
  اقتصاددر اهميت سرمايه انساني 
توجه در اين عرصه بر . و ارائة خدمات در جوامع بشري به عنوان عامل اصلي شناخته شده است هاتوليد كاالقسمت نيروي انساني در 

ون تكنالوژي بديروي انساني از آن گريزي ندارند، زيرا پيشرفت بوده و مديران نبا اهميت كارشناسان مديريت انساني مور و متوليان ا
  . آيي استتحوالت نيروي انساني فاقد كار

بلكه تحوالت رو به رشد نيروي انساني سبب ارتقا و  ،يق منابع مالي به عنوان فاكتور اصلي توسعه بشمار نرفتهتزر ،در شرايط كنوني
سرماية مادي را تعيين مي كند، زيرا هر ماشين يك ظرفيت تعيين شده را  ،سرماية انسانيحاال . توسعة نظام اقتصادي در جهان مي گردد

محتاج انسان  ، و سازمان هاي پيشرو در عرصة رقابت دستگاه هابه همين ترتيب  .ن نمي توان از ماشين انتظار داشتدارد كه بيشتر از آ
 .د و دانش آفرين استنمهاي هوش
هاي بزرگ و پر قدرت بين المللي با تكيه بر سرمايه انساني دانش محور به خلق و ايجاد برندو  بسياري از شركت هاامروزي، در جهان 

ين از جمله مهمترين و با ارزش تر ،سرماية انساني در فضاي رقابتي امروز جهان ،از طرف ديگر. ثروت هاي افسانوي مبادرت ورزيده اند
  .سرماية كشور ها شمرده مي شود

گذاران اقتصادي را اسايي، جذب و بكار گيري سرماية انساني بخش مهمي از تصميم گيري هاي سياست روي همين علت است كه شن
  . تشكيل داده و مديريت سرمايه گذاري را روز بروز پيچيده تر مي سازد

هاي اقتصادي بخاطر حفظ بقا و دست يابي به اهداف خود اي اقتصادي را تشكيل داده و نهادهنهادجدي رقابت يكي از دغدغه هاي 
  . دنهاي خود را برجسته سازرقباي خود مزيت ها و توانايي كارمجبور اند تا در برابر 

الش هاي زيادي را تتحقيقات و در دهة اخير نهاد هاي اقتصادي بيش از پيش به اهميت منابع بشري پي برده و براي بهره برداري از آن 
مركز آمارگيري . نتيجة تحقيقات شان اين بوده كه سرمايه گذاري در منابع بشري باعث ايجاد مزيت رقابتي مي گردد. موده اندآغاز ن

عملكرد و بهره وري پي پژوهشي روي توسعة انساني دريافت كه سرمايه گذاري در منابع انساني تأثير مثبتي بر  در 2009امريكا در سال 
  .شركت ها دارد

واخر اقتصاد جهاني با يك تجربة جديد روبرو شده و اين تغيير عبارت از گذر از جامعة صنعتي به يك جامعة مبتني بر دانش در اين ا
بوده و دارايي هاي فزيكي اين بدان معنا است كه كاركنان و سرماية انساني پيش از گذشته براي ارگان هاي اقتصادي ارزشمند . است

  .برخوردار مي باشداز ارزش كمتري نسبت به آن، 
اطالعات امروز . استبه ميان آمده بخصوص انترنت و رشد روز افزون اطالعات  ،اين تغييرات به علت موجوديت تكنالوژي هاي نوين

نوان و به عبه بسيار سهولت در اختيار مردم قرار گرفته و استفادة بهينه از آن مي تواند به عنوان مزيت رقابتي سرمايه هاي انساني محسوب 
  .به شمار آيدمزيت رقابتي سرمايه هاي انساني 

استوار بوده و مطابق آن بر اساس دارايي هاي به روز شان  اكثر شركت ها بيشتر بر اساس اطالعات و خدمات جديددر عصر حاضر، 
  .هستند جمله شركت هاي معروف دنيامانند گوگل، مايكروسافت، فيسبوك، اپل و غيره مبتني بر اطالعات بوده و از 
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