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چکیده
هر در چارچوب جامعه دانش بنیان و اقتصاد خالق ،سرمایه فکری ،خالقیت و نوآوری محرک های اصلی توسعه در هر دو سطح خرد وکالن
برای اشخاص حقیقی ،سازمان ها ،مناطق و جوامع با عملکرد مناسب هستند .ما دریک اقتصاد به طور فزاینده نوآورانه و برپایه ی دانش
نوظهور زندگی می کنیم که درآن تغییرات به سرعت و به طور مداوم ما را به چالش می کشند .دارایی های نامشهود و به طور ویژه سرمایه
فکری و دانش بیشترین ارزش افزوده را تولید می کنند .عالوه براین در چارچوب اقتصاد خالق ،نوآوری یک محرک اصلی در مزایای
رقابتی پایدار درازمدت می باشد .این مقاله دو موضوع اصلی را مورد مباحثه قرار می دهد .قبل از همه ،ارزش سرمایه انسانی و سرمایه
گذاری دریادگیری مادام العمر را مورد تحلیل قرار می دهد .در مرحله دوم ،به صورت موردی ،سرمایه گذاری در زمینه ی سرمایه انسانی
در جامعه را به بحث می گذارد .نکته حائز اهمیت دراینجا این است که سرمایه گذاری در مورد افراد تنها سرمایه گذاری در مورد دانش و
مهارت ها نیست بلکه همچنین پشتیبانی از آن ها برای تحریک آنان جهت خالقیت و نوآوری را نیز شامل می شود .این دیدگاه کلی که از
آموزش مادام العمر حمایت می کند ،موجب تولید ارزش افزوده پایدار و رفاه ،نه تنها از یک روز به روز دیگر ،بلکه اغلب به صورت درازمدت
خواهد شد .عملکردهای مربوط به این نوع ویژه از سرمایه گذاری ،یکی از بهترین روش ها درافزایش بهره وری کار است .تجزیه و تحلیل
تحقیق نشان می دهد که درکشور علیرغم تالش هایی که تاکنون صورت گرفته است ،سرمایه گذاری درازمدت در آموزش از نقطه نظر
کمی آن چنان مورد توجه قرار نگرفته است و از نقطه نظر کیفی نیز آن چنان موثر نیست .این تحقیق به دنبال توسعه ی یک چارچوب
برای درک ارزش سرمایه فکری و اهمیت ارتقا خالقیت و نوآوری برای سرمایه گذاری طوالنی مدت درزمینه آموزش درکشور است .سازمان
ها و شرکت ها باید درتالش باشند تا سرمایه فکری ،دارایی های نامشهود ،خالقیت ،و نوآوری و سرمایه گذاری درازمدت در آموزش برای
هردو جامعه ی آکادمیک و تجاری بسیار مفید و ارزشمند هستند.

واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،جامعه دانش¬بنیان ،اقتصاد خالق ،نوآوری ،یادگیری مادام العمر ،سرمایه گذاری در آموزش
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 .1مقدمه
فرآیند رشد اقتصادی ،بحران و توسعه ،پایه های رفاه هرکشوری را تشکیل میدهند .نویسندگان توجه ویژهای به رشد و توسعه
اقتصادی دارند از آن جهت که رفاه عمومی یک جامعه به طور قاطعانه به سطح آن بستگی دارد .یکی از بیشترین استداللهای
مطرح شدهای که تئوریهای رشد و توسعهی اقتصادی را بر پایهی سیاست های مدیریت منابع انسانی بیان میکند ،نقش
سرمایه فکری ،دارایی نامشهود ،خالقیت و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش را به عنوان مهم ترین ابزار سرمایه ملی مورد
توجه قرار می دهد .اغلب دولت ها در تشکیل سرمایه انسانی بیشتر از تشکیل سرمایه فیزیکی با مشکل مواجه هستند].[1
مفهوم سرمایه انسانی درابتدا توسط گری اس .بکر تعریف شده است ،که عنوان میکند "آن یک جنبهی ذاتی از اشخاص
حقیقی در نقش آنها به عنوان تولیدکنندگان ارزش دراقتصاد است که مجموعهای از ظرفیت و تجربه و دانش آنها می باشد".
همان طوری که اشخاص از دو نقطه نظر شخصی و حرفه ای درطول تجربیات زندگی توسط برنامه های آموزش و پرورش
درحال پیشرفت هستند ،با به کارگیری هردو نقطه نظر کیفی و کمی ،سرمایه فکری به طور گسترده توانایی ما را در سهیم
بودن در اقتص اد و دستاوردهایمان را مشخص میکنند .همان طورکه اشخاص درسازمان ها و شرکت ها سعی می کنند تا
دردوران اقتصاد خالق و اقتصاد دانش بنیان پیشرفت کنند  ،واضح است که یادگیری مادام العمر یکی از مهمترین نیازمندی ها
درتداوم رشد مهارت و دانش است .درواقع پژوهشگران و نویسن دگانی وجود دارند که از اقتصاد دانش بنیان به عنوان "اقتصاد
یادگیری" نیز نام می برند] .[1صرف انباشت دادهها و دانش بدون انتقال و انتشار آن تاثیر چندانی درتوسعه اقتصادی نخواهد
داشت ،اولویت مرکزی سرمایه گذاری دریادگیری مادام العمر ،می تواند به عنوان یک روش قاب ل توجه درتثبیت نقش آموزش و
پرورش حرفه ای در رسیدن به اهداف باشد که الزم و ضروری است هرسازمانی یا به طور کلی مجموعه ای برای ادامه حیات و
پیشرفت خود ،آغازکرده باشد].[2
 .2ارزش سرمایه فکری و مزایای رقابتی پایدار طوالنی مدت
مفهوم سرمایه انسانی که به صورت یک بیانیه اولیه درمکتب اقتصادی کالسیک توسط آدام اسمیت استفاده شده است ،بیان
میکند " برای شخصی که برای آموزش او کار و زمان زیادی هزینه شده است باید یک سطح باالیی از مهارت را اثبات کند و
قادر باشد تا با هرنوع ماشین اجرایی گران قیمت نیز مقایسه شود] .[3هم چنین درمقالهی "اصول اقتصاد سیاسی" آلفرد
مارشال نمایندهی مکتب نئوکالسیکال اشاره میکند که " با ارزش ترین سرمایه ها آن سرمایه ای است که درمورد انسان ها
انجام می شود" گری بکر برنده جایزهی نوبل و نویسندهی مقالهی " سرمایه انسانی .یک تحلیل تجربی و تئوریک با توجه خاص
به موضوع آموزش" ] [1از آن جمله کسانی است که مشکالت مربوط به سرمایه فکری و نقش آن در رشد اقتصادی را به طور
عمیق مورد بررسی قرار داده است .فدراسیون بین المللی حسابداران ) (IFACعنوان میکند که اجزای زیردرگروه سرمایه
انسانی قرار میگیرند" :دانش فنی ،مدارک تحص یلی ،ارزیابی شغلی ،کارآفرینی ،نوآوری ،تواناییهای فعال و واکنشی،
تغییرپذیری ،آموزش ،دانش کاری ،ارزیابی روانشناسی و صالحیتهای کاری"].[4][8

همان طوری درشرایط حاضر واقعیت این است که  96تا  66درصد میانگین هزینه شرکتها روی موضوع کار است ،داده های
جمع آوری ش ده توسط موسسهی بروکینگ تصویر واضحی از اهمیت سرمایههای غیرمشهود و سرمایه فکری را به نمایش می -
گذارد ،در سال  1628داراییهای مشهود  98درصد از میانگین ارزش بازاری یک شرکت بود در سال  1668این مقدار به
میزان  32درصد افت کرد و در بیشتر تحقیقات انجام شدهی اخیر از ارزش بازاری شرکت ها ،واضح است که این داراییهای
مشهود به سطح پایین یا متوسط  16درصد نیز رسیده است ،این تحقیق درمطالعه نشان میدهد که درسال  8669ارزش
داراییهای نامشهود به باالی  66درصد رسیده است .اکنون شرکت ها به موضوع سرمایه گذاری درمورد کارمندان خود بیش از
سالیان گذشته اهمیت می دهند .شرکت ها شروع به درک این ایده کردند که به منظور قرارگرفتن درسطح باالی اقتصاد جهانی
می بایست عالقه بیشتری به توسعه و آموزش مجدد منابع انسانی با ارزش خود نشان دهند .به نظر ما بهترین تعریف سرمایه
فکری را که از پژوهشگری به نام درک استاکلی به صورت زیر بیان شده است "تصدیق این مطلب که افراد درسازمانها و کسب
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و کار یک ارزش اساسی و مهم به شمار می آیند که درتوسعه و رشد شرکت ها همانند دارایی های مشهودی چون تجهیزات و
پول سهیم هستند"] . [6مجموع نگرشها ،تواناییها ،و صالحیتهای افراد درعم لکرد سازمان و بهره برداری آن سهیم هستند.
هرگونه هزینه برای آموزش ،توسعه و سالمتی یک سرمایه گذاری است نه یک هزینه .همان طور که رقابت بسیار شدید است و
تغییرات هم بسیار سریع اتفاق می افتاد  .بنابراین هرمزیت رقابتی که با معرفی فرآیندها و تکنولوژی های جدید به دست می
آید ممکن است کوتاه مدت باشد اگررقیبان نیز با همان تکنولوژی یکسان سازگار شوند .برای پیادهسازی تغییرات ،افراد نیز باید
دارای صالحیت ها و توانایی های یکسان و یا حتی بهتر شوند].[7
 . 3یک همبستگی قویتر بین سرمایه فکری و رشد اقتصادی
به منظوررشد اقتصادی بای د منابع جدید بازسازی شود ،و منابع غیرقابل تجدید کاهش یافته و منابع تجدید پذیرنیز نباید درحد
بهینه تجدید شوند .مشخصه های مشکل وابستگی به منابع ،برای هراقتصادی هم اکنون بیش از هرزمان دیگری وخیم می باشد
و دیگربا استفاده از مدلهای اقتصادی موجود نمیتوان آن ها را حل نمود به این دلیل که قبال اثبات شده است که آنها منجر
به نتایج نمی شوند .ضرورت تغییر این مدل ها با توجه به مولفهی انسانی نمایان میشود که آن هم اشاره به ارزش افراد آن دارد
نه تعداد آن ها .درفرآیند رشد اقتصادی ،مولفهی انسانی با افزایش حجم کار انجام شده درارتباط است و درسطح کیفی آن در
سطح اقتصاد کالن توسط بهره وری کار بیان می شود .هر فاکتور رشد و توسعه اقتصادی باید همراه با رویکردی که شامل سه
بعد زیراست همراه باشد :کمی ،کیفی ،ساختاری].[7
از دیدگاه کمی فاکتور انسانی درحجم کارانجام شده توسط جمعیت فعال درزمان کار واقعی تحقق می یابد ،عمل فاکتور انسانی
درفرآیند رشد اقتصادی با سیر تکاملی جمعیت دردسترس درسطح شغلی همبستگی دارد ،مداخله آموزش دررشد اقتصادی از
طریق دو مکانیزم زیر است:
الف) اولین و بهترین آن خلق دانش جدید است ،افرادی که بهترآموزش دیده باشند ،بعدها دانشمندان و سرمایه گذارانی
خواهند شد که درجهت افزایش سهم هوش انسانی درگسترش فرآیندها و تکنولوژیهای جدید کمک خواهند کرد.
ب) مکانیزم دومی که از طریق آن دانش بررشد اقتصادی تاثیر می گذارد ،درواقع انتقال دانش و اطالعات است .مکتب ها
آموزش الزم برای درک اطالعات جدید را فراهم میکنند].[7
اگرچه رشد تقاضای کار با رشد اقتصادی مرتبط است اما نظرهای متفاوتی درمیان متخصصان وجود دارد که ماهیت و هدف
این وابستگی درچه مواردی است ،فاکتورهایی مثل سرمایه فکری ،خالقیت ،نوآوری میتوانند موجب تفاوت های قابل توجهی
شوند ،اگرچه از لحاظ تئوری افزایش نرخ شغلی با خلق شرایط کاری جدید به نفع رشد اقتصادی است اما نظراتی دراین مورد
وجود دارد که بیان میکند توسعه ی شغل یک نتیجه است و پیش نیازی برای فرآیندهای رشد اقتصادی نیست وآن به واسطه -
ی اثرتحریک کنندهای است که اثر افزایش تولید ناخالص داخ لی برسرمایه گذاری دارد].[7][11

شکل  - 1همبستگی آموزش و رشد اقتصادی
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درشکل باال آمارهای آموزشی مربوط به  98کشور جمع آوری شده است و از یک فرمولی استفاده شده تا شاخص سرمایه
انسانی  (HCI)1توسط سه آماراصلی –نرخ سواد ،عملکرد ،دستاوردهای مالی محاسبه شود .سپس این موارد با نسبت قدرت
خرید تولید ناخالص داخلی (  ) GDPبرسرانه و نرخ میانگین رشد آن ها از سال  1666تا  8666مقایسه شده است .از این
نمودارمی توانیم ببینیم که درسال  8666سرمایه آموزشی و ثروت بسیار به یکدیگر همبستگی دارند .ما می توانیم یک ارتباط
مربع معکوس یا احتماال یک نوعی از منحنی  Sشکل همراه با نقطه عطف مشاهده کنیم] . [11اگرسرمایه گذاری درمنابع مادی
منجر به پیدایش و توسعهی سرمایه های مشهود میشود ،سرمایهگذاری دررشد ،آموزش و آموزشهای حرفهای منابع انسانی
منجر به سرمایه انسانی خواهد شد که یکی از مهم ترین بخش های سرمایه فکری است .سرمایه انسانی که همراه با آموزش،
مهارت ها ،توانایی های حرفه ای باشد می تواند افراد را به سمت افزایش ظرفیت نوآوری و خالقیت هدایت کند و به طور ضمنی
درآمدهای مورد انتظار درآینده را موجب شود و منجربه این ظرفیت میشود که اشخاص قادربه تولید خدمات و محصوالت
پربازده شوند .متخصصانی که درمورد موضوع رشد و توسعه اقتصادی فعالیت می کنند با این عقیده موافق هستند که ،زمانی ما
به سطح مشخصی از سرمایه فکری برسیم ،حتما آن منجر به سازندگی خواهد شد و همبستگی مناسبی با رشد اقتصادی و
شغلی در چارچوب مدلهای رشد اقت صادی خواهد شد].[7][11
گری بکر عنوان می کند سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و درزمینه آموزش و پرورش آنها ،منجر به تولید باالترین سطح رشد
بهره وری کار خواهد شد و بنابراین سهم مهمی درافزایش تولید ناخالص ملی خواهد داشت .تحلیل های اقتصادی برسهم دانش
تکنیکی و تخص صی درگسترش و افزایش بهره وری کار تاکید می کنند .این مطلب ما را مجبور می کند که یک خط جداکننده -
ای بین مدل های تجربی رشد و فرصت شغل قائل شویم که توسط  IMFو بانک جهانی ترویج شده است و توصیه میکند
بودجهی کمتری را درحوزه های عمومی غیرتولیدی مصرف کنیم و مدلهای مرجع دیگری که توصیه برافزایش هزینه دولت بر
آموزش و افزایش سرمایه انسانی دارند را بپذیریم .بسیاری از مردم عنوان میکنند که درهرجامعه حلقه های معیوب بسیاری
وحود دارد و اگرسازمان یا هرمجموعه ای بتواند این حلقههای معیوب را به حلقه های بهتری تبدیل کند قادرخواهد بود تا
آشفتگیها را به آن چه که رویکرده ای هرجامعه نامیده می شود تبدیل کند ،از آنجای که هرجامعه یا سازمانی به دنبال حل
مشکالت خود می باشد و این امر موجب ایجاد تنش خواهد شد و درنتیجه همه بازنده میشوند].[12][7
 .4سرمایهگذاری در آموزش مادام العمر و آموزش حرفهای میتواند موجب ایجاد تفاوت شود
آموزش مادام العمر درچارجوب سیاست های ملی و بین المللی به عنوان یک حقیقت و یک ضرورت به منظور پاسخگویی به
افزایش سطح تغییرات و فشارهای اجتماعی و اقتصادی و عدم قطعیت درآینده پذیرفته شده است ،این مطلب به شدت مورد
حمایت سازمان آموزشی ،علمی و تاریخی ملل متحد ) (UNESCOو همچنین کمیسیون اروپا می باشد .دلیل آن این است که
آموزش مداوم میتواند به عنوان راه حلی درسیاستهای منطقی جدید درنظام سرمایه گذاری و باالخص به منظور جذب آنهایی
که با فاز جدید توسعه مطابقت ندارند مورد استفاده قرارگیرد ،و همچنین نتایج شورای اروپایی درتحقیقات خود بیان می
کنند] [6که نیاز به " سرمایه گذاری بیشتر و موثرتر درسرمایه فکری و خالقیت درزندگی انسان ها" به عنوان شرایط حیاتی
برای موفقیت اروپا درصحنهی جهانی است] . [6حائز اهمیت است که عنوان کنیم آموزش مداوم به عنوان یک سیاست قابل -
توجه باالخص درکشورهایی که بخشی ازسازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند بسیارمشهود است وایندرزمانی که تغییرات
اقتصادی و اجتماعی بسیار سریع و همراه با ناامنی ها و عدم اطمینان است.
تغیرات درتمام اطراف ما هستند ،محصوالت ،مشتریان ،فرآیندها و سیاستها درحال تغییر هستند .ما همه بخشی از یک تیم
جدید هستیم که دربازارهای جدید نفوذ می کنیم و اهداف جدیدی را محقق می سازیم .به منظور مقابله با این تغییرات ما باید
میل و قدرت تغییر درخودمان را داشته باشیم و آموزش مادام العمر و آموزش حرفهای یک جزء کلیدی و ضروری درتوسعه این
)Human Capital Index(HCI
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توانایی است ،آموزش مادام العمر تنها یک موضوع آموزش و پرورش نیست بلکه به عنوان یک اصول پایهای از مشارکت فعال
اشخاص درجامعه درطول کل دوران زندگی آن ها می باشد .حمایت ازروشهای آموزشی جدید و ترویج یک سبک زندگی جدید
مطابق با آن چه که مردم درکل دوران زندگی خودشان فرا میگیرند میتواند درتحریک مردم در آشکار ساختن توانایی هایشان
دریک مسیر خالق سهیم باشد ،این امر می تواند منجر به بروز تفاوت فاحشی درچارچوب اقتصاد دانش بنیان و خالق شود ،و
همچنین آموزش مادام العمربه دنبال تبدیل سیستم آموزش حرفهای ح اضر و گسترش اجزای اساسی مربوط به آن است و
هدف آن دستیابی به آموزش حرفهای درارتقا نیروی کار در فعالیتهایی است که از تکنولوژی های جدید درآنها استفاده می -
شود و نیازمند خالقیت ،نوآوری و حرفهای گری باالتری است .از آن جایی که اختالفات قابل توجهی در نرخ بازگشت افراد از
آموزش است یک ارتباط مثبت قوی عموما بین دست یابی به امکانات آموزشی و میانگین درآمدها وجود دارد (پیامدها و بهره -
وری) ،و همچنین آموزش مادام العمر یک رویکردی درزمینه رفتار یکپارچه و جامع در سطح سیستم ها و سیاست های آموزشی
نیست ،بلکه این امر موجب محدودیت درانسجام و انعطاف مسیر افراد درطول آموزش مادام العمر خواهد شد ،و همچنین
نتایج ی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( ) OECDدرشاخص اصالح سرمایهگذاری ،نظارت برسیاستها و موسسات به
منظورسرمایه گذاری مستقیم دراروپای شرقی یک ارزیابی همراه با جزئیات و معیارسنجشی برای تنظیم سیاستها و شرایط
موسسات که محیط سرمایهگذاری مستقیم را شکل میدهند را فراهم میکند ،این تحقیق درواقع به دنبال آن هست که بررسی
کند که به روزرسانی آن باعث پیشرفت سازمان ها و هر جامعه ای می شود  .امیتاز 1نشان دهنده شرایطی است که همراه با
کمترین توسعه سیاست است .امتیازهای باالتر نشان دهنده سیاست ها یا شرایط موسسات برتردرحال توسعه است ،و امتیاز 8را
به منزلهی بهترین تالش درسازمان ها است].[12][7
براساس این تحقیق ابعاد سرمایه انسانی درجامعه دارای باالترین امیتاز  5288است که بهترین امتیاز با توجه به این تحقیق
دراین زمینه می باشد که این فاکتورهای بسیاربا کیفیت برای آنالیز هستند از آن جای که درزیرمجموعه فاکتورهای یادگیری و
آموزش و پرورش مداوم می توان برای به دست آوردن امتیاز بهتری دربین سازمان ها و هرجامعه که مورد تحلیل می باشد را
بررسی کرد ،این امتیازها نشان میدهن د که پیاده سازی استراتژی ها دریک سطح با کیفیت عالی اتفاق خواهد افتاد ،اطالعات
گرد آوری شده از فرآیندهای مشاوره و نظرسنجی های مهارت به طورسیستماتیک برای بهبود سیاست استفاده شده است و
انگیزه های مشارکت کارفرما توسط نمایندگان آن ها مورد ارزیابی قرار میدهد ،در هرحامعه ای بخش کسب و کار خصوصی
بیشتر نیازمند کارکنانی با مهارتهای تکنیکی و سودمند هستند ،سطح پایین مهارت ها همچنین توانایی سازمان ها درطراحی
و اجرای سیاست عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد ،هر سازمانی یا مجموعه ای باید فورا نسبت به توس عه مهارت ها متمرکز
شود و تقاضای مهارت ها را افزایش دهد و استراتژی کشورها نیز نیازمند این است که آسیب پذیری خود را که با واسطه ی
حقوق پایین نسبت به دیگرکشورها است را نیز کاهش دهند ،درسطح سیاستگذاریها الزم است که انسجام بیشتری بین
سیاستها ،آموزش و آموزش حرفهای مداوم ضروری است ،با تایید دستاوردهای آموزش ممکن است به یک همبستگی بهتری
بین آموزش و آموزش حرفه ای اولیه و آموزش مداوم دست یابیم و بهبود تعریف و شفافیت مدارک تحصیلی مطالبی هستند که
با توسعه و پیاده سازی چارچوب صالحیت های ملی درکشور مورد بررسی قرار میگیرند].[11][7
 . 5سرمایه گذاری درسرمایه انسانی و سیاست های آموزشی
مطالعات تجربی درارتباط با سرمایه گذاری درسرمایه انسانی که درکشورهای مشخصی با نرخ جمعیت باال در مرکز و شرق اروپا
انجام شده است] ، [11بیانگر این واقعیت است که تالش های مالی با توجه به نتایج به دست آمده درخطر آسیب پذیری
هستند .عقیده ما این است که این امر به سه دلیل زیر اتفاق میافتد:
الف) کاهش ارزش سرمایه گذاری درسرمایه انسانی نسبت به یک فرد تحصیل کرده احتماال منجر به نا امیدی میشود تا این که
اثرات مثبت داشته باشد.
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ب) بارسنگین افزایش مالیات درج امعه و محیط اقتصادی که درآن اکثر مردم یک سطح استاندارد پایین زندگی را دارند و در
محیط کسب و کاری که بهره وری پایین است ،احتماال موجب کاهش سرمایهگذاری مجدد و تمرکز آن خواهد شد].[14
ج) درسطح کالن ،سرمایه گذاری هدفمند به نفع سرمایه فکری و آموزش منجر به عدم ت عادل درتعادل بین تجمیع ساختار و
کیفیت سرمایه فکری خواهد شد ،به خصوص درزمان کوتاه ،که درنهایت منجربه تخریب جدید دربازارکار می شود .و هزینه
هایی برای آموزش مجدد کار نیز به وجود خواهد آورد .یکی دیگر از مسائل چالش پذیردرمورد سرمایه گذاری درسرمایه انسانی،
افزای ش هزینه آموزش با توجه به زمان آموزش است].[7][11
درهمین رابطه ،مطالعات تحلیلی انجام شده درزمینههای اقتصادی مختلف نشان میدهد که اجرای روش ورودی –خروجی،
موجب افزایش هزینه ی کار ورودی خواهد شد و قادر نیست تا منجر به افزایش مشابه درارزش خروجی شود ،یا اینکه تغییری
درترکیب ساختاری ایجاد کند که بتواند توجیه کنندهی هزینههای سرمایه گذاری افزایش یافته باشد .همچنین تعدادی از
اثرهای تراکمی و معیوب درمورد سرمایه گذاری درآموزش و بازآموزش کارکنان وجود دارد .به طور کلی دراین شرایط یک
پدیدهی استهالک صالحیتها وجود دار د که درتمام سطوح از پایین تا باالی سیستم آموزشی و برای هروضعیت اجتماعی
مشابهی که برای انجام یک عملکرد ضروری الزم است وجود دارد که نسبت به زمان بسیار حساس است و موجب افزایش
هزینههای اجتماعی و فردی میشود .نتیجه کلی این عمل مادی شدن نیروی کار ماهرتر خواهد بود].[11][11
یکی از مشکالت مربوط به سرمایه گذاری درسرمایه انسانی این است که همه کشورها درحال رقابت برای پیشرفت و رفاه
هستند و جامعه ما نیز درمیان آن ها قرار دارد .اهداف سرمایه گذاری درسرمایه انسانی از یک طرف آموزش و آماده سازی
حرفهای –تخصصی منابع انسانی مو جود و از طرف دیگرسازگاری منابع انسانی با تغییرات ساختار اقتصادی تحمیل شده توسط
پیشرفت تکنیکی – علمی برپایه معیار بازدهی است .هرجزیی از این برنامه براقدامات دیگراولویت دارد" ،حمایت ازتوسعهی
استراتژی های ملی برای آموزش مادام العمر درکشورهای شرکت کننده و تقویت همکاری بین بخشهای مختلف سیستم
آموزش و پرورش ملی ،تقویت فرآیند آموزش مادام العمر به عنوان یک زنجیره و حمایت از دستیابی به صالحیتهای کلیدی".
سیاستهای آموزشی به طورکلی مسیر انجام فعالیتها درسیستم آموزشی را ارائه میکنند که هرجامعه ی آن را به عنوان
پاسخی برای یک مشکل ویژه و یا مجموعهای از مشکالت متقابل انتخاب میکند ،تحلیل سیاست های آموزشی شامل
تصمیمات اساسی است که تاثیر مستقیمی برحامیان ،پشتیبانی ،ساختار و مسیری که سیستم آموزشی عمل میکند
دارد] . [11][16سیاستها عنوان می کنند که به منظور حفظ رقابت دربازارها و جوامع جهانی ،اقتصادها باید برآموزش مداوم به
عنوان یک ظرفیت و تمرینی برای افراد ،موسسات و سیستم های آموزشی تمرکز کنند ،سیاست ها اشاره میکنند که اگرملت
ها دررقابت جامعه دانش بنیان شرکت نکنند ،همه چیز ازدست خواهد رفت .بنابراین آموزش مادام العمر به عنوان یک سیاست
حمایتی برای تغییرات درجامعه امروزی ترویج می شود ،و این همان دلیلی است که این امر نیاز به توجه ویژه ما دارد .تحت
معاهده ی اتحادیه ،آموزش یک وظیفه است و دراختیارهر یک از کشورهای عضو می باشد .این امر موضوع یک سیاست مشترک
نیست ،به جز برخی از صالحیت هایی که درارتباط با آزادی عمل در زمینه ی هنر است ] .[12براین اساس آموزش و تاریخ به
عنوان ویژگی های یک دولت باقی می مانند و درفرآیند سرمایه گذاری آموزشی سه نقطه عطف را میتوان شناسایی کرد.
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 .6نتیجه گیری
در این تحقیق درنظرمی گیریم که درهر جامعه و سازمانی یک جهش قابل توجهی به سمت سیاستهای یکپارچهای که اهداف
فرهنگی و اجتماعی را با استداللهای اقتصادی منطقی ترکیب میکند انجام می گیرد تا از اهمیت سرمایهگذاری آموزش مادام
العمر به عنوان یک محرک اصلی برای سرمایه فکری ،خالقیت و توسعه نوآوری حمایت کند .ایدههای جدیدی برای به ظهور
رساندن تعادل حقوق و مسئولیت های شهروندان و مقامات دولتی آغاز شده است .حمایت از تنوع و محدوده تغییرات ،موجب
بیداری روحیه ی اقتصاد خالق و جامعه دانش بنیان خواهد شد .هم اکنون تقاضاهای گستردهای درمورد تصمیم گذاری ها که تا
حد ممکن نزدیک به زندگی مردم و میزان مشارکت آن ها باشد ،وجود دارد .یکی از نتایج این تحقیق ارتباط مستقیم بین
سرمایه انسانی و بهره وری شرکت ها است :کارمندانی که دارای سطح آموزشی باالتری هستند توسط وضعیت سالمتی بهتری
مشخص می شوند و منبع مستقیمی از نوآوری و خالقیت و درنتیجه رقابت پذیری خواهند بود .سرمایهگذاری درسرمایه انسانی
موجب سودآوری هم دراشخاص و هم درجامعه از طریق افزایش بهره وری و فعالیت بهترسازمانهای اقتصادی خواهد شد.
اگرچه هنوزاستراتژی های جامع و منسجمی توسط کشورهای ،توسعه نیافته است اما همهی آن ها این مطلب را به رسمیت
میشناسند که همکاری با یکدیگر دردامنهی وسیعی از مشارکت ها موجب گسترش سیاستهای منسجم خواهد شد .این
سیاست ها به طورسیستماتیک شرکای اجتماعی خود را درزمینهی توسعه و پیاده سازی ابتکارات سازگار با عموم و همچنین
ابتکارات خصوصی تجمیع میکند .مشارکت و همکاری اساسا توسط فعالیت های زیاد و پیچیده سازمان های محلی و منطقهای
و سازمان های اجتماعی که سرویس هایی که مربوط به شهروندان باشد و درخور جوامع هستند را فراهم میکنند ،توسعه می -
یابد .درنتیجه ،برنامه های آموزش و پرورش هرجامعه ،ارزش خودرا درحمایت از همکاری های بین المللی ،شرکت ها و مبادالت
به منظور توسعه ی یک مسیر بهترعملکردی اثبات می کنند .ما مجموعهای از تفاوت های بین تشکیل سرمایه انسانی ،آموزش،
تشکیل مهارتها و دیگر سیستمهای اقتصادی را دراین تحقیق با توجه به مطالعات متعدد و یافته های تحقیق بررسی کرده و
به صو رت زیر ارائه کردیم که عبارت خواهند بود:
الف) درارتباط با کیفیت آموزش و سطح مهارتها ،پیشنهادها بسیار پایین و تقاضاها بسیار باالست.
ب) تامین نیازهای جامعه به منظورکیفیت منابع انسانی توسط محصوالت آموزشی مورد رضایت نیست.
پ)روش ها و برنامه های آموزشی درخور نیازهای جامعه نیست.
ج) دینامیک جامعه دانش درمقابل اینرسی ساختارهای سازمانی سیستمهای آموزشی.
چ) ثبت حرفهای یک مسیر ویژه تنها نتیجهی تالش های افراد نیست بلکه مربوط به سازمانهای اجتماعی نیز میشود که باید
دراین زمینه برنامه های آموزشی موثر و سازگاری را به اج را درآورند تا مکانیزم هایی برای حفظ کیفیت و صالحیت و انگیزه
برای سرمایه گذاری آینده در زمینه آموزش در طول تمام فعالیت های زندگی را پیدا نمایند.
امروزه درهرجامعه سرمایه گذاری هدفمند درسرمایه فکری یک ضرورت به شمار می آید .بسیاری از مراحل باید گذرانده شوند نه
تنها به صورت مفهومی بلکه به صورت اندیشه و به طور ضمنی ،نخستین مورد درک این مطلب است که بدون یک پیشرفت
سریع و عمیق درآموزش ما نمی توانیم هیچگونه رشد و یا افزایشی دراستاندارد زندگی داشته باشیم ،بنابراین اتحادیه اروپا یا هر
موسسه مالی بین المللی باید بودجه ی بیشتری را دراین زمینه اختصاص دهد .مرحله دوم تغییرنگرش افراد مرتبط درمدیریت،
سازماندهی مجدد واصالحات سیستم آموزشی با درنظر گرفتن همهی سیستم های آموزشی است .مرحله سوم تغییر درذهنیت
شهروندان ،کسب و کار ،والدین و بچه های کشور ما دردرک این مطلب است که سرمای ه گذاری درآموزش یکی از مهم ترین
اهداف درآینده است .توسعه سرمایه فکری ،خالقیت و نوآوری محرک های اصلی برای یک توسعهی رقابتی و پایدار طوالنی
مدت در هر دو سطح جوامع اجتماعی ،محلی ،و هم درسطح افراد است.

71

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
1318  مرداد،15  شماره،سال دوم

منابع
. ناشر مبنای خرد، تهران، چاپ اول.  حسابداری منابع انسانی.)1365(  هادی، محمد و فرهادی، نظری پور، بهزاد،[ پرویزی1]
. ناشر فرانما، تهران، چاپ اول، ارزیابی و حساباری آن-  سرما یه های انسانی. (1177) پوررضا، محمد سعید،[ پوررضا2]
. جستاری برسرمایه فکری چاپ اول یزد دانشگاه یزد. (1171) امیر رضا، کنجکاوی منفرد، سعید،[ سعید اردکانی1]
 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد.(1366)  مهدی، هادی ومختاری، عبداللهی، مهدی، نبی پورافروزی، هانیه،[ طاهریان4]
، سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مروری برسازمان های دولتی و خصوصی:سازمانی درسازمانها
. معارف اسالمی،مدیریت
 بررسی ی ک مدلی نوآورانه برای اندازه گیری سرمایه.(7931) هانیه، طاهریان، مهدی، نبی پور افروزی، هادی،[ بداللهی1]
. سال اول شماره دهم، مجله دستاوردهای نو ین درمطالعات علوم و انسانی،فکری
[6] Becker Gary, S., Capitalul O analiza teoretica si empirica cu referire speciala la educatie, Bucresti,
editura All, 1668, 595 pp 18, ISBN 663- 861-866-8.
[6] Commission staff Working Document progress, Towards the Lisbon Objectives in Education and
Training Indicators and Benchmarks 8666, UE, pp 66, 3 October 8666, accessed at the address:
http://ec.europa.eu/education/policies/8616/doc/progress 69/report_en.pdf
[2] Council of the European Union, Launching the new Cycle of the Renewed Lisbon Strategy for
Growth and jobs, Brussels, 13/15 March 8662, Doc. 6988/62, paragraph 13, p. 6.
[6] Cranfield University School of Management, Understanding corporate value: managing and
reporting intellectual capital, pp. 9-6 Publisher: Chartered institute of Management Accountants.
[16] European Commission, Lifelong Learning Program,
http://ec.europa.eu/education/programmes/11p/ca1162/prior en.pdf
[11] European Community Treaty art. 156, par.1, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ:do?uri=OJ:C:8616:623:6656:6866:EN:PDF
[18] Karlin Anatoly, Education as the Elixir of Growth,8662,
http://www.sublimeoblivion.com/8662/63/16/core-article-education-as-the-elixir-of-growth/
[13] Marshall, Alfed-principles of ECONOMICS, London, Macmillan and Co, 2th edition, 1686.
[15] Naftanaila Ion HOTARAN Ilinca, from the present chaos to the future whole-mapping our
organizational minds proceedings of the 16 the International Economic Conference IECS 8616, ISBN
662-663-636-626, Pag. 196-196, 8616.
[18] Stockley, Derek, Human capital concept-definition and explanation, published online at address:
http://derekstockley.com.au/newsletters-68/612-human-capital.htm1
[19] Stockley, Derek, Human capital concept-definition and explanation, published online at the
address: http://derekstockley.com.au/newsletters-68/612-human-capital.htm1

74

