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اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه

yalda.shahali@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد تفرش ، نام و نام خانوادگی:  یلدا شاه علی

چکیده:

شرایط اقتصادي داخلی و محیط سیاسی پیرامون ایران به گونه اي رقم خورده که راهبردي خاص در مدیریت اقتصاد ملی در دستور 

کار قرار گرفته است که از آن به عنوان ((اقتصاد مقاومتی)) یاد می شود. این مقاله به چیستی و تاثیر توسعه انسانی در فرایند 

زد و بر این باورست که رشد اقتصادي شرط الزم توسعه اقتصادي است و نه شرط کافی و دراین راستا اقتصادي می پردا–اجتماعی 

کانون توسعه  باید انسان باشد و هدف هاي عمده اي چون کاهش بنیادي فقر و اسکان برخورداري عادالنه از فرصتهاي اقتصادي را 

اقتصادي فراتر و در فضاي انسانی تر مورد توجه قرار گرفته اغلب تحقیقات دنبال کند. در این مقاله توسعه به گونه اي از محور رشد

انجام شده طی سالیان اخیر ، نشان میدهد که جامعه ي امروز ما با رشد فزاینده و نامتعارف پدیده ي فرد گرایی یا درجات خوش 

گیري یا کاسته شود. کاهش اعتماد عمومی به بینانه آن ، جمع گرایی محدود مواجه است که باید از آسیب هاي ناشی از آن پیش

خصوص در جایی که دولت نیازمند همکاري جمعی و مشارکت مردمی هستند میتواند بسیار چالش انگیز باشد لذا سرمایه اجتماعی 

به عنوان یکی از عوامل تقویت اقتصاد کالن مطرح است.

مشارکت مردمی،سرمایه اجتماعی ،انسانی توسعه ،واژگان کلیدي: اقتصاد مقاومتی، توسعه سرمایه ها 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


٢

مقدمه :

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازي ، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجـود اقتصـادي   

مطرح می شود که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت هاي عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است . 

بر ضرورت تداوم تولید ملّی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبین سه وظیفه براي دولت ، دسـت انـدر   تأکید مقام معظم رهبري 

کاران تولید و مردم می باشد . سه حلقه اي که نحوه ي تعامل آنها بر روي هم تأثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن بـه ایـن تعامـل وابسـته    

است . 

اسی در رشد و توسعه اقتصادي جوامع ، از موضوعات مهم در ادبیات علم اقتصاد است به طوري کـه در  سرمایه انسانی به عنوان عامل اس

نظریات جدید رشد به اهمیت آن به عنوان یک عامل اثر گذار تأکید شده است . از آنجایی کـه بهداشـت و سـالمت جامعـه ، آمـوزش و      

باشد و به عنوان بخش نرم افزاري رشد و توسعه مورد توجه هستند در مقاله پرورش و مهارت ها ، از مؤلفه هاي اصلی توسعه انسانی می

ي حاضر سعی شده است تأثیر این مؤلفه ها بر توسعه انسانی ، رشد اقتصادي با محوریت اقتصاد مقاومتی مـورد بررسـی قـرار دهـد . از     

ي داخلی دارد لذا سرمایه هاي انسانی می تواند در نیل با آنجایی که اقتصاد مقاومتی در پی مقاومت سازي تأکید به ظرفیت هاي اقتصاد

این مهم نقش قابل مالحظه اي را داشته باشد . 

بناي اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهاي اقتصادي ، فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می آید . از این رو با یک رویکرد انقالبی و جهـادي در  

روي کار و سرمایه می توان فرصت هایی را براي گسترش حضور مردم در اقتصاد فـراهم نمـود .   چهار سطح تصمیم سازي ، مدیریت ، نی

در الیه هاي تصمیم سازي  و مدیریت کالن ، تقویت نهاد هاي مردمی و تفویض اختیار به آنان اصل مهم است . ایفـاي نقـش پـر رنـگ     

قاومتی از نظر ماهییت ، اقتصادي مردمی است . مردم در اقتصاد مقاومتی از آن جهت شایان توجه است که اقتصاد م

حضور فعاالنه ي انجمن ها ، اتحادیه ها و تشکل هاي توانمند و تخصصی در سطح اقتصاد باعث جلـوگیري از شـکل گیـري و گسـترش     

انحصار و تحکیم حرکت هاي جمعی ، هم افزا و جهادي خواهد شد . 

اه ها با تشکل هاي جمعی و نمایندگان بنگاه مواجه خواهد بود . اگـر قـرار باشـد بـه نهـاد      دراین رویکرد دولت به جاي تعامل با خود بنگ

سازي هاي مؤثري در اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم هیچ لزومی ندارد که این نهاد سازي ها را صرفاً دولت انجام دهد ، بلکه ضروري اسـت  

ا از ورود رانت خوارها به اقتصاد جلوگیري شود . مردم نیز به همان نسبت و حتی بیشتر وارد این عرصه شوند ت

این رفتارها و تصمیم گیري ها می تواند به تحکیم هر چه بیشتر مؤلفه هاي مؤثر در سرمایه هاي اجتماعی بپردازد . 
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اقتصاد مقاومتی چیست و چه پیشینه اي در سطح کشورهاي دنیا داشته است؟

هاي اقتصادي اخیر کشور ما در شرایطی بسیار نابرابر نسبت به سایر کشورهاي جهان بوده و در حوزههمانگونه که می دانیم طی سالهاي 

خود با مسائل یا مفاهیمی روبرو شده است که تاکنون در هیچ کجاي دنیا به صورت عملی یا حتی تجربی مشابه نداشته، به عنوان نمونه تا 

.شور به مدت طوالنی وجود نداشته استبه حال شواهدي مبنی بر تحریم بانک مرکزي یک ک

ها است، به طوري که وصول درآمد حاصل از فروش کاالهاي صادر شده به کشورهاي نمونه اشاره شده از جمله تاثیرگذارترین نوع تحریم

هاي دولت آمریکا مقامجهان را دچار مشکل نموده و اقتصاد ایران را با تهدیدي جدي روبرو کرده است. شاهد این مدعا این است که 

.اندتحریمهاي اعمال شده علیه ایران را سخت ترین و فلج کننده ترین تحریمها در طول تاریخ دنیا نامیده

اقتصاد «در این راستا مقام معظم رهبري به عنوان عالیترین مقام کشور، تدابیر و راهنمایی هاي الزم را با طرح 

،درتاریخ»اقتصادمقاومتی«هایکلیرهبرمعظمانقالبباابالغسیاست. هکارگرفتهنشدهاسترابیانفرمودهاندکهتاکنوندرادبیاتعلماقتصادب	»مقاومتی

دي اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را براي بخشازنظاماقتصاتاکیدداشتندکهاقتصادمقاومتیخواهدتوانستالگوییالهام	29/11/92

.ماسه اقتصادي فراهم کندآفرینی مردم و فعاالن اقتصادي در تحقق حنقش

در واقع اقتصاد مقاومتی، راهکاري است که کشور بتواند در یک شرایط ویژه که مورد تحریم ابرقدرتهاي دنیا قرار گرفته است، به سوالهاي 

ابستگی به اساسی اقتصاد مبنی بر چگونگی تولید و توزیع کاالها و خدمات پاسخ دهد، همچنین سرمایه گذاري هاي الزم براي کاهش و

.کشورهاي دیگر، به خصوص کشورهایی که چشم طمع به منابع و سرمایه هاي مادي و معنوي جمهوري اسالمی ایران دارند را داشته باشد

اقتصاد مقاومتی الگوي غالبی است که متناسب با شرایط جامعه امروز ما و با تمرکز به استقالل اقتصادي کشور مطرح شده است. در دوره 

بحرانهاي اقتصادي، وضعیت بسیاري از کشورهاي بزرگ دنیا را تهدید می نماید و نظامهاي اقتصادي آنها نتوانسته است پاسخگوي اي که 

نیازهاي ضروري جوامعشان باشد، به گونه اي که مصرف گرایی فرهنگ عمومی آنها شده و زمینه اتالف سرمایه هاي بشري را فراهم آورده 

.می توان از منابع کنونی کشور به نحو مطلوبی استفاده نموداست، با اقتصاد مقاومتی

مشاهده می شود؟» اقتصاد مقاومتی«هاي کلی چه ویژگی خاصی در سیاست

یکی از نقاط ضعف اقتصاد ما عدم استفاده بهینه از پتانسیل موجود در سرمایه انسانی کشور است، سرمایه اي که توان تولید علم را در حال

.و رتبه بسیار خوبی در تولید علم کسب کرده استحاضر داشته
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درصد از تولید علم در جهان را به خود اختصاص داده اند.1.58دانشمندان و پژوهشگران ایران 

این موضوع بیانگر این است که سرمایه انسانی کشور ما شایستگی تولید دانش را داشته است، اما براي بکارگیري دانش، در جهت تولید 

است.زش اقتصادي به اندازه کافی کار نشده ار

اقتصاد مقاومتی و سرمایه هاي علمی وانسانی

آید و از جمله منابعی است که می توان آن را دانش، یکی از عوامل بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادي و اجتماعی یک جامعه به شمار می

.بدون کاهش و استهالك، با دیگران به اشتراك گذاشت

هاي مادي و گردد که بر خالف سایر منابع فیزیکی مثل سرمایه، داراییمنحصر به فرد براي این منبع محسوب میژگی، یک مشخصهاین وی

.توان از آن بارها استفاده کردکاهد و میمنابع طبیعی، استفاده از آن، از کمیتش نمی

فیزیکی، نیروي کار و زمین به عنوان منابع امل فیزیکی تولید مانند سرمایهرشد اقتصادي، بیشتر بر عواین در حالیست که در الگوهاي اولیه

شود و وري عوامل تولید نیز به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادي معرفی میهاي جدید رشد اقتصادي، بهرهاند، اما در مدلتولید تأکید کرده

.گرددتصادي مطرح میوري و رشد اقدانش به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در بهره

باالتر و کاهش نابرابري در توزیع درآمد خواهد بنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانهتوان نتیجه گرفت که اقتصاد دانشبنابراین می

.داشت

توان گفت در رو، میاقتصادي است. از اینبنیان، گویاي تأکید بر نقش دانش و فناوري در جریان توسعهامروزه اصطالح اقتصاد دانش

.تر از گذشته بوده استبنیان، نگاه به دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیتاقتصاد دانش

اقتصادي کشورها نقش اساسی ندارد، بلکه این بازار در توسعهبسیاري از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه 

بنیان، فقط تولید و اي که باید همواره در نظر داشت این است که براي دستیابی به اقتصاد دانشکند. نکتهمینقش را دانش و فناوري ایفا

کارگیري آنها در استفاده از منابع اقتصادي به صورت مستمر مهم بهتوزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته

.و پایدار است
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برداري از منابع است که تحقق یک بهرهها و ارتقاي درجهمؤثرتر از آن در گسترش ظرفیتکاربردي کردن دانش و استفادهبه عبارت دیگر، 

اقتصادي از نظر تخصیص وري بیشتر عوامل تولید و رفتار بهینهبنیان با بهرهسازد. در حقیقت اقتصاد دانشبنیان را ممکن میاقتصاد دانش

.و در نتیجه، داراي نرخ رشد اقتصادي باالتري خواهد بودکند منابع کار می

هاي مادي و مشهود هاي فیزیکی و سرمایهدر قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود. در این قرن هر موسسه یا هر کشوري که دارایی

میالدي 1925هاي معطوف به سال اقتصاد مبتنی بر دانش است. بررسی21کرد. اما در قرن بیشتري داشت، ثروت بیشتري تولید می

میالدي این نسبت به 1990بوده است حال آنکه در دهه 70به 30هاي مشهود هاي نامشهود به داراییحکایت از آن دارد که نسبت دارایی

اساسی در عملکرد ترین دارایی نامشهود و عاملنظران، سرمایه فکري و انسانی مهمتغییر و افزایش یافته است. به زعم صاحب36به 64

هاي مشهود است. امروزه سرمایه انسانی در هاي فیزیکی و دارایییی فراتر از داراییها و کشورهاست. سرمایه انسانی، سرمایهمالی سازمان

تصادي خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی سهمی چشمگیر یافته است به همین دلیل در سطح ملی و بنگاهی نیز عملکرد مالی و اق

هاي فکري و سرمایه انسانی قرار دارد. بعد از انقالب صنعتی، واحدهاي تولیدي با تولیدات فراوانی مواجه شدند. بر سخت تحت تاثیر دارایی

نیروي کار و سرمایه، دو عامل اصلی و مهم تولید هستند. آنگاه، این سوال مطرح شد که هر کدام از این Q=F(L,K)اساس تابع تولید یعنی

کننده نوع نظام اقتصادي خواهد بود. اقتصاد دو عامل تولید چه سهمی از محصول تولیدي را دارا هستند. نوع پاسخ به این پرسش تعیین

داري براساس مبانی بینشی و ارزشی خود و نیز برپایه اصول متخذ از آنها یعنی اصالت فرد، اصالت مالکیت فردي مطلق، اصل آزادي سرمایه

ي، اصل رقابت اقتصادي و اصل عدم مداخله دولت در روابط اقتصادي مردم پاسخ داد که تمام مازاد تولید به سرمایه اختصاص مطلق اقتصاد

.کنددارد و نیروي کار تنها یک دستمزد ثابت دریافت می

فیعی پیدا کرد. این وضعیت باعث شد، شدت تنزل و سرمایه که در اختیار افراد خاصی قرار گرفته بود جایگاه ربا این پاسخ، منزلت انسان به

دقرار گیرثروت جامعه در دست افراد اندکی جمع شود و در طرف دیگر، خیل گرسنگان کارگر

شدت آمیز خود و اصول برخاسته از آن، جایگاه انسان را در فرآیند پیشرفت بهداري با توجه به مبانی شركباید متذکر شد، نظام سرمایه

سرمایه را فزونی بخشید. این امر باعث شده است تا مدیریت فرآیند پیشرفت، مالکیت منابع و محصول تولیدي سهم تنزل داد و جایگاه 

.داري در خدمت سرمایه قرار گرفته استسرمایه شود. در واقع نیروي کار در الگوي پیشرفت نظام سرمایه

یج تاکنون نیز ادامه داشته است چون اوال؛ فقر و فساد و شکاف نتیجه چنین وضعیتی، فقر طبقاتی شدید در همه دنیا بوده و این نتا

ا درآمدي شدید در دنیا حاکم است، ثانیا؛ رکود شدید در بازارهاي مالی و تولیدات صنعتی وجود دارد، ثالثا؛ کاهش قدرت خرید مردم، آنان ر

اج انبوه کارکنان باعث افزایش خیل بیکاران در دنیا شده هاي زندگی مواجه کرده است، رابعا؛ اخربا مشکالت فراوانی براي تامین حداقل

ها و موسسات اخراج کنند، اما هنگام رکود باید از کارخانهاست. همین کارکنان، هنگام رونق اقتصادي تنها درآمد ثابت خود را دریافت می

.شوند

ود بر منابع کشورهاي در حال توسعه، شوراي امنیت و داري براي حفظ و توسعه سلطه خگفته، نظام سرمایهافزون بر شرایط تاریک پیش

دارد. آنان براساس همان مبانی و عنوان بازوي نظامی خود، در اختیار گرفته و هرگونه ظلمی را روا میحق وتوي ناعادالنه را در کنار ناتو به
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.پردازندچپاول ثروت ملل ضعیف میاند و بهصورت یک بنگاه اقتصادي انحصاري با همه لوازمش درآوردهاصول، دنیا را به

جایگاه سرمایه و انسان در الگوي اقتصادي و پیشرفت اسالمی	
یی دارد که هاي اسالمی به انسان نگاه ویژهاز دیدگاه اسالم، سرمایه عقیم نیست، بنابراین، بخشی از تولیدات سهم سرمایه است، اما آموزه

انسان -2) . 34) و مسجود مالیکه است(بقره آیه14انسان اشرف تمام مخلوقات عالم(مومنون آیه-1توان آن را اینگونه توصیف کرد: می

اسراییل هاي قرآنی است(بنیحفظ کرامت انسانی مورد تاکید آموزه- 3). 165و انعام آیه30جانشین خدا در روي زمین است(بقره آیه

). خداوند متعال در آیه 29ازجمله سرمایه، براي انسان آفریده شده است(بقره آیههاي الهیقرآن کریم تاکید دارد که تمام نعمت-4). 70آیه

).6هاي الهی را بر خود واجب کرده است(هودآیهمندي همه مردم از نعمتدیگري، بهره

).142کند(انعام آیههاي الهی دعوت میمندي از نعمتدر بعضی از آیات، خداوند متعال مردم را به بهره

.هاي الهی حق همه مردم استمندي از نعمتبهرهبنابراین،

داري است و انسان را محور و سرمایه و دولت را در حاشیه و در متفاوت از نگاه سرمایه«این نوع نگاه به انسان و سرمایه، نگاهی کامال 

ید و محصول تولیدي، مدیر فرایند تولید، متناسب با این نوع نگاه، انسان و نیروي کار باید مالک منابع تول». دهدخدمت انسان قرار می

سرمایه نیز .مند شودمتناسب با توان و تخصص خود از دستمزد ثابت و متناسب با میزان سهم مالکیت منابع تولید، ازسهم سود بهره

کند. جایگاه را ایفا میبرد. دولت نیز براي تثبیت جایگاه انسان و نیروي کار، نقش خودمتناسب با نقش خود از درآمد مناسبی بهره می

.یابدداري تنزل میانسان و نیروي کار در چنین اقتصادي، ترفیع و جایگاه سرمایه و سرمایه

داري، باید از سرمایه عظیم اجتماعی اسالم که در قالب اتحاد و براي تحقق و تثبیت چنین جایگاهی براي انسان در برابر سرمایه و سرمایه

.کند، استفاده کردیابد و زمینه تحقق اقتصادانسانی را فراهم میاجتماعی تبلور میپذیريتعاون و مسوولیت

و نقش سرمایه انسانیاقتصاد مقاومتی 
داري، این واقعیت است که هیچ فرآیند تولیدي اختراع و تجربه نشده است که به کار هاي مورد نظر و تاکید نظام سرمایهبا وجود ارزش

د و بدون مشارکت او صورت پذیرد. مشارکتی که در طول توسعه و تکامل تاریخی جوامع با تغییرات کیفی و کمی کار انسان نیازمند نباش

ترین مرحله(یعنی اینکه انسان بیشتر فکر کند و ماشین کار رو بوده است. نقش نیروي انسانی از کار بدنی به پیشرفتهانسانی در تولید روبه

گیرد.صورت می» انسانی«و سرمایه » فیزیکی«یی یعنی سرمایه ی به اتکاي دو منبع مهم سرمایهکند) رسیده است. توسعه صنعت
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که در دو انقالب کشاورزي و صنعتی تکیه . درحالیبسیار موثر باشدتولید، انتشار و کاربرد دانش الگوي اقتصاد مقاومتی میتواند در زمینه 

. در الگوي نوظهور و امروزین، پویایی و حرکت اقتصاد به ظرفیت مولد و خالق ذهن انسان آالت بوداصلی اقتصاد بر منابع طبیعی و ماشین

هاي مهم این الگوي جدید اقتصادي آن است که نهاده اصلی آن دانش و دانایی است، به این معنی که وزن تکیه دارد. در نتیجه، از ویژگی

.افزایش یافته استهاي قبلیی در مقایسه با دورهطور قابل مالحظهدانش به

اول اینکه، کمیابی درمورد آن مصداق ندارد. آنچه کمیاب است، .ها دارداین نهاده(دانش ودانایی) دو تفاوت عمده و بنیادین با سایر نهاده

از میان انبوه دانش هاي معنادار است. به این معنی که هر کشور باید با توجه به شرایط و نیازهاي خودوري از دانش در راهاستفاده و بهره

هاي مختلف در دسترس است، گزینشی عاقالنه و آگاهانه انجام دهد. دومین مشخصه تفاوت آن است که دانش به جاي بازدهی که به صورت

رفته کنند، دانش هر قدر هم که به کار گها که از قانون بازدهی نزولی تبعیت مینزولی، بازدهی صعودي دارد. یعنی برخالف سایر نهاده

تواند گذاري در دانش میدهد. سرمایهگذاري در دانش را نشان میشود، بازدهی مثبت و صعودي خواهد داشت. این ویژگی، اهمیت سرمایه

.ظرفیت تولیدي سایر عوامل تولید را افزایش داده و باعث تبدیل آنها به فرایندها و محصوالت جدید شود

آید، در این الگوي نوین اقتصادي وظیفه اصلی هم از اقتصاد دانایی محور برمیOECDهايگونه که در تعریف کشوردر مجموع همان

هاي انسانی در عامالن اقتصادي، تولید، توزیع وکاربرد دانش است. مرحله اول براي تحقق این چرخه، جذب دانش مورد نیاز است. مهارت

.محور بحث اقتصاد دانایی محور خواهد بود» سرمایه انسانی«بنابراین .این مرحله از توسعه اقتصادي نقش کلیدي دارند

بکر آن را تعقیب کرد. مشهورترین اثر علمی بکر، 1964وسیله شولتز مطرح شد و بعدها در سال به1960درسال» سرمایه انسانی«تئوري 

تواند ذاتی یا اکتسابی باشد و زمانی ایجاد د که میاي اشاره دارهاي فردياست. از نظر وي، سرمایه انسانی به دارایی)تئوري سرمایه انسانی«

هاي فردي مانند هوش، انرژي، کند که شامل دانش، مهارت و توانایی فنی، ویژگیهاي یک فرد افزایش پیدا میشود که مهارت و تواناییمی

.در گروه و تمرکز بر اهداف سازمان استنگرش، تعهد، توانایی براي یادگیري، استعداد، خالقیت، تمایل براي تسهیم اطالعات، مشارکت

طور اند. بهها و طرز فکر کارکنان دانستهها، تواناییبندي دیگر، چن و همکارانش، سرمایه انسانی را مشتمل بر دانش، مهارتدر یک طبقه

هاي کارکنان که ه منزله شایستگیشود و بها، طرز تفکر و خالقیت کارکنان متبلور میصورت ترکیبی از شایستگیتر، این عامل بهدقیق

.تواند منجر به عملکرد شغلی موثر شود، تعریف شده استمی

مدیریت منابع انسانی
یکی ازموضوعات اساسی در روابط شغلی و استخدام، «آینده خدمات عمومی اهمیت بسیاري دارد. پرداخت حقوق و دستمزد مسلما 

هاي غالب عالوه بر آن، پرداخت نمایانگر سبک مدیریت و ارزش.شودمحسوب میانگیزش، رضایت شغلی، پایبندي و حفظ کارکنان

ناشدنی مدیریت هاي حقوق و دستمزد یکی از اجزاي تفکیکمشیرو، بهبود و توسعه خطسازمانی بوده و اهمیت نمادینی دارد. از این

رسد در محیط سیاسی، اجتماعی ما که دولت و حتی ها و مشخصا بخش دولتی است. به نظر میراهبردي منابع انسانی در همه بخش

انگیزش «ها و تصمیمات حقوق و دستمزد باید میان اهداف دوگانه، رو هستند، سیاستهاي غیردولتی با محدودیت منابع روبهسازمان

ستمزد کافی براي جذب و حفظ ، تعادل ایجاد کند. هدف راهبردي باید پرداخت حقوق و د»توانایی دولت وکارفرما درپرداخت»و » وبرابري
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هایی هستند که باید خصوص کارکنان بخش عمومی هزینهتوانمندترین افراد باشد. در این راه تغییر این تصور و رویکرد که کارکنان به

هاي خی فرهنگهایی هستند که دراین جنبه از مدیریت منابع انسانی، باید توجه جدي داشت که در برکاهش یابند به این تلقی که دارایی

.گرا مانند جامعه ما ارزشمند شمرده شوند، بسیار مهم خواهدبودذاتا جمع

هاي پرداخت فردي مبتنی بر تغییر و یا تاکید افراطی بر سیستم.جدایی از دیگران، حتی اگر به معناي تایید فرد باشد، لزوما مطلوب نیست

محاباي آمیز خواهد بود. بنابراین تغییر بیت و تجربه قایل هستند، مخاطرهعملکرد به دلیل ارزش زیادي که براي احترام به ارشدی

هاي مرتبط هاي خدمات عمومی بتوانند با ارایه پرداختخصوص در خدمات کشوري که محرز نیست سازمانهاي پرداخت فردي بهسیستم

ود چراکه خدمات عمومی معموال به همکاري گسترده متکی شهاي فرد، انگیزه کارکنان را افزایش دهند، توصیه نمیبا عملکرد و توانایی

ها و هاي کاري یا بین همکاراناستفاده کرد. واقعیتی که باید سیاستهاي رقابتیدرداخل گروهتوان از آن براي ایجاد انگیزهاست و نمی

.قرار دهدابزارهاي مدیریت منابع انسانی به قصد افزایش تولید ملی(خدمات و کاال)، آن را منظورنظر

ایران در حوزه دانش و فناوري داراي باالترین شتاب علمی در جهان است

نفر دانشجو و صد 4800000کشور ایران در حوزه دانش و فناوري، داراي باالترین شتاب علمی در جهان بوده بطوریکه طبق آمار منتشره 

تحقیقاتی بال استفاده در کشور وجود و دارد این آمار سواي از نخبگانی هزار هیئت علمی با انواع آزمایشگاه هاي مجهز و توان هاي باالي 

ی است که براي کار و حقوق باال به کشورهاي اروپایی و آمریکایی مهاجرت کرده اند، در صورتیکه اگر میدان کار براي آنها در داخل فراهم م

شد مجبور به رفتن از ایران نمی شدند.
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نتیجه گیري:

توجهی شده هاي اقتصادي در طول زمان دچار تغییرات قابلگونه که گفته شد، نقش نیروي انسانی در فرایند تولید از دیدگاه نظریههمان

هاي گیرد که تنها با توانمنديقرار می» نیروي کار«گیرد که در یکسوي آن مفهومی به نام یی را در بر میها دامنهاست. این دگرگونی

شود که حاصل معرفی می» سرمایه انسانی«شود و در سوي دیگر آن، مفهوم صرف نیروي جسمی ظهور می یابد و ارزیابی میفیزیکی و 

.هاستانسان» تعهد و وفاداري«و » هوشمندي«، »تجربه«، »مهارت«، »دانش»انباشت 

ویژه در تولید کاالها و خدمات، نقشی متفاوت ها و بههاي بیشتر در سازمانها و مزیتآفرینی و خلق ارزشنقش و سهم این مقوله در ارزش

است که این تفاوت در اقتصادهاي امروزین که ویژگی آن کار با ابزارها و تجهیزات پیشرفته و تولید براساس معیارها و انتظارات کیفی 

هاي کلی اقتصاد مقاومتی(تولید یاستحده است، اهمیتی حیاتی دارد. ایفاي نقش شایسته سرمایه انسانی در حمایت از سسنگین و علی

هاي تولیدي ازیک طرف و متناسب و متعامل با محیط و پذیرتر و متکی بر منابع ملی) معطوف به شرایط درونی حوزهتر، رقابتباکیفیت

تر هاي بیشتر و رقابتیرزشوري وخلق اتر، کیفیت برتر و بهرهدرکارآیی وکارآمدي افزون«اقتضائات بیرونی(محیط دور و نزدیک) آنکه اساسا 

:یابد، نیازمند و مستلزم آن است کهتر تجلی و ظهور میپذیري وکار اخالقیهمچنین مسوولیت

یمتر کندارتر و غنیرا در کشور معنی» مدیریت«ها، تر از تخصصتر و هر چه دقیقگیري هر چه افزونبا بهره
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