کارکرد توسعه سرمایه انسانی و نوآوری بردرآمد
در سازمان تأمیناجتماعی
آناهیتا گودرزی
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چکیده
در یـک محیـط اقتصـادی جدیـد جهانـی ،شـرکتها و سـازمانها بـرای درآمـد و رشـد و اسـتفاده بـردن
از مزایـای رقابـت را از طریـق دانـش و نـوآوری تخصصـی جسـتوجو میکننـد .درایـن فراینـد نقش انباشـت
سـرمایه انسـانی نقش فوقالعاده و مهمی اسـت .تأثیرات مثبت سـرمایه انسـانی بر درآمد سـازمانها 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 تأمیناجتماعی را مـورد بررسـی قرار میدهـد .هدف
این مطالعه بررسـی رابطه بین کارکرد توسـعه سـرمایه انسـانی و نوآوری بر درآمد در سـازمان تأمیناجتماعی
اسـت .این پژوهش از نوع توصیفی -کاربردی اسـت .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسـان ،کارشناسـان
ارشـد و مدیـران سـازمان تأمیناجتماعـی ایـران اسـت .بـرای جمـعآوری اطالعـات مربـوط به مبانـی نظری و
اسـتخراج عوامـل و شـاخصهای اولیه از منابع کتابخانهای و اینترنتی شـامل کتب ،مقـاالت و مطالعات موردی
اسـتفاده شـده اسـت .جهـت گـردآوری اطالعـات و دادههای مورد نیـاز به منظور بررسـی فرضیههـای 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  0/863اسـت که
نشـاندهنده پایایـی بـاالی آن اسـت .یافتههـای پژوهـش بـر وجود رابطه بین کارکرد توسـعه سـرمایه انسـانی
و نـوآوری بـر درآمـد در سـازمان تأمیناجتماعـی صحـه میگـذارد امـا با ایـن حال نتایج نشـان میدهـد که با
وجـود ایـن رابطه ،هنوز به توسـعه سـرمایه انسـانی و نـوآوری به عنوان یک کارکرد پشـتیبان در سـازمان نگاه
میشـود .بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل دادههـا ابتدا از آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن و از نرمافـزار SPSS. 19و
 ،lisrelبـه منظـور بررسـی فرضیات اسـتفاده شـده و در پایان با اسـتفاده از مـدل معادالت سـاختاری ،برازش
کلـی مـدل پژوهـش مـورد بررسـی قـرار گرفته که همـه فرضیههـای پژوهش مـورد تأیید قـرار گرفت.
کلمات کلیدی :توسعه سرمایه انسانی ،نوآوری ،درآمد ،آموزش ،نهادهای رسمی ،محیط سازمانی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و کارشناس ادارهکل خدمات عمومی و رفاه سازمان تأمیناجتماعی
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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
و ســازمانها داشــتن نیــروی انســانی توانمنــد اســت .بیشــترین ســهم ثــروت جهانــی نیــز از آن ســرمایه
انســانی اســت .در کشــورهای توســعهیافته 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
مشــتریان ســازمانهای امــروزی بــه دنبــال راهــی بــرای تــداوم بقــا و حیــات خویــش هســتند .از ای ـنرو
بســیاری از ســازمانها ،راه حــل را در پــرورش نیــروی انســانی توانمنــد و کارا مــی داننــد ،بــه همیــن دلیــل
شــناخت عواملــی کــه بــر ایــن موضــوع تأثیــر میگذارنــد یکــی از دغدغههــای ســازمانهای امــروزی بــه
شــمار میآیــد .از جملــه اقدامهایــی کــه در پــرورش ســرمایه انســانی توانمنــد بســیار تأثیرگــذار اســت ،ایجــاد
سیســتمهای آمــوزش قــوی و مســتحکم در ســطح ســازمان اســت .در واقــع میتــوان اینچنیــن بیــان کــرد
کــه ســرمایه انســانی یکــی از قابلیتهــای مهــم ســازمانی اســت کــه میتوانــد بــه رشــد و رقابــت و پایــداری
ســازمانها کمــک نمایــد .امــروزه ســرمایه انســانی بــه عنــوان یــک ارزش و شایســتگی ضــروری ســازمانها
محســوب میشــود و دارایــی اســت کــه هــم بــرای ســازمان و هــم بــرای اعضــای جامعــه ارزش ایجــاد
میکنــد .از آنجــا کــه ســرمایه انســانی تبلــور فرهنــگ ســازمانی مبتنــی بــر اعتمــاد و مشــارکت کارکنــان
اســت ،بنابرایــن هرگونــه اقدامــی از طــرف مدیــران بــرای غنیســازی فرهنــگ ســازمانی در نهایــت میتوانــد
موجــب افزایــش ســرمایه انســانی و دســتیابی بــه عامــل انســانی توانمنــد و کارا شــود.

پیشینه پژوهش
الماســی و همــکاران ( )1390بــا هــدف بررســی آثــار ســرمایهگذاری در آمــوزش عالــی بــر رشــد اقتصادی
دریافتنــد کــه در بلندمــدت ســرمایه انســانی بیشــترین تأثیــر را بــر رشــد اقتصــادی دارد و توصیــه میکننــد
بــا ســرمایهگذاری بیشــتر در آمــوزش عالــی بــه تربیــت افزونتــر نیــروی انســانی بپردازنــد کــه موجــب
افزایــش عرضــه نیــروی کار متخصــص بــا تحصیــات عالــی و ارتقــا رشــد اقتصــادی خواهــد شــد.
محمــدزاده و همــکاران ( )1390بــا هــدف بررســی نقــش کیفیــت نهادهــا و ســرمایه انســانی در منابــع
اقتصــادی دریافتنــد کــه عامــل ســرمایه انســانی و کیفیــت نهادهــا از مهمتریــن فاکتورهــای رشــد اقتصــادی
بــه شــمار میرونــد و توصیــه میکننــد بــا توجــه بــه ســطح کیفیــت نهادهــا و ســرمایه انســانی ،تنظیــم
قوانیــن و مقــررات مناســب ،نقشآفرینــی مناســب در اقتصــاد ،ارتقــای ســطح آمــوزش در کشــور را بــرای
بهبــود رشــد اقتصــادی در نظــر گیرنــد.
ندیــری و محمــدی ( )1390بــا هــدف بررســی تأثیــر ســاختارهای نهــادی بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد
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کــه رابطــه معنــاداری بیــن نهادهــا و رشــد اقتصــادی وجــود دارد و توصیــه میکننــد در خصــوص نــوع
نهادهــای تأثیرگــذار بــر رشــد اقتصــادی و بررســی شــیوه اصــاح نهادهــای ناکارآمــد بــه تحقیــق بپردازنــد.
پــاداش و همــکاران ( )1390بــا هــدف بررســی تبییــن رشــد اقتصــادی ایــران بــا رویکــرد نهــادی دریافتند
کــه نهادهــا بطورمســتقیم و غیرمســتقیم روی رشــد اقتصــاد ایــران اثــر معنــادار بــر جــای میگذارنــد و

توصیــه میکننــد دولــت در تحقــق اهــداف رشــد اقتصــادی ،توســعه نهــادی را در اولویــت قــرار دهــد.
ربیعــی ( )1388بــا هــدف بررســی اثــر نــوآوری و ســرمایه انســانی بــر رشــد اقتصــادی در ایــران دریافــت
کــه مدیریــت نــوآوری و کارآفرینــی موجــب افزایــش بهــرهوری و کارایــی و تخصیــص بهینــه منابــع و عوامــل
تولیــد در اقتصــاد شــده و بــر رشــد آن اثــر مثبــت دارد و توصیــه میکنــد کــه اقــدام بــه برگــزاری آموزشهای
ضمــن خدمــت در قالــب یــک ایــده یــا برنامــه جدیــد جهــت نــوآوری و بــاال بــردن رشــد اقتصــاد نماینــد.
ابراهیمــی و فرجــادی ( )1388بــا هــدف بررســی آمــوزش عالــی مشــوق رشــد در اقتصادهــای بــاز
دریافتنــد تأثیــر آمــوزش بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهایی کــه سیاسـتهای بــاز را دنبــال کردهانــد قویتــر
بــوده اســت و ضریــب آمــوزش عالــی مثبــت و معنــادار اســت و توصیــه میکننــد کــه بــا ایجــاد شــرایط
مطلــوب در آمــوزش عالــی و نهادهــای کارآمــد اقتصــادی و اجتماعــی موجــب رشــد اقتصــادی شــوند.
الماســی و ســپهبان ( )1388بــا هــدف بررســی رابطــه ســرمایهگذاری در نیــروی انســانی بــا رشــد
اقتصــادی دریافتنــد آمــوزش عالــی نقــش محــوری و اساســی در رشــد اقتصــاد دارد و ســرمایه انســانی موجب
رشــد آن میشــودو توصیــه میکننــد کــه بــا ســرمایهگذاری بیشــتر در تربیــت نیــروی انســانی ،نوآوریهــا
و حمایــت و پشــتیبانی مالــی موجبــات رشــد اقتصــادی را فراهــم آورنــد.
عمــادزاده و همــکاران ( )1388بــا هــدف بررســی اثــر کیفیــت نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد
متغیرهــای آموزشــی ،تجربــه و ســامت نیــروی کار بــر رشــد اقتصــادی اثــر مثبــت دارد و توصیــه میکننــد
کــه کشــورهای مختلــف بــه برگــزاری دورههــای آمــوزش رســمی بــا کســب دانــش بیشــتر و نــوآوری و ابــداع
خلــق تکنولــوژی و همچنیــن تأمیــن مالــی دررشــد اقتصــادی بپردازنــد.
علمــی و جمشــیدنژاد ( )1387بــا هــدف بررســی اثــر آمــوزش بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد رابطــه مثبت
و معنــاداری بیــن آمــوزش و رشــد اقتصــاد وجــود دارد و توصیــه میکننــد از آنجایــی کــه آمــوزش یــک
عامــل کلیــدی در فراینــد رشــد و توســعه اقتصــادی اســت بایــد ســرمایهگذاریهای کالن را در آمــوزش
نیــروی انســانی بطــور رســمی متمرکــز کننــد.
ربیعــی ( )1387بــا 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 میگــذارد و توصیــه
میکنــد نحــوه مدیریــت نوآورانــه در یــک نمــودار شــبکهای در ســازمانها را بــه منظــور دســتیابی بــه رشــد
اقتصــادی در پیــش گیرنــد.
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زمــان و همــکاران )2012( 1بــا هــدف بررســی نقــش عوامــل مهــم اقتصــاد کالن در پاکســتان دریافتنــد
ســرمایه انســانی اثــر مثبــت و معنــاداری در رشــد اقتصــادی دارد و توصیــه میکننــد دولــت بــه بهبــود زیــر
ســاختها و کیفیــت منابــع انســانی دررشــد اقتصــادی تمرکــز کنــد.
سرنیواسـان و همـکاران  )2011( 2بـا هـدف بررسـی نقـش رابطه علی بین سـرمایهگذاری خارجی و رشـد
اقتصـادی دریافتنـد ایجـاد یک رابطـه بلندمدت دو طرفـه بین سـرمایهگذاری خارجی و داخلـی موجب پیوند
آنهـا در رشـد اقتصـادی شـده اسـت و توصیـه میکننـد کـه اقدامهـا و سیاسـتهای مؤثـر را به منظـور بهبود
مهـارت و ایجـاد قابلیتهـای منابـع انسـانی جذب و سـود در رشـد اقتصـادی در دراز مـدت در نظر گیرند.
آلــن و همــکاران )2011( 3بــا هــدف بررســی چارچوبــی بــرای درک رشــد اقتصــادی و چالشهــای

توســعه در شــرق اروپــا دریافتنــد بــرای توســعه پایــدار در دســترس بــودن ســرمایه مالــی ضــروری اســت و
توصیــه میکننــد کــه نســبت بــه ایجــاد نــوآوری و واســطه گــری مالــی در رشــد اقتصــادی اقــدام کننــد.
هونـگ وی 4و همـکاران ( )2011بـا هـدف بررسـی نقـش کیفیـت رشـد اقتصـادی در چیـن از طریـق
اندازهگیـری میـزان پیشـرفت تکنولوژیکـی دریافتنـد رشـد اقتصـادی در چیـن با سـرمایهگذاری در پیشـرفت
تکنولوژیکـی افزایـش مییابـد و توصیـه میکننـد کـه بـرای سـرعت بخشـیدن بـه ایـن پیشـرفت بـه تقویت
نـوآوری ،سـرمایهگذاری در توسـعه منابـع انسـانی بـه منظـور تسـهیل در ارتقـا رشـد اقتصـادی توجـه کنند.
جیانــگ 5و همــکاران ( )2011بــا هــدف بررســی نقــش اثــرات بــاالی ســرمایهگذاری در ســرمایههای
انســانی در چیــن دریافتنــد ســرمایهگذاری بــه عنــوان نقطــه عطفــی در رشــد اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده
و توصیــه میکننــد کــه بــا بــاال نگــه داشــتن ســطح ســرمایهگذاری در ســرمایه انســانی میتواننــد نقــش
مهمــی را در رشــد اقتصــادی ایفــا کننــد.
هاکمــل )2010( 6بــا هــدف بررســی توســعه ســرمایه انســانی در رشــد اقتصــادی کشــورهای آفریقــای
دریافــت کــه ســرمایه انســانی بــرای رشــد اقتصــادی ایــن کشــورها مهــم اســت و ســرمایهگذاری مالــی بــرای
ارتقــا ســرمایه انســانی نقــش ویــژهای دارد و توصیــه میکنــد دولــت ســرمایهگذاری کارآمدتــر و مؤثرتــری را
بــا تنظیــم برنامههــای ویــژه در زمینــه منابــع انســانی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی بـهکار گیرنــد.
رودریـک 7و همـکاران ( )2004بـا 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 میکننـد ارتقـاء کیفیـت نهادهـا در رشـد اقتصـادی را مد نظر قـرار دهند.
بــن حبیــب و اســپیگل )1996( 1بــا هــدف بررســی ســرمایهگذاری در نیــروی انســانی و اثــر آن بــر
رشــد اقتصــادی دریافتنــد بیــن ســرمایه انســانی و رشــد اقتصــادی رابطــه مثبــت و جــود دارد و در مطالعــات
خــود مشــخص کردهانــد کــه کشــورهای کــه از نظــر ســرمایه انســانی باتجربــه و ماهــر غنیتــر بــوده و
تمایــل بــه اختــراع کاالهــای جدیــد داشــتهاند نــرخ رشــد ســریعتری را تجربــه کردهانــد .لــذا پیشــنهاد بــه
ســرمایهگذاری بیشــتر روی نیــروی انســانی و آمــوزش آنهــا میکننــد.
ســاوادیس و زاکاردیــس )2003( 2بــا هــدف بررســی اثــر تحقیــق و آمــوزش بــر تولیــد صنعتــی دریافتنــد

کــه آمــوزش و ســرمایهگذاری داخلــی هــر دو باعــث رشــد بهــرهوری میشــوند کــه آمــوزش در رشــد اقتصــاد
تأثیرگــذار اســت و توصیــه میکننــد تحقیــق و آمــوزش و نــوآوری را بــرای رشــد اقتصــادی بکارگیرنــد.
بلــوم و همــکاران 3بــا هــدف بررســی تأثیــر ســرمایه انســانی بــر رشــد اقتصــادی دریافتنــد بیــن ســرمایه
انســانی و رشــد اقتصــادی رابطــه معنــاداری وجــود دارد و توصیــه میکننــد 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.
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی اســت و از لحــاظ روش از نــوع تحقیقــات همبســتگی
اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق ســازمان تأمیناجتماعــی اســت .جم ـعآوری دادههــا در ایــن تحقیــق
بــه دو روش انجــام شــده اســت .اول ،اســتفاده از کتابخانــه ،بانکهــای اطالعاتــی موجــود در فضــای وب.
دوم ،طراحــی پرسشــنامه و توزیــع آنهــا کــه مجموعــاً  200پرسشــنامه درســطح ســازمان کــه در نهایــت
 189پرسشــنامه جمـعآوری و مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .تجزیــه و تحلیــل دادههــا در دو ســطح توصیفــی
(فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن و انحــراف معیــار) و اســتنباطی (آزمــون تــی تــک نمونهای ،همبســتگی پیرســون،
آزمــون نرمــال بــودن دادههــا ،تحلیــل مســیر) صــورت گرفتــه اســت .بــرای ورود دادههــا و بررســی ویژگیهای
جمعیــت شــناختی ،آزمــون فرضیــات پژوهــش از نرمافــزار SPSS. 19و  ،lisrelاســتفاده شــده اســت.
نقش آموزش برسرمایه انسانی و رشد درآمد
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 میگــذارد 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 نیازهــای روزافــزون
جامعــه بــه آمــوزش از پیشــرفت قابــل مالحظ ـهای برخــوردار باشــد .اصــوالً بحــث بــر ســر آمــوزش بیشــتر
حــول محــور پــرورش منابــع انســانی کارآمــد اســت کــه در اقتصــاد دانــش محــور ،جــزء منابــع تعیینکننــده
توســعه محســوب میشــود .اثــر آمــوزش بخصــوص آمــوزش عالــی بــر رشــد تولیــد بــه محیــط و سیاسـتهای
اقتصــادی وابســته اســت .آمــوزش عالــی یــک صنعــت اســت ،فعالیتهــای ایــن صنعــت بــه وســیله بــازار
متعــادل یعنــی خدمــات آمــوزش عالــی ،ســرمایه انســانی و اعتبــارات ســرمایه انســانی از یــک طــرف و دولــت
از طــرف دیگــر ســامان مییابــد .تحقیقــات نشــان میدهنــد تغییــرات در آمــوزش عالــی بــا شــتاب زیــادی
صــورت میگیــرد و مهمتریــن رونــد دگرگونــی ،اســتفاده بیشــتر از دانــش در مدیریــت و اقتصــاد اســت.
تأمیــن ســرمایه انســانی مســتلزم انجــام فعالیتهــای آموزشــی اســت .هرگونــه ســرمایهگذاری آموزشــی از
یــک ســو قابلیتهــای نیــروی انســانی را ارتقــا میبخشــد و از ســوی دیگــر نیــروی کار را بــرای اســتفاده بهتــر
از فنــاوری جدیــد تولیــد ،مهیــا میســازد و بــه ایــن ترتیــب راه رشــد و توســعه اقتصــادی را بــرای کشــورها
همــوار میســازد .آمــوزش عالــی از طریــق نــوآوری تکنولوژیــک بــا تأکیــد بــر تشــکیل ســرمایه فکــری و
انســانی از طریــق سیاســتگذاری و برنامهریــزی اســتراتژیک ،مدیریــت اطالعــات ومدیریــت دانــش و گســترش
زیــر ســاختهای ســرمایهای زیربنایــی و توســعهای میتوانــد نقــش مهــم و مثبتــی بــر اقتصــاد دانــش
داشــته باشــد .نتایــج حاصــل از مطالعــات تجربــی نشــان میدهــد کــه آمــوزش بــر رشــد درآمــد تأثیــر مثبــت
و معنــادارو قابــل توجهــی دارد .از ایــن رو شایســته اســت کــه در سیاســتگذاریهای کالن اقتصــاد ،توجهــی
بیــش از پیــش بــه آمــوزش نیــروی انســانی صــورتگیــرد ،ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای اســتفاده مؤثــر از
نظــام آمــوزش عالــی و دانشآموختــگان آن ،در اقتصادهــای بــاز کــه در آن نهادهــای کارآمــد اقتصــادی و
اجتماعــی بــه خوبــی رشــد میکننــد ،عامــل اصلــی اثــر آمــوزش بررشــد درآمــد اســت.

نقش آموزش بر نوآوری و رشد درآمد
میتوان به سه صورت ،نقش آموزش بر نوآوری و رشد درآمد را بررسی کرد.
 نگــرش اول :کارکنــان آمــوزش دیــده و آمــوزش ندیــده داده مشــابهی در تولیدانــد و تفــاوت در ایــناســت کــه بازدهــی آمــوزش دیدههــا 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

کارکرد توسعه سرمایه انسانی و نوآوری بر درآمد در سازمان تأمیناجتماعی

133

فراینــد تولیــد ایــن کارکنــان دارای دانــش و مهــارت متفــاوت و یکســان نیســت و ســطح نــوآوری آنهــا بــا
هــم تفــاوت دارد .بــا ایــن شــیوه بررســی ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بیشــتر شــدن امکانــات آموزشــی و
در نتیجــه کاســتن از تعــداد کارکنــان آمــوزش ندیــده باعــث میشــودکه نــوآوری و رشــد درآمــد بتوانــد در
فرایندهــای تولیــد و خدمــات پیچیدهتــری را بــکار و در اختیــار گیــرد.

 نگــرش ســوم هــم ایــن اســت کــه فنــاوری تولیــد بــا ســرعتی تغییــر میکنــد کــه بــرای بــاال بــردنظرفیــت 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 میشــودکه 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 میگیـرد یا در شـرایط دیگری باعث میشـودکه
اقتصاد کمتوسـعهیافته ،توسـعه پیدا کند .در هر دو مورد ،نقش سـرمایه انسـانی اساسـی اسـت.
شـواهد آمـاری موجـود نشـان میدهـد کـه خانوارهـای ثروتمندتـر دارای وضع اقتصـادی خوبی هسـتند،
مقولـه آمـوزش و بهداشـت از اهمیـت بیشـتری برخودار اسـت .همینجـا باید اضافه کنـم این رابطـه ،رابطهای
یکسـویه نیسـت .یعنـی ،در عیـن حـال ،آمـوزش بیشـتر هم میتوانـد به درآمـد بیشـتر و درآمد بیشـتر باعث
نـوآوری جدیـد میگردد .کسـانی که سـطح آمـوزش باالتری دارنـد و از بهداشـت عمومی باالتـری برخوردارند،
معمـوالً درآمـد بیشـتری دارنـد و بـه همـان نسـبت میتواننـد ،بـرای دسـتیابی بـه سـرمایه انسـانی بیشـتر،
سـرمایهگذاری بیشـتری کننـد ولـی بـه عنـوان یک سیاسـت توسـعه ،بایـد ،دربرخورد بـه این رابطه دو سـویه
دقـت زیـادی بـه خـرج داد .یعنـی در جامعهای کـه فقر گسـتردهای وجود دارد ،مسـئله تولید و توزیع مناسـب
و مطلـوب خدمـات بهداشـتی و آموزشـی اهمیـت فوقالعـادهای پیـدا میکند.
تعریف نوآوری
ﻧﻮآوری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از «ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ،رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻮد ،ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ
و ﺗﺎزﮔﯽ دارد» مفهــوم نــوآوری را میتــوان از دیدگاههــای مختلــف تعریــف کــرد :نــوآوری از نظــر شــومپیترو
دیــدگاه کالســیک کــه تمرکــز در امــوال و منابــع را از طریــق ارزش تجــاری و کاربردهــای صنعتــی و
طبقهبنــدی آن را در چهــار بعــد تعریــف کــرد :محصــول جدیــد ،رونــد جدیــد؛ یــک بــازار جدیــد و شــکل
جدیــدی از ســازمان اســت .هــدف و تابــع از چشــمانداز« ،نــوآوری ذاتــا در مــورد شناســایی و اســتفاده از
فرصتهایــی را بــرای ایجــاد محصــوالت جدیــد ،خدمــات یــا شــیوههای جدیــد کار اســت» ،بنابرایــن ،فراینــد
«دســتیابی بــه نــوآوری» برابــر اســت بــا پیگیــری مــداوم بهرهبــرداری از دانــش جدیــد و منحصــر بــه فــرد
بــرای اینکــه بیشــتر در جزئیــات ،تفــاوت بیــن نــوآوری و اختــراع را بیــان کنیــم .نــوآوری نهتنهــا 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 منعکسکننــدهای از پیشــنهاد و ایدههــای
جدیــد اســت ،و بــه کارگیــری آنهــا در نهایــت راه تجاریســازی آنهــا وجــود داشــته باشــد.
نقش نوآوری و سرمایه 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 .پژوهشهـای نوآورانـه ،بـه کشـورها کمـک میکنـد تـا جهتگیریهـای اقتصـادی و بخشهـای صنعتی خود
را مشـخص و در جهـت پیشـرفت درآمـد و مزیـت نسـبی حرکـت کننـد .بـه ایـن شـکل کـه کارآفریـن سـازمانی،
جهتگیـری سـازمانها را مشـخص میکنـد و میـزان درآمـد بنـگاه را افزایـش میدهـد و افزایـش درآمد ناشـی از
نـوآوری در نهایـت بـر کل اقتصـاد تأثیـر میگـذارد و رشـد درآمد را به همـراه خواهـد آورد .کمبود نـوآوری یکی از
عوامـل اصلـی پاییـن بـودن سـطح رشـد درآمـد در کشـورهای در حال توسـعه اسـت و تا زمانـی که این کشـورها
نـوآوری و آموزشهـای اسـتفاده از علـوم و دانـش و افزایـش سـطح مهارتهـای حرفـهای را ارتقا ندادهانـد ،بازدهی
و کارایـی نیـروی کار و سـرمایه در سـطح نـازل باقـی میمانـد و رشـد درآمـد کاهش مییابـد .تحقیق و توسـعه در
اقتصـاد هـم از طریـق افزایـش نـوآوری و هـم از طریـق افزایـش پتانسـیلهای تقلیـد فناورانه ،رشـد و بهـرهوری را
افزایـش میدهـد .ویژگـی بـارز ایدههـا و نوآوریها این اسـت کـه رقابتپذیر نیسـتند .یعنـی اسـتفاده از یک عامل
سـبب محدودیـت در اسـتفاده دیگـران نمیشـود .با دسـتیابی بـه روش جدیـد ،دیگران بـه راحتی میتواننـد آن را
بـه کار گیرنـد ،بـدون اینکـه این مسـئله سـبب منع اسـتفادهکنندگان اولیه شـده باشـد .هزینه تحقیق و توسـعه و
نـوآوری و فناوریهـای جدیـد بـه بنگاههـای اقتصـادی اجـازه میدهـد تـوان درآمـد خـود را ارتقا بخشـند که این
امـر نیـز منجر به رشـد ظرفیت ،کاهـش هزینه ،افزایـش کیفیت و افزایش سـرعت در تحویل کاال میشـود .نوآوری
سـبب ایجـاد تحقیـق و توسـعه میشـود و تحقیـق و توسـعه زمینهسـاز نـوآوری اسـت کـه موجـب رشـد درونزای
اقتصـاد خواهـد شـد .نوآوری سـبب افزایش درآمـد از طریق افزایـش توان درآمد افـراد و نهایتاً افزایش رشـد درآمد
میشـود .بـرای ارتقـای سـرمایه انسـانی بایـد بر نـوآوری و خالقیت سـرمایه انسـانی تأکید کـرد برای دسـتیابی به
ایـن مهـم ،افزایـش سـرمایهگذاری در منابـع انسـانی میتواند بر رشـد درآمد تأثیر بسـزایی داشـته باشـد.
نقش نهادها برسرمایه انسانی و رشد درآمد
طــی تحقیقــات انجــام شــده نهادهــا در رشــد تولیــد اهمیــت بســزایی دارد .بــه طــوری کــه نقــش نهادهــا
در رشــد اقتصــادی ،توســط اقتصاددانــان بســیاری مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .نهادهــا محدودیتهــای
طراحــی شــده توســط انســانها هســتند کــه تعامــات بشــری را شــکل میدهنــد بــه زبــان فنــی اقتصــادی،
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نهادهــا مجموعــه انتخابهــای افــراد را معیــن کــرده و آن رامحــدود میکننــد.
محمـدزاده و همـکاران طـی مطالعـهای بـا هدف بررسـی نقش کیفیـت نهادها و سـرمایه انسـانی در منابع
اقتصـادی دریافتنـد کـه عامل سـرمایه انسـانی و کیفیت نهادهـا از مهمترین فاکتورهای رشـد درآمد به شـمار
میرونـد و توصیـه میکننـد بـا توجـه بـه سـطح کیفیـت نهادهـا 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 نهادها موضوعیـت دارند و عملکرد اقتصادی هر کشـور را تغییـرات نهادی
آن کشـور تعیین میکند .نهادها و سـاختار انگیزشـی که حاصل نهادهای جامعه هسـتند عامل اصلی توسـعه
یا عدم توسـعه کشـورها هسـتند .در واقع اگر مجموعه نهادها درآمد و نوآوری را تشـویق کنند ،مسـیر توسـعه
را همـوار میکننـد در مقابـل ،برخـی رویکردهـا اذعان میکننـد عوامل غیرنهادی مانند سـرمایه انسـانی وجود
دارد کـه اثرگـذاری نهادهـا بـر رشـد درآمـد را کمرنـگ میکنـد .تحریک رشـد درآمد مسـتلزم وجـود محیط
نهـادی مناسـب در آن بـرای تسـهیل کـردن فعالیتهـای اقتصـادی از طریق کاهـش هزینههای مبادله اسـت.
در واقـع ،وجـود نهادهـای اقتصـادی و سیاسـی نـاکارا ماننـد حقـوق مالکیـت ناامـن و بیثبات سـبب شـده تا
انگیزههـای کافـی بـرای سـرمایهگذاری و در نتیجـه افزایـش محصـول وجود نداشـته باشـد ومانع رشـد درآمد
گـردد .نتایـج تحقیقـات تجربـی نشـان میدهـد کـه نمیتـوان نقـش نهادهـا را درکنـار عوامـل مهمـی مانند
سـرمایه انسـانی نادیـده گرفـت و در همـان حال ،سـرمایه انسـانی به خـودی خود نقشـی تعیینکننـده ندارد.
وقتـی اثـر نهادهـای اقتصـادی را نسـبت به سـرمایه انسـانی مقایسـه میکنیم نهادهـا نقـش تعیینکنندهتری
دارنـد و ایـن بـدان معناسـت که دراقتصاد ،سـرمایهگذاری 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 ،نهادهـا چـه بـه طـور مسـتقیم و چـه به طـور غیرمسـتقیم ،روی رشـد درآمـد اثر معنـادار بر
جـای میگذارنـد .توصیـه سیاسـتی ناشـی از چنیـن یافتهای ایـن خواهد بود کـه دولت در تحقق اهداف رشـد
درآمـد باید توسـعه نهـادی را در اولویت قـرار دهد.

رابطه بین سرمایه انسانی و رشد درآمد
رابطــه ســرمایه انســانی بــا رشــد درآمــد بســیار تأمــل برانگیــز و قابــل توجــه اســت .در اصــل ایــن
دو از اجــزا و مؤلفههــای جداییناپذیــر و دســتمایه رشــد درآمــد در ســازمان محســوب میشــوند.
ســرمایهگذاری در نیــروی انســانی و فراینــد تشــکیل ســرمایه انســانی محــور اصلــی رشــد درآمــد بــه
شــمار میآیــد .الگوهــای متنــوع توســعه بــر اســاس رابطــه میــان دو عامــل ســرمایه انســانی و رشــد
درآمــد در ســازمانها ارائــه میشــود .آمــوزش از طریــق افزایــش موجــودی ســرمایه انســانی ،بهــرهوری
نیــروی انســانی در ســازمان را ارتقــاء میدهــد و در نتیجــه در فراینــد رشــد درآمــد نقــش مؤثرتــری را
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ایفــا میکنــد .رشــد درآمــد پایــه و اســاس توســعه در ســازمان اســت .افزایــش درآمــد ملــی هــر کشــور
بایــد تحقــق یابــد تــا ایــن افزایــش درآمــد بــه بهبــود شــاخصهای 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 میشــود.
نیــروی کار دانــش آموختــه (ســرمایه انســانی) میتوانــد بــه بهبــود کیفیــت کاال کمــک کنــد و از طرفــی
نقــش برنامهریــز و هدایتکننــده داشــته باشــد .نیــروی انســانی کارآمــد ،امــکان افزایــش درآمــد و ارزش
افــزوده را فراهــم مــیآورد و بیتوجهــی بــه ایــن عامــل مهــم میتوانــد از دالیــل توســعهنیافتگی در
برخــی از کشــورهای در حــال توســعه باشــد .ســرمایهگذاری در ســرمایه انســانی و افزایــش ســهم آن
درکل ســرمایهگذاری کشــور ،باعــث بهرهبــرداری بهتــر از ســرمایه فیزیکــی میشــود و عامــل مهمــی در
فراینــد رشــد و توســعه اقتصــادی بــه شــمار مـیرود .بیشــتر اقتصاددانــان معتقدنــد در حقیقــت کمبــود
ســرمایهگذاری در ســرمایههای انســانی عامــل اصلــی نــازل بــودن ســطح رشــد درآمــد درســازمان و در
کشــورهای در حــال توســعه اســت و تــا زمانــی کــه ایــن ســازمانها آمــوزش و پــرورش را در دســتور
کارخــود قــرار ندهنــد و اســتفاده از علــم و دانــش و افزایــش ســطح مهارتهــای حرفـهای را ارتقــا ندهنــد،
بازدهــی و کارایــی نیــروی کار و ســرمایه در ســطح نازلــی باقــی میمانــد و رشــد درآمــد بــا کنــدی و بــا
هزینههــای ســنگینتر صــورت میگیــرد .در نهایــت میتــوان گفــت رشــد درآمــد و ســرمایه انســانی
در تولیــد ،درآمــد و اقتصــاد ســازمان دارای اثــرات متقابــل هســتند ،بــه ایــن معنــا کــه تغییــرات در هــر
یــک باعــث تغییــرات در دیگــری میشــود .بــا جمعبنــدی ایــن تحقیقــات ،فرضیههــای پژوهــش بدیــن
صــورت ارائــه میشــود:
 -1بین کارکرد سرمایه انسانی و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد
 -2بین کارکرد سرمایه انسانی و آموزش رابطه معناداری وجود دارد.
 -3بین کارکرد سرمایه انسانی و محیط سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 -4بین کارکرد سرمایه انسانی و درآمد رابطه معناداری وجود دارد.
تحلیل دادهها برای فرضیههای تحقیق
قبــل از وارد شــدن بــه مرحلــه آزمــون فرضهــا الزم اســت تــا از وضعیــت نرمــال بــودن متغیرهــا اطــاع
حاصــل شــود تــا بــر اســاس نرمــال بــودن یــا نبــودن متغیرهــا از آزمونهــای پارامتریــک یــا ناپارامتریــک
اســتفاده شــود .در ابتــدا آزمــون نرمــال بــودن دادههــا براســاس آزمــون (کولموگــروف – اســمیرنوف) بــرای
همــه متغیرهــای تحقیــق انجــام شــد و همــه آنهــا در ســطح درصــد نرمــال بودنــد.
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نمودار شماره ()1

مهمتریــن شــاخصهای بــرازش مــدل ( )RMSEAو ( )CMIN/DFاســت .کــه در ایــن مــدل RMSEA

برابــر  0/1و مقــدار ( )CMIN/DFهــم برابــر  2/17میباشــد .مقــدار ()CMIN/DFهــر چــه کوچکتــر از عــدد
 3باشــد مــدل دارای بــرازش بهتــری اســت .شــاخص  RMSEAمیانگیــن مجــذور خطاهــای مــدل اســت .ایــن
شــاخص بــر اســاس خطاهــای مــدل ســاخته میشــودحد مجــاز ایــن مقــدار  0/08اســت یعنــی مقادیــر
زیــر  0/08قابــل قبــول هســتند و همیــن طــور زیــر  0/05خیلــی خــوب اســت .امــا در اینجــا بــه دلیــل
نامناســب بــودن شــاخصهای بــرازش ،خطاهــا بــا باالتریــن شــاخص اصــاح بــه هــم وصــل و در نتیجــه آن،
شــاخصهای بــرازش مــدل بهبــود یافتنــد لــذا میتــوان گفــت مــدل از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت.
طبــق نمــودار شــماره  1بعــد از محاســبه بــار عاملــی اســتاندارد بایــد آزمــون معنــاداری صــورت گیــرد.
بارعاملــی آمــاره  tشــاخصهای ســنجش هــر یــک از ابعــاد مــورد مطالعــه در ســطح اطمینــان  %5مقــداری
بزرگتــر از  1/96اســت .بنابرایــن روابــط مشــاهده شــده معنــادار اســت .بــه ایــن ترتیــب اثــر آمــوزش بــر
ســرمایه انســانی ( )0/73بهداشــت و ســامتی ( ،)0/41نهادهــای رســمی ( )0/39و نهادهــای غیررســمی
( )0/35و همچنیــن اثــر ســرمایه انســانی بــر محیــط نوآورانــه برابــر ( )0/98اســت.
یافتههای پژوهش
به این ترتیب با ضرایب به دست آمده میتوان ادعا کرد:
 -1رابطه معناداری ( )%844بین عوامل نوآوری و کارکرد سرمایه انسانی وجود دارد
 -2رابطه معناداری ( )%729بین عوامل آموزش و کارکرد سرمایه انسانی وجود دارد.
 -3رابطــه معن ـاداری ( )%602بیــن عوامــل محیــط نهادهــای رســمی و غیررســمی ســازمان و کارکــرد

138

فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال دوازدهم ،شماره 43

ســرمایه انســانی وجــود دارد.
 -4رابطه معناداری ( )%524بین عوامل درآمدی و کارکرد سرمایه انسانی وجود دارد.
هرچــه ضریــب بــه یــک نزدیکتــر باشــد رابطــه معنادارتــر و هــر چــه بــه صفــر نزدیکتــر باشــد رابطــه
کمتــر معن ـادار اســت.

ضمــن اینکــه مقــدار پذیــرش دوطرفــه ( )P valueهــر چــه کوچکتــر از  0/05باشــد و بــه طــرف صفــر
میــل کنــد( .در جــدول ضریــب پیرســون) نشــانه وجــود ارتبــاط بیــن متغیرهــا اســت.

نتیجهگیری
همانطــوری کــه در مباحــث و یافتههــای قبلــی بــه آن اشــاره شــد ،نتایــج تحقیقــات انجــام شــده در
مــورد تأثیــرات نقــش ســرمایه انســانی بــر رشــد درآمــد دارای نقــاط مشــترک زیــادی بودهانــد کــه در مقالــه
حاضــر تنهــا بــه ذکــر تعــدادی از مشــترکات پرداختــه شــده اســت.
همانطــوری 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
بــر آن میتــوان موجــب بهبــود در ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد شــود .طبــق مطالعــات انجــام گرفتــه
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 ســازمانهای دانشمحــور جــزء
منابــع تعیینکننــده توســعه محســوب میشــود یکــی از مســائل مهــم و مــورد توجــه اســت .آمــوزش بــر
درآمــد تأثیــر مثبــت و معنــادار و قابــل توجهــی دارد .از ایــن رو شایســته اســت کــه در سیاســتگذاریهای
کالن ســازمانی توجــه بیــش از پیــش بــه آمــوزش نیــروی انســانی صــورت گیــرد .در ســازمانهای صنعتــی،
ســرمایهگذاری در ســرمایه انســانی نیــز مســتلزم یــک محیــط نهــادی کار اســت .کیفیــت نهــادی در فراینــد
اثرگــذاری عوامــل غیرنهــادی ماننــد ســرمایه انســانی بــر رشــد تولیــد نیــز مؤثــر اســت .بنابرایــن ،نهادهــا
چــه بــه طــور مســتقیم و چــه بــه طــور غیرمســتقیم ،روی رشــد درآمــد اثــر معنــاداری بــر جــای میگذارنــد
کــه بــرای ارتقــاء ســرمایه انســانی بایــد بــر نــوآوری و خالقیــت ســرمایه انســانی تأکیــد کــرد .بــرای دســتیابی
بــه ایــن مهــم ،افزایــش ســرمایهگذاری در منابــع انســانی میتوانــد 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 ســازمانها دارای اثــرات
متقابــل هســتند بــه ایــن معنــا کــه تغییــرات در هــر یــک باعــث تغییــرات در دیگــری میشــود .توســعه بــر
اســاس رابطــه میــان دو عامــل ســرمایه انســانی و رشــد درآمــد ارائــه میشــود .آمــوزش از طریــق افزایــش
موجــودی ســرمایه انســانی ،بهــرهوری نیــروی انســانی را ارتقــا میدهــد و در نتیجــه در فراینــد رشــد درآمــد
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نقــش مؤثــری ایفــا میکنــد .رشــد درآمــد پایــه و اســاس توســعه اســت ،افزایــش در درآمــد ملــی هــر کشــور
بایــد تحقــق یابــد تــا ایــن افزایــش در درآمــد بــه بهبــود شــاخصهای 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

بــر نــوآوری و رشــد درآمــد بــا اســتفاده از مطالعــات تجربــی بــه مقایســه آنهــا پرداختــه و بیــان میکنــد
کــه آمــوزش ســرمایه انســانی بــر نــوآوری و رشــد درآمــد ،نهادهــا در ســرمایه انســانی برنــوآوری و رشــد
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
نهادهــای مختلــف بــرای ســرمایهگذاری بیشــتر نیــروی انســانی و آمــوزش نیــروی کار از طریــق نوآوریهــا
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 ســازمانها و جامعــه در زمینــه
موضــوع مــورد مطالعــه میشــود.
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62/8
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66/6
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69/1
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61/1
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70/3
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82/7
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86/2
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61
82/2
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4/35
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88/5
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83/6
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87/4
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38
39
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2/74
3/44
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55/2
57/9
54/8
66/8
74/7

تعداد نمونه ها=N
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