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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 
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 چکیده

باشد،  با عنوان اوراق مهارت می سرمایه انسانی شرکت ها پشتوانهبررسی و امکان سنجی انتشار ابزار مالی به هدف پژوهش 

صندوق که  18جامعه آماری پژوهش شامل صندوق های مشترک سرمایه گذاری فعال در بورس ایران و نمونه آماری مشتمل بر 

می باشد، روند انجام پژوهش به اینصورت است که ابتدا سرمایه  داشته اند 1392-96بیشترین بازدهی دوره را طی سال ها 

حقق ساخته تعیین و سپس رابطه سرمایه انسانی و تحصیالت کارکنان صندوق و سوابق انسانی صندوق ها در قالب پرسش نامه م

کاری آنان در بازدهی صندوق ها بطور جداگانه و همزمان در قالب معادله پیش بینی رگرسیون سنجیده شد، نتایج ضریب 

همبستگی قوی است، بین بازدهی  همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین بازدهی صندوق و سرمایه انسانی رابطه مثبت و شدت

صندوق ها و تحصیالت کارکنان رابطه مثبت اما شدت همبستگی ضعیف و بین سابقه کار افراد و بازده صندوق رابطه ی منفی 

با شدت بسیار ضعیفی وجود دارد، همچنین روش همبستگی جزئی بدون در نظرگرفتن سطح تحصیالت رابطه قوی بین سرمایه 

صندوق ها را تصدیق کرد. پیش بینی بازده صندوق ها براساس سه متغیر)سرمایه انسانی، تحصیالت و سوابق انسانی و بازده 

کاری کارکنان( در معادله رگرسیون نشان داد، مدلی که براساس متغیر سرمایه انسانی تعریف شده می تواند مدل مناسبی باشد، 

نسانی یک شرکت را مشخص کنیم شاید بتوان تقریبی از میزان بازدهی آن بنابراین به نظر می رسد اگر بتوانیم میزان سرمایه ا

 را پیش بینی کرد، البته الزم است این ایده توسط پژوهشگران دیگر نیز آزمون گردد.

 

 .ابزار مالی، اوراق بهادار، تامین مالی، سرمایه انسانی :يدیکل واژگان
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 مقدمه

اقعیت است که انسان به اینکه سرمایه انسانی به حساب آیند، سرمایه انسانی ناظر بدین وانسان ها منابع جدید مولد ثروت هستند، مشروط 

خصوصیات می تواند  ها در خود سرمایه گذاری می کنند، سرمایه انسانی بیان می دارد که خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است زیرا این

نی خود ، تاثیر مثبت و سرمایه گذاری هوشمند سازمان در منابع انسا نده در آیند،منبع درآمدهای بیشتر ویا اقناع و ارضای فراوان تر درآی

ن ها و در پی آن امروزه بیش از هر زمان دیگر مشخص شده است که رشد و توسعه سازما. ارزش آفرینی سرمایه انسانی دارد معنی داری بر

نسانی متخصص و ته های پژوهشگران نشان داده است که این نیروی ا. یافستفاده صحیح از نیروی انسانی استیک جامعه و کشور در گرو ا

ی متکی بر سرمایه متعهد است که بقا یک شرکت را نگه می دارد و آن را رو به رشد و سودآوری سوق می دهد. نمونه ای ملموس از شرکت ها

تحلیل گرانی  ،حرفه ایبردن از مدیران  با بهرهکه متکی بر مهارت و دانش پرسنل و  هستند انسانی، صندوق های مشترک سرمایه گذاری

ن به بازارهای مالی برای های کوچک و هدایت آ شدن سرمایه با تجربه و آشنا به قوانین و مقررات بازار، امکان انباشتهمتخصص، معامله گرانی 

نهایتًا   ه گذاریصندوق های مشترک سرمای مهارت مدیران در سودآوری ،پذیر را فراهم میکنند های سرمایه کردن نیاز مالی بنگاه برطرف

مین مهارت حرفه منجر به جذب سرمایه گذار بیشتر و افزایش تقاضا برای اوراق منتشره شده توسط صندوق ها می شود و به نظر می رسد ه

ار در بورس استفاده شود. وراق بهادای مدیران و پرسنل را می توان به سایر شرکت ها نیز تعمیم داد و  خود به عنوان ابزاری در جهت انتشار ا

ا افشا کند و نهادی حال این سوال مطرح می شود، اگر شرکتی بتواند توانمند ها و مهارت های باالی نیروی انسانی اش )سرمایه انسانی( ر

ی شود شرکت ها ابتداً با مد؟ آیا رسمی آن را تصدیق و تایید نماید، آیا می شود صرفاً به پشتوانه سرمایه انسانی اوراق بهاداری را طراحی کر

کت )خرید دارای های پشتوانه ی سرمایه انسانی اعتباردهی شده، خود را تامین مالی نمایند و سپس از منابع بدست آمده به بنیانگذاری شر

 ها می باشد. ی شرکتمشهود و نامشهود( بپردازند، هدف این پژوهش بررسی طراحی ابزار مالی)اوراق بهاداری( مبتنی بر سرمایه انسان

 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

که مهمترین اهداف بنگاه اقتصادی در جهت حداکثر نمودن ارزش  ،ترین منبع سازمانی در فرآیند خلق ثروت می باشند منابع انسانی با ارزش

ی به عنوان یکی از منابع توسعه اقتصادی از اهمیت سرمایه انسان. [4:14بنگاه و ثروت مالکان و تأمین خواسته ها و انتظارات ذینفعان است]

اساسی،  اولین اقتصاددان کالسیکی است که مهارت را به عنوان یکی از عوامل 1آدام اسمیت ، ها پیش وارد مباحث اقتصادی شده است مدت

 و تجهیزات اموال، قبیل از فیزیکی سرمایه از غیر چیزی هر به ساده زبان ، بهعرفی میکندوری را توضیح میدهد؛ م که تفاوت دریافتی و بهره

 دارد، اشاره روانسنجی های ارزیابی و کاری های شایستگی دانش، تحصیالت، به انسانی، میشود، سرمایه گفته انسانی سرمایه مالی، سرمایه

 یو نوآور تیسازمان و منبع خالق کی ییدارا نیمهمتر ،یانسان هیسرماکارکنان،  های ها و توانایی سرمایه انسانی عبارت است از: دانش، مهارت

 یانسان هیسرما ساده یا به گونه، حل مسئله است یها ییو توانا ریپذ سکیر یرهبر یها ییکارکنان، توانا یا حرفه بوده و حاصل جمع دانش

و تخصصی کارکنان  ، اهم شاخص های سرمایه انسانی عبارتند از: شایستگی حرفه ایاز کارکنان سازمان است کیدانش هر  یموجود انگریب

ر کلیدی، تحصیالت، تجربه، تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان. بطور کلی مرو

 نظریه های سرمایه انسانی و طبقه بندی آنها به شرح جدول زیر می باشد:

  

                                                             
1 .adam smith 
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

 نظریه هاي سرمایه انسانی و طبقات آن (۱جدول 
 

 ظریة فیلترن
 کنت ارو

2 (1973) 

آموزش به هیچ وجه به افزایش کارایی اقتصادی افراد کمک 

کند و افراد مثابه وسیلة سرند کردن افراد عمل می، به کندنمی

د. از بندی مینمای هایشان رده تحت تعلیم را بر مبنای توانمندی

، که عات الزم را به خریداران خدمات نیروی کارالاین طریق اط

ند، وری افراد دار آگاهی ناچیز و ذهنیتی ضعیف در مورد بهره

 .نماید منتقل می

 نظریة سرند
 استیگلیتز

3 19755 

ز اع یافتن البرای اط را مطرح می سازد وکیفیت عامل انسانی 

مل یکی خود عا را ذکر می کند:کیفیت عامل انسانی، دو ذینفع 

نظر،  که به خدمات نیروی انسانی موردعامالنی انسانی و دیگری 

لذا ، ممکن است از توانمندیهای ذاتی و اکتسابی خود مطلع باشد

ا به رها  زم است که این توانمندیالای،ابزارهایی  در هر جامعه

سانی دیگران منعکس کند. یکی از ابزارهای مؤثر برای کیفیت ان

 .است آموزش است. به نظر استیگلیتز، آموزش ابزاری مناسب

 متالظریة عن

 دهنده

 اسپنس
4 1973 

عات الزم برای تشخیص الکارفرمایان اقتصادی با فقدان اط

و وری افراد قبل از استخدام روبهر توانمندی و ظرفیت بهره

 تمالها ع هستند. از این رو، برای پدیدار نمودن این ویژگی

ه هایی خاص مالک کار متقاضیان خدمات نیروی کار است که، ب

عات به هنگام استخدام افراد اطالکمک آن، تا حدودی فقر 

ل دهندگی، افراد در طو متالبر اساس نظریة ع  .برطرف گردد

کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی هایی انتخاب می متالعمر ع

د. بر ها بیشینه شو متالهای تغییر ع و هزینه(منافع )کارفرما 

های  مت دادن ویژگیالمبنای این نظریه، نقش آموزش صرفا ع

ا افزایش وری و کارایی افراد ر ظرفیت بهره ونهفته در افراد است 

ائل قیعنی رد نقشی که سرمایة انسانی برای آموزش  ودهد؛  نمی

 .است

بندی  طبقه

ادوینسون و 

 مالون

اودینسون و 

 مالون
5 1997 

، ، گرایش هاچابکی فکریدر این دیدگاه سرمایه انسانی شامل 

 .شایستگی است

دیدگاه چن و 

 همکاران

چن و 

 همکاران
6 2004. 

قیت الها و خ سرمایة انسانی ترکیبی از شایستگی، گرایش

 .شود کارکنان در نظر گرفته می

بندی  طبقه

روس و 

 همکاران

روس و 

 همکاران
7 1997. 

یاقت لشامل  و  جزئی از سرمایة فکری میدانندسرمایة انسانی را 

تر و شایستگی، تیزهوشی و سایر عوامل انسانی میگردد که بیش

 .در انحصار فرد است و همراه با خود او انتقال مییابد

 

                                                             
2.  w Count 
3.  Stiglitz 
4.  Spence 
5.  Edvinson and Malone 
6.  Chen, J. Zhu, Z. & Xie, H. Y. 
7.  Roos J. Roos G, Dragonetti, N, &L, Edvinsson, L. 
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

شرکت بین المللی امریکایی  81بررسی رابطه بین سرمایه انسانی وعملکرد کسب وکار در بین  ( که به2003)8بلکاوی ریاحی وبراساس نتایج 

وجود کسب و کار در شرکت  رابطه مثبت و معنی دار بین سرمایه انسانی و عملکرد نشان دادند که  که در حوزه های مختلف کار می کردند

که استفاده بهینه از سرمایه  بانک ژاپنی نشان داد 141ی وعملکرد سازمانی در رابطه بین سرمایه انسان(در بررسی 2004)9ماوریدیسدارد، 

هایی که فقط بر منابع فیزیکی تکیه داشته باشند در مقایسه  شود وسازمان های مختلف می های انسانی باعث عملکرد باالی سازمان در جنبه

 4254بررسی (، در 2005) 10همکاران چن و، تحقیقات پایین تری دارند می کند ، عملکردهایی که بر سرمایه های انسانی تاکید  با سازمان

بررسی  ،را نشان میدهد تاثیر مثبت سرمایه انسانی در افزایش سودآوری سازمان و رشد درآمد، حوزه های مختلف در فعالیت باشرکت تایوانی 

که سرمایه های  دادنشان ( 2008)11کاماستوسط ر هندوستان شرکت برتر در صنایع دارویی د 25تاثیر سرمایه های انسانی بر بهره وری در 

به این ( 1388الماسی وقره بابا )، بهره وری شرکت ها دارند فیزیکی تاثیر بیشتری بر سود آوری و انسانی نسبت به سرمایه های ساختاری و

(، شاخص 1389براساس پژوهش سهرابی و همکاران )، باعث رشد وتوسعه اقتصادی می شود نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری در نیروی انسانی

های سنجش سرمایه های انسانی سازمان عبارتند از: توانمندی ها و مهارت های کارکنان، وفاداری و تعهد کارکنان، رضایتمندی کارکنان، 

ن متخصص، توانمندی سازمان در ارزش دهی به نگرش ها و عقاید کارکنان، استفاده از ساختار تیم های دانش محور، استفاده از مشاورا

 نگهداری کارکنان دانشور، امکان ارتقاء کارکنان دانشور تا سطوح مدیریتی، میزان استفاده از کارکنان زن در سطوح میانی و ارشد سازمان،

ه میزان آشنایی کارکنان گرایش سازمان به تحصیالت باالتر در سطح کارکنان دانشور، توجه به آموزش های دوره ای کارکنان دانشور، توجه ب

اهداف به فناوری اطالعات، دانش رهبری سازمان، توانمندی سازمان در ایجاد انگیزه در کارکنان دانشور، آشنایی کارکنان دانشور با راهبردها و 

بود عملکرد مالی وافزایش فرینی نیروی انسانی تاثیر مثبت ومعنا دار بر بهآارزش  ( نشان دادند که1393یگانه وهمکاران ) همچنین .سازمان

 .داشته استسود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 چارچوب نظري پژوهش

س هستند اما ایده ی پژوهش بر این موقعیت فرضی شکل میگیرد که مجموعه ای از افراد دارای تبحر و مهارت دریک صنعت خاص در دستر

چگونه می شود آنان  اندازی شرکت و شروع بکار در صنعت مربوطه را ندارند، حال این سوال پیش می آید که سرمایه و پشتوانه ای برای راه

لی اولیه برای خرید دارایی ها را به اشتغال گمرد و از مهارت آنان بهره برد در حالی که سرمایه ای وجود ندارد؟ آیا امکان دارد صرفاً تامین ما

و در صورت وجود چنین امکانی  در قالب انتشار ابزار مالی به پشتوانه مهارت این افراد)سرمایه انسانی( انجام شود؟ و نهایتاً برپاسازی شرکت را

نی و نهایتاً اعتباردهی چگونه می شود آنرا اثبات کرد؟ البته پیش نیاز این ایده لزوم ایجاد سازوکاری جهت تبحر و مهارت سنجی نیروی انسا

سانی شرکت ها وجود دارد ها می باشد. براین اساس جهت بررسی آنکه آیا امکان انتشار ابزار مالی بر پایه سرمایه ان به سرمایه انسانی شرکت

ارت محور انتخاب  یا خیر، صندوق های مشترک سرمایه گذاری فعال در بورس ایران را با عنوان شرکت هایی متکی بر کارکنان دانشور و مه

ان سرمایه انسانی صندوق ها مالک اصلی سرمایه گذاران برای خرید واحدهای صندوق ها می باشد، رابطه میزشد و بر اساس اینکه سودآوری 

ق ها رابطه مثبت و صندوق ها با میزان بازدهی کل دوره ی آنها سنجیده شد و اینچنین فرض شد که اگر بین سرمایه انسانی و بازدهی صندو

ندوق ها نیز مورد صتخمینی موثق تر رابطه ی بین تحصیالت و سوابق کاری کارکنان با بازدهی  مستقیم برقرار است، همچنین در جهت تایید

ارکنان با بازدهی سنجش قرار گرفت فرض اولیه در بررسی این دو متغیر با بازدهی صندوق ها براین است که بین تحصیالت و سوابق کاری ک

ه سرمایه انسانی شرکت ست که نقطه عطفی باشد در امکان ارائه ابزار مالی به پشتوانصندوق ها رابطه وجود دارد، تمام تالش پژوهش بر آن ا

 ها.
 

 روش شناسی پژوهش

روند اجرای پژوهش به این ترتیب است که ابتدا جهت تعیین میزان سرمایه انسانی شرکت ها پرسش نامه ای محقق ساخته با اقتباس و 

و متناسب با  (2004) لیپ و همکاران (،2002) پیکه و همکاران (،1998) نامه های بنتیسترکیبی از شاخص های سرمایه انسانی در پرسش 

محاسبه شده در آلفای کرونباخ تدوین گردید. جامعه آماری پژوهش شامل  0.83وضعیت شرکت های ایرانی، با تایید روایی و ضریب پایایی 

می باشد، نمونه آماری بصورت هدفمند از  1392-96 طی دوره زمانیدر بورس صندوق(  204)کلیه صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال 

ساله مذکور را داشته 5صندوق های مشترک ازنوع سهام )به عنوان شرکت های مبتنی بر سرمایه انسانی( که بیشترین بازدهی کل طی دوره 

 5مایه گذاری انتخاب شد، که به علت عدم همکاری صندوق سر 23اند و فارغ از اندازه شرکت )بزرگ یا کوچک( انتخاب شدند، براین اساس  

                                                             
8 . Riahi and Belkaoui 
9 . Mavridis 
1 0. Chen et al 
1 1 . Kamath 
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

و ارزش  لیواحد تحل انکارشناسنفر )شامل آنالیزگران، معامله گران اوراق،  6صندوق تقلیل یافت، از هر صندوق  18صندوق، نمونه آماری به 

 (.1دولپاسخ دهنده انتخاب شدند)ج 108که در مجموع شامل  ی، مدیران سرمایه گذاری(بصورت تصادفیگذار

 

 ( جامعه آماري و نمونه مورد پژوهش۱جدول

تعداد کل صندوق 

هاي فعال تا تاربخ 

۰۱/۰۹/۱۳۹6 

تعداد 

کل 

 صندوق

نوع صندوق سرمایه 

 گذاري

نمونه  تعداد

انتخاب شده 

 نهایی

204 

 صندوق

 18 117 در سهام

 - 66 با درآمد ثابت

 - 19 مختلط

اوراق بهادار مبتنی بر سکه 

 با ساختار قابل معاملهطال و 

2 - 

 

شد، همچنین در این  نهایتاً میزان سرمایه انسانی هریک از صندوق ها در قالب معیار کمی تعیین و رابطه آن با بازدهی صندوق ها سنجیده

ر بازدهی صندوق ها دآنان پژوهش عالوه بر تاثیر متغیر سرمایه انسانی بر بازدهی صندوق ها رابطه میزان تحصیالت کارکنان و سوابق کاری 

بطه و تخمین بازده نیز مورد بررسی قرار گرفت و در پایان برای تعیین وابستگی بین متغیرها از همبستگی اسپیرمن و برای تببین نوع را

 ید.گرد صندوق ها براساس متغیرهای سرمایه انسانی، تحصیالت کارکنان و سابقه کاری آنان مدلی در قالب تابع رگرسیون ارائه

 

 تجزیه و تحلیل داده ها 

ره سنجیده شد و سپس ابتدا رابطه بین رابطه بین متغیر های پیش بین و متغیر مالک را به صورت دو به دو و در قالب رگرسیون خطی دومتغی

صندوق ها( بصورت  هی)بازد رابطه اصلی بین متغیرهای مستقل پژوهش)سرمایه انسانی، تحصیالت و سوابق کاری کارکنان( و متغیر وابسته آن

ک از متغیرهای رگرسیون چند متغیره و به روش همزمان و روش گام به گام مشخص می شود. برای اینکار جهت تببین بصری رابطه بین هری

ریب همبستگی ضمستقل با متغیر وابسته از نمودار پراکندگی استفاده می شود و سپس  ضریب همبستگی  پیرسون و برای اطمینان بیشتر 

 اسپیرمن نیز برای آن محاسبه شده است.

 

برای تعیین نرمال بودن داده  12، میزان معناداری19SPSS براساس محاسبات انجام شده در نرم افزار نرمال بودن داده ها و آمار توصیفی:

است  001.0(، بیشتر از 2)جدول 14ویلک-و آزمون شاپیرو13های سرمایه انسانی باتوجه نتایج محاسبه شده در آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 که تایید کننده فرض صفر و نشان دهنده توزیع نرمال داده ها می باشد.

 0H  :های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.توزیع داده 

1H های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.: توزیع داده 

  

                                                             
1 2.  P-Value 
1 3 . Kolmogorov-Smirnov 
1 4 . Shapiro-Wilk 
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

 آزمون نرمال بودن داده هاي سرمایه انسانی( 2جدول
 

 

 

 

 

 

 3.46نفر، که  108(: کارکنان انتخاب شده تصادفی شامل 3آمارتوصیفی)جدول

مرد می باشند، در بررسی میزان تحصیالت، درجه فوق   8.52پاسخ دهنده ها زن و 

دارای بیشترین درصد فروانی است، همچنین بیشترین افراد دارای  6.67لیسانس با 

 سال می باشند. 5سابقه کمتر از 

سی در ترسیم نمودار پراکندگی برای متغیرها و بررنمودار پراکندگی داده ها: 

دقیق آن مشخص می شود که بین سرمایه انسانی و بازدهی صندوق ها، ارتباط 

خطی وجود دارد، تجمع نقاط به صورت منحنی، صعودی و دارای رابطه مثبت است، 

تراکم نقاط اطراف خط رگرسیونی و فاصله کم آنها ازهم بیانگررابطه قوی 

افراد رابطه ای مثبت  (. بین بازدهی کل صندوق ها و سطح تحصیالت1است)نمودار

( و بین سابقه کار افراد و بازده صندوق رابطه 2و مستقیم ضعیفی وجود دارد )نمودار

 (. 3ای منفی و معکوس ضعیفی را نشان می دهد )نمودار

و ضریب همبستگی اسپیرمن دو  ضریب همبستگی پیرسون همبستگی داده ها:

به ترتیب   01.0متغیر سرمایه انسانی و بازده کل در سطح معنی داری کمتر از  

مثبت و ضرایب همبستگی محاسبه شده  (،4میباشد)جدول970.0و 724.0

مستقیم است، شدت همبستگی به دست آمده در همبستگی پیرسون قوی و در 

همبستگی اسپیرمن شدید است، به عبارت ساده تر صندوق های سرمایه گذاری 

که در سنجش سرمایه انسانی نمره باالتری داشته اند، بازدهی کل بیشتری را نیز 

بازدهی صندوق ها را تصدیق داشته اند، و این رابطه خطی بین سرمایه انسانی و 

می کند. سطح معنی داری بین تحصیالت کارکنان و بازده کل صندوق ها به ترتیب 

است و معناداری رابطه بین این دو را  05.0می باشد که کمتر از  016.0و   33.0

تصدیق می نماید، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن برای 

(، براساس ضرایب 4می باشد)جدول233.0و  206.0رتیببین دو متغیر مزبور به ت

محاسبه شده جهت رابطه بین بازدهی صندوق ها و سطح تحصیالت کارکنان مثبت 

اما شدت همبستگی ضعیف استنباط می گردد، به عبارت دیگر سطح تحصیالت 

کارکنان صندوق در کسب بازده باالتر صندوق ها تاثیری کمی داشته اند. بین بازده 

صندوق ها و سابقه کار کارکنان، در آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن  کل 

می باشد، که بسیار بیشتر از مقدار  457.0و  585.0سطح معناداری به تربیب 

می باشد، که نشان می دهد از جنبه آماری دو متغیر بازده کل  05.0مفروض 

 (.4جدولصندوق ها و سابقه کار کارکنان با یکدیگر رابطه ای ندارند)

 

 

 

 

 

 

 ضریب همبستگی پیرسون

 ویلک-آزمون شاپیرو کولموگروف اسمیرنوف 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 0.008 108 0.966 0.003 108 109 انسانی سرمایه

 
 ( پراکندگی بین سطح تحصیالت کارکنان 2نمودار

 و بازده کل دوره صندوق ها

 
 ( پراکندگی بین میزان سرمایه انسانی 1نمودار

 دوره صندوق ها و بازده کل 

 
 ( پراکندگی بین میزان سابقه کار و3نمودار   

 بازده کل دوره صندوق ها 
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

𝛿𝑥 𝛿𝑦
                                                                                                                                              (1)  

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 
 

 

 

 توصیفی پژوهشخالصه آمار  (3جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین متغیرهای پیش بین و متغیر مالک4جدول
 

 
سرمایه 

 انسانی
 نحصیالت

سابقه 

 کار
 

سرمایه 

 انسانی
 سابقه کار نحصیالت

بازده کل 

 دوره

همبستگی 

 پیرسون
0.724** 0.206* 

-

0.054 

ی همبستگ

 اسپیرمن
0.970** 0.233* -0.073 

Sig. 
(2-tailed) 

0.000 0.033 0.585 
Sig. 

(2-tailed) 
0.000 0.016 0.457 

 106 107 108 تعداد 106 107 108 تعداد

 0.01همبستگی در سطح  .**

 0.05همبستگی در سطح  .*

 

ضرایب همبستگی نشان می دهند که سطح تحصیالت هم با بازده کل و هم با سرمایه انسانی رابطه دارد، به این علت ممکن است کمیتی از 

بدون همبستگی محاسبه شده برای این دو متغیر تحت تاثیر متغیر سطح تحصیالت باشد، بنابراین مجدداً محاسبه ضریب همبستگی خالص 

می  716.0در نظرگرفتن سطح تحصیالت با روش همبستگی جزئی انجام شد. ضریب همبستگی جزئی بین متغیر بازده کل و سرمایه انسانی، 

باشد که نشان می دهد با کنترل متغیرسطح تحصیالت، همبستگی بین این دو به مقداری جزئی ضعیف تر شد اما شاخص عددی همبستگی 

 (. 5عناداری آن همچنان تصدیق کننده رابطه قوی بین آنهاست)جدولجزنی باتوجه به سطح م

 فرمول محاسبه همبستگی جزئی

𝜌𝑋𝑌.𝑍 =  
𝜌𝑋𝑌−𝜌𝑥𝑧𝜌𝑦𝑧

(1−𝜌2𝑥𝑧) 
1
 2(1−𝜌2𝑦𝑧) 

1
 2

                                                    (3) 

 

  

 درصد تعداد سابقه کار درصد تعداد حصاِلتت درصد تعداد جنسِت

 46.3 50 زن
 42.6 46 پتج سال و کمتر 1.9 2 فوق دیپلم

 33.3 36 شش سال تا ده سال 24.1 26 لیسانس

 52.8 57 مرد

فوق 

 لیسانس
73 67.6 

یازده سال تا پانزده 

 سال
16 14.8 

 5.6 6 دکتری
تا بیست شانزده سال 

 سال
6 5.6 

پاسخ 

 نداده
 0.9 1  پاسخ نداده 0.9 1

 1.9 2 بیست سال و بیشتر

 1.9 2 پاسخ نداده

 100 108  100 108  100 108 جمع 

(2) 
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 سرمایه انسانیضریب همبستگی جزئی بین متغیر بازده کل و  (5جدول
 

 یانسان هیسرما بازده کل دوره متغیرهای کنترل        

 تحصاِلت

 بازده کل دوره

   716.0 1.000 همبستگی

Significance (2-tailed) . 000.0   

df 0 104 

 یه انسانیسرما

 1.000   716.0 یهمبستگ

Significance (2-tailed) 000.0   . 

df 104 0 

 

 روابط بین متغیر ها  با استفاده از رگرسیون خطیتببین 

 مدل -رابطه بین بازده کل صندوق ها و سرمایه انسانی صندوق هاA سرمایه انسانی صندوق ها بعنوان متغیر پیش بین و :

 متغیر بازدهی کل صندوق ها بعنوان متغیر مالک وارد مدل شده اند، نتایج به شرح زیر می باشد:

 

 همبستگی بین سرمایه انسانی و بازده صندوق ها( ضرایب 6جدول
 

 مدل
A 

 تخمین خطای استاندارد  ضریب تعیین تعدیل شده 2rضریب تعیین rضریب همبستگی

0.724 0.525 0.52 772.98 

 

تغییرات بازده صندوق ها تحت تاثیر سرمایه  %525محاسبه شده است که نشان می دهد به مقدار 0.525( 2r، ضریب تعیین)6براساس جدول

از پراکندگی برای متغیر وابسته توسط مدل  %52.5انسانی آنها قرار دارد و مابقی تغییرات بازده مربوط به سایر عوامل است، به عبارت دیگر 

شده است که  52.0. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با دهنده تایید مدل رگرسیونی می باشدرگرسیونی پوشش داده می شود و این نشان 

درصد از واریانس متغیر بازده کل آن صندوق را پیش بینی کرد،  52نشان دهنده آنست که با سنجش سرمایه انسانی هر صندوق می توان 

اشی از میزان سرمایه انسانی آن صندوق است. ضریب استاندارد شده درصد از سهم واریانس بازده کل هر صندوق ن 52یعنی می شود گفت 

است، که تاثیر گذاری زیاد و پیش بینی کنندگی قوی آن را در بازدهی صندوق ها تصدیق می کند.  724.0متغیر سرمایه انسانی برابر با 

، Aدر مدل ارائه شده  سرمایه انسانی می باشد. همبستگی قوی بین  بازده کل صندوق ها وضریب تعیین، تایید کننده ضریب همبستگی و 

شده است و از آنجایی که مقدار سطح معنی  022.1354و ضریب سرمایه انسانی برابر با  -702.3863عرض ازمبدا)مقدار ثابت( برابر شده با 

را نمی شود نادیده گرفت و عدم وجود رابطه معنادار است، مقدار ثابت و سرمایه انسانی  05.0داری برای مقدار ثابت و سرمایه انسانی در سطح 

 (.7بین بازده کل و سرمایه انسانی رد می شود)جدول

 

 )سرمایه انسانی و بازده صندوق ها(A ضرایب مدل رگرسیونی (7جدول
 

 A مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t 
سطح 

 B Std. Error Beta معناداری

 0.000 8.267-  467.389 3863.702- مقدار ثابت

 0.000 10.816 0.724 125.181 1354.022 سرمایه انسانی

 

 براساس نتایج بدست آمده معادله رگرسیون برای رابطه بین سرمایه انسانی صندوق ها و  بازده کل آنها بدین صورت است: 

1x 1Y = a + b                                                                     (4) 

 درنتیجه:

 724سرمایه انسانی).(0 + 1354 .-3863 = مقدار بازده کل صندوق

 

Y: .نمره پیش بینی شده متغیر بازده کل صندوق ها است 
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X:  .اندازه متغیر سرمایه انسانی است و بر اساس آن پیش بینی انجام می شود 

β : .ضریب غیر استاندارد است 

α : .مقدار ثابت و عرض از مبدا است 

 ، مدل خط رگرسیون به صورت زیر نوشته می شود:7با توجه به جدول

 Aمدل               y = -3863.702  +1354.022x 

x:  05.0مقداری سرمایه انسانی 

y:  بازده کل دوره 

شاید بتوان توسط این مدل مقدار بازدهی آن را پیش  بنابراین میشود گفت: اگر بتوانیم میزان سرمایه انسانی یک شرکت را مشخص کنیم و

 بینی کرد.

و ضریب معناداری آن که صفر شده است صحت مدل مورد تایید است و میتوان گفت  که مدل   Fبا توجه به شاخص :Aصحت مدل

 (.8رگرسیونی مدل مناسبی می باشد)جدول
 

 ها()سرمایه انسانی و بازده صندوق A ( صحت مدل رگرسیونی8جدول
 

 Aمدل 

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات 

 0.000 116.996 69905094.631 1 69905094.631 رگرسیون

   597499.579 106 63334955.379 باقی مانده

    1.332E8 107 جمع کل

A . سرمایه انسانی :مقدار ثابت 

B بازده کل دوره :مقدار وابسته 
 

: Aنرمال بودن داده هاي مدل

بازده کل  نرمال بوده داده های

صندوق ها و سرمایه انسانی آنها 

 Normal P-P Plot در نمودار
  Normal Q-Q Plot و

، 4سنجیده میشود، در نمودار 

چندک ها باقی مانده ها)محور 

براساس توزیع نرمال بوده و  افقی(

چندک های براساس 

مشاهدات)ستون عمودی( می 

، مشاهده می 5باشد. در نمودار

شود که بیشتر نقاط روی خط قرار 

، می باشد، به 4دارند و شبیه نمودار

این ترتیب می شود حدس زد که 

باقی مانده ها دارای توزیع نرمال 

، تصادفی بودن 6هستند. در نمودار

و مقادیر مشاهده شده را داده ها 

براساس اختالفشان با توزیع نرمال 

نمایش داده شده، در نمودار الگویی 

بصورت سینوسی دیده می شود  اما 

)ندیده  اگر نقاط پرت را خارج کنیم

یم.برای فهم ثابت  تقریبا نمودار شکلی مخشوش و تصادفی به خود می گیرد، بنابراین می شود تصادفی بودن داده ها را بپذیرگرفته شود( 

( 4نمودار

 نرمال بودن بودن باقی مانده ها 

 Normal P-P Plot نمودار
 

 
 ( نرمال بودن بودن باقی مانده ها 5نمودار 

   Normal Q-Q Plot نمودار
 

 
 ( تصادفی بودن باقی مانده ها 6نمودار

 در بازدهی کل صندوق و سرمایه انسانی

 
 ( ثابت بودن واریانس باقی مانده ها در 7نمودار

 بازدهی کل صندوق و سرمایه انسانی
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

ه بودن واریانس باقی مانده ها برای مقادیر مختلف بازدهی کل صندوق از ترسم نمودار باقی مانده ها در مقایل مقادیر پیش بینی شده استفاد

رد، واریانس باقی به ناحیه مجتمع شده نقاط نگاه کنیم به نظر میرسد با افزایش مقادیر پیش بینی شده استاندا 7(. اگردر نمودار7شد)نمودار

مانده ها جهت خاصی ندارد یعنی گاهی کاهش و گاهی افزایش یافته اند، بنابراین به نظر می رسد که فرض ثابت بودن واریانس ها در این 

مدل رگرسیون پذیرفته میشود و اما چون ممکن است برای نمونه های بعدی مدل براحتی جواب ندهد و کامل نباشد، بهتر است مدل 

 یونی را با احتیاط بکار ببریم.رگرس

 

 مدل -رابطه بین بازده کل صندوق ها و سطح تحصیالت کارکنان صندوق هاB : 

از تغییرات توسط مدل رگرسیون توضیح داده شده و  %2.4در مدل رگرسیونی بازدهی کل صندوق ها و سطح تحصیالت مشخص شد که 

  .(9)جدول ستا 03.0ضریب همبستگی تعدیل شده برای نمونه های بعدی

 
 ( ضرایب همبستگی بین تحصیالت کارکنان و بازده صندوق ها۹ جدول

 مدل
B 

 تخمین خطای استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده 2rضریب تعیین rضریب همبستگی

0.206 0.042 0.033 1100.36830 

 
 

 )سطح تحصیالت و بازده صندوق ها( B ( ضرایب مدل رگرسیونی۱۰ جدول

 B مدل
 ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب 

t 
سطح 

 B Std. Error Beta معناداری

 0.586 0.547-  714.110 390.541- مقدار ثابت

 0.033 2.159 0.206 187.023 403.699 تحصیالت

 

مناسب است بدین ترتیب برای  مقدار ثابت  0.01برای تحصیالت کارکنان و در سطح  0.05، ضریب معناداری در سطح 10با توجه به جدول 

 می باشد و قابل قبول است و براین اساس مدل خط رگرسیون عبارت است از: -541.390و مقدار ثابت  699.403ضریب تحصیالت  برابر

y = -390.541+ 403.699x 

xمقداری تحصیالت کارکنان : 
 

 

 )تحصیالت کارکنان و بازده صندوق ها(B ( صحت مدل رگرسیونی۱۱جدول

 Bمدل 

 .F Sig میانگین مربعات df جموع مربعاتم 

 0.033 4.659 5441602.689 1 5641602.689 رگرسیون

   1.271E8 105 1210810.393 باقی مانده

    1.338E8 106 جمع کل

A  مقدار ثابت .تحصیالت: 

B : وابسته مقداربازده کل دوره 
 

شده است، مناسب  05.0خیلی کوچک می باشد، اما با توجه به ضریب معناداری آن که کوچکتر   F، مقدار11براساس جدول  :Bصحت مدل

 بودن مدل رگرسیونی و صحت مدل پذیرفته می باشد.

بازده کل صندوق ها و تحصیالت کارکنان، بیشتر نقاط نزدیک خط قرار دارند و مشابه   9و نمودار 8 : در نمودارBنرمال بودن داده هاي مدل

، دیده می شود  اما با دقت در 10ی باشد و به نظر می رسد که باقی مانده ها دارای توزیع نرمال هستند. الگوی بصورت نزولی در نمودارهم م

، نشان می دهد که  11نقاط نمودار نمیتوانیم شکل خاصی در آن ترسیم و یا در نظر آوریم و می شود تصادفی بودن داده ها را بپذیریم. نمودار

نس باقی مانده ها جهت خاصی ندارند و به نظر می رسد که فرض ثابت بودن واریانس ها در این مدل رگرسیون پذیرفتنی است، هرچند واریا

 بهتراست که مدل رگرسیونی را با احتیاط بکار ببریم.
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

 مدل-رابطه بین بازده کل صندوق ها و سابقه کاري کارکنان صندوق هاC :ندوق ها و در مدل رگرسیونی بازدهی کل ص

از تغییرات توسط مدل رگرسیون توضیح داده شده و ضریب همبستگی تعدیل شده برای  درصد 3سابقه کارکنان مشخص شد که 

 (.12که بسیار  کوچک و منفی محاسبه شد)جدول  است - 007.0نمونه های بعدی  

 

 و بازده صندوق هاسابقه کاري کارکنان ( ضرایب همبستگی بین ۱2جدول
 

 

 
 

 

برای مقدار ثابت مناسب است اما برای سابقه  معنادار نیست، لذا باتوجه به عدم معناداری  05.0، ضریب معناداری در سطح 13با توجه به جدول

خیلی کوچک می باشد و ضریب   Fمقدار 14وجود مدل رگرسیونی در آن صدق نمی کند. همچنین براساس جدولضریب بسیار باال آن 

شده و نامناسب بودن مدل رگرسیونی و عدم صحت آن دوباره تایید می شود و میتوان گفت ضریب   05.0معناداری آن که بسیار بزرگتراز 

ن میدهد که سابقه کاری کارکنان در مدل نمی تواند برای پیش بینی بازده صندوق ها سابقه کاری کارکنان می تواند صفر تلقی شود و نشا

ریانس بکار رود، درنتیجه چون به نظر می رسد  بین این دو متغیر ارتباطی وجود ندارد، نمودار های نرمال بودن ، تصادفی بودن و  ثابت بودن وا

 رکنان ترسیم نگردید.باقی مانده ها برای بازده صندوق ها و سابقه کاری کا

 

 )سابقه کاری کارکنان و بازده صندوق ها(C ( ضرایب مدل رگرسیونی13جدول

 Cمدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t 
سطح 

 B Std. Error Beta معناداری

 0.000 5.241  237.325 1243.799 مقدار ثابت

 0.585 548.-0 054.-0 111.526 141.-61 سابقه کار

 
 و بازده صندوق ها(سابقه کاري کارکنان )C ( صحت مدل رگرسیونی۱4جدول

 Cمدل 

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات 

 0.585 0.301 383693.206 1 383693.206 رگرسیون

   1.328E8 104 1276655.270 باقی مانده

    1.332E8 105 جمع کل

A  مقدار ثابت .سابقه کاری: 

B : وابسته مقداربازده کل دوره 

  

 مدل
C 

 تخمین خطای استاندارد  ضریب تعیین تعدیل شده 2rضریب تعیین rضریب همبستگی

0.054 0.003 -0.007 1129.89171 
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

 رابطه بین بازده کل صندوق ها و میزان سرمایه انسانی و سابقه کاري کارکنان و تحصیالت -مدل نهایی پژوهش

 .کارکنان

پراکندگی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته بصورت زوج های دوتایی ترسیم گردیده است، آنچه که در  12 ابتدا در نمودار

(وجود رابطه مثبت 2( وجود رابطه منحنی شکل و بصورت مثبت خیلی قوی بین  بازده کل و سرمایه انسانی 1، واضح است:12نمودار

، ضریب 15(وجود رابطه معکوس ضعیفی بین سابقه کار و بازده کل دوره. در جدول3ضعیفی بین بازده کل دوره و سطح تحصیالت

تفسیر تلخیص شده جدول می توان گفت که بازده کل صندوق ها  با سرمایه انسانی صندوق همبستگی بین متغیرها سنجیده شد، در 

بیشترین همبستگی و با سطح تحصیالت کارکنان همبستگی مناسب ضعیفی ولی با سوابق کاری کارکنان همبستگی مناسبی ندارد، 

با سابقه کارکنان ضعیف و منفی است، همچنین بین رابطه سرمایه انسانی صندوق ها با تحصیالت کارکنان رابطه ضعیف و مثبتی و 

 تحصیالت و سابقه کار کارکنان رابطه مثبت و ضعیفی قابل مشاهده است.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

( نرمال بودن بودن باقی مانده ها داده دربازدهی 8نمودار

 Normal P-P Plotکل صندوق و تحصیالت در نمودار

 

دهی ( نرمال بودن بودن باقی مانده ها در باز9نمودار 

کل صندوق و تحصیالت کارکنان در نمودار 

Normal Q-Q Plot 

 
هی ( ثابت بودن واریانس باقی مانده ها در بازد11نمودار

 کل صندوق و تحصیالت کارکنان

 
 کل ( تصادفی بودن باقی مانده ها در بازدهی10نمودار

 صندوق و تحصیالت کارکنان
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

 :۱5مدل رگرسیون در روش ورود همزمان داده آزمون
دراین روش، سرمایه انسانی صندوق ها، تحصیالت کارکنان و سابقه کاری 

کارکنان، بعنوان متغیرهای مستقل و متغیر بازده کل دوره صندوق ها 

بعنوان متغیر وابسته در مدل رگرسیون بطور همزمان وارد شدن. براساس 

غیر وابسته و ترکیب خطی از ، ضریب همبستگی بین مت16جدول

می باشد، اگر در ضریب همبستگی محاسبه   734.0متغیرهای مستقل 

شده را با ضرایب محاسبه شده در رگرسیون های خطی یک متغیره قبلی 

مقایسه کنیم مشخص می گردد که بیشتر همبستگی محاسبه شده 

مربوط به دو متغیر بازده کل صندوق و سرمایه انسانی می باشد و با اضافه 

کارکارکنان فقط مقدار شدن متغیرهای تحصیالت کارکنان و سابقه 

میزان همبستگی را افزایش یافته است، همچنین جدول نشان می  01.0

تغییرات متغیر وابسته توسط مدل رگرسیون پیش   54.0دهد که حدود 

و ضریب   F، با توجه به مقدار مثبت 17بینی می شود. درجدول 

 0.05معناداری ان که کوچکتر 

شده است، فرض نامناسب بودن 

، 18در  جدول می شود، مدل رد

ضرایب سرمایه انسانی، 

تحصیالت کارکنان، و سابقه 

 :کاری به ترتیب عبارتند از

383.1344  ،639.155  ،

که همگی مثبت هستند  606.21

یعنی با افزایش این متغیرها بازده 

صندوق ها نیز افزایش می یابد. 

سطح معناداری برای مقدار ثابت 

 0.05ز و سرمایه انساتی پاین تر ا

است یعنی مقدار کمی ضرایب 

این دو در مدل نقش دارند اما 

سطح معناداری تحصیالت 

کارکنان و سابقه کاری آنان خیلی 

 05.0بیشتر از سطح معناداری 

است و این به این معنی است که 

از این متغیرها نمی شود در مدل 

استفاده کرد و ضرایب آنها را 

باید نادیده گرفت، بدین ترتیب 

دل  فقط شامل ضریب ثابت و م

ضریب متغیر سرمایه انسانی است، همچنان که ضریب استاندارد شده نشان می دهد، متغیر سرمایه انسانی دارای بیشترین اهمیت و تاثیر در 

مایه انسانی می توان گفت: مدلی که براساس متغیر سرمدل می باشد، بنابراین در روش ورود همزمان باتوجه به سطح معناداری متغیرها 

 تعریف شده می تواند مدل مناسبی باشد.

 
 

 ضریب همبستگی بین متغیر وابسته و ترکیب خطی از متغیرهاي مستقل)روش ورود همزمان داده ها( (۱6جدول

                                                             
1 5 .Enter 

 
 سته( پراکندگی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر واب12نمودار
  

 ( ضریب همبستگی بین بازده کل صندوق ها و میزان 15جدول

 سرمایه انسانی و سابقه کاری کارکنان و تحصیالت کارکنان
 

یانسانیه سرما بازده کل دوره   سابقه کار تحصِالت 

 بازده کل دوره

ضریب همبستگی 

 پیرسون
1 0.724** 0.206* -0.054 

Sig. (2-tailed)  0.000 0.033 0.585 

 106 107 108 108 تعداد

یانسانیه سرما  

ضریب همبستگی 

 پیرسون
0.724** 1 0.165 -.097 

Sig. (2-tailed) 0.000  .090 0.321 

 106 107 108 108 تعداد

 تحصِالت

ضریب همبستگی 

 پیرسون
0.206* 0.165 1 0.191 

Sig. (2-tailed) 0.033 .090  0.051 

 105 107 107 107 تعداد

 سابقه کار

ضریب همبستگی 

 پیرسون
-0.054 -.097 0.191 1 

Sig. (2-tailed) 0.585 0.321 0.051  

 106 105 106 106 تعداد

0.01همبستگی در سطح .**  

0.05همبستگی در سطح  .*  
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 هوشنگ سهیلی نیانام نویسنده مسئول: 

 
 

 مدل

 ورود همزمان

 تخمین خطای استاندارد  ضریب تعیین تعدیل شده 2rضریب تعیین rضریب همبستگی

0.734 0.538 0.524 779.02733 

a. تحصیالت کارکنان، سابقه کار کارکنان ، سرمایه انسانی: متغیر های مستقل   

 

 ها( و بازده صندوق تحصیالت کارکنان، سابقه کار کارکنان ، سرمایه انسانی)در روش ورود همزمان  ( صحت مدل رگرسیونی۱7جدول

 مدل

 ورود همزمان

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات 

 0.000 39.214 23798573.113 3 71395719.340 رگرسیون

   606883.418 101 61295225.212 باقی مانده

.1 جمع کل 273 E8 104    

A ر ثابت .یدا:مق تحصیالت کارکنان، سابقه کار کارکنان ، سرمایه انسانی 

B : وابسته مقداربازده کل دوره 
 

 دوق ها(و بازده صن تحصیالت کارکنان، سابقه کار کارکنان ، سرمایه انسانی داده ها در ورد همزمان ( ضرایب مدل رگرسیونی۱۸جدول

 مدل

 ورود همزمان

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد
t 

سطح 

 B Std. Error Beta معناداری

-4439 مقدار ثابت .737 469.376  6- .837 0.000 

 0.000 10.352 0.717 129.871 1344.383 سرمایه انسانی

 0.265 1.121 0.079 138.818 155.639 تحصیالت

 0.795 0.260 0.018 83.120 21.606 سابقه کار
 

جهت اطمینان از مدل بدست آمده در روش ورود همزمان، رگرسیون از روش موثر نیز  :16آزمون مدل رگرسیون در روش موثر

مورد آزمون قرار گرفت، بدین صورت که  با ورود هرمتغیر مقدار ضابطه مورد بررسی قرار می گرفت که ممکن است متغیرهای قبلی باقی بماند 

حصیالت کارکنان و سابقه کاری کارکنان وقتی وارد مدل شدند تاثیرشان توسط یا از مدل خارج شوند .در این روش سه متغیر سرمایه انسانی، ت

بهینه بودند)اگر ضریب معناداری کمتر از F سنجیده شد، که متغیرهای تحصیالت کارکنان و سابقه کاری کارکنان فاقد شاخص  Fشاخص

باشد از مدل خارج می شوند( و نهایتاً از مدل حذف شدند. براساس ضوابط  01.0باشد وارد مدل می شود و اگر ضرایب معناداری بیشتر  05.0

روش موثر یک مدل پذیرفته شد و متغیر سرمایه انسانی در مدل ماند و مدل براساس آن تعریف شد و سایر متغیرهای را براساس مقایسه 

اند از مدل حذف کرده است. ضریب همبستگی بین سرمایه  که واجد شرایط نبوده 01.0و  05.0( آنها در محدوده F) احتمال مقدار Fمقدار

  (.19می باشد)جدول 729.0انسانی و بازده کل دوره صندوق ها در مدل پذیرفته شده روش موثر 
 

و   ثابت ،ضرایب متغیر20درجدول

و  -697.3891سرمایه انسانی به ترتیب 

مشخص شده اند که ضریب  277.1366

معناداری آنها صفر می باشد و نشان از 

 تایید مدل می کنند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 6 .Stepwise 

 
 ( نرمال بودن بودن باقی مانده ها13نمودار

 Normal Q-Q Plotمدل نهایی پژوهش در نمودار   

 

 
 ( نرمال بودن بودن باقی مانده ها 14نمودار

 Normal P-P Plotمدل نهایی پژوهش در نمودار  

 

 

 (ضریب همبستگی بین متغیر وابسته و ترکیب خطی از متغیرهای مستقل)روش موثر(19جدول

 مدل

 موثر

 تخمین خطای استاندارد تعیین تعدیل شدهضریب  2rضریب تعیین rضریب همبستگی

0.729 0.531 0.527 777.19444 

a. سرمایه انسانی: متغیر مستقل   
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( 2۰دولج

 در روش موثر ضرایب مدل رگرسیونی

 مدل

 ورود همزمان

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد
t 

سطح 

 B Std. Error Beta معناداری

-3891 مقدار ثابت .697 471.495  8- .254 0.000 

 0.000 10.802 0.729 126.488 1366.277 سرمایه انسانی
 

 در روش موثر  ( صحت مدل رگرسیونی2۱جدول

 مدل

 موثر

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات 

 0.000 116.676 70475730.808 1 70475730.808 رگرسیون

   604031.201 103 62215213.743 باقی مانده

.1 جمع کل 273 E8 104    

A ر ثابت .یدا:مق سرمایه انسانی 

B : وابسته مقداربازده کل دوره 

 

، در مدل تعریف شده متغیرهایی که خارج شده اند را مشخص کرده است، که متغیرهای سطح تحصیالت کارکنان، و سابقه 22در جدول

 شده براساس روش موثر حذف شده اند.کارکنان از مدل پذیرفته 

 
 متغیرهاي مدل در روش موثرخروج  (22جدول

 مدل

 موثر

 Beta In t Sig. درصد خطا همبستگی جزئی 

 0.083a 1.209 0.229 0.119 0.971 التیحصت

 0.035a 0.508 0.612 0.050 0.990 سابقه کار

A ر ثابت .یدا:مق سرمایه انسانی 

B : وابسته مقداربازده کل دوره 

 

 تعریف شده توسط روش همزمان و در روش موثر هم تایید می شود.باتوجه به خروجی هایی که داریم مدل 

 ارائه مدل نهایی و مورد  تایید پژوهش 

Y= -3891.697+1366.277 x 

 یا 

 = بازده صندوق - 697.3891+ 277.1366)میزان سرمایه انسانی صندوق ها(  

Yبازده دوره صندوق ها : 

 :x سرمایه انسانی صندوق ها 

جهت صحت فرضیات مدل رگرسیون، آزمون سنجش نرمال بودن باقی مانده ها، آزمون تصادفی بودن باقی بررسی صحت مدل تایید شده: 

نقاط باقی مانده ها پیرامون خط ترسیم شده وحاکی  14و نمودار 13مانده ها، آزمون ثابت بودن واریانس باقی مانده ها انجام شد. در نمودار 

 
 ( تصادفی بودن باقی مانده ها 15نمودار

 در مدل نهایی پژوهش

 

 
 ( ثابت بودن واریانس باقی مانده ها 16نمودار

 مدل نهایی پژوهشدر 
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الگوی منظمی دیده نمی شود که نشان از تصادفی بودن داده ها است. با توجه به پراکندگی نقاط  15اده هاست. در نموداراز نرمال بودن د

، جهت خاص موثقی قابل تایید  نیست که بیان کننده فرض ثابت بودن واریانس ها در مدل است، بااین 16واریانس باقی مانده ها در نمودار

 ونی با احتیاط بکار گرفته شود.وجود بهتراست که مدل رگرسی

 

 بحث و نتیجه گیري

در این پژوهش صندوق های مشترک سرمایه گذاری به عنوان نمونه ای از جامعه ی شرکت های متکی بر سرمایه انسانی در نظر گرفته شد 

ل دوره صندوق معین گردید. نتایج که سرمایه انسانی آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری و رابطه ی آن با میزان بازدهی ک

حاکی از آن است صندوق های سرمایه گذاری که سرمایه انسانی باالتری داشته اند بازدهی بیشتری را کسب کرده اند، سطح تحصیالت 

رابطه ای وجود کارکنان در کسب بازدهی صندوق ها تاثیر مثبت ضعیفی دارد، بین بازده کل صندوق ها و سابقه کار کارکنان از نظر آماری 

به رابطه ندارد به عبارت دیگر صندوق هایی که بازدهی باالتری داشته اند الزاماً کارکنانی با سابقه کاری باال در اخنیار نداشته اند. با توجه 

باره سطح تحصیالت با بازده کل و سرمایه انسانی با حذف سطح تحصیالت کارکنان در روش همبستگی جزئی، ضریب همبستگی خالص دو

محاسبه شد که همچنان تصدیق کننده رابطه قوی بین سرمایه انسانی و بازده کل است. نتایج معادله نهایی پیش بینی رگرسیون براساس 

ورود میزان سرمایه انسانی، سابقه کاری کارکنان و تحصیالت آنان بعنوان متغیر مستقل و بازدهی کل صندوق ها بعنوان متغیر وابسته در 

همزمان داده و روش موثر نشان می دهد، سرمایه انسانی دارای بیشترین تاثیر در مدل بوده و می توان آن را به عنوان یک عامل روش ورود 

مهم در بازدهی صندوق ها پذیرفت، همچنین از نتایج اینچنین استنباط می شود که امکان پیش بینی بازدهی صندوق ها برمبنای میزان 

مقدار  می توان به احتمال قوی ،میشرکت را مشخص کن کی یانسان هیسرما زانیم میاگر بتوان دارد و به نظر می رسد سرمایه انسانی آنها وجود

. برمبنای نتایج بدست آمده  این ایده قابل طرح است که موسسان شرکت ها اگر بتوانند پیش از تشکیل ساختار کرد ینیب شیآن را پ یبازده

سرمایه انسانی متبحر و متخصص را به استخدام درآورند و و مهارت و تخصص افراد گردآوری شده را تحت فیزیکی و محسوس شرکت ها، 

اعتباری  عنوان ارزش سرمایه انسانی توسط نهادی قانونی، رتبه بندی و رتبه اعتباری باالی آنرا تایید نمایند این امکان را میسر میسازد که رتبه

 ای باشد در انتشار اوراق بهادار جهت تامین مالی برای راه اندازی و برپایی ساختار فیزیکی شرکت ها. سرمایه انسانی می تواند پشتوانه

عرفی می نهایتاً ایده ی انتشار اوراق بهادار به پشتوانه رتبه اعتباری سرمایه انسانی شرکت ها  تحت عنوان اوراق بهادار مهارت)اوراق مهارت( م

 یچون ممکن است برارائه مدل رگرسیونی پیشی بینی رابطه بین سرمایه انسانی شرکت ها و میزان بازدهی آنان گردد، البته طرح این ایده و ا

لذا بهتراست که این ادا و مدل رگرسیونی توسط پژوهشگران دیگر دوباره سنجی و مورد  جواب ندهد و کامل نباشد، یبراحت یبعد ینمونه ها

 آزمون قرار گیرد.
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