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آرماناحمدیزاد

غالمعليطبرسا* ،بهروزدری** ،فرخقوچاني***،


چكیده 
هدف اين مطالعه ،ارائة الگويی براي ارتقاء نوآوري سازمانی از طريق مديريت سرمايههاي انسانی و
بهواسطة خلق دانش است .در اين مقاله ابتدا به مرور مفاهيم و مبانی نظري پرداخته شده و سپس
بااستفاده از مطالعات و پژوهشهاي پيشين ،شاخصهاي اندازهگيري هريک از مؤلفهها و ابعاد مورد
بررسی در اين مطالعه استخراج شده است .جامعة آماري اين پژوهش ،مديران ،رؤسا و کارشناسان 13
شرکت گروه صنعتی ايران ترانسفو بوده و نمونة آماري بهصورت تصادفی طبقهبندي شده از
شرکتهاي گروه انتخاب شد .دادههاي پژوهش با پرسشنامه گردآوري شد و درنهايت بااستفاده از مدل
معادالت ساختاري ،مدل عملياتی بهدست آمد .نتايج نشان داد که در کل و بهطور مستقيم و غيرمستقيم
بهترتيب نوآوري محصول ،سپس نوآوري فرايند و در انتها نوآوري مديريتی از طريق مديريت سرمايههاي
انسانی و خلق دانش منجر به بهبود نوآوري سازمانی خواهند شد .اما اين مسئله نيز بايد مورد توجه
سازمانها باشد که سرماية انسانی بهطور غيرمستقيم و بهواسطة خلق دانش است که میتواند اثر قابل
توجه تري بر نوآوري محصول و در نهايت نوآوري سازمانی داشته باشد و اثر مستقيم آن بر نوآوري
محصول کمتر از اثر مستقيم آن بر نوآوري فرايند و نوآوري مديريتی است ،درحالی که اثرات مستقيم
سرماية انسانی بر نوآوري فرايند و نوآوري مديريتی بسيار چشمگيرتر از اثرات غيرمستقيم آن و بهواسطة
خلق دانش است .بهعبارتی خلق دانش ،نقش ميانجیگري مؤثرتري را بين نوآوري محصول و سرماية
انسانی دارد و سازمانها براي اين نوع از نوآوري نياز به سرمايهگذاري بيشتري در خلق و کسب دانش
دارند.
كلیدواژهها :سرمايةانساني؛خلقدانش؛نوآوریسازماني .

تاريخ دريافت مقاله ،19/6/3 :تاريخ پذيرش مقاله.11/4/11 :
* دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی.
** دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی.
*** استاديار دانشگاه شهيد بهشتی.
**** دکتري مديريت از دانشگاه شهيد بهشتی (نويسندة مسئول)
E-mail: A_Ahmadizad@sbu.ac.ir
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.1مقدمه 

امروزه ،تالشهاي بسياري که در زمينه ساختاردهی و مهندسی مجدد فرايندها و همچنين
کاهش هزينهها بهمنظور کسب سودآوري ،توسط شرکتها انجام گرفته است و اينک نوبت آن
است که بسياري از آنها نوآوري را بهعنوان يک راهبرد انتخاب کنند و به بازنگري در سازمان،
سبد محصوالت و خدمات خود و  ...از طريق ايجاد نوآوري بپردازند .در گذشته ثبات و پايداري به
صورت هنجار در آمده بود و تغيير بهصورت تدريجی انجام میشد اما امروزه اغلب تغييرات
سازمانی بهطور سريع انجام میشود و سازمانهاي امروز بايد براي پاسخگويی به نيازهاي
مشتريان و بهمنظور بهرهبرداري از فرصتهاي ايجاد شده ،نوآوري را بهعنوان يک راهبرد بپذيرند.
نوآوري بهطور فزايندهاي بهعنوان يکی از عوامل اصلی موفقيت بلندمدت شرکتها بدل شده
است چرا که شرکتها با سرعت نوآوري باال قادر خواهند بود با سرعت بيشتر و بهنحو بهتري به
چالشهاي محيطی پاسخ گويند .عوامل متعددي پيش شرط نوآوري هستند که از آنها میتوان
به سرمايههاي فکري و همچنين دارايیهاي دانشی اشاره کرد .در عصر حاضر ،موفقيت
سازمانها به کسب سرمايهها و منابع مالی و مادي محدود نمیشود ،بلکه منوط به دستيابی به
سرمايههاي ناملموس و نامشهودي است که بهکمک آنها میتوان به برتري پايدار رسيد .در
عصر مبتنی بر دانايی ،نوع جديدي از سرمايه با نام سرماية فکري بهعنوان مبناي اولية دستيابی
به شايستگیهاي اصلی و راهبردي براي عملکرد برتر مطرح میشود و در راستاي رسيدن به
مزيت رقابتی پايدار ،توجه به دانش ،چگونگی بهرهمندي از آن ،ايجاد ساختاري براي استفاده از
اطالعات و عرضة دانش جديد ،امري مهم و حياتی شمرده خواهد شد .بهطور خالصه ،سرماية
فکري تالشی براي استفادة مؤثر از دانش است .از طرف ديگر ،قرن بيست و يکم بهوسيلة توسعة
اهميت دانش و تأثير آن بر تمامی جنبههاي سازمانی توصيف میشود باتوجه به مطالب تشريح
شده ،سرمايههاي فکري میتوانند در ايجاد و خلق دانش براي افزايش ارزش سازمان مورد
استفاده واقع شوند [ .]1 ،19 ،13در اين پژوهش سعی بر اين است که به طراحی مدل ارتقاء
نوآوري سازمانی از طريق مديريت سرمايههاي انسانی و بهواسطة خلق دانش در گروه صنعتی
ايران ترانسفو پرداخته شود .شرکت ايران ترانسفو بزرگترين شرکت ترانسفورماتورسازي خاورميانه
است که باتوجه به برنامهريزي استراتژيک شرکت ،رقابت و در نتيجه اهميت بيش از پيش
نوآوري از طريق سرمايهها و دارايیهاي نامشهود ،اين تحقيق بهصورت موردي در اين گروه
صنعتی انجام شده است.
بدينمنظور در ابتدا مفاهيم سرمايههاي انسانی ،نوآوري سازمانی و خلق دانش مورد بحث
قرار میگيرد و سپس ارتباط ميان آنها بررسی میشود و شاخصهاي اندازهگيري هر يک از
مفاهيم ذکر شده براساس مبانی نظري پژوهش استخراج خواهد شد .در ادامه ،روش پژوهش،
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توصيف و يافتههاي تحقيق تشريح میگردد و در انتها نيز به بحث و نتيجهگيري پرداخته خواهد
شد .الزم بهذکر است از وجوه تمايز و ويژگیهاي برجستة اين پژوهش بررسی دقيق و جامعتر
مبانی نظري نسبت به تحقيقهاي گذشته ،نگاه گستردهتر نسبت به موضوع نوآوري در سازمان و
ابعاد آن و ارائة مدل ترکيبی جديدي است که بر ميانجیگري خلق دانش براي بهبود نوآوري در
سازمان از طريق سرماية انسانی تأکيد دارد که اين امر در پژوهشهاي گذشته بدين صورت انجام
نشده است.
.2مبانينظریوپیشینه 

نوآوری سازماني .متون مديريت ،نوآوري را بهعنوان عامل مهم و حياتی براي سازمانها
بهمنظور ايجاد ارزش و مزيت رقابتی پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزي میبينند .سازمانها
با نوآوري بيشتر ،در پاسخ به محيطهاي متغير و ايجاد و توسعه قابليتهاي جديدي که به آنها
اجازه دهد به عملکرد بهتري برسند موفقتر خواهند بود ابتکارات و اقدامات نوآوري بهطور فزاينده
به دانش ،تخصص و تعهد ،کارکنان بهعنوان درون دادهاي فرايند ايجاد ارزش وابسته است [.]11
در اين عصر ،ضمن تالشهاي بسياري که در زمينة ساختاردهی و مهندسی
مجدد فرايندها 1و همچنين کاهش هزينهها بهمنظور کسب سودآوري ،توسط شرکتها انجام
گرفته است ،اينک نوبت آن است که بسياري از آنها به تجديد سبد محصوالت و خدمات خود
از طريق ايجاد نوآوري 2بپردازند .نوآوري از کلمة التين اينويت 3بهمعناي ساختن يک چيز جديد
استخراج شده است .در اين راستا خالقيت 4و توليد افکار و انديشههاي نو توسط مديران و
کارکنان سازمانی از اهميت ويژهاي برخوردار شده و جايگاه وااليی را در سازمان بهخود
اختصاص داده است .اما مفهوم نوآوري سازمانی به سه نوع نوآوري در توليد کاالها و خدمات
جديد ،1نوآوري فرايندي 6و نوآوري مديريتی 3تقسيم میشود .نوآوري محصول بر ارائة کاالها و
خدمات جديد ،ميزان درآمد حاصل از آنها ،ميزان موفقيت کاالها و خدمات جديد و سرعت
مناسب در ارائة محصوالت تاکيد دارد .نوآوري فرايند بهميزان استفاده از روشها و فرايندهاي
جديد براي تسهيل فعاليتها ،ميزان موفقيت روشها و فرايندهاي جديد در تسهيل فعاليتها و
سرعت مناسب در بهبود روشها و فرايندها اشاره دارد [ .]1 ،22 ،24 ،26 ،29 ،34 ،33نوآوري
اداري يا مديريتی نيز دربرگيرندة متغيرهايی چون بهبود ساختار سازمانی شرکت با بهکارگيري
)1. Business Process Reengineering (BPR
2. Innovation
3. Innovate
4. Creativity
5. Product and Service Innovation
6. Process Innovation
7. Managerial Innovation

47

چشمانداز مديريت دولتي-شماره  - 11پائيز 1931

ساختارهاي جديد ،بهبود استراتژيهاي شرکت و بهبود خطمشیهاي شرکت است [،29 ،24 ،21
 .]11


مفهوممديريتسرمايةانساني .سرماية انسانی نشاندهندة موجودي دانش افراد يک سازمان
است [ .]1چن و همکاران 1همچنين بحث میکنند سرماية انسانی بهعنوان مبناي سرماية فکري
اشاره به عواملی نظير دانش ،مهارت ،قابليتها و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود
عملکرد و ايجاد سود براي شرکت میشود [ .]16سرماية انسانی سبب شده است که سازمانها تا
حد زيادي به دانش و مهارت نيروي انسانی براي براي ايجاد درآمد ،رشد و همچنين بهبود کارايی
و بهرهوري متکی شوند [ .]42از نظر بروکينگ ،سرماية انسانی شامل مهارتها ،تخصص ،توانايی
حل مسئله و سبکهاي رهبري میشود [ .]13درنهايت میتوان گفت که سرماية انسانی
دربرگيرندة متغيرهايی چون برقراري و حفظ روابط بين گروههاي کاري ،استقرار برنامة
جانشينی/جانشين پروري 2در سازمان ،استخدام افراد مناسب براساس برنامة جذب ،ارتقاء مهارت
کارکنان بهطور مستمر ،دارابودن کارکنان هوشمند و خالق ،سرانة آموزش ،شايستگیهاي
حرفهاي مناسب کارکنان ،نگرش مناسب کارکنان به سازمان ،ايمنی و امنيت شغلی کارکنان،
ميزان رفاه کارکنان ،وجود مسير شغلی مناسب/امکان رشد حرفهاي براي کارکنان ،توانمندسازي
کارکنان براساس برنامههاي مستمر آموزشی مورد نياز ،است [.]2 ،9 ،12 ،14 ،23 ،31 ،31
مفهوم خلق دانش .مفهوم سيستم مديريت دانش سازمانی میتواند درك کامـلتـري از
مـديريت دانـش و عناصر اصلی آن را بهدست دهد .سيستم مديريت دانش سازمانی ،نظامی
است که از طريـق آسانسازي مبادله و نشر دانش ،فرايند يادگيري سازمانی را بهبود و ارتقــا
میبخشد .اين سيستم ترکيب پيچيدهاي است از زيرساختهاي تکنولوژيک ،ساختارهاي
سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،دانش و افراد .زيرسـاخت تکنولوژيک ،همان ابزارهاي فناوري
اطالعات اسـت که امکان ارائة نسخههاي الکترونيکی از دانش سازمانی و تسهيل مبادلـه و
انتقـال دانـش را فراهم میآورد .ساختارهاي سازمانی ،شـيوهاي اسـت که کارکنـان سـازمان
درون تـيمهـا وگروههاي سازمانی رسمی و غيررسمی سـازماندهی مـیشـوند ،بـا يکـديگر
تعامـل برقـرار میکنند .فرهنگ سازمان شامل ارزشها و هنجارهاي مشترك ،اخالقيـات و
شـيوة رفتـار و اقدام در داخل سازمان است .دانش ،شامل تمام انواع دانش سازمانی است که در
سازمان و يا اذهان کارکنان سازمان موجود است .سرانجام منظور از افراد نيز همان ذينفعان
درون و بيرون سازمان است [ .]33اهميت کاربرد سيستمهاي مديريت دانش بهطور
1. Chen etal
2. Succession
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فزايندهاي افزايش يافته است ،علت اين اهميت نيز ارتباط آنها با راهبردها و توانايیهاي بالقوة
سازمان و همچنين بهعنوان منبعی بالقوه براي افزايش عملکرد سازمانی است [،21 ،33 ،42 ،43
 .]4الگوهاي متعددي در عرصة مديريت دانش مطرح شدهاند .ازجملة اين الگوها ،الگوي چهار
مرحلهاي است که از چهار گام خلق دانش ،ذخيرة دانش ،انتشار و کاربرد /پيادهسازي دانش
تشکيل شده است .در مدل ديگري از هشت مرحلة شناسايی ،تسخير ،انتخاب ،ذخيره ،پخش،
پيادهسازي ،ايجاد و تجارت نام برده شده است .اما مدلهاي عمومی نيز براي مديريت دانش
وجود دارد که فرايند مديريت دانش را چهار مرحلة خلق و ايجاد دانش ،حفظ و نگهداري دانش،
تسهيم وانتقال دانش و بهکارگيري دانش میداند .تمرکز ما در اين پژوهش بر خلق دانش
بهعنوان عامل ميانجی سرماية انسانی و نوآوري سازمانی است .خلق دانش شامل تمام
فعاليتهايی است که دانش يا دانشهاي جديد را وارد سازمان میکند .در اين مرحله فعاليتهايی
نظير کشف ،ايجاد و يا توسعة دانش حائز اهميت است .بههنگام صحبت دربارة دانشآفرينی،
همان اندازه که منظورمان دانش کسب شده بهوسيلة سازمان است ،دانش خلق شده در درون آن
نيز مورد نظر است .در حقيقت ،سازمانهاي سالم ،بدون دانشهاي جديد نمیتوانند پويايی و بقاي
خود را حفظ کنند [ .]3 ،21مرحلة خلق و کسب دانش به مواردي همچون خلق /کسب دانش
بهوسيلة تحقيق و توسعه ،تحقيقات بازار ،نظرسنجی مشتري ،بازديد مستقيم از مشتريان ،ميزان
دانش خلق /کسب شده توسط کارکنان ،تالش درجهت کسب دانش شرکاي تجاري ،تمايل به
آزمون و خطا در موارد جديد بهمنظور خلق/کسب دانش ،دادن زمان معين به کارکنان براي
مطالعه بهمنظور خلق/کسب دانش ،انتقال تکنولوژي از برون شرکت به درون آن ،استفاده از
اينترنت و تکنولوژي اطالعات بهمنظور کسب دانش ،مطالعة گزارشات برون سازمانی مانند
گزارشات دولت ،رقبا و  ...بهمنظور کسب دانش و  ...اشاره دارد [.]19 ،23 ،39 ،31


مدل مفهومي پژوهش .پساز بررسی مفاهيم به بررسی ارتباط آنها در قالب مدل ارتقاء
نوآوري سازمانی ازطريق مديريت سرمايههاي انسانی و بهواسطة خلق دانش میپردازيم .در
تحقيق آلبرت و فينک 1که در سال  2993تحتعنوان ارتباط سيستماتيک ميان سرماية فکري و
مديريت دانش صورت گرفت ،دريافتند که سرماية انسانی بهعنوان يکی از اجزاي کليدي سرماية
فکري بر خلق دانش و کاربرد آن تأثيرگذارند و منجر به خلق و کاربرد دارايیهاي ناملموس و
دانشی میشوند [ .]6در تحقيق ديگري که در هلند و در سال  2996انجام شد ،نتايج نشان داد
که ارتباط و همپوشانی قابل مالحظهاي ميان سرماية انسانی بهعنوان يکی از عناصر سرمايههاي
فکري و مديريت دانش ،دارايیهاي دانشی ناملموس و خلق دانش در شرکتهاي داروسازي
1. Albert & Fink
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وجود دارد [ .]3در پژوهش روس و همکاران 1تمامی اجزاي سرمايههاي فکري از جمله سرماية
انسانی بر مديريت دانش است و میتواند در خلق ،ايجاد و کاربرد دانش براي افزايش ارزش
سازمان مورد استفاده قرار گيرد [ .]39از طرف ديگر پژوهشهاي متعددي در اين زمينه صورت
گرفته است که به چندين مورد اشاره میشود .در پژوهشی که در سال  2991در انگلستان با
عنوان منابع نوآوري مديريت انجام شد نتايج آن نشان داد که سرمايههاي فکري و بهطور ويژه
سرماية انسانی از مهمترين منابع نوآوري سازمانها هستند .در پژوهش ديگري که در ايتاليا با
عنوان نقش سرمايههاي ناملموس و دانشمحور در ظرفيت نوآوري منطقهاي انجام شد نتايج آن
نشان داد که سرمايههاي نامشهود مانند سرماية اجتماعی ،سرماية ساختاري ،سرماية انسانی و
رابطهاي نقش مهمی در خلق ،توسعه و مديريت نوآوري بازي میکنند [ .]49همچنين يافتههاي
پژوهشی باعنوان تأثير مثبت سرمايههاي فکري سبز بر مزيت رقابتی شرکتها که در سال 2999
در تايوان انجام شد نشان داد که تمامی اجزاي سرمايههاي فکري ،ازجمله سرماية انسانی تأثير
مثبت و معناداري بر مزيت رقابتی بنگاهها همچون نوآوري سازمانی دارند [.]16
اما در زمينة تأثيرگذاري مديريت دانش بر نوآوري سازمانی ،پژوهشهاي مختلفی انجام شده
است .پژوهش اسميت و همکاران 2در سال  2991در آمريکا ،پژوهش مازانتی و همکاران 3در
سال  2996در ايتاليا ،مطالعة مورالس و همکارانش 4در سال  2993و در اسپانيا ،پژوهش چوي و
همکاران 1در سال  2999و در کره جنوبی ،تحقيق گيل 6در سال  2991و در اسپانيا و تحقيق
باون و همکاران 3در سال  2919در کانادا ،همگی بيانگر اين موضوع هستند که خلق دانش و
ديگر اجزاي مديريت دانش بر نوآوري سازمانی تأثير مثبت و معناداري دارند [،19 ،32 ،34 ،41
.]11
باتوجه به موارد بيان شده ،مدل مفهومی تحقيق بهصورت زير ارائه میشود که در ادامه سعی
میشود به بررسی و عملياتی کردن آن بپردازيم.


1. Roos etal
2. Smith etal
3. Mazzanti etal
4. Morales etal
5. Choi etal
6. Gil
7. Bowen etal
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نوآوري
محصول 




نوآوري
فرآيند 

خلق
دانش

سرماية
انسانی 





نوآوري
مديريتی 


نمودار  .1مدل مفهومی تحقيق

باتوجه به مدل مفهومی پژوهش ،سؤاالت زير مطرح و محقق بهدنبال پاسخگويی به آنهاست:
 سوال  .1تأثير سرماية انسانی بر نوآوري محصول (بهصورت مستقيم و غيرمستقيم ازطريقخلق دانش) به چه ميزانی است؟
 سوال  .2تأثير سرماية انسانی بر نوآوري فرايند (بهصورت مستقيم و غيرمستقيم ازطريق خلقدانش) به چه ميزانی است؟
 سوال  .3تأثير سرماية انسانی بر نوآوري مديريتی (بهصورت مستقيم و غيرمستقيم از طريقخلق دانش) به چه ميزانی است؟
.3روششناسيتحقیق 

نوع تحقيق .اين پژوهش توصيفی از نوع پيمايشی است که با بررسی مبانی نظري پژوهش و
بررسی نظرات خبرگان ،پيشينة پژوهش سعی در ارائة الگوي ارتقاء نوآوري سازمانی ازطريق
مديريت سرمايههاي انسانی و بهواسطة خلق دانش براي گروه ايران ترانسفو دارد.
جامعه و نمونة آماري.جامعة آماري تحقيق حاضر  1194نفر از مديران و کارشناسان  13شرکت از
گروه ايران ترانسفو بوده است که براساس روش تعيين حجم نمونه در سطح خطاي  291 ،%1نفر
بهصورت تصادفی طبقهبندي شده از شرکتهاي گروه انتخاب شدند .در جدول زير تعداد
نمونههاي تعيين شده در شرکتهاي گروه بهتفصيل آمده است و بيشترين نمونهها به شرکت
ايران ترانسفوي زنجان تعلق داشته است.
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جدول  .1حجم جامعه و ميزان نمونههاي آماري
رديف

شركت

1
2
3
4
1
6
3
9
1
19
11
12
13

شرکت عايقهاي الکتريکی پارس
شرکت بازرگانی ايران ترانسفو
شرکت خدمات پساز فروش ايران ترانسفو
شرکت ترانسفورماتور سازي کوشکن
شرکت مقرهسازي صدف گستر
مؤسسة تحقيقات ايران ترانسفو
شرکت پااليش روغنهاي صنعتی زنگان
شرکت ايران ترانسفو ري
شرکت توسعة پستهاي ايران ترانسفو
شرکت توزيع ايران ترانسفو زنگان
شرکت ترانس پست پارس
شرکت ايران ترانسفو زنجان
شرکت حمل و نقل آشنا راه سما
کل

تعدادمديران

درصد

تعداد

وكارشناسان

نمونهها


نمونهها


43
12
29
93
1
31
6
111
16
164
31
461
1
1194

%4226
%4231
%1291
%3299
%9292
%3213
%9214
%19239
%1241
%14296
%3216
%41236
%9241
%199

12
13
1
22
2
19
2
31
4
42
29
111
1
291

هاويافتههایپژوهش 


.تحلیلداده
4

ابزار تحقیق و گردآوری دادهها .براي گردآوري دادهها از پرسشنامة محقق ساخته براساس
مبانی نظري پژوهش ،استفاده شد و روايی آن توسط مديران ،کارشناسان گروه ايرانترانسفو و
چندتن از اساتيد صاحب نظر و همچنين توزيع ابتدايی پرسشنامه بين تعدادي از کارکنان گروه و
اعمال نظرات اصالحی بررسی و تأييد شده است .همچنين از روايی واگرا يا تحليل عاملی
اکتشافی مرتبة اول و روايی همگرا يا تحليل عاملی تأييدي مرتبة اول براي تأييد روايی
سؤال هاي پرسشنامه استفاده شد .بعداز انجام تحليل عاملی اکتشافی مرتبة اول تعدادي از سؤالها
بهدليل همبستگی بسيار کم با متغير مکنون از مجموعه سؤالها حذف شد .براي سنجش پايايی
از دو روش بازآزمايی و آلفاي کرونباخ استفاده شده است .در ابتدا  39نفر از جامعة آماري بهصورت
تصادفی انتخاب و پرسشنامه براي اولين مرتبه ميان همان  39نفر براي مرتبة دوم توزيع شد.
نتيجه نشان داد همبستگی بااليی ميان پاسخ افراد وجود دارد .همچنين در اين تحقيق ضريب
آلفاي کل پرسشنامه برابر  9/12بود که نشاندهندة پايايی باالي پرسشنامه است .همچنين پايايی
سرماية انسانی  ،9/93خلق دانش  ،%11نوآوري محصول  ،9/14نوآوري فرايند  9/16و نوآوري
مديريتی  9/91است .
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يافتههایپژوهش.در اين پژوهش ،درنهايت 231 ،پرسشنامه تأييد و براي تحليل دادهها مورد

استفاده قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان داد که از  231نفر پاسخگو %33 ،مرد و  %23زن بودهاند.
 %42/1از پاسخدهندگان  31الی  49ساله هستند و  %33/6آنها  39و کمتر از  39سال دارند.
همچنين  29/3نمودار فراوانی مربوط به ساير سطوح سنی است .از نظر تحصيلی %11/4 ،از
پاسخدهندگان داراي تحصيالت فوقليسانس و باالتر %41 ،ليسانس و  %3/3داراي فوق ديپلم
بودهاند.
براساس يافتهها %12/4 ،از پاسخدهندگان داراي  1سال و کمتر از  1سال سابقة کاري در
شرکت دارند %13 /3 ،داراي سنوات بين  6تا  19سال % 3/3 ،بين  11تا  11سال 19/3 ،درصد
بين  16تا  29و  %11/9داراي سابقة کار و سنوات حضور در بيشتر از  29سال بودهاند .همچنين
نتايج نشان میدهد %1/1 ،از پاسخدهندگان مديرعامل %6/6 ،معاونان %4/1 ،مديران کل%22/1 ،
رئيس % 3/3 ،سرپرست %13/3 ،کارشناس ارشد و  %31/1کارشناس بودهاند .همچنين  %42/4از
پاسخدهندگان در شرکت مادر يا ايرانترانسفو زنجان %14/4 ،در شرکت توزيع زنگان %19/3 ،در
شرکت ايرانترانسفو ري و کمتر از  %19پاسخدهندگان نيز در  19شرکت ديگر شاغل بودهاند.


تحلیلي عاملي .در اين پژوهش بااستفاده از تحليل عاملی اکتشافی به شناسايی و تقليل
متغيرهاي مکنون پرداخته شده و سپس بااستفاده از تحليل عاملی تأييدي صحت نتايج تحليل
عاملی اکتشافی آزمون شده است .درنهايت پساز انجام تحليل عاملی  4سؤال براي سرماية
انسانی 6 ،سؤال براي خلق دانش و  1سؤال براي نوآوري سازمانی باقی ماند که تحليلهاي
بعدي بر روي آنها صورت گرفت.


تحلیل مسیر روابط بین متغیرهای تحقیق .در اين بخش به مدل ساختاري و تحليل
مسيرهاي مدل پرداخته میشود ،در مدل حاضر سرماية انسانی بر خلق دانش ،نوآوري محصول،
نوآوري فرايند و نوآوري مديريتی بهترتيب تأثيري معادل با  9/41 ،9/14 ،9/26 ،9/63دارد.
همچنين تأثير خلق دانش بر نوآوري محصول ،نوآوري فرايند و نوآوري مديريتی بهترتيب معادل
 9/29 ،9/36و  9/34دارد .ضمناً تمامی مسيرها معنادار بوده است.
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نمودار .2مدل ساختاري سرماية انسانی ،خلق دانش و نوآوري محصول ،فرايند و مديريتی

چنانکه مشاهده می شود ،مقادير برازش مدل تخمين استاندارد حاکی از مناسب بودن مدل است.
جدول .2شاخصهاي برازش مدل سرماية انسانی ،خلق دانش و نوآوري محصول ،فرايند و مديريتی
شاخص

 2 / df
RMSEA
2
CFI
3
RFI
4
GFI
1
AGFI

1

دامنهقابلقبول

شاخصمدل

کمتر از 1

3/11
9/913
9/13
9/13
9/11
9/13

کمتر از 9/99
نزديک به 1
نزديک به 1
نزديک به 1
نزديک به 1

(ريشة ميانگين مجذورات تقريب) 1. Root Mean Square Error of Approximation
(شاخص برازش تطبيقی) 2. Comparative Fit Index
(شاخص نسبی برازندگی) 3. Relative Fit Index

)

(

4. Goodness-of-Fit Index

(شاخص برازندگی تعديل شده) 5. Adjusted Goodness-of-Fit Statistic
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نمودار  ،3حالت معناداري ضرايب و پارامترهاي مدل يادشده را نشان میدهد که تمامی
ضرايب بهدست آمده معنادار شدهاند .زيرا مقدار آزمون معناداري آنها از عدد  2بزرگتر و از عدد
 2کوچک تر است .همچنين جدول بعدي ،مقادير تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مدل را
نشان میدهد .همانطور که در جدول مشاهده میشود مسير ارتقاء نوآوري محصول از طريق
سرماية انسانی و خلق دانش با حدود  %33داراي بيشترين اثر است.

نمودار .3معناداري مدل سرماية انسانی ،خلق دانش و نوآوري محصول ،فرايند و مديريتی

جدول .3تأثيرات مستقيم و غير مستقيم مدل سرماية انسانی ،خلق دانش و نوآوري محصول ،فرايند و مديريتی
متغیر
مستقل

متغیرمیانجي

سرمايه
انسانی

خلق دانش

متغیروابسته

اثر
مستقیم

غیرمستقیم

كل

نوآوري محصول

9/26

9/36 × 9/63

9/361

نوآوري فرايند

9/14

9/29×9/63

9/323

نوآوري مديريتی

9/41

9/34×9/63

9/633

از يافتههاي جالب توجه پژوهش اين است که مسير ارتقاء نوآوري محصول از طريق سرماية
انسانی و خلق دانش با حدود  %33داراي بيشترين اثر کل و مسير ارتقاء نوآوري مديريتی از طريق
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سرماية انسانی و خلق دانش با حدود  %63داراي کمترين اثر کل بوده است و ضمناً مسير مستقيم
ارتقاء نوآوري محصول از طريق سرماية انسانی و بدون لحاظ متغير ميانجی داراي کمترين تأثير
شد و مسيرهاي نوآوري مديريتی و فرايندي از نظر تأثيرگذاري مستقيم ،بهترتيب پساز آن واقع
شدند .الزم به ذکر است ،طبق جدول بعدي از ميان متغيرها و عوامل مؤثر در مدل عوامل
توانمندسازي کارکنان براساس برنامههاي مستمر آموزشی با ضريب تأثير  %16مهمترين عامل
سرماية انسانی شناخته شد .ميزان خلق /کسب دانش بهوسيله تحقيق و توسعه ،بازديد از مشتريان
و مطالعات بازار با ضريب تأثير  %96 ،%11و  %91مهمترين متغيرهاي خلق دانش هستند .در
نوآوري محصول ،عرضه و سرعت ارائة محصوالت در اولويت هستند .در نوآوري فرايند احتمال
موفقيت و سرعت بهبود روش ها با  %16و  %14در اولويت هستند .همچنين در نوآوري مديريتی
بهبود خطمشیها و استراتژيها تأثير بيشتري داشتهاند.
جدول . 4تأثيرگذاري عوامل و متغيرهاي مؤثر در مدل سرماية انسانی ،خلق دانش و نوآوري محصول ،فرايند و مديريتی
مولفه

تعريف


عامل

سرمايه
انسانی

HC 4

%91
%11
%36
%96
%34
%94
%14
%99
%13
%91
%16
%14
%63

Ma 2

بهبود استراتژيهاي شرکت [.]24 ،21

%14

Ma 3

بهبود خط مشیهاي شرکت [.]11 ،29 ،24

%11

HC 6
HC 7

KC 1
KC 2
KC 3
KC 4
KC 13
KC 14

نوآوري
محصول

Prt 1
Prt 2
Prt 3

نوآوري
فرايند

Prs 1
Prs 2
Prs 3

نوآوري
مديريتی

تاثیر
يادگيري کارکنان شرکت از همديگر [14و.] 9
ارائه ايدههاي جديد در جلسات گروهی توسط کارکنان [ 31و .]9
شرکت داراي کارکنانی هوشمند/خالق است [.]9 ،12 ،31
توانمندسازي کارکنان براساس برنامههاي مستمر آموزشی
[.]9 ،12 ،14 ،23 ،31 ،31
خلق/کسب دانش بهوسيله تحقيقات/مطالعات بازار [.]19 ،39 ،31
ميزان خلق /کسب دانش بهوسيله تحقيق و توسعه[.]39 ،31
ميزان خلق/کسب دانش با انجام مطالعات رضايت سنجی [ 23و .]19
کسب دانش /تجارب با بازديد مستمر از مشتريان [.]19 ،23 ،39 ،31
بازديد از سازمانهاي موفق بهمنظور الگوبرداري [.]19
مطالعة گزارشات برون سازمانی [.]19 ،23 ،39 ،31
ميزان عرضة محصوالت جديد شرکت [.]1 ،22 ،24 ،26 ،29 ،34 ،33
ميزان عرضة خدمات جديد شرکت [.]1 ،22 ،24
سرعت ارائه محصوالت /خدمات جديد [.]1 ،22 ،34 ،33
ميزان استفاده از روشها/فرايندهاي جديد [.]1 ،22 ،24 ،34 ،33
ميزان موفقيت روشها /فرايندهاي جديد [.]1 ،22 ،24
سرعت بهبود روشها/فرايندهاي شرکت [.]1 ،26 ،29 ،34
بهبود ساختار سازمانی با بهکارگيري ساختارهاي جديد [.]11 ،29 ،21

HC 14

خلق دانش

میزان

Ma 1

%21
%11
%32
%16
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تحلیلتأثیرمتغیرهایجمعیتشناختي .در اين پژوهش متغيرهاي جمعيتشناختی بهعنوان
عامل هاي کنترل درنظر گرفته و براساس آن وضعيت انواع متغيرهاي وابسته ،مستقل و يا ميانجی
پيمايش شده تحليل شد .بدين منظور از آزمون تحليل واريانس براي بررسی برابري يا عدم برابري
ميانگين انواع متغيرها در بين گروههاي مختلف ناشی از عوامل کنترل پرداخت .نتايج اين بخش
نشان داد که جنسيت و عضويت در شرکتهاي گروه در پاسخگويی پاسخدهندگان اثر نداشته و
بهعبارتی بر هيچکدام از مؤلفههاي کليدي سرماية انسانی ،نوآوري سازمانی و خلق دانش تأثير
معناداري نداشته اشت .اما نکتة جالب توجه اين است که سن و سابقة خدمت بر پاسخگويی
پاسخ دهندگان براي هر سه مؤلفة کليدي سرماية انسانی ،نوآوري سازمانی و خلق دانش تأثير
معناداري داشته است .از ديگر نتايج مهم اثرگذاري سطح تحصيالت بر پاسخگويی پاسخدهندگان
براي مؤلفه نوآوري سازمانی و بیتأثير بودن آن بر مؤلفههاي سرماية انسانی و خلق دانش بوده
است .همچنين سمت سازمانی بر نوآوري سازمانی و خلق دانش تأثير معناداري داشته و بر
سرماية انسانی بیتأثير بوده است.
.نتیجهگیریوپیشنهادها 

5

امروزه سرمايههاي انسانی و دارايیهاي دانشی از جمله عوامل اساسی در بقا و پيشرفت
سازمان هاست که منجر به ارتقا و بهبود نوآوري سازمانی سازمان خواهد شد .باتوجه به آنچه در
اين مطالعه مطرح شده است ،به ارائة مدلی بهمنظور ارتقاء نوآوري سازمانی از طريق مديريت
سرمايههاي انسانی و بهواسطة خلق دانش پرداختيم .نتايج اين مطالعه نشان داد که سرماية
انسانی از طريق خلق دانش تأثير بيشتري در نوآوري محصول دارد و به بيان ديگر نوآوري
محصول ازطريق مسير سرماية انسانی و خلق دانش در ارتقاء و بهبود نوآوري سازمانی تأثير
بيشتري دارد .پساز نوآوري محصول ،نوآوري فرايند و سپس نوآوري مديريتی ازطريق عواملی
چون سرماية انسانی و خلق دانش بر بهبود نوآوري سازمانی اثرگذارند .استدالل نويسنده در اين
خصوص بدينصورت است که نوآوري مديريتی و فرايندي و متغيرها و شاخصهاي اندازهگيري
آنها بيشتر سازمانی ،ساختاري و بلندمدتتر و کمتر پوياتر بوده و تأثيرگذاري آنها کمتر با خلق
دانش سر و کار دارد در حالی که نوآوري محصول بيشتر با جنبههاي انسانی ارتباط داشته و بيشتر
پوياتر و کوتاهمدتتر است و بنابراين الزمة بروز اين نوع از نوآوري ،وجود ساز و کارهاي خلق و
کسب دانش براي ارائة ايدههاي نوآورانه است .بهبيان ديگر ،نوآوريهاي مديريتی در نهاد سازمان
و سيستم بوده و کمتر به خلق و کسب دانش انسانها وابسته است .اما درخصوص نوآوري
محصول بدون وجود ساز و کارهاي خلق و کسب دانش ،امکان ايجاد اين نوع از نوآوري کمتر
خواهد بود .باتوجه به ديگر نتايج پژوهش پيشنهاد میشود براي ارتقاء و بهبود بيشتر نوآوري
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سازمانی از طريق سرماية انسانی و خلق دانش به توانمندسازي کارکنان براساس برنامههاي
مستمر آموزشی ،ارائة ايدههاي جديد در جلسات گروهی توسط کارکنان و جذب افراد هوشمند و
خالق براي ارتقاء سرماية انسانی توجه ويژهاي شود .زيرا که اين عوامل درنهايت در بهبود
نوآوري سازمانی تأثير قابل توجهی دارند .خلق /کسب دانش بهوسيلة تحقيق و توسعه ،بازديد از
مشتريان و مطالعات بازار نيز از مهمترين متغيرهاي خلق دانش هستند و توصيه میشود در
شرکت به موارد مذکور براي کسب و خلق دانش تمرکز شود .در نوآوري محصول عرضه و
سرعت ارائة محصوالت در اولويت هستند و توجه به آنها ضروري است .در نوآوري فرايند به
بررسی احتمال موفقيت روشها و فرايندهاي جديد و سرعت بهبود روشها پرداخته شود.
همچنين براي ارتقاء نوآوري مديريتی بهبود خطیمشیها و استراتژيها مورد مالحظه قرار گيرد.
يافتههاي اين پژوهش با يافتههاي تحقيق آلبرت و فينک ،مطالعة روس و همکاران و تحقيق
بوکستين در هلند درخصوص تأثيرگذاري معنادار و مثبت سرماية انسانی بهعنوان يکی از اجزاي
سرماية فکري بر مديريت و خلق دانش تأثير همخوانی دارد .از طرف ديگر يافتههاي اين پژوهش
با نتايج پژوهشهايی که در انگلستان ،ايتاليا ،تايوان ،اسپانيا ،کرة جنوبی ،کانادا و حتی
پژوهشهايی که در کشورمان ايران انجام شده و در پژوهش حاضر بدان اشاره شده ،همپوشانی
داشته و سرماية انسانی و دارايیهاي دانشی همچون خلق دانش بهعنوان منابع کليدي نوآوري در
سازمان شناخته شد .البته از نوآوريهاي اين پژوهش ايناست که در هيچ يک از تحقيقات پيشين
بهطور همزمان سرماية انسانی ،خلق دانش و نوآوري سازمانی در يک مدل بهطور همزمان نيامده
است و اين پژوهش به بررسی همزمان آنها و چگونگی تأثيرگذاري مؤلفه ها و متغيرهاي کليدي
بر هم پرداخته است .ضمناً اين تحقيق بهصورت جزئیتر نوآوري سازمانی را بررسی نموده و
اثرات متغيرها بر ابعاد آن را مورد مطالعه قرار داده است .باتوجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد
می شود به بررسی تأثير ديگر عوامل اثرگذار سرمايه فکري همچون سرمايه مشتري ،ساختاري بر
روي بهبود و ارتقاء نوآوري سازمانی پرداخته شود .همچنين میتوان به تحليل ميزان اثرگذاري
ساير ابعاد مديريت دانش همچون انتشار و کاربرد دانش بر نوآوري سازمانی پرداخت .ضمناً توصيه
میشود به بررسی تأثيرگذاري سرمايههاي فکري و دارايیهاي دانشی برروي خروجیهاي ديگر
سازمان همچون عملکرد سازمانی در تحقيقات آتی پرداخته شود .در پايان نيز ضروريست بهاين
نکته اشاره شود که در دنياي واقعی هيچ تحقيق و مطالعه بدون محدوديت نيست و
محدوديتهاي کليدي اين تحقيق محدوديتهاي بودجهاي بوده است .جمع اوري دادههاي دقيق
از شرکتهاي مختلف گروه و صرف هزينهها و ساعات بسيار از مشکالت و موانع جدي بود که
محققين با تالش فراوان برآن غلبه نمودند.
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