یمن22

شاخص رسمایه انسانی در ایران
در مقایسه با سایر کشورها

)Human Capital Index(

تعریف سرمایه انسانی
سرمایه انسانی عبارت است از موجودی، دانش، عادات، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی افراد مانند خالقیت که در 
توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی مؤثر هستند. ارتقای مهارت، سالمت و دانش باعث افزایش 
تکنولوژی،  پیشرفت  تغییر  به دلیل  کار  ماهیت  تغییر  به  توجه  با  اخیر  سالیان  در  می گردد.  انسانی  نیروی  بهره وری 

سرمایه گذاری در سرمایه انسانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

شاخص سرمایه انسانی 
بانک جهانی شاخص سرمایه انسانی1 را به عنوان شاخصی برای موفقیت اقتصادی کشورها در نظر گرفته است. این 
شاخص کشورها را با توجه به مقدار سرمایه گذاری در آموزش و ارائه خدمات سالمت  برای جوانان به عنوان نیروی 

مولد آینده رتبه بندی می کند.

سرمایه  شاخص  جهانی،  بانک  گزارش  آخرین  بر اساس 
انسانی که در اکتبر سال 2018 میالدی منتشر شده است، در 
سطح جهان، ۵۶ درصد از کودکانی که امروز متولد می شوند 
رشد آنها به گونه ای است که به نصف سطح بهره وری بالقوه  
خود دست خواهند یافت اما تنها 8 درصد  از این کودکان به 7۵ 

درصد از بهره وری بالقوه شان خواهند رسید.

1. Human Capital Index (HCI)

حوزه ها

شاخص سرمایه انسانی در دنیا در سال 2018 میالدی بر اساس گزارش بانک جهانی
رتبه ایران در دنیا: 71


