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 مقدمه

سانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش  سرمایه ان ست.  سانی ا سرمایه ان یکی از مباحث مهم در دهه اخیر جهان، بحث 

گردد. سرمایه انسانی اگرچه از زمان اقتصاددانان کالسیک کشورها مینهادینه شدن در انسان، باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی 

سازی و ارائه الگوهای ملی از رشد اقتصادی است که های اخیر مورد توجه قرار گرفته است مدلمورد بحث بوده اما آنچه در دهه

در قرن آینده، اگر چه ممکن است آمریکا "در آن سرمایه انسانی لحاظ شده باشد. لستر تارو در کتاب رویارویی بزرگ آورده است: 

صادی، ژاپن حرف اول را خواهد زد شد، اما از نظر اقت شورها را به اینجا  ."به احاظ نیروی نظامی، نیروی برتر دنیا با آن چه این ک

یت بود که خالق رساند رشد اقتصادی بود اما نه رشدی که از عوامل فیزیکی حاصل شده باشد بلکه منابع انسانی و نیروی تفکر و

 (.2112رشد سریع و به تبع آن، توسعه را حاصل کرد )صالحی، 

سازمانی مدیران عالی اغلب بیان می شارکت افراد در اهداف  سعه م ست. تو سانی ا سرمایه ان سرمایه ما،  شترین  کنند که با ارز

های کارکنان را قادر می سااازد تا در مورد توانایی تواند برای خود افراد، سااازمان و نیز افراد بیرون سااازمان مفید باشااد. این امرمی

ستاندارد زندگی باالتری ها نیز با افزایش بهرهخود بیشتر بدانند. سازمان وری به سود بیشتری دست خواهند یافت و جامعه نیز به ا

 (.2115دست پیدا خواهد کرد )گرینر و بورنر، 

های پژوهش و مطالعه در اقتصاااد ترین زمینهبه یکی از عمده انسااانیگذاری بر روی نیروی ساارمایهدر طول چند دهه اخیر 

صی برخوردار بوده  صادی از اهمیت خا شد اقت سانی و تاثیر آن بر ر سرمایه ان ست و در این میان مباحث مربوط به  تبدیل گردیده ا

ف ند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلاست. هر چند به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان سرمایه انسانی نقش بسیار بارزی در فرای

نماید، اما با این وجود نحوه اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی بطور کامل شناخته شده نیست، پس برای ایفا می

 (.1391شناخت هر چه مناسبتر سرمایه انسانی و اثرات اقتصادی، الزم و ضروریست )جوزاریان، 

 


