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چکیده
در یـک محیـط اقتصـادی جدیـد جهانـی، شـرکت ها و سـازمان ها بـرای درآمـد و رشـد و اسـتفاده بـردن 
از مزایـای رقابـت را از طریـق دانـش و نـوآوری تخصصـی جسـت وجو می کننـد� درایـن فراینـد نقش انباشـت 
سـرمایه انسـانی نقش فوق العاده و مهمی اسـت� تأثیرات مثبت سـرمایه انسـانی بر درآمد سـازمان ها و کشـور 
بـه مـدت طوالنـی، بیشـتر در سـطح اقتصـاد کالن به رسـمیت شـناخته شـده و مـورد مطالعه و تحقیـق قرار 
گرفتـه اسـت، در حالـی که همه این دانشـمندان و محققان تأکید زیادی بر سـرمایه انسـانی دارنـد� این مطالعه 
تأثیـر سـرمایه انسـانی بـر نـرخ درآمـد درسـطح سـازمان تأمین اجتماعی را مـورد بررسـی قرار می دهـد� هدف 
این مطالعه بررسـی رابطه بین کارکرد توسـعه سـرمایه انسـانی و نوآوری بر درآمد در سـازمان تأمین اجتماعی 
اسـت� این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی اسـت� جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسـان، کارشناسـان 
ارشـد و مدیـران سـازمان تأمین اجتماعـی ایـران اسـت� بـرای جمـع آوری اطالعـات مربـوط به مبانـی نظری و 
اسـتخراج عوامـل و شـاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شـامل کتب، مقـاالت و مطالعات موردی 
اسـتفاده شـده اسـت� جهـت گـردآوری اطالعـات و داده های مورد نیـاز به منظور بررسـی فرضیه هـای پژوهش 
از پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت� بـه منظـور تأییـد روایـی، از نظر خبـرگان در ایـن زمینه بهره گرفته شـده 
و بـه منظـور تأییـد پایایـی پرسشـنامه از آزمـون الفای کرونباخ اسـتفاده شـده که میـزان آن 0/863 اسـت که 
نشـان دهنده پایایـی بـاالی آن اسـت� یافته  هـای پژوهـش بـر وجود رابطه بین کارکرد توسـعه سـرمایه انسـانی 
و نـوآوری بـر درآمـد در سـازمان تأمین اجتماعـی صحـه می گـذارد امـا با ایـن حال نتایج نشـان می دهـد که با 
وجـود ایـن رابطه، هنوز به توسـعه سـرمایه انسـانی و نـوآوری به  عنوان یک کارکرد پشـتیبان در سـازمان نگاه 
می شـود� بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا ابتدا از آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن و از نرم افـزارSPSS� 19 و 
lisrel، بـه منظـور بررسـی فرضیات اسـتفاده شـده و در پایان با اسـتفاده از مـدل معادالت سـاختاری، برازش 

کلـی مـدل پژوهـش مـورد بررسـی قـرار گرفته که همـه فرضیه هـای پژوهش مـورد تأیید قـرار گرفت� 
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مقدمه
 در دهــه اخیــر نقــش رویکــرد انســانی در توســعه و تولیــد بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت� اهمیت 
ایــن موضــوع بــه علــت نقــش مهــم عامــل انســانی درفراینــد تولیــد اســت� بزرگتریــن مزیــت رقابتی کشــورها 
ــز از آن ســرمایه  ــی نی ــروت جهان ــد اســت� بیشــترین ســهم ث ــروی انســانی توانمن و ســازمان ها داشــتن نی
انســانی اســت� در کشــور های توســعه یافته ســهم منابــع انســانی در ثروتشــان بیشــتر از ســهم منابــع فیزیکــی 
و منابــع طبیعــی اســت� در عصــر حاضــر بــا پیشــرفت ســریع فنــاوری، افزایــش رقابــت و بــاال رفتــن انتظــارات 
ــن رو  ــش هســتند� از ای ــات خوی ــا و حی ــداوم بق ــرای ت ــال راهــی ب ــه دنب ــروزی ب مشــتریان ســازمان های ام
بســیاری از ســازمان ها، راه حــل را در پــرورش نیــروی انســانی توانمنــد و کارا مــی داننــد، بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــروزی ب ــد یکــی از دغدغه هــای ســازمان های ام ــر می گذارن ــن موضــوع تأثی ــر ای ــی کــه ب شــناخت عوامل
شــمار می آیــد� از جملــه اقدام  هایــی کــه در پــرورش ســرمایه انســانی توانمنــد بســیار تأثیرگــذار اســت، ایجــاد 
سیســتم های آمــوزش قــوی و مســتحکم در ســطح ســازمان اســت� در واقــع می تــوان اینچنیــن بیــان کــرد 
کــه ســرمایه انســانی یکــی از قابلیت هــای مهــم ســازمانی اســت کــه می توانــد بــه رشــد و رقابــت و پایــداری 
ســازمان ها کمــک نمایــد� امــروزه ســرمایه انســانی بــه عنــوان یــک ارزش و شایســتگی ضــروری ســازمان ها 
ــاد  ــه ارزش ایج ــای جامع ــرای اعض ــم ب ــازمان و ه ــرای س ــم ب ــه ه ــت ک ــی اس ــود و دارای ــوب می ش محس
ــر اعتمــاد و مشــارکت کارکنــان  می کنــد� از آنجــا کــه ســرمایه انســانی تبلــور فرهنــگ ســازمانی مبتنــی ب
اســت، بنابرایــن هرگونــه اقدامــی از طــرف مدیــران بــرای غنی ســازی فرهنــگ ســازمانی در نهایــت می توانــد 

موجــب افزایــش ســرمایه انســانی و دســتیابی بــه عامــل انســانی توانمنــد و کارا شــود�  

پیشینهپژوهش
الماســی و همــکاران )1390( بــا هــدف بررســی آثــار ســرمایه گذاری در آمــوزش عالــی بــر رشــد اقتصادی 
دریافتنــد کــه در بلندمــدت ســرمایه انســانی بیشــترین تأثیــر را بــر رشــد اقتصــادی دارد و توصیــه می کننــد 
ــه موجــب  ــد ک ــانی بپردازن ــروی انس ــر نی ــت افزون ت ــه تربی ــی ب ــوزش عال ــرمایه گذاری بیشــتر در آم ــا س ب

افزایــش عرضــه نیــروی کار متخصــص بــا تحصیــالت عالــی و ارتقــا رشــد اقتصــادی خواهــد شــد� 
محمــدزاده و همــکاران )1390( بــا هــدف بررســی نقــش کیفیــت نهاد هــا و ســرمایه انســانی در منابــع 
اقتصــادی دریافتنــد کــه عامــل ســرمایه انســانی و کیفیــت نهاد هــا از مهمتریــن فاکتور هــای رشــد اقتصــادی 
ــم  ــه ســطح کیفیــت نهاد هــا و ســرمایه انســانی، تنظی ــا توجــه ب ــد ب ــه می کنن ــد و توصی ــه شــمار می رون ب
ــرای  قوانیــن و مقــررات مناســب، نقش آفرینــی مناســب در اقتصــاد، ارتقــای ســطح آمــوزش در کشــور را ب

بهبــود رشــد اقتصــادی در نظــر گیرنــد� 
ندیــری و محمــدی )1390( بــا هــدف بررســی تأثیــر ســاختار های نهــادی بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد 
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ــوع  ــوص ن ــد در خص ــه می کنن ــود دارد و توصی ــادی وج ــد اقتص ــا و رش ــن نهاد ه ــاداری بی ــه معن ــه رابط ک
نهاد هــای تأثیرگــذار بــر رشــد اقتصــادی و بررســی شــیوه اصــالح نهاد هــای ناکارآمــد بــه تحقیــق بپردازنــد� 
پــاداش و همــکاران )1390( بــا هــدف بررســی تبییــن رشــد اقتصــادی ایــران بــا رویکــرد نهــادی دریافتند 
ــد و  ــای می گذارن ــر ج ــادار ب ــر معن ــران اث ــد اقتصــاد ای ــا بطورمســتقیم و غیرمســتقیم روی رش ــه نهاد ه ک

توصیــه می کننــد دولــت در تحقــق اهــداف رشــد اقتصــادی، توســعه نهــادی را در اولویــت قــرار دهــد� 
ربیعــی )1388( بــا هــدف بررســی اثــر نــوآوری و ســرمایه انســانی بــر رشــد اقتصــادی در ایــران دریافــت 
کــه مدیریــت نــوآوری و کارآفرینــی موجــب افزایــش بهــره وری و کارایــی و تخصیــص بهینــه منابــع و عوامــل 
تولیــد در اقتصــاد شــده و بــر رشــد آن اثــر مثبــت دارد و توصیــه می کنــد کــه اقــدام بــه برگــزاری آموزش های 

ضمــن خدمــت در قالــب یــک ایــده یــا برنامــه جدیــد جهــت نــوآوری و بــاال بــردن رشــد اقتصــاد نماینــد� 
ــاز  ــای ب ــد در اقتصاد ه ــوق رش ــی مش ــوزش عال ــی آم ــدف بررس ــا ه ــادی )1388(  ب ــی و فرج ابراهیم
دریافتنــد تأثیــر آمــوزش بــر رشــد اقتصــادی در کشــور هایی کــه سیاســت های بــاز را دنبــال کرده انــد قویتــر 
ــا ایجــاد شــرایط  ــد کــه ب ــه می کنن ــادار اســت و توصی ــی مثبــت و معن ــب آمــوزش عال ــوده اســت و ضری ب

مطلــوب در آمــوزش عالــی و نهاد هــای کارآمــد اقتصــادی و اجتماعــی موجــب رشــد اقتصــادی شــوند� 
ــد  ــا رش ــانی ب ــروی انس ــرمایه گذاری در نی ــه س ــی رابط ــدف بررس ــا ه ــپهبان )1388(  ب ــی و س الماس
اقتصــادی دریافتنــد آمــوزش عالــی نقــش محــوری و اساســی در رشــد اقتصــاد دارد و ســرمایه انســانی موجب 
رشــد آن می شــودو توصیــه می کننــد کــه بــا ســرمایه گذاری بیشــتر در تربیــت نیــروی انســانی، نوآوری هــا 

و حمایــت و پشــتیبانی مالــی موجبــات رشــد اقتصــادی را فراهــم آورنــد� 
عمــادزاده و همــکاران )1388(  بــا هــدف بررســی اثــر کیفیــت نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد 
متغیر هــای آموزشــی، تجربــه و ســالمت نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی اثــر مثبــت دارد و توصیــه می کننــد 
کــه کشــور های مختلــف بــه برگــزاری دوره هــای آمــوزش رســمی بــا کســب دانــش بیشــتر و نــوآوری و ابــداع 

خلــق تکنولــوژی و همچنیــن تأمیــن مالــی دررشــد اقتصــادی بپردازنــد� 
علمــی و جمشــیدنژاد )1387( بــا هــدف بررســی اثــر آمــوزش بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد رابطــه مثبت 
ــک  ــوزش ی ــه آم ــی ک ــد از آنجای ــه می کنن ــوزش و رشــد اقتصــاد وجــود دارد و توصی ــن آم ــاداری بی و معن
ــوزش  ــرمایه گذاری های کالن را در آم ــد س ــت بای ــادی اس ــعه اقتص ــد و توس ــد رش ــدی در فراین ــل کلی عام

نیــروی انســانی بطــور رســمی متمرکــز کننــد� 
ربیعــی )1387( بــا هــدف بررســی نقــش تحقیــق و توســعه در اقتصــاد دریافــت یــک ارتبــاط تنگاتنــگ 
و پویــا بیــن پژوهــش، آمــوزش و درآمــد وجــود دارد کــه بــر نــوآوری در ســازمان تأثیــر می گــذارد و توصیــه 
می کنــد نحــوه مدیریــت نوآورانــه در یــک نمــودار شــبکه ای در ســازمان ها را بــه منظــور دســتیابی بــه رشــد 

اقتصــادی در پیــش گیرنــد� 
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زمــان و همــکاران1 )2012( بــا هــدف بررســی نقــش عوامــل مهــم اقتصــاد کالن در پاکســتان دریافتنــد 
ســرمایه انســانی اثــر مثبــت و معنــاداری در رشــد اقتصــادی دارد و توصیــه می کننــد دولــت بــه بهبــود زیــر 

ســاخت ها و کیفیــت منابــع انســانی دررشــد اقتصــادی تمرکــز کنــد�
سرنیواسـان و همـکاران 2 )2011( بـا هـدف بررسـی نقـش رابطه علی بین سـرمایه گذاری خارجی و رشـد 
اقتصـادی دریافتنـد ایجـاد یک رابطـه  بلندمدت دو طرفـه بین سـرمایه گذاری خارجی و داخلـی موجب پیوند 
آنهـا در رشـد اقتصـادی شـده اسـت و توصیـه می کننـد کـه اقدام  هـا و سیاسـت های مؤثـر را به منظـور بهبود 

مهـارت و ایجـاد قابلیت هـای منابـع انسـانی جذب و سـود در رشـد اقتصـادی در دراز مـدت در نظر گیرند� 
ــای  ــادی و چالش ه ــد اقتص ــرای درک رش ــی ب ــی چارچوب ــدف بررس ــا ه ــکاران3 )2011( ب ــن و هم آل
توســعه در شــرق اروپــا دریافتنــد بــرای توســعه پایــدار در دســترس بــودن ســرمایه مالــی ضــروری اســت و 
ــوآوری و واســطه گــری مالــی در رشــد اقتصــادی اقــدام کننــد�  ــه ایجــاد ن توصیــه می کننــد کــه نســبت ب
هونـگ وی4 و همـکاران )2011( بـا هـدف بررسـی نقـش کیفیـت رشـد اقتصـادی در چیـن از طریـق 
اندازه گیـری میـزان پیشـرفت تکنولوژیکـی دریافتنـد رشـد اقتصـادی در چیـن با سـرمایه گذاری در پیشـرفت 
تکنولوژیکـی افزایـش می یابـد و توصیـه می کننـد کـه بـرای سـرعت بخشـیدن بـه ایـن پیشـرفت بـه تقویت 
نـوآوری، سـرمایه گذاری در توسـعه منابـع انسـانی بـه منظـور تسـهیل در ارتقـا رشـد اقتصـادی توجـه کنند� 
ــرمایه های  ــرمایه گذاری در س ــاالی س ــرات ب ــش اث ــدف بررســی نق ــا ه ــکاران )2011( ب ــگ5 و هم جیان
انســانی در چیــن دریافتنــد ســرمایه گذاری بــه عنــوان نقطــه عطفــی در رشــد اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده 
ــاال نگــه داشــتن ســطح ســرمایه گذاری در ســرمایه انســانی می تواننــد نقــش  ــا ب و توصیــه می کننــد کــه ب

مهمــی را در رشــد اقتصــادی ایفــا کننــد� 
ــا هــدف بررســی توســعه ســرمایه انســانی در رشــد اقتصــادی کشــور های آفریقــای  هاکمــل6 )2010( ب
دریافــت کــه ســرمایه انســانی بــرای رشــد اقتصــادی ایــن کشــور ها مهــم اســت و ســرمایه گذاری مالــی بــرای 
ارتقــا ســرمایه انســانی نقــش ویــژه ای دارد و توصیــه می کنــد دولــت ســرمایه گذاری کارآمدتــر و مؤثرتــری را 

بــا تنظیــم برنامه هــای ویــژه در زمینــه منابــع انســانی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی بــه کار گیرنــد� 
رودریـک7 و همـکاران )2004( بـا هـدف بررسـی نقش عوامل بنیادین تأثیرگذار بر رشـد اقتصـادی نهادها، 
موقعیـت جغرافیایـی و تجـارت دریافتنـد کیفیـت نهـادی در بیـن ایـن سـه عامـل بیشـترین تأثیر را بر رشـد 

 1.Zaman,& et.al

2.Srinivasan, & et.al
 3.Allen, & et.al 
 4. Hongwei
 5.Jiang
 6.Hakeeml
 7.Rodrik
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اقتصـادی دارنـد و توصیـه می کننـد ارتقـاء کیفیـت نهاد هـا در رشـد اقتصـادی را مد نظر قـرار دهند� 
ــر  ــر آن ب ــانی و اث ــروی انس ــرمایه گذاری در نی ــی س ــدف بررس ــا ه ــپیگل1 )1996( ب ــب و اس ــن حبی ب
رشــد اقتصــادی دریافتنــد بیــن ســرمایه انســانی و رشــد اقتصــادی رابطــه مثبــت و جــود دارد و در مطالعــات 
ــوده و  ــر ب ــر غنی ت ــه و ماه ــانی باتجرب ــرمایه انس ــر س ــه از نظ ــور های ک ــه کش ــد ک ــخص کرده ان ــود مش خ
تمایــل بــه اختــراع کاال هــای جدیــد داشــته اند نــرخ رشــد ســریعتری را تجربــه کرده انــد� لــذا پیشــنهاد بــه 

ــد�  ــا می کنن ــوزش آنه ــانی و آم ــروی انس ــتر روی نی ــرمایه گذاری بیش س
ســاوادیس و زاکاردیــس2 )2003( بــا هــدف بررســی اثــر تحقیــق و آمــوزش بــر تولیــد صنعتــی دریافتنــد 
کــه آمــوزش و ســرمایه گذاری داخلــی هــر دو باعــث رشــد بهــره وری می شــوند کــه آمــوزش در رشــد اقتصــاد 

تأثیرگــذار اســت و توصیــه می کننــد تحقیــق و آمــوزش و نــوآوری را بــرای رشــد اقتصــادی بکارگیرنــد�  
بلــوم و همــکاران3 بــا هــدف بررســی تأثیــر ســرمایه انســانی بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد بیــن ســرمایه 
انســانی و رشــد اقتصــادی رابطــه معنــاداری وجــود دارد و توصیــه می کننــد کــه بــا در نظــر گرفتــن تجربــه 
نیــروی کار بــه نتیجــه بهتــری در رشــد اقتصــادی دســت یابنــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده تأثیــر مثبــت 

ســرمایه انســانی بــر رشــد اقتصــادی اســت� 

روشپژوهش
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی اســت و از لحــاظ روش از نــوع تحقیقــات همبســتگی 
ــن تحقیــق  ــن تحقیــق ســازمان تأمین اجتماعــی اســت� جمــع آوری داده هــا در ای ــاری ای اســت� جامعــه آم
ــای وب�  ــود در فض ــی موج ــای اطالعات ــه، بانک  ه ــتفاده از کتابخان ــت� اول، اس ــده اس ــام ش ــه دو روش انج ب
ــت  ــه در نهای ــاً 200 پرسشــنامه درســطح ســازمان ک ــه مجموع ــا ک ــع آنه دوم، طراحــی پرسشــنامه و توزی
189 پرسشــنامه جمــع آوری و مــورد تحلیــل قــرار گرفــت� تجزیــه و تحلیــل داده  هــا در دو ســطح توصیفــی 
)فراوانــی، درصــد، میانگیــن و انحــراف معیــار( و اســتنباطی )آزمــون تــی تــک نمونه ای، همبســتگی پیرســون، 
آزمــون نرمــال بــودن داده هــا، تحلیــل مســیر( صــورت گرفتــه اســت� بــرای ورود داده  هــا و بررســی ویژگی  های 

جمعیــت شــناختی، آزمــون فرضیــات پژوهــش از  نرم افــزارSPSS� 19 و lisrel، اســتفاده شــده اســت� 

نقش آموزش برسرمایه انسانی و رشددرآمد
یکــی از عوامــل بســیار مهــم و تأثیرگــذار در ســرمایه انســانی و رشــد تولیــد، آمــوزش اســت بــه دلیــل 
نقــش مهمــی کــه آمــوزش و پــرورش در رفتــار فــردی، ســازمانی و اجتماعــی دارد و تأثیــری کــه بــر فراینــد 

1.Ben Habib & Spiegel 
2.Savvides & Zachariadis
3.Bloom & et.al
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رشــد تولیــد می گــذارد ســبب شــده تــا شــاخه جدیــدی در علــم مدیریــت و اقتصــاد بــا عنــوان مدیریــت و 
یادگیــری و فنــون اکتســابی و در اقتصــاد آمــوزش و پــرورش توســعه یابــد و بــه علــت نیاز هــای روزافــزون 
جامعــه بــه آمــوزش از پیشــرفت قابــل مالحظــه ای برخــوردار باشــد� اصــوالً بحــث بــر ســر آمــوزش بیشــتر 
حــول محــور پــرورش منابــع انســانی کارآمــد اســت کــه در اقتصــاد دانــش محــور، جــزء منابــع تعیین کننــده 
توســعه محســوب می شــود� اثــر آمــوزش بخصــوص آمــوزش عالــی بــر رشــد تولیــد بــه محیــط و سیاســت های 
ــازار  ــه وســیله ب ــی یــک صنعــت اســت، فعالیت هــای ایــن صنعــت ب اقتصــادی وابســته اســت� آمــوزش عال
متعــادل یعنــی خدمــات آمــوزش عالــی، ســرمایه انســانی و اعتبــارات ســرمایه انســانی از یــک طــرف و دولــت 
از طــرف دیگــر ســامان می یابــد� تحقیقــات نشــان می دهنــد تغییــرات در آمــوزش عالــی بــا شــتاب زیــادی 
ــت و اقتصــاد اســت�  ــش در مدیری ــتفاده بیشــتر از دان ــی، اس ــد دگرگون ــن رون ــرد و مهمتری صــورت می گی
ــه ســرمایه گذاری آموزشــی از  تأمیــن ســرمایه انســانی مســتلزم انجــام فعالیت هــای آموزشــی اســت� هرگون
یــک ســو قابلیت هــای نیــروی انســانی را ارتقــا می بخشــد و از ســوی دیگــر نیــروی کار را بــرای اســتفاده بهتــر 
از فنــاوری جدیــد تولیــد، مهیــا می ســازد و بــه ایــن ترتیــب راه رشــد و توســعه اقتصــادی را بــرای کشــور ها 
ــر تشــکیل ســرمایه فکــری و  ــا تأکیــد ب ــوآوری تکنولوژیــک ب ــق ن ــی از طری همــوار می ســازد� آمــوزش عال
انســانی از طریــق سیاســتگذاری و برنامه ریــزی اســتراتژیک، مدیریــت اطالعــات ومدیریــت دانــش و گســترش 
ــش  ــاد دان ــر اقتص ــی ب ــم و مثبت ــش مه ــد نق ــعه ای می توان ــی و توس ــرمایه ای زیربنای ــاخت های س ــر س زی
داشــته باشــد� نتایــج حاصــل از مطالعــات تجربــی نشــان می دهــد کــه آمــوزش بــر رشــد درآمــد تأثیــر مثبــت 
و معنــادارو قابــل توجهــی دارد� از ایــن رو شایســته اســت کــه در سیاســتگذاری های کالن اقتصــاد، توجهــی 
بیــش از پیــش بــه آمــوزش نیــروی انســانی صــورت  گیــرد، ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای اســتفاده مؤثــر از 
ــد اقتصــادی و  ــاز کــه در آن نهاد هــای کارآم ــگان آن، در اقتصاد هــای ب ــی و دانش آموخت نظــام آمــوزش عال

اجتماعــی بــه خوبــی رشــد می کننــد، عامــل اصلــی اثــر آمــوزش بررشــد درآمــد اســت� 

نقشآموزشبرنوآوریورشددرآمد
می توان به سه صورت، نقش آموزش بر نوآوری و رشد درآمد را بررسی کرد� 

ــد و تفــاوت در ایــن  - نگــرش اول: کارکنــان آمــوزش دیــده و آمــوزش ندیــده داده مشــابهی در تولید ان
اســت کــه بازدهــی آمــوزش دیده هــا بیشــتر اســت� بــه عنــوان مثــال، یــک کارمنــد آمــوزش دیــده معــادل 

ســه کارمنــد آمــوزش ندیــده اســت�
بــر ایــن مبنــا، باالرفتــن ســطح آمــوزش بــر نــوآوری و رشــد درآمــد اثــری مشــابه بکارگیــری نیــروی کار 

بیشــتر را خواهــد داشــت� 
- شــیوه دوم اینکــه کارکنــان آمــوزش دیــده و آمــوزش ندیــده، درفراینــد تولیــد مشــابه نیســتند� یعنــی 
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فراینــد تولیــد ایــن کارکنــان دارای دانــش و مهــارت متفــاوت و یکســان نیســت و ســطح نــوآوری آنهــا بــا 
هــم تفــاوت دارد� بــا ایــن شــیوه بررســی، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیشــتر شــدن امکانــات آموزشــی و 
در نتیجــه کاســتن از تعــداد کارکنــان آمــوزش ندیــده باعــث می شــودکه نــوآوری و رشــد درآمــد بتوانــد در 

ــرد�  ــار گی ــکار و در اختی ــری را ب ــات پیچیده ت ــد و خدم ــای تولی فرایند ه
- نگــرش ســوم هــم ایــن اســت کــه فنــاوری تولیــد بــا ســرعتی تغییــر می کنــد کــه بــرای بــاال بــردن 

ظرفیــت رشــد درآمــد درجــذب فنــاوری تــازه، آمــوزش اســاس اســت� 
نگــرش ســوم بــه واقــع، فــرم ســاده شــده تئــوری رشــد اقتصــادی درونزاســت کــه براســاس آن، آمــوزش 
بیشــتر، یعنــی ســرمایه انســانی بیشــتر باعــث می شــودکه فنــاوری تــازه بیشــتری تولیــد شــود و ایــن فنــاوری 

بیشــتر، نیــز رشــد اقتصــادی را تشــدید خواهــد کــرد� 
فنـاوری جدیـد یـا بـه صورت نـوآوری مورد اسـتفاده قرار می گیـرد یا در شـرایط دیگری باعث می شـودکه 

اقتصاد کم توسـعه یافته، توسـعه پیدا کند� در هر دو مورد، نقش سـرمایه انسـانی اساسـی اسـت� 
شـواهد آمـاری موجـود نشـان می دهـد کـه خانوار هـای ثروتمندتـر دارای وضع اقتصـادی خوبی هسـتند، 
مقولـه آمـوزش و بهداشـت از اهمیـت بیشـتری برخودار اسـت� همین جـا باید اضافه کنـم این رابطـه، رابطه ای 
یکسـویه نیسـت� یعنـی، در عیـن حـال، آمـوزش بیشـتر هم می توانـد به درآمـد بیشـتر و درآمد بیشـتر باعث 
نـوآوری جدیـد می گردد� کسـانی که سـطح آمـوزش باالتری دارنـد و از بهداشـت عمومی باالتـری برخوردارند، 
معمـوالً درآمـد بیشـتری دارنـد و بـه همـان نسـبت می تواننـد، بـرای دسـتیابی بـه سـرمایه انسـانی بیشـتر، 
سـرمایه گذاری بیشـتری کننـد ولـی بـه عنـوان یک سیاسـت توسـعه، بایـد، دربرخورد بـه این رابطه دو سـویه 
دقـت زیـادی بـه خـرج داد� یعنـی در جامعه ای کـه فقر گسـترده ای وجود دارد، مسـئله تولید و توزیع مناسـب 

و مطلـوب خدمـات بهداشـتی و آموزشـی اهمیـت فوق العـاده ای پیـدا می کند� 

تعریفنوآوری
نوآوری عبارت است از »هر نوع تفکر، رفتار یا چیزی که به طور کیفي نسبت به اشکال موجود، جدید است 
و تازگي دارد« مفهــوم نــوآوری را می تــوان از دیدگاه هــای مختلــف تعریــف کــرد: نــوآوری از نظــر شــومپیترو 
ــی و  ــای صنعت ــاری و کاربرد ه ــق ارزش تج ــع را از طری ــوال و مناب ــز در ام ــه تمرک ــیک ک ــدگاه کالس دی
طبقه بنــدی آن را در چهــار بعــد تعریــف کــرد: محصــول جدیــد، رونــد جدیــد؛ یــک بــازار جدیــد و شــکل 
ــورد شناســایی و اســتفاده از  ــا در م ــوآوری ذات ــع از چشــم انداز، »ن ــدی از ســازمان اســت� هــدف و تاب جدی
فرصت هایــی را بــرای ایجــاد محصــوالت جدیــد، خدمــات یــا شــیوه های جدیــد کار اســت«، بنابرایــن، فراینــد 
»دســتیابی بــه نــوآوری« برابــر اســت بــا پیگیــری مــداوم بهره بــرداری از دانــش جدیــد و منحصــر بــه فــرد 
بــرای اینکــه بیشــتر در جزئیــات، تفــاوت بیــن نــوآوری و اختــراع را بیــان کنیــم� نــوآوری نه تنهــا یــک ایــده 
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یــا دانــش جدیــد اســت، امــا نیــز بــا موفقیــت بــه کاربــرد واقعــی و اســتفاده تجــاری ممکــن اســت بــا تأخیــر 
طوالنــی زمانــی بیــن اختــراع و نــوآوری بــه وجــود آیــد، فراینــد منعکس کننــده ای از پیشــنهاد و ایده هــای 

جدیــد اســت، و بــه کارگیــری آنهــا در نهایــت راه تجاری ســازی آنهــا وجــود داشــته باشــد� 

نقش نوآوری وسرمایه انسانی بر درآمد
نـوآوری یکـی از عوامـل مؤثـر بـر رشـد درآمـد اسـت� نـوآوری، ارتبـاط مثبت با سـرمایه انسـانی بخصـوص در 
بخـش تحقیـق و توسـعه و ذخیـره دانـش دارد� یـک ارتبـاط مهـم ولـی ضعیف بین نـوآوری و رشـد درآمـد وجود 
دارد� پژوهش هـای نوآورانـه، بـه کشـور ها کمـک می کنـد تـا جهت گیری هـای اقتصـادی و بخش هـای صنعتی خود 
را مشـخص و در جهـت پیشـرفت درآمـد و مزیـت نسـبی حرکـت کننـد� بـه ایـن شـکل کـه کارآفریـن سـازمانی، 
جهت گیـری سـازمان ها را مشـخص می کنـد و میـزان درآمـد بنـگاه را افزایـش می دهـد و افزایـش درآمد ناشـی از 
نـوآوری در نهایـت بـر کل اقتصـاد تأثیـر می گـذارد و رشـد درآمد را به همـراه خواهـد آورد� کمبود نـوآوری یکی از 
عوامـل اصلـی پاییـن بـودن سـطح رشـد درآمـد در کشـور های در حال توسـعه اسـت و تا زمانـی که این کشـور ها 
نـوآوری و آموزش هـای اسـتفاده از علـوم و دانـش و افزایـش سـطح مهارت هـای حرفـه ای را ارتقا نداده انـد، بازدهی 
و کارایـی نیـروی کار و سـرمایه در سـطح نـازل باقـی می مانـد و رشـد درآمـد کاهش می یابـد� تحقیق و توسـعه در 
اقتصـاد هـم از طریـق افزایـش نـوآوری و هـم از طریـق افزایـش پتانسـیل های تقلیـد فناورانه، رشـد و بهـره وری را 
افزایـش می دهـد� ویژگـی بـارز ایده هـا و نوآوری ها این اسـت کـه رقابت پذیر نیسـتند� یعنـی اسـتفاده از یک عامل 
سـبب محدودیـت در اسـتفاده دیگـران نمی شـود� با دسـتیابی بـه روش جدیـد، دیگران بـه راحتی می تواننـد آن را 
بـه کار گیرنـد، بـدون اینکـه این مسـئله سـبب منع اسـتفاده کنندگان اولیه شـده باشـد� هزینه تحقیق و توسـعه و 
نـوآوری و فناوری هـای جدیـد بـه بنگاه هـای اقتصـادی اجـازه می دهـد تـوان درآمـد خـود را ارتقا بخشـند که این 
امـر نیـز منجر به رشـد ظرفیت، کاهـش هزینه، افزایـش کیفیت و افزایش سـرعت در تحویل کاال می شـود� نوآوری 
سـبب ایجـاد تحقیـق و توسـعه می شـود و تحقیـق و توسـعه زمینه سـاز نـوآوری اسـت کـه موجـب رشـد درونزای 
اقتصـاد خواهـد شـد� نوآوری سـبب افزایش درآمـد از طریق افزایـش توان درآمد افـراد و نهایتاً افزایش رشـد درآمد 
می شـود� بـرای ارتقـای سـرمایه انسـانی بایـد بر نـوآوری و خالقیت سـرمایه انسـانی تأکید کـرد برای دسـتیابی به 

ایـن مهـم، افزایـش سـرمایه گذاری در منابـع انسـانی می تواند بر رشـد درآمد تأثیر بسـزایی داشـته باشـد� 

نقشنهادهابرسرمایهانسانیورشددرآمد
طــی تحقیقــات انجــام شــده نهاد هــا در رشــد تولیــد اهمیــت بســزایی دارد� بــه طــوری کــه نقــش نهاد هــا 
در رشــد اقتصــادی، توســط اقتصاددانــان بســیاری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت� نهاد هــا محدودیت هــای 
طراحــی شــده توســط انســان ها هســتند کــه تعامــالت بشــری را شــکل می دهنــد بــه زبــان فنــی اقتصــادی، 
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نهاد هــا مجموعــه انتخاب هــای افــراد را معیــن کــرده و آن رامحــدود می کننــد� 
محمـدزاده و همـکاران طـی مطالعـه ای بـا هدف بررسـی نقش کیفیـت نهاد ها و سـرمایه انسـانی در منابع 
اقتصـادی دریافتنـد کـه عامل سـرمایه انسـانی و کیفیت نهاد هـا از مهمترین فاکتور های رشـد درآمد به شـمار 
می رونـد و توصیـه می کننـد بـا توجـه بـه سـطح کیفیـت نهاد هـا و سـرمایه انسـانی تنظیـم قوانیـن و مقررات 
مناسـب، نقش آفرینی مناسـب در اقتصاد، ارتقای سـطح آموزش در کشـور را برای بهبود رشـد درآمد در نظر 
گیرنـد� در مطالعـات صـورت گرفتـه نهاد ها موضوعیـت دارند و عملکرد اقتصادی هر کشـور را تغییـرات نهادی 
آن کشـور تعیین می کند� نهاد ها و سـاختار انگیزشـی که حاصل نهاد های جامعه هسـتند عامل اصلی توسـعه 
یا عدم توسـعه کشـور ها هسـتند� در واقع اگر مجموعه نهاد ها درآمد و نوآوری را تشـویق کنند، مسـیر توسـعه 
را همـوار می کننـد در مقابـل، برخـی رویکرد هـا اذعان می کننـد عوامل غیرنهادی مانند سـرمایه انسـانی وجود 
دارد کـه اثرگـذاری نهاد هـا بـر رشـد درآمـد را کم رنـگ می کنـد� تحریک رشـد درآمد مسـتلزم وجـود محیط 
نهـادی مناسـب در آن بـرای تسـهیل کـردن فعالیت هـای اقتصـادی از طریق کاهـش هزینه های مبادله اسـت� 
در واقـع، وجـود نهاد هـای اقتصـادی و سیاسـی نـاکارا ماننـد حقـوق مالکیـت ناامـن و بی ثبات سـبب شـده تا 
انگیزه هـای کافـی بـرای سـرمایه گذاری و در نتیجـه افزایـش محصـول وجود نداشـته باشـد ومانع رشـد درآمد 
گـردد� نتایـج تحقیقـات تجربـی نشـان می دهـد کـه نمی تـوان نقـش نهاد هـا را درکنـار عوامـل مهمـی مانند 
سـرمایه انسـانی نادیـده گرفـت و در همـان حال، سـرمایه انسـانی به خـودی خود نقشـی تعیین کننـده ندارد� 
وقتـی اثـر نهاد هـای اقتصـادی را نسـبت به سـرمایه انسـانی مقایسـه می کنیم نهاد هـا نقـش تعیین کننده تری 
دارنـد و ایـن بـدان معناسـت که دراقتصاد، سـرمایه گذاری در سـرمایه انسـانی نیز مسـتلزم یـک محیط نهادی 
کاراسـت� کیفیـت نهـادی در فراینـد اثرگذاری عوامل غیرنهادی مانند سـرمایه انسـانی بر رشـد درآمد نیز مؤثر 
اسـت� بنابرایـن، نهاد هـا چـه بـه طـور مسـتقیم و چـه به طـور غیرمسـتقیم، روی رشـد درآمـد اثر معنـادار بر 
جـای می گذارنـد� توصیـه سیاسـتی ناشـی از چنیـن یافته ای ایـن خواهد بود کـه دولت در تحقق اهداف رشـد 

درآمـد باید توسـعه نهـادی را در اولویت قـرار دهد�

رابطه بین سرمایه انسانی و رشددرآمد
ــا رشــد درآمــد بســیار تأمــل برانگیــز و قابــل توجــه اســت� در اصــل ایــن  رابطــه ســرمایه انســانی ب
دو از اجــزا و مؤلفه هــای جدایی ناپذیــر و دســتمایه رشــد درآمــد در ســازمان محســوب می شــوند� 
ــه  ــد ب ــی رشــد درآم ــد تشــکیل ســرمایه انســانی محــور اصل ــروی انســانی و فراین ســرمایه گذاری در نی
ــل ســرمایه انســانی و رشــد  ــان دو عام ــر اســاس رابطــه می ــوع توســعه ب ــای متن ــد� الگو ه شــمار می آی
ــه می شــود� آمــوزش از طریــق افزایــش موجــودی ســرمایه انســانی، بهــره وری  درآمــد در ســازمان ها ارائ
نیــروی انســانی در ســازمان را ارتقــاء می دهــد و در نتیجــه در فراینــد رشــد درآمــد نقــش مؤثرتــری را 
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ایفــا می کنــد� رشــد درآمــد پایــه و اســاس توســعه در ســازمان اســت� افزایــش درآمــد ملــی هــر کشــور 
بایــد تحقــق یابــد تــا ایــن افزایــش درآمــد بــه بهبــود شــاخص های توســعه بــدل شــود، امــا رشــد درآمــد 
خــود مســتلزم عواملــی اســت کــه از جملــه آنهــا نیــروی انســانی متخصــص اســت� اهمیــت نیروی انســانی 
در فراینــد درآمــد جوامــع بشــری بــه مثابــه مهمتریــن عامــل درآمــد را در ســازمان نشــان داده می شــود� 
نیــروی کار دانــش آموختــه )ســرمایه انســانی( می توانــد بــه بهبــود کیفیــت کاال کمــک کنــد و از طرفــی 
نقــش برنامه ریــز و هدایت کننــده داشــته باشــد� نیــروی انســانی کارآمــد، امــکان افزایــش درآمــد و ارزش 
ــعه نیافتگی در  ــل توس ــد از دالی ــم می توان ــل مه ــن عام ــه ای ــی ب ــی آورد و بی توجه ــم م ــزوده را فراه اف
ــهم آن  ــش س ــانی و افزای ــرمایه انس ــرمایه گذاری در س ــد� س ــعه باش ــال توس ــور های در ح ــی از کش برخ
درکل ســرمایه گذاری کشــور، باعــث بهره بــرداری بهتــر از ســرمایه فیزیکــی می شــود و عامــل مهمــی در 
فراینــد رشــد و توســعه اقتصــادی بــه شــمار مــی رود� بیشــتر اقتصاددانــان معتقدنــد در حقیقــت کمبــود 
ــودن ســطح رشــد درآمــد درســازمان و در  ــازل ب ســرمایه گذاری در ســرمایه های انســانی عامــل اصلــی ن
ــرورش را در دســتور  ــوزش و پ ــن ســازمان ها آم ــه ای ــی ک ــا زمان کشــور های در حــال توســعه اســت و ت
کارخــود قــرار ندهنــد و اســتفاده از علــم و دانــش و افزایــش ســطح مهارت هــای حرفــه ای را ارتقــا ندهنــد، 
بازدهــی و کارایــی نیــروی کار و ســرمایه در ســطح نازلــی باقــی می مانــد و رشــد درآمــد بــا کنــدی و بــا 
ــانی  ــرمایه انس ــد و س ــد درآم ــت رش ــوان گف ــت می ت ــرد� در نهای ــورت می گی ــنگین تر ص ــای س هزینه ه
در تولیــد، درآمــد و اقتصــاد ســازمان دارای اثــرات متقابــل هســتند، بــه ایــن معنــا کــه تغییــرات در هــر 
یــک باعــث تغییــرات در دیگــری می شــود� بــا جمع بنــدی ایــن تحقیقــات، فرضیه هــای پژوهــش بدیــن 

ــود: ــه می ش ــورت ارائ ص
1- بین کارکرد سرمایه انسانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد
2- بین کارکرد سرمایه انسانی و آموزش رابطه معناداری وجود دارد�

3- بین کارکرد سرمایه انسانی و محیط سازمانی رابطه معناداری وجود دارد�
4- بین کارکرد سرمایه انسانی و درآمد رابطه معناداری وجود دارد�

تحلیلدادههابرایفرضیههایتحقیق
قبــل از وارد شــدن بــه مرحلــه آزمــون فرض هــا الزم اســت تــا از وضعیــت نرمــال بــودن متغیر هــا اطــالع 
ــر اســاس نرمــال بــودن یــا نبــودن متغیر هــا از آزمون هــای پارامتریــک یــا ناپارامتریــک  ــا ب حاصــل شــود ت
اســتفاده شــود� در ابتــدا آزمــون نرمــال بــودن داده هــا براســاس آزمــون )کولموگــروف – اســمیرنوف( بــرای 

همــه متغیر هــای تحقیــق انجــام شــد و همــه آنهــا در ســطح درصــد نرمــال بودنــد� 
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نمودارشماره)1(

 RMSEA اســت� کــه در ایــن مــدل )CMIN/DF( و )RMSEA( ــرازش مــدل مهمتریــن شــاخص های ب
برابــر 0/1 و مقــدار )CMIN/DF) هــم برابــر 2/17 می باشــد� مقــدار )CMIN/DF(هــر چــه کوچکتــر از عــدد 
3 باشــد مــدل دارای بــرازش بهتــری اســت� شــاخص RMSEA میانگیــن مجــذور خطا هــای مــدل اســت� ایــن 
ــر  ــی مقادی ــدار 0/08 اســت یعن ــن مق ــدل ســاخته می شــودحد مجــاز ای ــای م ــر اســاس خطا ه شــاخص ب
ــه دلیــل  ــا در اینجــا ب ــی خــوب اســت� ام ــر 0/05 خیل ــول هســتند و همیــن طــور زی ــل قب ــر 0/08 قاب زی
نامناســب بــودن شــاخص های بــرازش، خطا هــا بــا باال تریــن شــاخص اصــالح بــه هــم وصــل و در نتیجــه آن، 
شــاخص های بــرازش مــدل بهبــود یافتنــد لــذا می تــوان گفــت مــدل از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت� 
طبــق نمــودار شــماره 1 بعــد از محاســبه بــار عاملــی اســتاندارد بایــد آزمــون معنــاداری صــورت گیــرد� 
بارعاملــی آمــاره t شــاخص  های ســنجش هــر یــک از ابعــاد مــورد مطالعــه در ســطح اطمینــان 5% مقــداری 
ــر  ــر آمــوزش ب ــن ترتیــب اث ــه ای ــادار اســت� ب ــط مشــاهده شــده معن ــن رواب ــر از 1/96 اســت� بنابرای بزرگت
ــمی  ــای غیررس ــمی )0/39( و نهاد ه ــای رس ــالمتی )0/41(، نهاد ه ــت و س ــانی )0/73( بهداش ــرمایه انس س

)0/35( و همچنیــن اثــر ســرمایه انســانی بــر محیــط نوآورانــه برابــر )0/98( اســت� 

یافتههایپژوهش
به این ترتیب با ضرایب به دست آمده می توان ادعا کرد:      

 1- رابطه معنا داری )844%( بین عوامل نوآوری و کارکرد سرمایه انسانی وجود دارد  
2- رابطه معنا داری )729%( بین عوامل آموزش و کارکرد سرمایه انسانی وجود دارد�   

3- رابطــه معنــا داری )602%( بیــن عوامــل محیــط نهاد هــای رســمی و غیررســمی ســازمان و کارکــرد 
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ســرمایه انســانی وجــود دارد�   
4- رابطه معنا داری )524%( بین عوامل درآمدی و کارکرد سرمایه انسانی وجود دارد�   

هرچــه ضریــب بــه یــک نزدیکتــر باشــد رابطــه معنا دارتــر و هــر چــه بــه صفــر نزدیکتــر باشــد رابطــه 
کمتــر معنــا دار اســت� 

ضمــن اینکــه مقــدار پذیــرش دوطرفــه )P value( هــر چــه کوچکتــر از 0/05 باشــد و بــه طــرف صفــر 
میــل کنــد�  )در جــدول ضریــب پیرســون( نشــانه وجــود ارتبــاط بیــن متغیر هــا اســت� 

نتیجهگیری
همان طــوری کــه در مباحــث و یافته هــای قبلــی بــه آن اشــاره شــد، نتایــج تحقیقــات انجــام شــده در 
مــورد تأثیــرات نقــش ســرمایه انســانی بــر رشــد درآمــد دارای نقــاط مشــترک زیــادی بوده انــد کــه در مقالــه 

حاضــر تنهــا بــه ذکــر تعــدادی از مشــترکات پرداختــه شــده اســت� 
همان طــوری کــه در مباحــث تئوریــک در زمینــه موضــوع مقالــه اشــاره شــد بررســی تأثیــرات ســرمایه 
انســانی برنــوآوری و رشــد درآمــد هــدف پژوهــش حاضــر بــوده کــه بــه واســطه آن و بکارگیــری عوامــل مؤثــر 
ــه  ــوان موجــب بهبــود در ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد شــود� طبــق مطالعــات انجــام گرفت ــر آن می ت ب
عوامــل متعــددی در ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد نقــش دارنــد، کــه بــر نقــش و اهمیــت ســرمایه انســانی 
در رشــد درآمــد تأکیــد شــده اســت، آمــوزش نیــروی انســانی کارآمــد کــه در ســازمان های دانش محــور جــزء 
ــر  ــع تعیین کننــده توســعه محســوب می شــود یکــی از مســائل مهــم و مــورد توجــه اســت� آمــوزش ب مناب
درآمــد تأثیــر مثبــت و معنــادار و قابــل توجهــی دارد� از ایــن رو شایســته اســت کــه در سیاســتگذاری های 
کالن ســازمانی توجــه بیــش از پیــش بــه آمــوزش نیــروی انســانی صــورت گیــرد� در ســازمان های صنعتــی، 
ســرمایه گذاری در ســرمایه انســانی نیــز مســتلزم یــک محیــط نهــادی کار اســت� کیفیــت نهــادی در فراینــد 
ــر رشــد تولیــد نیــز مؤثــر اســت� بنابرایــن، نهاد هــا  اثرگــذاری عوامــل غیرنهــادی ماننــد ســرمایه انســانی ب
چــه بــه طــور مســتقیم و چــه بــه طــور غیرمســتقیم، روی رشــد درآمــد اثــر معنــاداری بــر جــای می گذارنــد 
کــه بــرای ارتقــاء ســرمایه انســانی بایــد بــر نــوآوری و خالقیــت ســرمایه انســانی تأکیــد کــرد� بــرای دســتیابی 
بــه ایــن مهــم، افزایــش ســرمایه گذاری در منابــع انســانی می توانــد بــر رشــد درآمــد تأثیــر بســزایی داشــته 
باشــد� آنچــه در ایــن تحقیقــات اثبــات شــده ایــن اســت کــه بیــن ســرمایه انســانی نــوآور و رشــد درآمــد 
رابطــه دوســویه وجــود دارد بــه طــوری کــه رشــد درآمــد و ســرمایه انســانی در تولیــد ســازمان ها دارای اثــرات 
متقابــل هســتند بــه ایــن معنــا کــه تغییــرات در هــر یــک باعــث تغییــرات در دیگــری می شــود� توســعه بــر 
اســاس رابطــه میــان دو عامــل ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد ارائــه می شــود� آمــوزش از طریــق افزایــش 
موجــودی ســرمایه انســانی، بهــره وری نیــروی انســانی را ارتقــا می دهــد و در نتیجــه در فراینــد رشــد درآمــد 
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نقــش مؤثــری ایفــا می کنــد� رشــد درآمــد پایــه و اســاس توســعه اســت، افزایــش در درآمــد ملــی هــر کشــور 
بایــد تحقــق یابــد تــا ایــن افزایــش در درآمــد بــه بهبــود شــاخص های توســعه تبدیــل شــود امــا رشــد درآمــد 

خــود مســتلزم عواملــی اســت کــه از جملــه آنهــا نیــروی انســانی متخصــص اســت� 
در ایــن مطالعــه ضمــن مشــخص کــردن تعــدادی از مشــترکات درخصــوص تأثیــرات ســرمایه انســانی 
ــه مقایســه آنهــا پرداختــه و بیــان می کنــد  ــی ب ــا اســتفاده از مطالعــات تجرب ــوآوری و رشــد درآمــد ب ــر ن ب
ــوآوری و رشــد  ــوآوری و رشــد درآمــد، نهاد هــا در ســرمایه انســانی برن ــر ن کــه آمــوزش ســرمایه انســانی ب
درآمــد، رابطــه بیــن ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد و نــوآوری در ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد  تأثیرگــذار 
اســت� توصیــه کاربــردی چنیــن اســت کــه بــرای پیشــبرد اهــداف ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد بــه ایجــاد 
نهاد هــای مختلــف بــرای ســرمایه گذاری بیشــتر نیــروی انســانی و آمــوزش نیــروی کار از طریــق نوآوری هــا 
و بــه کارگیــری بهینــه از امکانــات موجــود و همچنیــن بررســی رابطــه بیــن ســرمایه انســانی بــر نــوآوری و 
رشــد درآمــد در نتایــج تحقیقــات صــورت گرفتــه کــه موجــب رشــد ســریعتر ســازمان ها و جامعــه در زمینــه 

موضــوع مــورد مطالعــه می شــود� 
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ــاز�  ــای ب ــد در اقتصاد ه ــوق رش ــی مش ــوزش عال ــی� )1388(� آم ــادی� غالمعل ــزدان� فرج ــی� ی ابراهیم  -

ــص 49-61 ــماره 54� ص ــی، ش ــوزش عال ــزی در آم ــش و برنامه ری ــه پژوه فصلنام
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پیوستها:

میانگیناز100 میانگیناز5 سوالهايمربوطبه
متغیر متغیرمستقل ردیف

78/2
62/8
70/9
66/6
76/6
66/9
70

69/1
59/6
69/9
61/1
83/1
70/3

3/91
3/14
3/54
3/33
3/83
3/49
3/50
3/45
2/98
3/49
3/05
4/15
3/51

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
43
44

آموزش 1

90/6
82/7
82/4
86/2
89
61

82/2

4/53
4/13
4/12
4/31
4/45
3/05
4/11

22
23
24
25
32
40
42

بهداشتوسالمتی 2

85/7
86

88/5
82/6
82/7
87/9
91/2
83/6
87

87/4

4/29
4/30
4/43
4/13
4/13
4/40
4/56
4/18
4/35
4/37

10
26
27
28
29
30
31
33
34
35

نهادهایغیر
رسمی 3

55/2
57/9
54/8
66/8
74/7

2/76
2/90
2/74
3/44
3/37

36
37
38
39
41

نهادهایرسمی 4

189 N=تعدادنمونهها
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سرمایهانسانی
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1
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189
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0/000
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ضریبمدیریتسرمایهانسانی
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0/443
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./603
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1/00
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