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چکیده
نیروی انسانی عامل اصلی ایجاد امتیاز رقابتی برای سازمان است .مدیریت راهبردی منابع انسانی ،روشی برای
تصمیمگیری درباره هدفها و طرحهای سازمان بوده و در این راستا ،هم به نیازهای سرمایه انسانی و هم به
توسعه قابلیت های فرآیند توجه دارد .تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و
نوآوری سازمانی در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن پرداخته است .پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و
از نوع توصیفی -پیمایشی بوده است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه رؤسا و مدیران سازمان آموزشوپرورش
استان گیالن بودهاند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده و جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدل معادالت
ساختاری توسط نرمافزار  AMOS18و نرمافزار  SPSS21استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان داد که
مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی و همچنین بر مدیریت دانش تأثیر داشت و مدیریت دانش نیز بر
نوآوری سازمانی مؤثر بود.
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مقدمه
هر سازمانی به چهار نوع منبع نیاز دارد که در جهت تحقق اهداف سازمانی باید به آن
اختصاص یابند :منابع مالی ،منابع فیزیکی ،منابع انسانی و منابع فنی .در دهه اخیر مطالعات
نشان میدهد که منابع انسانی منبع منحصربهفردی از قابلیتهای شرکت میباشند که برای
سازمان نتایج رقابتی پایدار به وجود میآورند.
بهطوریکه جذب کارکنان مستعد ،منعطف و ماهر بهعنوان جایگزینی برای منابع سنتی
به رشد و بالندگی سازمان کمک میکند .از همین رو مدیران به استفاده از کارکردهای
مدیریت منابع انسانی روی آوردهاند (رضایی دیزگاه و عسگری.)1385 ،
درواقع پیچیدگی و اهمیت فعالیتهای منابع انسانی به آن اندازه افزایش یافته است که
حتی کوچکترین سازمانها نیز برای مدیریت منابع انسانی یک مدیر تماموقت در اختیار
دارند و عملکرد باالی مدیریت منابع انسانی بهعنوان یک موضوع کلیدی در رقابت شدید
بین سازمانها تبدیل شده است و بهعنوان راهکاری برای حلوفصل مسائلی مانند مدیریت
کیفیت ،تولید خالص ،نوآوریهای فناورانه و تغییر فرآیند کسبوکار مطرح میشود
(چانگ و همکاران.)4011 ،1
از سوی دیگر ،نوآوری بهعنوان یک عنصر فعالکننده حیاتی شرکتها بهمنظور ایجاد
ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و در حال تغییر امروزی به شمار میآید.
شرکتهایی که از نوآوری باالتری برخوردار میباشند ،در زمینه اعمال واکنش در برابر
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محیطهای در حال تغییر سریعتر عمل نموده و توانایی توسعه قابلیتهای جدیدی را خواهند
داشت که به آنها اجازه میدهد به عملکرد بهتری دست یابند (هونگ و چن.)4005 ،2
برای ایجاد و انجام عملکرد نوآورانه ،سازمانها ممکن است روی سرمایه انسانی تأثیر
بگذارند تا تخصص سازمانی را برای ایجاد ایدههای جدید توسعه دهند.
سازمانها ممکن است مجموعهای از اقدامات راهبردی را تعیین و اعمال کنند تا موجب
تمایل و انگیزش کارکنان برای مشارکت در انجام اقدامات آگاهانه بهمنظور توسعه
1. Chang
2. Huang & Chen
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تخصص سازمانی برای اهداف سازمان ،مثل عملکرد نوآوری شوند .درنتیجه ،اقدامات منابع
انسانی میتواند برای فعالیتهای نوآوری هدایتکننده و مهم باشد ،در حقیقت اقدامات
منابع انسانی ،ابزار اصلی سازمانها برای شکل دادن و تأثیرگذاری بر مهارتها ،گرایشها و
رفتار افراد در انجام وظایف شغلی خویش و درنتیجه ،نیل به اهداف بهمنظور بروز نوآوری
سازمانهاست (عبداهلل و همکاران.)4010 ،
از سوی دیگر ،نقطه آغازین نوآوری بهشدت به دانش و تخصص و تعهد منابع انسانی
بهعنوان ورودیهای اصلی در فرایند خلق ارزش و نوآوری وابسته است.
بــا اســتفاده از اقــدامات متمایز مدیریت منــابع انــسانی (اســتخدام ،آمــوزش،
مشارکت ،ارزیابی عملکرد و پاداش) ،سازمانها میتوانند کارکنان را وادار به تفکر خالقانـه
و نوآوری کنند (دامن پور و مارگیوریت.)4008 ،1
از سوی دیگر ،به دلیل اینکه ادارهکنندگان اصلی دانش در سازمانها افراد هستند،
میتوان مدیریت دانش را شکل تکاملیافته مدیریت منابع انسانی دانست.
مدیریت منابع انسانی را میتوان بهعنوان مدیریت راهبردی کارکنان در نظر گرفت
که بر اکتساب ،سازماندهی و انگیزش منابع انسانی متمرکز است .مدیریت منابع انسانی
و مدیریت دانش دارای فعالیتها و اهداف مشترکاند ،در هنگام ایجاد واحدهای کاری،
تیم ،همکاری متقابل کارکردی و همچنین جریان ارتباطات و شبکهها در داخل سازمان
و در سراسر مرزها ،اگر چرخه مدیریت دانش را با فرایندهای مدیریت منابع انسانی
مقایسه کنیم ،فعالیتهای مختلفی را که بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش
مشترکاند ،خواهیم یافت (اوجاسالو .)4008 ،4کسب دانش برای استخدام برجسته افراد
کردن افراد برای مشارکت در شبکههای حرفهای و ارتباط با عملیاتی که در ماورای
مرزهای سازمانی گسترش مییابند.
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و کمک به آنها در یادگیری و رشد شخصی و حرفهای آنها است و همچنین تشویق

1. Damanpour & Marguerite
2. ojasalo
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نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش توسط تعدادی از محققان و
پژوهشگران موردبحث قرار گرفته است.

اسکاربرو )4000( 1نشان داد که فرایند نوآوری زمانی تسهیل میگردد که مدیریت دانش
و مدیریت منابع انسانی باهم در داخل سازمان مرتبط باشند.
در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن میپردازیم .با توجه به اینکه یکی از مأموریتهای
اصلی سازمان آموزشوپرورش استان گیالن ،رشد و تعالی سازمانی است ،برای دستیابی به
این هدف مهم ،نیاز به نوآوری ،استفاده بهموقع از فرصتها و در حقیقت ذهن خالق سازمانی
ضروری است و با توجه به اینکه سازمانها توسط کارکنان تعریف میگردند ،لذا توجه به
سطح تخصص و دانش نیروی انسانی و توسعه مدیریت دانش در فرهنگ و باورهای افراد و
نیاز به یادگیری مستمر و ارتقای سطح تخصصی کارکنان بسیار مهم است .لذا سؤال اصلی
پژوهش حاضر این است که آیا مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن تأثیرگذار است؟
نوآوری سازمانی .نوآوری یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت و بقای سازمانهای دانشمحور
محسوب میشود .بسیاری از صاحبنظران ،نوآوری و ایجاد تمایز را بهعنوان یک ضرورت
انکارناپذیر معرفی کردهاند (معطوفی.)1385 ،
بهطورکلی اگر سازمانی در جهت نوآوری اقدام جدی انجام ندهد ،بهطورقطع با شکست
روبرو خواهد شد؛ زیرا نرخ باالی تغییر و توسعه علم و فناوری و ورود کاال و خدمات جدید
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موجب حذف سازمانهای غیر پویا و بدون خالقیت و نوآوری خواهد شد؛ بنابراین برای
جلوگیری از تبدیلشدن سازمان به یک سازمان بسته ،میبایست سازمانها روح خالقیت و
نوآوری را در کالبدشان بدمند و دراینبین کارکنان و کارشناسان سازمان بایستی همواره در
جهت خالقیت و نوآوری گام برداشته و این امر مهم باید بهصورت فرهنگسازمانی درآید.

1. Scarbrough
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بارقه و همکارانش ( ،)4005نوآوری را بهعنوان خلق دانش جدید و ایدههای کسبوکار
برای تسهیل در تولید محصوالت جدید ،با هدف بهبود فرآیندهای کسبوکار داخلی،
ساختار و ایجاد بازار بهسوی محصوالت و خدمات تعریف کردهاند (بارقه و همکاران،1
.)4005
در این پژوهش متغیر نوآوری سازمانی با شاخصهایی مانند پاسخگویی به تغییرات
محیطی ،نوآوری در رویههای اداری ،نوآوری در نظام کنترل فرآیند ،استفاده نوآوری در
سازوکارهای کل سازمان ،استفاده بهینه در فناوری جدید ،استفاده از فناوری موجود و
استفاده از فرآیندهای جدید جهت کاهش هزینه سنجیده میشود.
مدیریت دانش .پیچیدگی مفهوم دانش و همچنین وجود رویکردهای مختلف در زمینه مدیریت
دانش باعث گردیده است تا نگرش واحدی در خصوص مدیریت دانش شکل نگیرد.
از دیدگاه مالهوترا ،)4004( 4مدیریت دانش فرایندی است که بهواسطه آن سازمانها در
زمینه یادگیری (درونی کردن دانش) ،کدگذاری (بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال
دانش مهارتهایی را کسب میکنند (مالهوترا.)40 ،4004 ،
هالز ،)4001( 3مدیریت دانش را در ارتباط با مفاهیم داده ،اطالعات و دانش مطرح
می سازد .وی معتقد است که مشکل اصلی در زمینه مدیریت دانش این است که سازمانها
نمیدانند چگونه دادهها را به اطالعات و اطالعات را به دانش تبدیل نمایند؛ لذا بسیاری از
سازمانها در حد مدیریت داده و مدیریت اطالعات باقی ماندهاند.
در این پژوهش ،متغیر مدیریت دانش با شاخصهایی مثل دانش عرضهشده ،ایجاد دانش
جدید ،کسب دانش مشتری و کسب دانش بهمنظور توسعه خدمات جدید ،یکپارچهسازی
از دانش بهمنظور حل مشکالت جدید مثل توزیع دانش در کل سازمان ،توزیع دانش در میان

1. Baragheh et al
2. Malhotra
3. Halz
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انواع منابع و دانش ،انتقال دانش سازمانی ،پاالیش دانش ،استفاده از دانش تجربی و استفاده
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شرکای تجاری ،نظام استاندارد پاداش برای اشتراک دانش و تسهیل اشتراک دانش سنجیده
میشود.
مدیریت منابع انسانی .مدیریت منابع انسانی به معنی الگوی برنامهریزیشدهی منابع انسانی و
فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان است
بهعبارتدیگر مدیریت منابع انسانی بدان معناست که سازمانها برای دستیابی به
اثربخشی بایستی منابع انسانی خود را با کارکردهای بلندمدت این مدیریت اداره کنند تا این
منابع ،رفتار و صالحیتهای موردنیاز را متناسب با محیط درونی و بیرونی سازمان انجام دهند
(چن و هانگ.)4005 ،1
صاحبنظران برای مدیریت منابع انسانی ،کارکردهای متنوعی در نظر گرفتهاند؛ مثالً
در مطالعهای ،کارکردها شامل مسیر شغلی ،آموزش ،ارزیابی نتیجه  -محور ،امنیت
کارکنان ،پاداش خدمت و توسعه شغلی مشخص گردید.
در مطالعه دیگری ،کارکردهای راهبردی و جهانشمول منابع انسانی کارمندیابی،
انتخاب ،جبران خدمات ،مشارکت کارکنان و آموزش تشخیص داده شد (آبسار و
همکاران .)4010 ،4در پژوهشی دیگر ،ارزیابی عملکرد و پاداش خدمت به این کارکردها
اضافه گردید و نیز در تحقیقی تأمین منابع انسانی ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،پاداش خدمت،
مشارکت کارکنان جزء کارکردهای راهبردی مدیریت منابع انسانی شدهاند (چن و هانگ،
.)4005
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بهطورکل ی تعریف دقیقی از اقدامات منابع انسانی در دسترس نیست .در این پژوهش،
متغیر مدیریت منابع انسانی با مؤلفههای بسیج منابع و امکانات ،آموزش کارکنان ،مشارکت
کارکنان ،ارزشیابی خدمات و جبران خدمات سنجیده میشود.
بن روی و همکاران )4016( 3به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و نوآوری در
بخش بانکداری کشور پرتقال پرداختند .نتایج این بررسی که در بانکها و مؤسسات
1. Chen & Huang
2. Absar et al
3. Ben Roy
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خصوصی کشور پرتقال انجام گرفت ،نشان داد که با انتخاب کارکنان آگاه ،نوآور و
متخصص و پرورش چنین کارکنانی ،نوآوری را در صنعت بانکداری شاهد خواهیم بود.
فیگوئه ریدو )4016( 1تأثیر مدیریت منابع انسانی را بر مدیریت دانش در شرکتهای
خصوصی موردبررسی قرار داد .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بهرهبرداری از دخالت
و مشارکت کارکنان از طریق مدیریت دانش برای سازمانها مهم است و مدیریت منابع
ا نسانی رویکردهای اصلی به استنباط و تقویت دانش کارکنان و تخصصی کردن نیازهای
اصلی سازمان است.
شیهان و همکاران )4013( 2به بررسی رابطه بین نوآوری و توسعه منابع انسانی در بین
کارکنان ادارات دولتی در کشور اسپانیا پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که با ارتقای
سطح نوآوری در سازمان ،منابع انسانی در جهت مثبت رشد و ارتقاء خواهند یافت .لذا توسعه
نوآوری و خالقیت در سازمان منجر به پرورش کارکنان خالق ،حساس به فرصتهای
محیطی و نوآور خواهد شد.
سیبوچی و مارتین ،)4014( 3در تحقیقشان به این نتیجه دست یافتند که مدیریت دانش از
طریق استقرار سازمانهایی که یک چارچوب اثربخش برای اجرای راهبردهای نوآوریشان
دارند ،میتواند بر عملکرد نوآورانه مؤثر باشد.
آرامبرو و سائنز )4011( 4و کاسترو و همکارانش )4013( 5به این نتیجه رسیدند که
فرایندهای مدیریت دانش از قبیل اکتساب دانش ،اشتراک دانش ،تولید دانش و دیگر
سرمایههای دانشی از قبیل سرمایه انسانی و نیز روابط و ساختار سازمانی بر نوآوری تأثیرگذار
است.
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1. Figueiredo
2. Sheehan et al
3. Cibuschi & Martin
4. Aramburu & Saenz
5. Castro et al
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یونت و همکاران ،)4011( 1با استفاده از چهار بعد اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل
کارمندیابی ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پرداخت نشان دادند که نظام اقدامات مدیریت منابع
انسانی بهطور مستقیم با ابعاد چندگانه عملکرد در ارتباط است.
همچنین پاستور و همکاران )4010( 2در بررسی بهعملآمده از  62سازمان اسپانیایی نشان
دادند که اقدامات منابع انسانی بر انگیزش ،اشتراک و نگهداری دانش کارکنان تأثیر
میگذارد.
چن و هانگ ( )4005بیان کردند که اقدامات منابع انسانی راهبردی بهطور مثبتی با ظرفیت
مدیریت دانش مرتبط است و این خود نیز بر عملکرد نوآوری اثر مثبت دارد.
بیوجلزدیجک )4008( 3تحقیقی تحت عنوان کاربستهای منابع انسانی و نوآوری
محصول انجام داد .آزمون تجربی این تحقیق در یک نمونه از  588شرکت هلندی ،اهمیت
استقالل کاری ،آموزش و پرداخت مبتنی بر عملکرد برای تولید نوآوری افزایشی را نشان
میدهد .با توجه به نوآوریها ی رادیکال ،نتایج به اهمیت استقالل کاری و ساعات کاری
انعطافپذیر اشاره دارند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در مقابل نوآوری رادیکال،
نوآوریهای افزایشی برای سازماندهی کردن به نسبت آسانتر هستند .به این مفهوم که با
اجرای برخی از کاربستهای منابع انسانی ،مدیران میتوانند خروجی نوآورانه شرکت را
افزایش دهند.
دلیرپور و یعقوبی ( )1354به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59

میپردازد؛ یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که یادگیری سازمانی رابطه مثبت و
معناداری با مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دارد .مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری
بر نوآوری سازمانی دارد.
محقر و همکاران ( )1388پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر اقدامات منابع انسانی بر
عملکرد نوآورانه در شرکتهای قطعه ساز خودرو به انجام رساندند .یافتههای این پژوهش
1. Yunt
2. Pastor
3. Beugelsdijk
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نشان می دهد که ظرفیت مدیریت دانش اثر مثبت و معنادار بر عملکرد سازمانی دارد ،ولی
اقدامات راهبردی منابع انسانی اثری معنادار بر عملکرد نوآورانه ندارد ،ولی بهطور غیرمستقیم
و با تأثیر بر ظرفیت مدیریت دانش میتواند اثر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه داشته
باشد .همچنین از بین پنج بعد اقدامات راهبردی منابع انسانی تنها آموزش و جبران خدمات
بر عملکرد نوآورانه اثر مثبت و معناداری دارند.
یوسفی و همکاران ( ،)1351به بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری میپردازند.
نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش ،حاکی از آن است که بین مدیریت دانش و
نوآوری ارتباط معنیداری وجود دارد و با توجه به مدیریت دانش میتوان شاهد افزایش
نوآوری در سازمانها شد.

الگوی مفهومی پژوهش
یونت و همکاران ( ،)4011با استفاده از چهار بعد اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل
کارمندیابی ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و پرداخت نشان دادند که نظام اقدامات مدیریت منابع
انسانی بهطور مستقیم با ابعاد چندگانه عملکرد در ارتباط است.
آرامبرو و سائنز )4011( 1و کاستر و همکارانش )4013( 2به این نتیجه رسیدند که
فرایندهای مدیریت دانش از قبیل اکتساب دانش ،اشتراک دانش ،تولید دانش و دیگر
سرمایه های دانشی از قبیل سرمایه انسانی ،روابط و ساختار سازمانی بر عملکرد نوآورانه
تأثیرگذار است.
سیبوچی و مارتین ،)4014( 3در تحقیقشان به این نتیجه دست یافتند که مدیریت دانش از
دارند ،میتواند بر عملکرد نوآورانه مؤثر باشد.
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طریق استقرار سازمانهایی که یک چارچوب اثربخش برای اجرای راهبردهای نوآوریشان

1. Aramburu & Saenz
2. Castro et al
3. Sibutchi & Martin
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واکارو ) 4010( 1دریافت که مدیریت دانش تأثیری مستقیم بر عملکرد مالی دارد و
موجب بهبود عملکرد محصوالت جدید میشود.
پاستور و همکاران ( )4010در بررسی بهعملآمده از  62سازمان اسپانیایی نشان داد که
مدیریت منابع انسانی بر انگیزش ،اشتراک و نگهداری دانش کارکنان تأثیر میگذارد.
نوناکا و تاکوچی )1559( 2به این نتیجه رسیدند که مدیریت مؤثر دانش باعث تسهیل
ارتباطات دانشگرا و تغییر موردنیاز در فرآیند نوآوری میشود و درنهایت اجرای نوآوری
را از طریق توسعه دیدگاهها و توانمندیهای جدید افزایش میدهد.
در تحقیق حاضر تأثیر "مدیریت منابع انسانی" بهعنوان متغیر مستقل بر"نوآوری
سازمانی" که بهعنوان متغیر وابسته و با رویکرد مدیریت دانش بر آن در نظر گرفته شده
است ،سنجیده میشود.
نوآوری سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت دانش
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش حاضر از قرار زیر است:
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 -1مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن تأثیر
دارد.
 -4مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن تأثیر
دارد.
 -3مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن تأثیر دارد.

1. Vaccaro
2. Nonaka& Takeuchi
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 -2مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در سازمان
آموزشوپرورش استان گیالن تأثیر دارد.

روش پژوهش
هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری
سازمانی در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن است .پژوهش حاضر ازنظر هدف
کاربردی و به لحاظ نحوه جمعآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش
شامل  172تن از مدیران و مسئوالن ارشد در سازمان آموزشوپرورش استان گیالن است و
نمونه آماری به دلیل محدودیت حجم جامعه آماری از بین تعداد  172مدیر برآورد میگردد،
لذا حجم نمونه و جامعه برابر با  172مدیر ارشد است .در این تحقیق از روش میدانی و توسط
پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .پرسشنامه مورداستفاده در این
پژوهش ،حاوی  39سؤال بر اساس پرسشنامه گاتری ( )4001است که  16سؤال مربوط به
سنجش متغیر مدیریت منابع انسانی 7 ،سؤال مربوط به سنجش متغیر نوآوری سازمانی و 14
سؤال مربوط به سنجش متغیر مدیریت دانش است .روایی سؤاالت پرسشنامه به روش روایی
محتوایی و پایایی سؤاالت پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است که میزان پایایی
سؤاالت پرسشنامه به ترتیب برای متغیر مدیریت منابع انسانی  ،0/84نوآوری سازمانی 0/54
و مدیریت دانش  0/81است .برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدل معادالت
ساختاری ( )SEMبا استفاده از نرمافزار  AMOS18و نرمافزار  SPSS21استفاده شده
است.

برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده که
نتایج آن در جدول  1خالصه شده است:
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جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
بعد

سطح معنیداری*

مدیریت منابع انسانی

0/922

نوآوری سازمانی

0/607

مدیریت دانش

0/978

*سطح خطا  0/09است.

بر اساس نتایج جدول  ،1در سطح خطای  ،0/09مقدار معناداری متغیرهای تحقیق باالتر
از  0/09بوده که نشاندهنده این موضوع است که توزیع دادهها نرمال است ،لذا میتوان از
آزمونهای پارامتریک و تحلیل مسیر برای آمار استنباطی استفاده کرد.
آمار توصیفی
جدول  .2توصیف متغیرهای پژوهش
مدیریت منابع انسانی

مدیریت دانش

نوآوری سازمانی

میانگین

3/691

3/509

2/343

انحراف معیار

0/668

0/689

0/598

واریانس

0/226

0/265

0/816

تعداد

165

165

165

تحلیل مسیر .برای بررسی فرضیات پژوهش ،از فن تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر
استفاده شده است .در این پژوهش از عالئم اختصاری مدیریت منابع انسانی (،)MHR
نوآوری سازمانی ( )OIو مدیریت دانش ( )MDدر مدل تحلیل مسیر استفاده شده است .در
ادامه مدل ساختاری در حالت استاندارد نشان داده میشود.
0
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/009

OI

MHR

2
1/890

1/579

KM
شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد
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در ادامه شاخصهای کلی برازش الگوی اندازهگیری مربوط به فرضیه اصلی در جدول
( )2ارائهشده که بیانگر آن است که الگوی اندازهگیری از برازش خوبی برخوردار بوده و به
عبارتی شاخصها این مورد را تأیید میکنند که دادهها بهخوبی از الگو حمایت میکنند.
جدول  .4میزان برازش مدل
RMSEA

CFI

TLI

IFI

RFI

NFI

مدل

0/082

0/529

0/892

0/827

0/838

0/534

تخمین مدل

عدد زیر

عدد نزدیک

عدد نزدیک

عدد نزدیک

عدد نزدیک

عدد نزدیک

میزان

0 /1

به 1

به 1

به 1

به 1

به 1

قابلقبول

در جدول فوق خالصهای از خروجی نرمافزار  ،AMOS18در رابطه با ضرایب هریک
از مسیرها و میزان تبیینکنندگی و ارتباط برای هر مسیر نشان داده شده است؛ بنابراین ضرایب
هر مسیر نشاندهنده میزان ارتباط هریک از ابعاد روی متغیر پنهان است.
در ادامه ضرایب مسیر متغیرها در حالت استاندارد و سطح خطای  0/09در جدول زیر
نشان داده شده است.
جدول  .5ضرایب مسیر در حالت استاندارد
ضرایب

سطح

مسیر

معنیداری
0/000

مدیریت منابع انسانی

>--

مدیریت دانش

0/975

مدیریت منابع انسانی

>--

نوآوری سازمانی

0/115

0/031

مدیریت دانش

>--

نوآوری سازمانی

0/851

0/000

>--

نوآوری سازمانی

0/916

0/000

مدیریت دانش و مدیریت منابع
انسانی

تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه
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جهت

متغیر

نتیجه
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نتایج و پیشنهادهای پژوهش
نتایج و پیشنهادهای پژوهش حاضر به شرح زیر است:
مطابق با آزمون فرض انجامشده ،ضریب مسیر بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش
 0/975بوده که در سطح کمتر از  0/09معنادار است .لذا میتوان گفت که مدیریت منابع
انسانی بر مدیریت دانش مؤثر خواهد بود که نتایج این تحقیق با تحقیقات چن و هانگ
( )4005و محقر و همکاران ( )1388مطابقت و همخوانی دارد.
با توجه به اینکه منابع انسانی سازمانی باید به کیفیتهایی مجهز شوند که هیچگونه
مشکلی در مقابل تغییرات محیطی سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی،
تمام توانمندیها ،انرژی و فکر خود را در راستای تحقق مأموریت سازمانی بکار گیرند و
پیوسته برای سازمان ارزشهای کیفی جدیدی تولید کنند .نیروی انسانی دانش گرا ،خالق و
آگاه و سازگار با شرایط پیچیده محیطی میتواند یک سرمایه مهم برای سازمان تلقی گردد
(حسنزاده و همکاران.)1353 ،
در این راستا پیشنهاد میشود که سازمانها از طریق اجرای سیاستهایی مانند بسیج منابع
و امکانات و آموزش مستمر و در حین کار و همچنین انتقال مهارتهای جدید به کارکنان
جهت انجام امور سازمانی موجب ارتقای سطح دانش کارکنان گردند ،همچنین توجه به
برنامههای کسب دانش بهمنظور توسعه خدمات نوین و ارائه برنامههایی بهمنظور ایجاد دانش
جدید بر اساس دانش موجود توصیه میشود .ارزیابی عملکرد و جبران خدمات و افزایش
تعهد ،کاهش جابجایی و افزایش عملکرد از طریق تأثیر بر توسعه و انگیزش کارکنان باعث
ارتقای مدیریت دانش میگردد.
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59
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مطابق با آزمون فرض انجامشده ،ضریب مسیر بین مدیریت منابع انسانی و نوآوری
سازمانی معنیدار بوده که در سطح کمتر از  0/09معنادار است؛ بنابراین میتوان گفت
مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی مؤثر است .نتایج تحقیق با تحقیقات بیوجلزدیک
( )4008و محقر و همکاران ( ،)1351همخوانی و مطابقت دارد.

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

اچنیوسکی ،)1557( 1تأثیرات اقدامات کاری نوآورانه را موردبررسی قرار دادند .آنها
از شاخصهای اقدامات کاری نوآورانه متفاوتی استفاده کردند که شامل پرداختهای
تشویقی ،استخدام و انتخاب ،کار تیمی ،رویههای شغلی منعطف ،تضمین استخدام،
ارتباطات و آموزش بود .نتایج آنها نشان داد که این اقدامات کاری نوآورانه نسبت به
دیدگاه سنتی مثل شرح شغلهای محدود ،رویههای کاری سخت و غیرقابل انعطاف و
پرداخت ساعتی با نظارت دقیق ،منجر به سطوح بهرهوری باالتر میشود.

در این زمینه ،بهمنظور ارتقای اقدامات منابع انسانی ،پاسخگویی مناسب به تغییرات
محیطی ،نوآوری در رویههای اداری ،نوآوری در نظام کنترل فرایند ،همچنین توجه بیشتر به
استفاده از نوآوری در سازوکارهای کل سازمان پیشنهاد میشود .در ادامه استفاده بهینه از
فناوری جدید و همچنین بهرهگیری از فناوری موجود جهت تولید فرآیندهای جدید نیز
توصیه میشود ،همچنین بهمنظور کاهش هزینه در سازمان و ارتقای سطح نوآوری ،استفاده
از فرایندهای جدید و با اصطالح نوآوری در فرایند که از ابعاد عملکرد نوآورانه است ،نیز
توصیه میگردد.
مطابق با آزمون فرض انجامشده ،ضریب مسیر مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه 0/851
و در سطح کمتر از  0/09معنادار است؛ بنابراین میتوان گفت مدیریت دانش بر عملکرد
نوآوری مؤثر است .نتایج تحقیق با نتایج پژوهش سیبوچی و مارتین ( ،)4014دلیرپور و
یعقوبی ( )1354و محمدی و همکاران ( )1354مطابقت دارد.
بهمنظور ارتقای تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی ،توصیه میشود که سازمانها به
ایجاد دانش جدید ،کسب دانش مشتری و کسب دانش بهمنظور توسعه خدمات جدید و
پاالیش دانش سازمانی نیز توجه کنند .استفاده از دانش بهمنظور حل مشکالت جدید مثل
توزیع دانش در کل سازمان ،توزیع دانش در میان شرکای تجاری ،نظام استاندارد پاداش
برای اشتراک دانش و تسهیل آن نیز پیشنهاد میشود.

سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59

یکپارچهسازی انواع منابع و دانش توجه ویژهای داشته باشند .همچنین به مسئله انتقال و

1. Ichniowski et al.

05

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

مطابق با آزمون فرض انجامشده ،در فرضیه چهارم به بررسی نقش میانجی مدیریت دانش
در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی پرداخته میشود .بر طبق نتایج
پژوهش ،مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش بهاندازه  0/94بر نوآوری سازمانی
تأثیرگذار است ،درحالیکه مدیریت منابع انسانی بهصورت مستقیم  0/14بر نوآوری سازمانی
تأثیر میگذارد که نشان میدهد مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش تأثیر بیشتری
بر نوآوری سازمانی تأثیر دارد .نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش سیبوچی و مارتین (،)4014
چن و هانگ ( ،)4005دلیرپور و یعقوبی ( )1354و محمدی و همکاران ( )1354و محقر و
همکاران ( )1388مطابقت دارد.
الرسن و فوس ( ،)4003در بررسی تأثیرات اقدامات جدید مدیریت منابع انسانی بر
عملکرد نوآوری شرکتها در بخشهای مختلف 5 ،متغیر مدیریت منابع انسانی را شامل
گروههای کاری میانرشتهای ،چرخههای کیفیت ،نظامهای جمعآوری پیشنهادهای
کارکنان ،چرخش شغلی برنامهریزیشده ،تفویض مسئولیت ،ادغام وظایف ،پرداخت مبتنی
بر عملکرد ،آموزش داخلی و خارجی شرکت را موردبررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان
داد که عملکرد نوآوری چهار بخش تولیدی و یک بخش مخابراتی با حداکثر 5 ،متغیر
مدیریت منابع انسانی در ارتباط است.

لذا بهمنظور تحکیم و ارتقای میزان تأثیرات متقابل سه عامل ذکرشده ،استفاده از
فرایندهای جدید جهت کاهش هزینه ،کاهش جابجایی و افزایش عملکرد از طریق تأثیر بر
توسعه و انگیزش کارکنان جهت ارتقای سطح مدیریت دانش پیشنهاد میشود.
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59
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