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ABSTRACT 

 
Human beings are generators of wealth, if they are considered as human capital. The basis of the 

theory of human capital is that the reason for the income difference of individuals is because of the 
difference in their productivity. The purpose of this study was to investigate the effect of human 
capital dimensions on the productivity of broiler production. This study was descriptive-
correlational and the study population included 105 broiler breeding units in Ardabil city. Based on 
the willingness to cooperate and the possibility of interviewing, 30 broiler were selected as 
samples. The interview method has been used for collecting data along with a rigidity 
questionnaire. In this research, Human Resources Productivity Questionnaire Hersey and 
Goldsmith (2003) and Nadery and Marimoto Productivity Questionnaire (2009) have been used 
based on Likert scale. The results of the value retrieval model showed that human cost dimensions 
have a positive and significant effect on broiler units productivity. Among the dimensions of 
human capital, the Beta coefficient has the greatest impact on productivity. The value of the 
determination coefficient obtained by the model also indicates the ability of the model to explain 
the behavior of the dependent variable by the independent variable. 

 
Keywords: Human Capital Dimensions, Productivity, Human Capital Theory, Broiler Breeding 

Units. 
 
Objectives 

The main purpose of this research is to investigate the effect of human capital on the 
productivity of broilers. Human capital is one of the fundamental pillars of a country's development 
and one of its goals. As a contemporary economist, Kuznets believed that human capital should be 
considered and computed as physical capital as part of the nation's total capital in economic 
analysis. He views investment in education as an important source of human capital that will drive 
economic development (Gohari et al., 2016).  

Productivity is one of the most important aspects of economic life (Yılmaz, & Bayyurt, 2012). 
Often productivity is defined as the ability of factors of production to produce (Latruffe, 2010). 
Improvements in agricultural productivity, and in particular human resource productivity, are 
important conditions for sustained economic growth (O'Donnell, 2010). The contemporary 
economy has changed dramatically.  

 
Human Capital Indicators: Psychological background is the psychological background of 
individuals with the skill and desire for change to be inherent in each individual or acquired over 
time through experience. (See et al., 2010). 

Knowledge background includes one's education and experience. These have, in particular, been 
identified by many researchers as key indicators of human capital measurement (Mariz et al., 
2013). Knowledge as one of the unique and unmatched factors as one of the tools for sustained 
competitive advantage in the information age and knowledge). (Seifollahi, 2019). 

Individual Capacity: This indicator indicates the individual's capacity for creativity and 
education .  Research has shown that in order to achieve high productivity, training and 

One's creative capacity is of great importance (Ganotakis, 2012; Shih et al., 2010). 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_9886.html
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Skills: Professional-technical skills are the relative superiority of doing something compared to 
others in the occupation and occupation in question (Naderi, 2011). 

Specialty: Specialty is the absolute superiority of the individual over others in performing work 
and activities related to his or her area of expertise (Naderi, 2011). 

 
Methodology 

The research method in this study is descriptive-correlation. The statistical population of the 
study was all human resources employed in broiler breeding units in Ardabil city in year 2019. The 
number of broiler farms in Ardabil city is 105 units. The present study is a regression analysis 
because it predicts dependent variable changes with respect to independent variable changes. Since 
it was possible to collect the data through a skewed questionnaire, the interview method was used 
to gather more precision. Given the similar situation of broiler farms and the time taken to visit 
them all, 30 broilers were randomly selected based on their willingness to respond. Questions based 
on standard questions of Hershey & Goldsmith (2003) manpower productivity questionnaire with 7 
dimensions and 21 items and human capital questionnaire (Marimuthu, 2009) with 3 dimensions 
and 28 items based on Likert scale were used. 

 Main hypothesis of research: Dimensions of human capital have significant effect on 
productivity of human resources. 

Subsidiary Hypotheses: 
Psychological background has a significant effect on human resource productivity. 
 Knowledge background has a significant impact on human resource productivity. 
One's capacity has a significant impact on the productivity of manpower. 
 

Results and Discussion 
Of the total of 30 interviews, 85% had a cycle and postgraduate degree, 12% had a bachelor's 

degree, and 3% had a master's degree. 5% of people were under 30 years old, 25% of people were 
between 30 and 50 years old and 70% were over 50 years old. Twenty percent of those under 20 
years of age and 80 percent of those over 20 years of age had work experience. 

The line between the independent variables and the dependent variable 
The estimated regression equation is as follows: 
 72.0+.0353 IND +.044 KNO +.029 PSY  = FP 
Where FP represents productivity, a constant value of 0.72, PSY (psychological background) 

KNO (knowledge background) and IND (individual capacity). 
As the estimated regression equation shows, among the human capital dimensions, the 

knowledge background has the greatest impact on broiler productivity. 
 

Conclusion 
The role of human capital and the recognition of its dimensions are important in the  
growth of productivity. The purpose of this study was to investigate the relationship between 

human capital dimensions and manpower productivity in broiler chickens. The results of 
hypotheses test showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions 
of human capital and employee productivity. Therefore, if the necessary investment is made in 
human capital, then the manpower will be employed in the production process with high efficiency 
and productivity which will result in better performance. The dimensions of human capital include 
psychological background, knowledge background and individual capacity. The resulting 
accumulation of human capital over time can result in a significant reduction in production costs 
and increased production, and consequently a decrease in the price of poultry meat. The research 
findings also clearly confirm the fact that promotion of human capital leads to improved 
productivity in broiler farms.The findings of this study are consistent with the results of Amini and 
Mosalla (2010), Medoff & Abraham (1980) and Chiswick and et al.(2002). 

 
 
 



 151 ...وريبررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره: االهیسیف 

 وري واحدهاي پرورش مرغ گوشتیبررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره
 : شهرستان اردبیل)موردمطالعه(

 
 اللهیناصر سیف

 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
)12/6/98تاریخ تصویب:  -29/3/98(تاریخ دریافت:   

 

 چکیده

 
. اساس محسوب شوندانسـانی  سرمایه جزء کهمشروط بر این ،ها مولد ثروت هستندانسان

هاي درآمدي افراد به خـاطر اختالف در میزان انسانی این است که علت تفاوت نظریه سرمایه
وري بهرهبر  ابعاد سرمایه انسانیدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هست. ا هاآن وريبهره

و جامعه  همبستگی -از نوع توصیفی . این پژوهشاست واحدهاي پرورش مرغ گوشتی
بر اساس تمایل . اردبیل است واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان 105تعداد  موردمطالعه

 عنوانبهواحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی  30به همکاري و امکان انجام مصاحبه تعداد 
 شدهامه استفادههمراه با پرسشن ي دادها از روش مصاحبهآورجمعنمونه انتخاب شدند. براي 

) و از 2003گلداسمیت ( و هرسی انسانی نیروي يوربهره نامهاز پرسشپژوهش  این در. است
 است. شدهاستفاده بر اساس مقیاس لیکرت )2009ي نادري و ماري موتو (وربهره نامهپرسش
هاي وري واحدسرمایه انسانی بر بهره ابعاد ،نشان داد ازش مدل رگرسیونبرحاصل از نتایج 

در بین ابعاد سرمایه انسانی، بر اساس دارند.  دارياتأثیر مثبت و معنپرورش مرغ گوشتی 
آمده دستوري دارد. مقدار ضریب تعیین بهبهره ضریب بتا بیشترین تأثیر را پیشینه دانشی بر

 مدل نیز بیانگر توانایی مدل در تشریح رفتار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است.
 

، واحدهاي پرورش نظریه سرمایه انسانیوري، ابعاد سرمایه انسانی، بهره: اي کلیديهواژه

 مرغ گوشتی.
 

  مقدمه
یکی از ارکان اساسی توسعه یک  1سرمایه انسانی

. شودمی   کشور و یکی از اهداف توسعه محسوب 
معتقد بود که  ،عنوان اقتصاددان معاصربه کوزنتس

عنوان مایه فیزیکی بهسرمایه انسانی باید همانند سر
هاي اقتصادي از سرمایه کل کشور در تحلیل یجزئ

گذاري در سرمایه. او موردتوجه و محاسبه قرار گیرد
-می منبع مهم تشکیل سرمایه انسانی را وپرورشآموزش

                                                                                  
1. Human Capital 

 Gohari et(که باعث توسعه اقتصادي خواهد شدداند 

al., 2016.(  معاصر اقتصاددانان نیترمعروفاز شولتز 
ملقب به پدر تئوري سرمایه انسانی، بر اهمیت توجه به 

 زیادهاي اقتصادي، تأکید تحلیل سرمایه انسانی در
توضیح  اي،داشت و معتقد بود بدون کاربرد چنین نظریه

 توزیع درآمد افراد ناقص است نحوهنرخ رشد اقتصادي و 
.(Schultz,1960) از مطالعات رشد اقتصادي  يتعداد

در د که رشد سرمایه انسانی، یک منبع اصلی اننشان داده
 ,Wang & Yao, 2001)است اقتصاديرشدي 

Duma,2007, Fleisher & Zhao, 2011) .  با افزایش
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و اشباع بازارها، سرمایه انسانی توجه  شدنیجهان
بیشتري را به خود جلب کرده است. در اقتصادهاي 

 تأکید توسعهدرحالو  افتهیتوسعهمختلف کشورهاي 
بیشتري بر توسعه سرمایه انسانی در جهت تسریع در 
رشد اقتصادي با اختصاص زمان و تالش بیشتر شده 

ي هاحلراهاست. بنابراین توسعه سرمایه انسانی یکی از 
 طوربهالمللی است. اساسی براي ورود به عرصه بین

ي الزم را در بعد گذارهیسرماها باید خاص، شرکت
). یکی از Marimuthu, 2009دهند (سرمایه انسانی انجام 

ي جدید رشد اقتصادي تأکید هاهینظر زیمتماهاي ویژگی
-که مدلبر گسترش مفهوم سرمایه انسانی است. درحالی

بر انباشت سرمایه فیزیکی  باًیتقرهاي سنتی نئوکالسیک 
ها)، متمرکز بودند. بیشتر مشاغل اخیر (تجهیزات و سازه

انباشت سرمایه انسانی، دانش  اي را براياهمیت فزاینده
 تجربه. ددارندیتأکمولد و تعامل بین این دو عامل 

 1وريبهبود بهره دهدمی نشان کشورهاي پیشرفته
روند  نیروي انسانی نسبت به عامل کار و سرمایه در

 ,.Iranzadeh et al( ها مؤثرتر بوده استتوسعۀ آن

2010.( 
در اري سرشمبر اساس نتایج حاصل از اجراي طرح 

مرغداري با فعالیت واحد  20520،تعداد 1397سال 
این تعداد  که ازدارد در کشور وجود  گوشتیپرورش مرغ 

 رفعالیواحد غ 5198واحد مرغداري فعال و 15322
واحد پرورش مرغ  343استان اردبیل داراي . است

واحد پرورش  105گوشتی و شهرستان اردبیل نیز داراي 
تولید مرغ گوشتی کشور  یتظرف کل مرغ گوشتی است.

گوشتی بوده میلیون قطعه مرغ  421 برابر1396در سال 
هزار  200دو میلیون و حدود ایران با تولید ساالنه  است.

 دنیا دکنندهیکشور برتر تولتن گوشت مرغ جزو هفت
در سال این صنعت در  شاغل افرادتعداد . ستا

 Statistical Center)(نفر بوده است 58330برابر با1396

of Iran, 2018 27. میزان مصرف سرانه مرغ در ایران 
تر از قیمتی کم با توجه به کشش خودکیلوگرم است. 

این مادة غذایی را  ،یک، میزان تقاضا براي گوشت مرغ
دهد که ضروري قرار می کاالهايدر عمل در گروه 

کنندگان تمایل کمتري باوجود افزایش قیمت آن مصرف

                                                                                  
2. Productive 

 ,salame & jahaangardi(ن دارندبه کاهش مصرف آ

2012.( 
بیشتر کشورها است و دغدغه  وريرشد بهره ،امروزه

 نیترعنوان یکی از مهمبه که سرمایه انسانیبه دلیل این
بر اساس  .مطرح است وريبهرهعوامل مؤثر بر رشد 

-بهرهبر  مهمتواند نقش مبانی نظري و شواهد تجربی می
 رغمیعل .اشته باشدد وري در تولید مرغ گوشتی

جستجوي زیاد تحقیق داخلی با عنوان تأثیر سرمایه 
تواند نوآوري ی نبود و میدسترسقابلوري انسانی بر بهره

سرمایه ابعاد بررسی اثر این تحقیق محسوب گردد. 
فراهم آورده  وريرشد بهرهانسانی، توضیح جدیدي براي 

اجرایی  هايو دستگاه گذاراناستیتواند براي سکه می
تري را در هاي مناسباین امکان را فراهم کند تا سیاست

سرمایه جهت تخصیص منابع به آموزش و گسترش 
ارائه محصوالت و خدمات متفاوت و  نمایند.اتخاذ  انسانی

هـا، خالقیـت و نـوآوري و افزایش متمایز، کاهش هزینه
، پذیري از مزایاي وجود منابع انسانی ماهر، باتجربهرقابت

 ).Porter & Kramer, 2011خالق و بانشاط است (
نظریه سرمایه انسانی ریشه در زمینه نظریه توسعه  

). کتاب کالسیک بکر Schultz,1993اقتصاد کالن دارد (
نظري و  لیوتحلهیتجزبا عنوان سرمایه انسانی: یک 

ر مقایسه با تجربی با استناد خاص به آموزش است. د
ها، افراد نیز آالت و کارخانهاشینسرمایه فیزیکی مانند م

هاي جدید در با تحصیالت، آموزش و توسعه مهارت
به اعتقاد بکر، افراد . کنندگذاري میخودشان سرمایه

کنند که گذاري میدر خودشان سرمایه ياتااندازه
ها هاي فعلی آنها فراتر از هزینهدرآمدهاي آینده آن

 ).Gary Becker, 1993باشد (
عنوان عنصر ته شولتز اصطالح سرمایه انسانی بهگفبه

هاي شرکت و کارکنان در کلیدي در بهبود دارایی
-افزایش تولید و همچنین حفظ مزیت رقابتی تعریف می

  ).Schultz, 1993شود (
ها جهت بهبود مستمر سرمایه انسانی براي سازمان

ها و ی از طریق دانش، مهارتطورکلبهعملکرد کارکنان 
 ،مروزه). اRastogi, 2000ها بسیار مهم است (اییتوان

دانش و هوشمندي  يریکارگمدیران، توانایی ایجاد و به
   منبع مزیت رقابتی پایدار به شمار نیترعنوان مهمرا به
). بنابراین، تعریف سرمایه Movahedi, 2017( آورندمی
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ها و صفاتی ها، شایستگیعنوان دانش، مهارتانسانی به
شود که ایجاد رفاه شخصی، اجتماعی فراد خوانده میدر ا

 Organization forکند (و اقتصادي را تسهیل می

Economic Co-operation and Development, 2001 .( 
و رشد اقتصادي  ورياثر سرمایه انسانی بر بهره

 مطرح است. لوکاسدر قالب مدل سرمایه انسانی  عمدتاً 
هاي تولید قابل همه نهاده هکنیا در مدل لوکاس با فرض

انباشت هستند، بازدهی نسبت به مقیاس حاصل از 
هاي قابل انباشت ثابت است. لوکاس در تابع تولید نهاده

ي نیروي کار فیزیکی سرمایه انسانی را معرفی کرد جابه
(Komijani et al., 2012) . ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر

 ایل و عالقهتممنجر به افزایش  اطالعاتدانش و 
در حوزه سرمایه انسانی شده  تحقیق به پژوهشگران

این حوزه توجه بسیاري را به خود جلب نموده  است.
عنوان ابزاري براي تعیین ارزش شرکت بهو است 

 . ,Pew) 2007( دهندمورداستفاده قرار می
Kalkan et al. )2014هیسرما جامعر تعریفـی ) د 

ـا آمـوزش، تحصـیالت و انسانی را فرایندهاي مرتبط ب
افزایش سطح دانش،  جهتاي دیگـر اقـدامات حرفه

 هاي اجتماعی یـکها و داراییها، ارزشها، تواناییمهارت
کارمند که به بهبود سطح رضایت شغلی و عملکرد 

انجامد، تعریف شرکت می وريبهرهکارمند و در نهایت 
 .کنندمی

  : هاي سرمایه انسانیشاخص
روانی افراد مشتمل بر مهارت  هپیشین ، وانیر هپیشین

صورت و میل افراد به تغییر است که در هر فـرد به
زمان و در اثر تجربه از  مرورذاتـی وجود داشته یا به

 ).Shih et al., 2010شود. (محیط اکتساب می
تجربه فرد است.  و تحصیالت شامل،دانشی هپیشین

عنوان به محققین زیاديدو شـاخص توسـط  ایـن
هاي انسانی هاي اصلی سنجش سرمایهشاخص

عنوان یکی انش بهد Mariz et al., 2013).(اندشدهیمعرف
عنوان یکی از فرد و بهاز عوامل غیرقابل تقلید و منحصربه

ابزارهاي کسب مزیت رقابتی پایدار در عصر دانش و 
 . )Seifollahi, 2019است(اطالعات 

ظرفیت فرد  هدهندنظرفیت فرد: این شاخص نشا
 ت. تحقیقاتاسـ فردپرورش  و بـراي خالقیـت و آموزش

 ،وري باالبهرهنشان داده است که براي دستیابی به 

دارد  زیاد و ظرفیـت خالقیت فرد اهمیت يریآموزش پذ
)Ganotakis, 2012  ؛Shih et al., 2010.( 

ي عبارت است از احرفه -فنی يهامهارت: مهارت
 در انجام کاري در مقایسه با دیگران دربرتري نسبی 

 ).Naderi, 2011(حرفه و شغل موردنظر 
تخصص: تخصص عبارت است از برتري مطلق فرد 

 مرتبط يهاتیدر مقایسه با دیگران در انجام کار و فعال
 ).Naderi, 2011( به حوزه تخصص وي

-هاي زندگی جنبه نیترمهموري یکی از بهره
). اغلب Yılmaz, 2012 & Bayyurtاقتصادي است (

ف عنوان توانایی عوامل تولید در تولید تعریوري بهبهره
وري بخش ). بهبود در بهرهLatruffe, 2010شود (می

رایط نیروي انسانی، از ش وريبهره ژهیوبهکشاورزي و 
). O'Donnell, 2010ی است (دائممهم در رشد اقتصادي 
تغییر کرده است.  يامالحظهقابلاقتصاد معاصر به نحو 

 این تغییرات همراه با اصطالح کار به معناي سرمایه
). Kołoszko-Chomentowska, 2000انسانی بوده است (

وپرورش و بهبود در اقتصاد قرن بیست و یکم، آموزش
ها تبدیل به محرك مهم و موتور توسعه مستمر مهارت
 2012هاي مختلف اقتصاد شده است (کشور و بخش

Berezka,(.  در خصوص کشاورزي، سرمایه انسانی منجر
از  ژهیوبهاست و  شدهتیریمدگیري در به بهبود چشم

ید، ی عوامل دیگر تولدهسازمانجنبه مدیریت مناسب و 
). با توجه Górecki, 2004زمین و سرمایه ( مثالعنوانبه

شرایط محیطی که در آن  به پیچیدگی در حال رشد
کنند، توجه به الیت میتولیدکنندگان کشاورزي فع

اهداف کمی و کیفی در ارزیابی سرمایه انسانی در 
 قرار گیرد.  موردتوجهکشاورزي باید 

Hersey & Goldsmith  بهرههفت متغیر مربوط به-
اثربخش را از میان بقیه انتخاب  وري نیروي انسانی

 Herseyشود(اختصار اچیو نامیده می طوربه اند کهنموده

& Goldsmith, 2003.( 
 درك( 2وضوح) 2 ها)مهارت و دانش( 1توانایی) الف

 4) مشوق4 )سازمانی حمایت( 3کمک) 3 قش)ن تصور یا

                                                                                  
1. Ability 
2. Clarity 
3. Help 
4. Incentiv 
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 بازخورد و آموزش( 1ارزیابی) 5) تمایل یا انگیزش(
) 7 )کارکنان حقوقی و معتبر اعمال( 2اعتبار )6) عملکرد
 .)محیطی تناسب(3محیط
نسانی، نابع ااقتصاد کالن، کیفیت بهتر م نظرنقطه از

-هاي تکنولوژیک را تسهیل میتوسعه و اجراي نوآوري
عه دهد و توسکند، درآمد حاصل از سرمایه را افزایش می

 Penda, 2013 ،2012کند(پایدار کشاورزي را ترویج می
Kijek & Kasztelan, بهبود در کیفیت سرمایه انسانی .(
ش روهاي تولید و به دنبال خود، فمنجر به کاهش هزینه

ود شتر میهاي پایینباالتر و   قیمت تیفیباکمحصوالت 
)Kleynhans, 2006 .(ز اوري استفاده مؤثر و کارآمد بهره

 است. یا خروجی یا منابع براي تولید محصول هايورود
نیروي  منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآالت و تجهیزات،

 هستند که براي خلق خروجی یا غیره کار و زمین و
شده) استفاده ده (محصوالت تولیدي، خدمات ارائهنستا

 ).(Sanati & Eyn Abadi, 2007 شوندیم
) Chizari & Niknasab,2001چیذري و نیک نسب (

در تحقیقی با عنوان بررسی اقتصادي عوامل تولید در 
واحدهاي تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبالغ به 

ل عوامل تولید وري کاند که بهرهاین نتیجه رسیده
واحدهاي بزرگ تولید مرغ گوشتی از واحدهاي کوچک 

در پژوهشی با  )Rahimi & Karimi )2010بیشتر است. 
وري عوامل تولید در صنعت عنوان محاسبه و تحلیل بهره

پرورش مرغ گوشتی استان کردستان به این نتیجه دست 
وري متوســط نهــاده دان میــانگین بهــرهیافتند که 

 ودهب 45/0 یهاي موردبررســرفی بــراي مرغداريمص
طور به یبه این معنا که در واحدهاي موردبررس است،

کیلوگرم 45/0متوسـط به ازاي هر کیلوگرم دان مصرفی 
وري متوسط است. میـانگین بهـره دشدهیمرغ زنده تول

به  11/10229نیروي کار براي واحدهاي موردمطالعه نیز
دهـد به ازاي وجود هر کارگر مـیدست آمد کـه نشـان 

کیلوگرم 10229در یک دوره تولید مرغ گوشتی حدود 
) Sabokro et al. )2010است.  دشدهیتول گوشت مـرغ

وري کارکنان شرکت بیمه در با عنوان بهره پژوهشیدر 
پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاري به بررسی 

                                                                                  
5. Evaluation 
6. Validity 
7. Environment 

وري رابطه هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاري با بهره
 ها نشان داد کههاي آنیافته کارکنان پرداختند.

متغیرهاي هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاري و ابعاد 
دارد.           وري کارکنانها رابطه معناداري با بهرهآن

Taleghani et al. )2011(  با عنوان  خوددر پژوهش
که توجه به  نشان دادبررسی عوامل مؤثر برافزایش 

سی کارکنان، مشارکت کارکنان در نیازهاي اسا
مشارکتی مدیر موجب  يها و سبک رهبرگیريتصمیم

 د.شووري کارکنان در محیط کار میافزایش بهره
Daniyali et al. )2013(  در پژوهش خود به بررسی

 وري نیروي و شناخت عوامل مؤثر بر بهره
  ها در بین کارکنانآن انسانی و تعیین اولویت

 دهنده آن پژوهش نشان يهاافتهیپرداختند. 
جو صمیمیت و همکاري  جادکنندهیبود که عوامل ا

 Mohamadiاست. وري کارکنان مؤثرترین عامل بر بهره

et al. )2013وري در ) در تحقیقی با عنوان سنجش بهره
مرغداري گوشتی در بخش خصوصی و تعاونی نتیجه 

دان گرفتند که در بخش تعاونی به ازاي هر کیلوگرم 
مصرفی میزان بیشتري گوشت مرغ در مقایسه با بخش 

 کار يروینوري . همچنین، بهرهاندکردهخصوصی تولید 
 در واحدهاي خصوصی از واحدهاي تعاونی بیشتر است. 

Aminiand Mosalla )2010 در پژوهشی با عنوان (
وري کل بهره  نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در 

به  دیتابرآورد الگوها به روش پنل ، با استفاده ازعوامل
که سرمایه انسانی از نوع آموزش این نتیجه رسیدند 

 .وري کل عوامل داردتأثیر مثبت بر بهره
Silva )2008 ( در پژوهشی با عنوان تأثیر

 پرداخت. کاروري نیرويکارکردهاي منابع انسانی بر بهره
مدیریت اقدامات  9ها نشان داد که از داده لیوتحلهیتجز

وري با بهره یتوجهطور قابلشده، بهمنابع انسانی انتخاب
مورد همبستگی ضعیف  3نیروي کار در ارتباط بودند و 

 Medoff & Abraham. وري نیروي کار داشتندبا بهره
وري ) در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش بر بهره1980(

 نیب قوي مثبت رابطهتحقیق وجود  پرداختند. نتیجه
) (Chiswick et al. 2002وري تأیید کرد. زش و بهرهآمو

وري به بررسی اثر تحصیالت و سواد حسابداري بر بهره
هاي ها نشان داد مهارتپرداختند. نتیجه تحقیق آن
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-وري نمود پیدا میحسابداري بهتر از تحصیالت در بهره
 کند.   

             
 مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی براي هدف این پژوهش، ایجاد یک 
وري در نشان دادن اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره

که قبًال  طورهمانواحدهاي پرورش مرغ گوشتی است. 
ي عمومی سرمایه انسانی شامل: گذارهیسرمابحث شد، 

 )،و میل افراد به تغییر ، تخصصمهارت( روانی هپیشین
 ظرفیت فرد) و تحصیالت و تجربه فرد(دانشی هپیشین

وري که اثربخشی بهره )وپرورشقیـت و آموزشخال(
 .دهندسرمایه انسانی را افزایش می

  
 
 
 
  

 چارچوب مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
 

 روش پژوهش
 -روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی   

کلیه نیروي جامعه آماري پژوهش . است همبستگی
انسانی شاغل در واحدهاي پرورش مرغ گوشتی 

بوده است. تعداد  1398تان اردبیل در سال شهرس
واحدهاي پرورش مرغ گوشتی در شهرستان اردبیل 

-که به پیشپژوهش حاضر به دلیل اینواحد است. 105
بینی تغییرات متغیر وابسته با توجه به تغییرات 

پردازد، از نوع تحلیل رگرسیون متغیرهاي مستقل می
ها از طریق هممکن بود گردآوري داد کهییازآنجا .است

، براي اعمال دقت بیشتر ریب ایجاد کندانامه پرسش
 شدهاستفادهروش مصاحبه از  هادادهگردآوري  براي

مشابه واحدهاي پرورش  باً یتقراست. با توجه به وضعیت 
بودن مراجعه به همه  ریگوقتمرغ گوشتی و همچنین 

واحد پرورش مرغ گوشتی بر اساس تمایل به  30 هاآن
نمونه  عنوانبه تصادفی صورتبهیی و وگپاسخ

است. سؤاالت نیز بر اساس سؤاالت  شدهانتخاب
 هرسی انسانی نیروي ورياستاندارد پرسشنامه نامه بهره

و پرسشنامه  گویه 21بعد و  7) با 2003(گلداسمیت  و
 گویه 28 و بعد 3) با Marimuthu,2009سرمایه انسانی(

 است.  هشداستفاده بر اساس مقیاس لیکرت
-سرمایه انسانی بر بهره ابعاد :اصلی پژوهش فرضیه 

 وري نیروي انسانی تأثیر معنا دارد.
وري نیروي پیشینه روانی بر بهره ي فرعی:هاهیفرض

 انسانی تأثیر معنا دارد.

وري نیروي انسانی تأثیر معنا پیشینه دانشی بر بهره 
 دارد.

وري نیروي انسانی تأثیر معنا ظرفیت فرد بر بهره
 دارد.
 

 ي پژوهشهایافته
درصد داراي  85، گرفتهانجاممصاحبه  30از مجموع  

درصد داراي  12،  پلمیدفوقمدرك تحصیلی سیکل و 
درصد داراي مدرك  3مدرك تحصیلی لیسانس، 

از افراد کمتر  درصد 5هستند.      سانسیلفوقتحصیلی 
 70 و سال 50تا  30اد بین درصد از افر 25سال،  30از 

از افراد  درصد 20. داشتندسال  50باالي درصد از افراد 
سال  20باالي درصد از افراد  80 و سال 20کمتر از 

 . داشتندداراي سابقه کار 
توزیع متغیرها از نرمال بودن براي بررسی فرض 

 اسمیرونوف استفاده -آزمون کولموگروف
یرونوف براي اسم-شد. نتایج آزمون کولموگروف

 1جدولدر متغیرهاي پژوهش مون نرمال بودن آز
 .شده استنمایش داده

 اسمیرنف-کولموگروفآزمون - 1جدول         

 هاي آماريشاخص 
 متغیر

 اسمیرنف-کولموگروفآزمون
Z                            P 

 96/0                  45/0 پیشینه روانی
 99/0                 38/0 پیشینه دانشی
 45/0                 86/0 ظرفیت فردي

 17/0                  01/1 وري نیروي انسانیبهره

 
 سرمایه انسانی

 
پیشینه 

 روانی
 

 
  

 
 وريبهره
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-سطح معناداري در آزمون کولموگروف1جدول طبق

ایه متغیر ابعاد سرمتوزیع نرمال بودن اسمیرونوف، فرض 
-مورد تأکید قرار مینی وري سرمایه انساو بهره انسانی

اف هاي توصیفی پژوهش نظیر میانگین، انحریافته. یردگ
معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در 

 .شده استارائه 2جدول 
 

 همبستگی بین یبمیانگین، انحراف معیار و ضر -2جدول 
 وري نیروي انسانیمتغیرهاي پژوهش با بهره

  متغیرها
            میانگین     
 انحراف معیار

 همبستگی  ضرایب
r P 

 پیشینه روانی
24/4                
45/0 82/0 000/0 

پیشینه 
 دانشی

 6/4                     
50 /0 84/0 000/0 

 ظرفیت فرد
 9/3                    

49/0 79/0 000/0 

 
ضرایب همبستگی متغیرهاي  2جدول  بر اساس

وري رهپیشینه روانی، پیشینه دانشی، ظرفیت فرد و به
 دار است.معنی >P 05/0نیروي انسانی در سطح 

 تایج برازش مدل رگرسیون ن -3جدول 
خطاي معیار 

 تخمین
ضریب 

 )R2تعیین(
ضریب 

 شدهتعدیل
ضریب 
 )rهمبستگی(

4622/0 77/0 76/0 83/0 

 
ان دهد، میزنشان می 3که جدول شماره  گونههمان

ریب و ض 83/0برابر  شدهمحاسبه) rضریب همبستگی(
ار است که توانایی و میزان تبیین رفت 77/0تعیین نیز 

-ین ممتغیر وابسته را از طریق ابعاد سرمایه انسانی نشا
 دهد. 

 پژوهش فرضیهزمون آ
روي وري نیسرمایه انسانی بر بهره ابعاد :اصلی فرضیه

 انسانی تأثیر معنا دارد.
 فرعی: هیفرض

-ر بهرهپیشینه روانی، پیشینه دانشی و ظرفیت فرد ب
 وري نیروي انسانی تأثیر معنا دارد.

 دشدهییتأ پژوهش فرضیات کلیه 4جدول  اساس بر
است. قرارگرفته  تائید پژوهش مورد درشده ارائه مدل و

در مدل رگرسیون  که دهدیم) نشان 4جدول (
 دار هستند. برايهاي معناتمامی     متغیر شدهیطراح

استانداردشده  یونرگرس ضرایب از 4 جدول نتایج تفسیر
در مدل رگرسیون . میکنیم استفاده) Beta( یعنی بتا

، پیشینه 38/0 استانداردشدهپیشینه روانی با ضریب 
و ظرفیت فرد با  33/0دانشی با ضریب استانداردشده 

بر  05/0داري و سطح معنی 35/0ضریب استانداردشده 
 وري تأثیرگذار هستند. روي متغیر وابسته یعنی بهره

 
  رگرسیون ها و ضرایب برآورد شده مدلآماره -4جدول 

    مقدار آماره    سطح معناداري
Sig                t       

 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده
Beta 

 
  ضرایب  

B 
 خطاي معیار

Std. Error 

 

 مقدار ثابت  - 039/0 72/0 000/0           46/18

 پیشینه روانی  38/0 071/0 29/0 000/0             08/4

 پیشینه دانشی  33/0 064/0 44/0 000/0            87/6

 ظرفیت فرد  35/0 055/0 35/0 36/6           000/0

 

 است.  شدهدادهنشان  5مربوط به تحلیل واریانس رگرسیون در جدول  جینتا
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 )ANOVAتحلیل واریانس رگرسیون ( -5جدول 

 F sig میانگین مجذورات مجموع مجذورات مدل

 4/149 532/25 321/105 رگرسیون
000/0 

 
  98/0 843/29 باقیمانده

   974/135 کل

 
 مقدار با به توجه رگرسیون واریانس آنالیز جدول

در سطح  رگرسیون این مدل که دهدیم نشان Fباالي
 واناییرگرسیون ت مدل دهدیماست و نشان معنادار  باال

در حد باالیی دارد.  را وابسته متغیر تغییرات ینیبشیپ
 وجود رابطه  دهندهنشانسطح معناداري مدل 
 . استوابسته  ریو متغمستقل  هايخطی بین متغیر

 صورت زیر است:معادله رگرسیون برآورد شده به
IND353/0 +KNO44/0+PSY29/0 +72/0 FP= 

مقدار ثابت، 72/0 وري،، بیانگر بهرهFPکه در آن    
PSY  (پیشینه روانی)KNO  (پیشینه دانش) وIND 

 (ظرفیت فرد) است.
طور که معادله رگرسیون برآورد شده نشان همان

دهد، از بین ابعاد سرمایه انسانی، پیشینه دانشی می
 وري پرورش مرغ گوشتی دارد.را بر بهره تأثیربیشترین 

 
  گیرينتیجه

 اهمیت ابعاد آنخت انسانی و شنا سرمایهنقش 
 باهدفپژوهش حاضر، . دارد وريبهره در رشدمهمی 

 وريبهرهبا ابعاد سرمایه انسانی بررسی ارتباط بین 
انجام نیروي انسانی در واحدهاي پرورش مرغ گوشتی 

ها نشان داد که رابطه مثبت و نتایج آزمون فرضیه. شد
نان کارک وريابعاد سرمایه انسانی و بهرهمعناداري بین 

گذاري الزم بر سرمایه  چنانچه  ،بنابراین .وجود دارد
در این صورت نیروي  روي سرمایه انسانی صورت گیرد،

مشغول باال  وريانسانی در فرایند تولید با کارایی و بهره
بهتر عملکرد که نتیجه آن کسب به کار خواهند شد 

شامل پیشینه روانی،  انسانی،ابعاد سرمایه  خواهد بود.
ینه دانشی و ظرفیت فرد است. نتیجه انباشت پیش

تواند منجر کاهش سرمایه انسانی در طی زمان می
، جهیدرنتدر هزینه تولید و افزایش تولید و  توجهقابل

هاي یافته گوشت مرغ گردد. شدهتمامکاهش قیمت 

کنند وضوح این واقعیت را تأیید میپژوهش همچنین به
وري در به بهبود بهره که ارتقاء سرمایه انسانی منجر

  شود.واحدهاي پرورش مرغ گوشتی می
 Amini andهاي این پژوهش با نتایج پژوهش یافته

Mosalla )2010 ،(Medoff &Abraham )1980 و (
Chiswick etal 2002) (.همسو است 

عدم توجه و درك اهمیت و نقش سرمایه انسانی در  
هاي پرورش ها و مالکان واحدفرایند تولید توسط شرکت

باعث افزایش هزینه فرصت و کاهش  مرغ گوشتی
در فرایند پرورش  چراکهگردد. سودآوري واقعی     می

فرد، مهارت و  يریخالقیـت و آموزش پذمرغ گوشتی، 
-کننده در رشد بهرهنقش تعیین تحصیالت و تجربه فرد

 پژوهش، مدل از آمدهدستبه نتایج اساس بروري دارند. 
وري در پرورش مرغ بر رشد بهره ه انسانیسرمای ابعاد

مالکان  بنابراین، دارد. و معنادار مستقیم گوشتی تأثیر
 گذاريبا        سرمایه واحدهاي پرورش مرغ گوشتی

هاي در بعد نیروي انسانی و تدوین برنامه شدهيزیربرنامه
ی و کسب دانش روز قادر خواهند دائمآموزشی مستمر و 

گیر ش معنادار در تولید مرغ و کاهش چشمبود تا با افزای
در زمینه هزینه تولید(از طریق کاهش مصرف انرژي، 

ها و غیره) و کاهش تلفات و استفاده بهینه از نهاده
پرورش مرغ گوشتی، ضمن  وري دربهره رشد جهیدرنت

مرغ گوشتی  شدهتمامقیمت  در مالحظه قابلکاهش 
هاي مان فعالیتسودآوري خود را افزایش دهند و طی ز

با کسب  بیترتنیابهخود را توسعه و گسترش دهند. و 
مزیت رقابتی پایدار زمینه الزم صادرات و حضور در 

 بازارهاي جهانی را مهیا کنند.
 

 پیشنهادهاي کاربردي
توان در دو سطح نظري و از نتایج این پژوهش می

عملی استفاده کرد. در سطح نظري، نتایج این پژوهش 
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هاي پیشین را تکمیل کند. در اند نتایج پژوهشتومی
تواند براي هاي پژوهش حاضر میسطح عملی، یافته

از  وريبهره افزایش و ارتقاءریزي براي تدوین برنامه
ي بیشتر توسط واحدهاي پرورش مرغ گذارهیسرماطریق 

گوشتی بر روي ابعاد سرمایه انسانی و تقویت مهارت، 
قرار  مورداستفادهر کشور دانش و تحصیالت مرتبط د

گذاري مناسب بر روي ابعاد سرمایه نتیجه  سرمایهگیرد. 
انسانی در طی زمان منجر به کاهش چشمگیر هزینه 

تولید، استفاده بهینه نهاده دان و در نهایت کاهش قیمت 
شود و از این طریق با افزایش گوشت مرغ می شدهتمام

یل به سودآوري واحدهاي پرورش مرغ گوشتی تما
گذاري جهت توسعه و گسترش واحدهاي پرورش سرمایه

و امکان صادرات مرغ به سایر  افتهیشیافزاگوشت مرغ 
 گردد.کشورها نیز مهیا می
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