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  چکیده

امروزه این اندیشه پاگرفته است که اگرجامعه اي بخواهد نظام اقتصادي، صنعتی، 
هاي نوین  ها و نیازمندي گی بایسته بااجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را  سیاسی و 

سازگار کند، ناگریز باید سیاستی همه سو نگر در توسعه نیروي انسانی داشته باشد و این امر 
ترین شاخص در  شدنی نیست مگر این که ابزار کار در نظام تعلیم و تربیت فراهم شود مهم

وري نیروي کار است  بهرهتعیین میزان فعالیت و رشد اقتصادي هر جامعه، شاخص اشتغال و 
گردد مگر با آموزش؛ یعنی، نهادینه شدن دانش در نیروي کار که  ورتر نمی  و نیروي کار بهره

آید و  سرمایه گذاري، عامل عمده پیشرفت اقتصادي به شمار می. همان سرمایه انسانی باشد
هاي  زایش ظرفیتکه موجب حفظ، بقا و یا اف ییها نهیهزتمام : به معنی عام، عبارت است از

  . شود تولید، و همچنین ایجاد درآمد می
  .آموزش، توسعه، سرمایه انسانی، نظام اقتصادي :واژگان کلیدي
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 مقدمه و بیان مسئله

هاي  بیشتر اقتصاد دانان معتقد هستند که در حقیقت کمبود سرمایه گذاري در سرمایه
در حال توسعه اسـت و تـا    يکشورهاانسانی، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادي در 

آمــوزش و پــرورش، اســتفاده از علــوم و دانــش و افــزایش ســطح  کشــورهازمــانی کــه ایــن 
، بازدهی و کارآیی نیروي کار و سرمایه در سـطح نـازلی   اند ندادهرا ارتقا  يا حرفههاي  مهارت

در واقـع   .گیـرد  هـاي سـنگین صـورت مـی     ماند و رشد اقتصادي با کندي و با هزینه باقی می
هاي فیزیکی تنها زمـانی بیشـتر مولـد خواهنـد شـد کـه کشـور داراي         توان گفت سرمایه می

دانشـمندان و محققـان    )17: تقـوي و محمـدي، بـی تـا     . (مقادیر الزم سرمایه انسانی باشـد 
مختلفی، متغیر آموزش را در کنار سـرمایه و نیـروي کـار، در تشـکیل تـابع تولیـدي لحـاظ        

و سـرمایه انسـانی را بـه صـورت یکـی از       )Walters & Rabinson , 1983 :150( انـد  نمـوده 
 Mankiw.etal , 1992(. انـد  نمـوده هاي تولید، به الگوهاي رشد اقتصادي خـود اضـافه    عامل

کارگیري تـابع تولیـد در بررسـی خـود بـراي       نیز با به  2دنیسون 1967در سال  )112-128:
هاي آماري پس از جنگ، آمـوزش را بـه صـورت تعـداد      کشورهاي اروپایی با استفاده از داده

  ) Denison , 1967 :175(. هاي تحصیل نیروي کار در نظر گرفت سال
  توسعه اقتصادي بر پایه توسعه منابع انسانی با آموزش

اد  معتقدند که میان توسعه اقتصادي و توسعه منابع انسـانی، کـه   دانشمندان علم اقتص
دارترین اقتصاددانان کالسیک  یکی از نام .باشد، رابطه وجود دارد آموزش جز مهمی از آن می

او در اثـر  . اسـکاتلندي اسـت   3نامیـده شـده، آدام اسـمیت     "پدر نگره سرمایه انسانی  "که 
اوراست که،  اگرچه دسـت یـابی بـه هـر دانـش نیازمنـد       بر این ب "ثروت ملل  "پرآوازه خود 

آمـوزش گیرنـدگان، بـه    . هستند) و نه مصرفی( يا هیسرماها   است، اما این هزینه ییها نهیهز
ثابت خواهند شد که در فرآیند تولید، توان تولید فرد و درآمد جامعـه را   ییها هیسرماهر رو، 
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تر شـود   تر و پیشرفته که سطح آموزش، کارشناسی افزاید به هر اندازه او می. دهند افزایش می
هـاي خـود    او همچنین در بررسـی  . خواهد بود تر شیببازده اقتصادي سرمایه گذاري در آن 

اگر به کاري گمارده شود که  دریافت که کسی که باهزینه باال و در زمانی دراز آموزش دیده،
جـان  . گران بها هم ارز دانست يابزارهان توان او را با ماشی نیازمند کار و مهارت او است، می

دیگراز اقتصاد دانان کالسیک بر این باور است که آموزش، آینده نگـري   یکی 4استوارت میل 
به این نکته وي . آورد دهد و شرایطی مناسب براي تهذیب افراد فراهم می افراد را افزایش می

را  هـا  آنسـازد و تـوان تولیـد و درآمـد      کارگران، آنان را دگرگون مـی اشاره دارد که آموزش 
کند تا مردم آگاهانه داوري کنند، درست تصمیم بگیرند و بـراي   دهد و کمک می افزایش می

کننـدگی   نیـز ارزش تعیـین    6و انگلـس   5مـارکس  . فرزندان خود آینده یی بهتـر را بسـازند  
انگلـس در  . انـد  کـرده هـا تأکیـد    ر نقش پویاي انسـان همچنین ب ها آن. اقتصاد را نشان دادند

جایگاه اقتصـادي خـود بـه خـود تـأثیر گـذار       ": نویسد  می 7به بورگیوس  يا نامه، در 1894
و بـر   گـذارد  یمـ ها هستند که در محیطی معین که بر تاریخ اثـر   نیست، به عکس این انسان

بـا   9و اندرسون   8یگري مانند بومن کسان د ". سازند رویداد، تاریخ خود را می وپایه شرایط 
آنـان نخسـت   . در رشد و توسـعه بررسـی کردنـد    طرح دقیق مسأله پژوهش نقش آموزش را

تواند همچون عاملی بنیادي  تالش کردند دریابند که سطح سواد افراد جامعه تا چه اندازه می
الزم  ون عـاملی نـا  توان همچـ  در رشد اقتصادي آن جامعه مؤثر باشد و آن را تا چه اندازه می

آنان با بـرآورد همبسـتگی سـطوح    . شمار آورد هاي نخستین توسعه جامعه به اثر در گام یا بی
  :کشور دریافتند که  20مختلف آموزشی و میزان سواد آموختگی با درآمد سرانه در بیش از 
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درصد است، میزان درآمد سرانه کـم   30تا  70در کشورهایی که میزان بی سوادي از  -
افزایش ساالنه آن نیز بسیار نا چیز است و در چنین کشـورهایی، رشـد اقتصـادي جهشـی      و

دارنـد،   هـاي توسـعه را برمـی    گسترش آموزش در کشورهایی که نخستین گام. مناسب ندارد
تواند به تنهایی ضامن رشد اقتصادي و پـی گیـري آن باشـد، بلکـه توسـعه آمـوزش بـه         نمی
هـاي بعـدي    سانی دانش آموخته و کارشناس بیانجامد، در گامکه به پرورش نیروي ان يا گونه

:  1385درکـی،  . (تواند در رشد اقتصادي جامعـه مـؤثر افتـد    که جامعه نیازمند آن باشد، می
هاي انسانی بـه معنـی مخـارج انجـام شـده در       گذاري در سرمایه پس سرمایه ) 143 - 145
زش و خدمات اجتماعی است و در کل ارتقاي سطح بهداشت، آمو: هاي اجتماعی، مانند طرح

  :گذاري در آموزش بایستی موارد زیر را شامل شود  سرمایه
  سرمایه گذاري در تحقیقات) الف

دهد، لـیکن بسـیاري از    هاي پژوهشی تشکیل می ها را فعالیت بخشی از وظایف دانشگاه
و کارشناسـان و  باشـند   هاي اجرایی نیز داراي واحدهاي پژوهشی مـی  ها و سازمان خانه وزارت

هـایی کـه در پـژوهش و     هزینـه . دهنـد  ، تحقیقات ذي قیمیت انجام میواحدهامحققان این 
بیشـتر دسـتاوردهاي   . گردد از بازده اقتصادي قابل توجهی برخوردار اسـت  تحقیق صرف می

گران است و بودجه مؤسسات پژوهشی در  علمی و تکنولوژیکی حاصل کار محققان و پژوهش
  . توسعه یافته، روندي فزاینده دارداکثر کشورهاي 

  سرمایه گذاري در آموزش و پرورش و کشف استعدادها) ب
یکی از وظایف مؤسسات آموزشی، ارائه مکانیزمی است که استعدادهاي بالقوه را کشـف  

  . و آن را به صورت بالفعل درآورد و مورد آموزش قرار دهد
  بیق نیروي کارسرمایه گذاري در آموزش و پرورش و قابلیت تط) ج

در یک جامعه در حال توسعه، آموزش و پرورش، قابلیت و توانایی نیـروي کـار را بـراي    
هنگامی کـه تکنولـوژي تولیـد تغییـر     . سازد هاي اشتغال افزون می تطبیق با تغییرات فرصت
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شوند لیکن نیروي کار با آموزش بیشتر خود را بـا   یابد بسیاري از ماشین آالت تعویض می می
  . کند دهد وبر اساس آن تکنولوژي کار می لوژي جدید تطبیق میتکنو

  سرمایه گذاري در آموزش و پرورش جهت ایجاد کادر آموزشی) د
یکی از وظایف هر نظام آموزش و پرورش، تربیت و ایجاد آموزگاران و استادان قابل و با 

نظـام آمـوزش و پـرورش بایسـتی شـرایطی را فـراهم آورد تـا بهتـرین فـارغ          . کفایت اسـت 
  . التحصیالن خود را در مؤسسات آموزشی جذب و استخدام نماید

  سرمایه گذاري در آموزش و پرورش و آینده نگري) ه
کند که نظام آموزشـی، نیـروي انسـانی متخصـص را      شد و توسعه اقتصادي ایجاب میر
که نیروي کـار مـاهر و    –در حال توسعه  يکشورهادر . آتی جامعه فراهم آورد يازهاینبراي 

هـاي آتـی بایسـتی بـر      نیروي متخصص مورد نیاز در سـال  –کارآزموده نادر و کمیابی دارد 
  .  شده و آموزش داده شود ریزي ،تخمین زده اساس برنامه

هاي نیروي انسـانی   بدین ترتیب سرمایه گذاري در آموزش بایستی باتوجه به نیازمندي
  )18 - 20:تقوي و محمدي، بی تا . (هاي آینده صورت پذیرد در سال
   گیري نتیجه

در دنیاي امروزي، نیروي انسانی عامل بسـیار مهمـی در پیشـرفت جوامـع بـه حسـاب       
هاي تولیدي، توجه بـه سـرمایه انسـانی نیـز از اهمیـت       ار سایر منابع و سرمایهدر کن. آید می

هاي تولیـد و پیشـرفت    باشد؛ زیرا، نیروي کار متخصص و پیشرفته، چرخ زیادي برخوردار می
ریـزي   از این رو جوامعی کـه برنامـه  . آورد تر به حرکت در می را با نیروي بیشتر و توجه عمیق

، نتـایج بهتـري نیـز درایـن     انـد  دادهرورش نیروي انسانی خود نشان تري در آموزش و پ دقیق
نهفته است  ها آنها در درون  مغز متفکر و استعداد و خالقیت انسان. اند آوردهزمینه به دست 

هاي صـحیح، از ایـن نیروهـاي نهفتـه      هاي دقیق و برنامه ریزي بایست از طریق آموزش و می
. ین مبین اسالم نیز به این مهم توجه زیـادي شـده اسـت   هاي د در آموزه. بهره برداري گردد

خداوند انسان را به عنوان اشرف مخلوقات نام برده است و در آیات فراوانی از قرآن کریم بـه  
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ها حکایت از آن دارد که انسان موجودي مرکـب از   تفکر و تعقل اواشاره نموده است، همه این
فت و تعالی، بایـد بـه هـر دو بعـد توجـه دقیـق       باشد و در راه پیشر ابعاد جسمی و روحی می

هـاي مهـم در زمینـه     از سوي دیگر در تعالیم دینی، بر آموزش به عنـوان یکـی از راه  .  گردد
شکوفایی استعدادها تأکید شده است و در این راستا افزایش دانش و آگاهی مورد توجه قـرار  

هـاي   مایه انسـانی در زمینـه  به هر حال آنچه مهم است این است که توسعه سـر . گرفته است
مختلف، پیشرفت را به دنبال خواهد داشت و یکی از این مسیرها، در زمینه اقتصادي خواهد 

آمارها حاکی از آن است که در کشورهایی که سطح بی سوادي در حـد بـاالیی اسـت و    . بود
 هاي انسانی در سطح مناسبی قـرار نـدارد، میـزان پیشـرفت اقتصـادي نیـز مناسـب        آموزش

هاي  ها نشان دهنده اهمیت آموزش و توسعه سرمایه انسانی در پیشرفت باشد و همه این نمی
  .باشد اقتصادي می
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