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چکیده
امروزه نيروی انسانی بهعنوان عنصر راهبردی و اساسیترین راه برای افزایش اثربخشی و
کارایی سازمان محسوب میشود .بسياری از صاحبنظران بر این باورند که ادامۀ حيات سازمانها
در گرو نوآوری و بدونتوجه به مدیریت دانش ،دستيابی به سطح مناسبی از نوآوری امری
غيرممکن است .هدف از اجرای این تحقين ،بررسی نقش ميانجی قابليتهای مدیریت دانش در
ارتباط بين اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری است .جامعۀ آماری تحقين  270نفر از
کارکنان و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت بودند که تعداد  144نفر بر اساس جدول مورگان
بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار ،SSSS13
مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت و آزمونهای همبستگی و رگرسيون چندگانه بارون -کنی انجام
شد و اهميت ضرایب در هر مرحله مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقين نشان داد که اقدامات
مدیریت منابع انسانی بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر نوآوری از طرین متغير ميانجی قابليتهای
مدیریت دانش تأثير دارد .از سوی دیگر ،تحليل دادهها نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی
رابطۀ م بتی با قابليت مدیریت دانش دارد .بهعالوه ،اقدامات مدیریت منابع انسانی دارای تأثيرات
مستقيم و غيرمستقيم ،از طرین ميانجی مدیریت دانش بر نوآوری دارد.
کلیدواژهها :اقدامات مدیریت منابع انسانی؛ نوآوری؛ قابليتهای مدیریت دانش

 .استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه علوم انتظامی امين

hajieh_rajabi@yahoo.com

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 3شماره پیاپي  ،)25پايیز 5335

مقدمه
در قرن حاضر که عصر اطالعات و اقتصاد دانشمحور است ،اطالعات ،دانش و اهميت ایـن
دو بهعنوان منابع سازمان ،بهسرعت در حال افزایش است .درنتيجـه ،مـدیریت سـازمان از مـدیریت
کاال به سمت مدیریت دانش و اطالعات تغيير یافته است (موسـیخـانی و نـادی .)1730 ،مـدیریت
دانش شامل تمام فرایندهای مربوط به شناسایی ،اشتراک و توليد دانش و مستلزم نظامی برای توليد
و نگهداری از مخازن دانش و هم نين ترویج و تسهيل اشتراک دانش و یادگيری سازمانی است؛
بنابراین ،امروزه سازمانها درتالشاند تـا دانـش را بـهطـور مـؤثرتر و کـاراتری مـدیریت کننـد تـا
عملکردشان بهبود یابـد (ضـيایی و همکـاران .)1730 ،درایـنبـين ،یکـی از مؤلفـههـای اساسـی در
بهکارگيری موفن مدیریت دانش ،اعمـال خـطمشـیهـای مـدیریت منـابع انسـانی اسـت .مطالعـات
انجامشده نشان میدهد که خطمشیهای مدیریت منابع انسانی میتواند انگيزش و تعهد کارکنان را
بهبود بخشيده و زمينۀ الزم جهت افزایش درآمـدهای سـازمانی را فـراهم نمایـد (الدو و ویلسـون،1
1334؛ لوپز و همکاران2003 ،2؛ پردومو و همکاران2010 ،7؛ ایساک و همکاران.)2010 ،4
پووهشهای انجامشده نشان میدهد که اقدامات مدیریت منـابع انسـانی بـا نتـایج سـازمانی از
قبيل بهرهوری ،انعطـاف پـذیری ،عملکـرد ،موفقيـت فـردی و سـازمانی و تعهـد سـازمانی رابطـهای
معنیدار دارد (کولينز و کالرک2007 ،7؛ کر و همکاران2003 ،6؛ اسـتوم

و همکـاران.)2010 ،3

بهعالوه ،خطمشیهای اعمالشده می تواند موجـب تسـهيل در خلـن و تکميـل دانـش و نيـز بهبـود
ویوگــیهــای منحصــربهفــرد ســازمانهــا شــوند (هوآنــگ2003 ،7؛ پاســتور و همکــاران2010 ،3؛
موکهرچی و همکاران2011 ،10؛ اسوارت و کينی .)2011 ،11منابع انسانی یک شرکت نمـیتوانـد
بهسادگی توسط رقبا مورد تقليد قرار گيرد؛ زیرا دانش کارمندان بهصورت ضمنی است و نمیتوان
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آن را بهصورت یک دستورالعمل در آورد (کولينز و کالرک.)2007 ،1
طی دو دهۀ اخير حرکت به سمت جامعهای با اقتصاد دانشبنيان ،باعث شده است تـا بسـياری
از سازمانهـا ،نـوآوری را بـه عنـوان یـک راهبـرد انتخـاب کننـد و بـه بـازنگری در سـازمان ،سـبد
محصوالت ،خدمات خود و ...از طرین ایجاد نوآوری بپردازند .در حقيقت ،نوآوری را کليد بقـای
سازمان میدانند .بنابراین سازمانها سعی در ایجاد چارچوبی بنيادی که نوآوری را بهعنـوان هنجـار
فرهنگی پایهای بپذیرد ،خواهند کرد .نوآوری بهطـور فزاینـدهای بـهعنـوان یکـی از عوامـل اصـلی
موفقيت بلندمدت شرکتها بدل شده است؛ چراکه سازمانها با سرعت نوآوری باال قـادر خواهنـد
بود با شتاب بيشتر و به نحو مطلوبتری بر چالشهای محيطی فاین آیند (ری.)2006 ،2
هدف نهایی مدیریت دانش ،شامل تسهيم دانش ميان کارکنان ،بهمنظور ارتقای ارزش افزوده
دانش موجود در سازمان بوده و نقش کليدی در توسـعه و بهبـود خالقيـت ،نـوآوری ،بهـرهوری و
سوددهی سازمان ایفا مینماید .از سوی دیگر ،بـا شـتاب روزافـزون تحـوالت و دگرگرونـیهـا در
دنيای کنونی که عصر اطالعات و ارتباطات است و بهدليل بـیثبـاتی و تغييرپـذیری و نيـز غيرقابـل
پيشبينیبودن آن تغييرات ،آن نان که کشورهای جهـان بـهویـوه کشـورهای درحـالتوسـعه را در
جهت افزایش نوآوری در سازمانها میتواند به ارتقای کيفيت و کميت خدمات ،کاهش هزینههـا،
جلوگيری از اتالف منابع ،کـاهش بورکراسـی و  ..منجـر شـود .بـرایناسـاس ،نـوآوری در جامعـۀ
موردمطالعه میتواند بهعنوان یک مزیت رقابتی مد نظر قرار گيرد .ازاینرو به نظر میرسـد یکـی از
عمدهترین راهکارهای بهسازی ایـن مراکـز ،رشـد و توسـعه خالقيـت و نـوآوری اسـت و از جملـه
خطمشیهایی که باعث تحقن این رشد در سازمان میشود ،پيوند خطمشیهـای مناسـب مـدیریت
منابع انسانی با فرایند خلن و کسب ،سازماندهی ،کاربرد و تسهيم دانش بهعنوان متغيری تسهيلگر
است .دستيابی به این مهم ،مستلزم وجود راهبردها و برنامههای نوآوری همراه با اقدامات مـدیریت
منابع انسانی مناسب است .در راستای نوآوری ،مدیران از طرین اجرای اقدامهـای عملـی ،آغـازگر
برنامههای عملی در سازمانها هستند و با بروز رفتارها و اقدامات مناسـب از نـوآوریهـایی کـه در
سازمان و از طرین کارکنان انجام میشود ،پشتيبانی مینمایند .بررسیها نشان میدهـد کـه سـازمان
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موردمطالعه در ایجـاد ع ملکـرد نوآورانـه در وضـعيت مناسـبی قـرار نداشـته و در اسـتفادۀ بهينـه از
قابليتهای مدیریت دانش موفقيتهای مناسبی کسب نکرده است.
با توجه به فراگيرشدن نگاه به دانش بهعنوان یکی از عوامل کليدی سازمانها ،اهميت فزایندۀ
خالقيت و نوآوری در ایجاد رقابت بين کشورهای مختلف درحالتوسعه و نيز اهميت منابع انسـانی
بهعنوان مخازن دانش در سازمانها ،لحا کردن بعد دانش کارکنان در اتخاذ تصميمهای مرتبط بـا
منابع انسانی ،این نوشتار با هدف بررسی نقش ميانجی قابليتهـای مـدیریت دانـش در ارتبـاط بـين
اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری درصدد پاسـخگویی بـه سـؤال اصـلی تحقيـن یعنـی «چـه
رابطهای بين قابليتهای مدیریت دانش ،اقدامات مـدیریت منـابع انسـانی و نـوآوری وجـود دارد؟»
است.

مروري بر ادبیات پژوهش
مديريت دانش
اساسیترین مشخصۀ سازمانهای هوشمند قرن بيستویکم ،تأکيد بر دانش و اطالعات است
)یوسفی و همکاران .)1731 ،در واقع ،در این عصر ،نهتنهـا خـود دانـش ،بلکـه اشـتراک دانـش را
کليد موفقيت میدانند؛ بنابراین ،یکی از مسائل چالشبرانگيز در سازمانها این است کـه دانـایی و
دانش افراد ،از حالت ضمنی به حالت صریح تبدیل شود .از جملـه ابزارهـای مهـم بـرای حـل ایـن
مسئله ،مدیریت مؤثر دانش است .اگرچه بعضی معتقدند دانش ،قدرت است ،به نظر میرسد دانش
به خودی خود قدرت ندارد .چيزی که به افراد قدرت میدهد ،آن بخـش از دانـش اسـت کـه بـا
دیگران تسهيم میکنند (سرلک و اسالمی .)1730 ،امروزه مـدیریت دانـش بـه موضـوعی مهـم در
سطو جهانی تبدیل شده است و جوامع علمی و تجاری ،هردو بـر ایـن باورنـد کـه سـازمانهـای
دارای قدرت دانش ،میتوانند برتریهای بلندمدت و پایدار خود را در عرصـههـای رقـابتی حفـظ
کنند (اخوان و باقری .)1773 ،مدیریت دانـش ،رویکـردی سـاختاریافته و برنامـهریـزیشـده بـرای
مدیریت ایجاد ،تسهيم ،بهرهبرداری و نفوذ دانش به عنوان دارایـی سـازمانی اسـت کـه در راسـتای
راهبرد کسبوکار ،توانایی ،سرعت و اثربخشی شرکت را در تحویل محصوالت و خدمات بـرای
رضایت مشتریان تقویت میکند .مفهوم اصلی مدیریت دانش ،به این صـورت ارائـه مـیشـود کـه
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هریک از افراد بدانند چيزی را که همگی میدانند ،آن را به کار گيرند و همه بدانند چيزی را کـه
هریک از افراد میدانند ،آن را به کارگيرند و همه بدانيم چيزی را که نمیدانيم ،آن را فرا گيـریم
)ابزری و همکاران .)1730 ،مدیریت دانش با ایجاد و توسعۀ داراییهـای دانشـی یـک سـازمان بـا
نگرش فرارفتن از اهداف سازمان مرتبط است و مستلزم تمام فعاليتهایی اسـت کـه بـه شناسـایی،
تشریک و ایجاد دانش مربوطند .ایـن کـار ،نيازمنـد سـامانههـایی بـرای ایجـاد و نگهـداری منـابع،
پرورش و تسـهيل دانـش و یـادگيری سـازمانی اسـت (سـاعدی و یزدانـی .)1777 ،در ایـن زمينـه،
سازمانهایی موفناند که دانش را بهعنوان یک دارایی میبينند و ارزشها و هنجارهای سازمانی را
که موجب حمایت از ایجاد و تشریک دانش میشود ،توسعه میدهنـد .مـدیریت دانـش بـه خلـن،
اشتراکگذاری و نفوذدادن دانش در فکر ،ذهـن و تخيـل افـراد مـیپـردازد و تـالش مـیکنـد تـا
دانشهای پراکنده در افراد سازمان را بهگونهای جمـعآوری و مـدیریت کنـد تـا بـه خلـن دانشـی
جدید منجر شود (مالهوترا .)2000 ،1مدیریت دانش ،فرایندی شناختهشده است که در آن ،سازمان
به توليد ،کسب ،تسهيم ،انتقال و بهکارگيری دانش بـرای افـزایش بهـرهوری سـازمانی مـیپـردازد
(حسنپور و همکاران .)1731 ،سازمانها از طرین مدیریت دانش تالش میکنند با استخراج دانش
انباشته در ذهن اعضای سازمان و تسهيم آن در ميان تمامی افراد ،دانش ذخيرهشده در سامانه را بـه
یک منبع قابلاستفاده تبدیل کنند تا مزیت رقابتی پایدار به وجود آید (حسنوی و همکاران1773 ،؛
به نقل از رضاییملک و رادفر.)1732 ،

اقدامات مديريت منابع انساني
اقدامات منابع انسانی به این معناست که سازمان میتواند مهارتها ،نگرشها ورفتـار افـراد را
بری انجام کار شکل دهد و درنتيجه به اهداف سازمان نزدیک کنـد (کـولين و کـالرک.)2007 ،2
در بررسی روابط بين سازمان و عوامل محيطی و استفاده اقدامات نوآورانـه منـابع انسـانی مشـخو
شد که اقدامات منابع انسانی شامل یادگيری ،جذب ،انتخاب و بهکارگيری کارکنان است (تـاننبوم

1. Malhotra
2. Collins & Clark
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و دوپری .)1334 ،1برخی پووهشها نشان میدهد که ویوگیهای سازمانی و محيطـی بـر اقـدامات
منابع انسانی تاثيرگذراند و چهار بُعد اقدامات منابع انسانی (بهکارگيری ،آموزش ،ارزیابی عملکـرد
و جبران خدمت) بـه طورمسـتقيم بـا ابعـاد چندگانـه عملکـرد عمليـاتی در ارتبـاط اسـت (یونـت 2و
همکاران .)1336 ،گری )2006( 7منظور از اقدامات منابع انسانی را خطمشیها و اقدامات مدیریتی
میداند که شامل برنامهریـزی منـابع انسـانی ،تحليـل شـغل ،جـذب ،گـزینش ،آشناسـازی ،جبـران
خدمات ،ارزیابی عملکرد ،یادگيری و بالندگی و روابـط کـار مـیشـود .در پووهشـی دیگـر تـأثير
معنادار چهار اقدام جـذب و گـزینش ،یـادگيری و بالنـدگی ،ارزیـابی عملکـرد و جبـران خـدمات
بهعنوان اقدامات منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأیيد شد (آبسار و همکاران.)2010 ،4

نوآوري
نوآوری بهعنوان عاملی مهم و حياتی برای سازمانها بهمنظـور ایجـاد ارزش و مزیـت رقـابتی
پایدار در محيط پي يده و متغير امروزی محسوب میشود .سازمانها با نوآوری بيشتر ،در پاسـخ بـه
محيطهای متغير و ایجاد و توسعۀ قابليتهای جدیدی که به آنهـا اجـازه دهـد ،بـه عملکـرد بهتـری
برسند ،موفنتر خواهند بود .فرایند نوآوری شامل کسب ،انتشار ،استفاده از دانش جدیـد و موجـود
میباشد .نوآورپذیری یک سازمان دقيقاً با توانایی آن سازمان در استفاده و بهکاربردن منـابع دانـش
خود مرتبط است (برومند و رنجبری .)1777 ،مطالعات انجامشده حاکی از آن است که اگـر یـک
سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند ،با شکست مواجه خواهد شد (دفت و همکـاران.)2004 ،
نوآوری ،فرایندی است که گردآوری هر نوع ایدۀ جدید و مفيد برای حل مسـئله بـوده و نـوآوری
شامل شکلگرفتن ایده ،پذیرش و اجرای آن است (احمـدی و پيشـدار .)1773 ،نـوآوری ،اختـراع
تازهای از دانش یا توسعۀ اطالعات تازه نظير مفهوم ،نظریه یا فرضيه است؛ بهعبارتدیگر ،نـوآوری
سازمانی مستلزم تبدیل ایدهها به اشکال قابلاستفاده سازمانی است و این ایده برای پيشبرد عملکـرد
ســازمانی مــورد اســتفاده قــرار مــیگيــرد (دامــانپــور و همکــاران .)2007 ،7بــهطــورکلی نــوآوری،
1. Tannenbaum & Dupuree
2. Youndt
3. Gary
4. Absar & et al.
5. Damanpour & et al.
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مجموعهای از دانـش ،ایـده ،روشهـا و مهـارتهـایی اسـت کـه مـیتوانـد بـهعنـوان ویوگـیهـای
منحصربهفرد برای شيوههای توليد و رقابتی سازمان باشد (اندرسون و همکاران.)2007 ،1

اقدامات مديريت منابع انساني و نوآوري
ونگ 2و همکاران ( )2010تصریح کردند که نوآوری مفهومی فرایندی است که با یک ایدۀ
نو آغاز شده و با معرفی یک کاالی جدید پایان مییابد .وا ه نوآوری را میتوان بـهعنـوان مفهـوم
وسيعی در نظر گرفت و بيانگر توانایی شرکتها و سازمانها برای معرفی محصوالت یا فراینـدهای
جدید است (لوپز 7و همکاران .)2003 ،این یک ایده و تفکر کـه اگـر سـازمانهـا بخواهنـد سـطح
نوآوری را افزایش دهند ،بایستی ارزش کارمندانشان را بهعنوان ایجادکننده ایـده بداننـد ،بـهطـور
گسترده مورد قبول قرار گرفته است .نگرشهای منبعمحور پيشنهاد میکنند کـه منـابع رقابـتهـای
حياتی سازمانی ،اغلب با منابع انسانی گره خوردهاند؛ از جملۀ این مـوارد مـیتـوان بـه مهـارتهـا و
تخصوهای غيرتدوینشده اشاره کرد که از طرین تجربه حاصل میشود .درنتيجه بسيار نادر بـوده
و تقليــد یــا کپــیکــردن از آنهــا بــرای رقابــتکننــدگان بســيار ســخت اســت (وی و لــو.)2007 ،4
منحصربهفردبودن آنها ناشی از سختی در کپیکردن دانش ،تواناییها ،تجارب و رفتار مردم اسـت.
اقدامات ،خطومشیها و نظامهای مدیریت منابع انسانی میتواند رفتارهای سازنده و خالق افـراد را
با تأثير بر رفتار و گرایشهای آنها بهبود بخشند (سانتانا و سييرا2010 ،7؛ لـوپز 6و همکـاران2003 ،؛
ایســاک 3و همکــاران .)2010 ،بنــابراین ،مــدیران بایــد چــالشهــا و معضــالت توســعه و اجــرای
خطمشیهای مدیریتی را شناسایی کنند تا با ایجاد زمينۀ مناسب ،انگيزش الزم در افراد ایجاد شـده
و با تعهد در یادگيری و اشتراکگذاری دانش موجب پيشـبرد اهـداف شـرکتهـا شـوند .یکـی از
راههای دستيابی به دانش منحصربهفـرد و بـاارزش ،اجـرای خـطمشـیهـای مـدیریت منـابع انسـانی
دانشپایه است که با انتخاب و استخدام کارکنان شروع شده و با آموزش ،توسعه ،ارزیابی عملکرد
1. Anderson & et al.
2. Wang
3. Lopez
4. Wei & Lou
5. Santana & Sierra
6. Lopez
7. Isac
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و جبران خدمات ادامه مییابد .هدف از انتخـاب و اسـتخدام ،جـذب بهتـرین افـراد در شـرکت بـر
حسب تواناییهای ذاتی آنهاست .تماسهای غيررسمی ميان کارفرمایان که موجب انگيزش آنها و
اجتماعیشدن است ،امری مطلوب تلقی میشود و آموزشهای تخصصی و توسعۀ حرفـهای داخـل
سازمانها امری ضروری است .تکتک افراد بازخوردی ازآن ه انجام مـیدهنـد و اینکـه چـهطـور
میتوان عملکرد را بهبود بخشيد ،فرا میگيرند .درنتيجه ،ایـن موضـوع مـیتوانـد زمينـۀ الزم بـرای
رشد و ترویج و خوداتکایی داخلی را فراهم نماید .ازطرفدیگـر ،بـرای ایجـاد انگيـزه مـیتـوان از
عامل انگيزش بهعنوان محرک استفاده کرد .این الگو از اعمـال خـطومشـیهـای مـدیریتی ،باعـث
بهاشتراکگذاری دانش در سـطح شـرکتهـا شـده و دانـش باارزشـی در سـطح شـرکت ایجـاد و
درنتيجه توليد بيشتر میشود؛ هم نين به سازمانها کمک میکند تا از منافع بالقوه کارکنان دانشـی
و سرمایۀ انسانی متخصو بهره گيرند(لوپز و همکاران .)2003 ،ازاینگذشته ،الدو و ویلسون 1ادعا
کردند که اقدامات مـدیریت منـابع انسـانی مـیتوانـد موجـب تسـریع و تسـهيل نـوآوری از طریـن
انگيزش و تقویت رفتار کارکنان مانند خالقيت و نوآوری ،جهتگيری طوالنیمـدت ،همکـاری و
اعتماد ،قابليت ریسکپذیری و تحمل کشمکش است .بههمـينترتيـب ،اقـدامات منـابع انسـانی بـر
خصوصيات ویوه شخصی ،مشـاغل وابسـته بـههـم ،تصـميمگيـری مشـارکتی و حـل مسـئله ،تعيـين
کارگروههای تيمی ،ارزیابی عملکرد انفرادی ،جبران خدمات ویوه و نيز مسـيرهای شـغلی پربـازده
تأکيد میکند (الدو و ویلسون .)1334 ،2از سوی دیگر اعمـال مـدیریت منـابع انسـانی مـیتوانـد از
طریـن توسـعۀ داخلـی و تأثيرگـذاری بـر رفتـار کارکنـان در جهـت مطلـوب ،بـر افـزایش ارزش و
منحصربهفردبودن تأثيرگذار باشد .لباک و ليو )2006(7معتقدند کـه اعمـال مـدیریت منـابع انسـانی
سازمانها مستقيماً بر توانایی کارکنان جهت عملکرد بهتر تأثير میگذارد و این نيز بهواسطۀ ارتقای
دانش ،مهارت و توانایی کارکنان است .مدیریت منابع انسانی کارا بایسـتی بـين نظـامهـای مختلـف
سازمانی تعادل برقرار نماید تا از یک سو باز و منعطف باشد تـا بتوانـد موجـب شـکوفایی خالقيـت
شود و از سوی دیگر دارای رسميت و اصولی باشد که توانایی تبدیل خالقيت به نتایج قابللمس را
داشته باشد .باتوجهبه اینکه بروکراسی و ارتباطات رسمی ،مانع از نوآوری مـیشـود ،آزادی عمـل
1. Lado & Wilson
2. Lado ÷ Wilson
3. Lepak & Liao
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برای محيطهای متغيـر ضـروری اسـت (ایسـاک و همکـاران .)2010 ،بـهطورخالصـه ،فنـاوریهـا،
محصوالت و خدمات یک سازمان ممکن است مورد تقليد یا پيروی قرار گيرند ،اما تقليد و پيروی
از سرمایۀ فکری بسيار دشوار است .بههمين علت است که منابع انسانی منحصـربـهفـرد و راهبـردی
است (دویکا و همکاران .)2010 ،نگرش منبعپایه 1بيشتر بر نقش مدیران منـابع انسـانی در انتخـاب،
توسعه ،ترکيب و نيز گسترش منابع پایدار شرکتها تأکيد میکند؛ زیرا رو رقابـت در کارمنـدان
باارزش اعمال میشود .بهطورمشـابه ،در قابليـتهـای مـدیریتی منـابع انسـانی ،تـالش مـیکنـيم تـا
قابليتهای مدیران در انتخاب ،توسعه ،ترکيب و نيز گسترش منابع و قابليـتهـای آنهـا را سـنجش
نمایيم.

اقدامات مديريت منابع انساني و مديريت دانش
اقدامات مدیریت منابع انسانی عنصری مهم بـرای سـازمانهـا بـهمنظـور افـزایش قابليـتهـا و
ظرفيتها در ایجاد ،توسعه ،تسهيل ابزارها و فعاليتهای مدیریت دانش است (برومنـد و رنجبـری،
 .)1777یک نظام کارمندیابی مؤثر میتواند در انتخـاب و اختصـاص نيـروی کـار شایسـته و الیـن
برای انجام کارهای موردنياز بهسازمان کمک کند .بهدستآوردن کارکنانی بـا دانـش و تخصـو
خاص برای سازمانها بهمنظور عملياتیکردن ابزارها و فعاليتهای مدیریت دانـش ،مهـم و حيـاتی
است .این کارکنان تازهاستخدامشده بهاحتمالزیاد بهطور مؤثر تسهيم دانش میکنند ،بهشـرطیکـه
قادر باشند دیدگاه و نگرش گستردهتر و مناسبی اتخاذ کنند .عالوه براین ،بـرای سـازمانهـا مهـم
است کارکنانی را انتخاب کنند که بتوانند برای توسعۀ ظرفيت مدیریت دانش بهطورمؤثری ادغـام
و یکپارچه شوند .انتخاب افرادی با مهارتها و نگرشهای مناسب بـرای انجـام وظـایف و کارهـا،
سازمانها را قادر میسازد تا دانش را از منابع گونـاگون و متنـوع ادغـام و یکپارچـه کننـد و رونـد
ایجاد ایدههای خالقانه را تحریک کنند (اسکاربروق .)2007 ،2بهعالوه اینکـه ،آمـوزش کارکنـان
بر توسعۀ ظرفيت مدیریت دانش تأثير میگذارد .توسـعۀ مـداوم حرفـهای بـهویـوه بـرای کارکنـان
دانشی ،خيلی مهم است .سازمانها نياز دارند که فرصتهای آموزشی داخلـی و خـارجی را بـرای
)1. Resource-Based View (RBV
2. Scarbrough
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توسعه و پـرورش دانـش و تخصـو موردنيـاز کارکنـان ارائـه و فـراهم نماینـد .ارائـه برنامـههـای
آموزشی متنوع میتواند کارکنان را برای یادگيری دانش و تخصو جدید ،گستردهترکردن بينش
آنها و تجهيز آنها با ذهنها و مهارتهای نوآورانه ،تسریع و آماده کند .چنين برنامههای آموزشی
باید کارکنان را تحریک کند که تخصو و تجربه خود را تسهيم کنند ،دانش جدید کسب کنند
و آن ه را که متعاقباً در کار یاد میگيرند بهکار ببرند .درنتيجه ،برنامههای آموزشی برای کارکنان
در فرایند مدیریت دانش ،مهم و حياتی است (آرگوت و همکاران.)2007 ،1
مشارکت که یکی دیگر از اقدامات مدیریت منابع انسانی است ممکن است کارکنان را برای
درگيری م بت و مشارکت در مدیریت دانش و فعاليتهای یـادگيری ،جـذب کنـد .افـرادی کـه
مهارتها ،تخصو و مسئوليتهای گستردهتری دارند ،باید استقالل و آزادی عمل بيشتری بـرای
انجام کارشان داشـته باشـند .دادن آزادیعمـل و مشـارکت بيشـتر در تصـميمگيـریهـا مـیتوانـد
درگيری ،آگاهی و تعهـد کارکنـان را افـزایش دهـد .اگـر کارکنـان فرصـتهـای بيشـتری بـرای
فراهمنمودن دروندادها و تعيين اقدامات موردنياز داشـته باشـند ،ممکـن اسـت تنـوع و غنـیبـودن
دانش مبادلهای را افزایش دهند و ایدههای جدیـدتری را بـه وجـود آورنـد و درنهایـت کشـف یـا
شناسایی و کاربرد دانش و تخصو گستردهشده در سازمان را تسـهيل کننـد (برومنـد و رنجبـری،
 .)1777ارزیابی عملکرد و پرداخت از جمله اقدامات مدیریت منابع انسانی میباشند که سازمانهـا
میتوانند برای تقویت رفتارهای کارکنان و تحریک آنها برای رسيدن به اهداف سـازمانی اسـتفاده
کنند .در اصطالحات ارزیابی عملکرد ،اگر سازمانها بخواهند رفتارهای مطلـوب و مـوردنظر را از
کارکنان بيرون بکشند ،آنها باید بازخورد و مشـوقهـایی را ارائـه کننـد کـه رفتارهـای مطلـوب را
تقویت کند .اگر سازمانها شاخو و معيار ارزیـابی یگانـه و واحـدی بـرای ارتبـاطدادن عملکـرد
کارکنان با مشـارکت آنهـا در تسـهيم و اِعمـال دانـش در کـار تعيـين کننـد ،کارکنـان برانگيختـه
میشوند و روی فعاليتهای مدیریت دانش کار مـیکننـد .عـالوهبـرایـن ،بایـد خالقيـت ،نگـرش
ریسکپذیری و توانایی حل مسئله را بهمنظور بهبود انتشار و تسهيم دانش ،مورد پاداش قرار دهند.
اگر با نظامهای پرداخت ،مشارکت و کمک به کسب و مبادله دانش را پاداش دهند ،افراد ممکـن
است تالشهای بيشتری را برای فعاليتهای مدیریت دانش انجام دهند (اسکاربروق.)2007 ،
1. Argote & et al.
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قابلیتهاي مديريت دانش و نوآوري
مدیریت دانش مؤثر شامل :خلن ،جمعآوری ،اشتراک ،اجـرا و بهـرهبـرداری از دانـش اسـت
(ایگبو .)2004 ،1هم نين بهترکيب درستی از ابتکارهای مـدیریتی ،اجتمـاعی و سـازمانی همـراه بـا
بهرهبرداری از فناوری مناسب است .تفکر مدیریت دانش برای تجميع ،طبقهبندی ،ذخيـرهسـازی و
توزیع تمام دانش موردنيـاز بـرای رشـد و شـکوفایی سـازمان اسـت (مـوک هرجـی و همکـاران،2
 .)2011مدیریت دانش ابزاری مؤثر برای خلن نوآوری با اکتساب ،خلن ،اشتراک ،ذخيـرهسـازی و
اعمال دانشی است که برای کارهای ابداعی در سازمان ضـروری هسـتند .مـدیریت دانـش موجـب
تسهيم ،تدوین دانش ضمنی ،کمک به تبدیل دانش ضمنی برای افـزایش دانـش واضـح و آشـکار،
خلن یک دانش ترفيعدهنـدۀ فرهنـگ و تسـهيم و نيـز همکـاری مـیشـود (مدهوشـی و همکـاران،
2010؛ به نقل از رضاییملک و رادفـر .)1732 ،تـأثير قابليـت مـدیریتی دانـش روی مزیـت رقابـت
سازمانی ،نگرش منبعپایه از یک شرکت است که موجب ارتباط مزیتهـای رقـابتی سـازمانهـا بـا
منابع و قابليتهایی که منحصربهفرد هستند و تقليد و پيروی از آنها دشوار است ،مـیشـود .دانـش،
منبعی مهم است و دانش نامتجانس در شرکتها عامل اصلی تعيينکننده برای اختالفهای اجرایی
است (جون تارونگ و آساوانيت چاکيت .)2007 ،7تحقيقات بسياری نشان مـیدهـد کـه مـدیریت
دانش میتواند موجب افزایش آگاهی مشتری و بدینسان ابداع یـا نـوآوری موفـن شـود (دیـوار و
دیتــون1376 ،4؛ کــوهن و ليوینتــال1330 ،7؛ دوســيو2007 ،6؛ باســادو و گــالد .)2006 ،3باســادور و
گالده )2006( 7نقش دانش در بروز نوآوری را مورد بررسی قرار دادنـد .فراینـدی پيشـنهادی آنهـا
شامل چهار مرحله است .1 :اکتساب پيشگيرانه و توليد اطالعـات جدیـد و نيـز دریافـت روشهـا،
فرصتها و مشکالت؛  .مفهومسازی ایدهها و چالشهای جدیـد؛  .7توسـعه و بهبـود راه حـلهـای
جدید؛  .4اجرای راهحلهای جدید (باسادور و گالد .)2006 ،بنابراین این نتيجه میتواند از ادبيـات
حاصل شـود کـه مقيـاسهـای مـدیریت دانـش معمـوالً شـامل زیرعنـوانهـایی مانننـد جمـعآوری
1. Egbu
2. Mukherjee & et al.
3. Juntarung & Ussahawanitchakit
4. Dewar & Detton
5. Cohen & Levinthal
6. Dosiv
7. Basadur & Gelade
8. Basadur & Gelade
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اطالعات ،توزیع ،تسهيم و اجرا است .بهایندليل ،مقياس مدیریتی دانش شامل سؤالهایی مرتبط بـا
این زیرعنوانهاست.

قابلیتهاي مديريت دانش ،مديريت منابع انساني و نوآوري
بررسی روابط ميان قابليتهای مدیریت منابع انسـانی و دانـش ،نـوآوری را بهبـود مـیبخشـد
(لوپز و همکاران .)2003 ،دانش و سرمایۀ انسانی دو مفهومی هستند که توجـه بسـياری از محققـان
در توضيح خروجیهای م بت سازمانی مانند نوآوری را به خود جذب کرده است .سـرمایۀ انسـانی
بهعنوان مخزنی برای استعداد کارمندان ،مهارتها و قابليتها معرفی شده است کـه موجـب ظهـور
ارزشهای اقتصادی برای سازمان میشود .دانش بهعنوان نوعی تجربه و درک فـردی معرفـی شـده
که میتوان آن را بهدیگران انتقـال و تسـهيم کـرد (جـالل و همکـاران .)2011 ،بنـابراین ،ایـن امـر
پيشنهاد شده است که دانش موجود در تکتک کارمندان (دانش ضـمنی) نقـش حيـاتی را جهـت
تسهيل رشد دانش و برای افزایش ارزش آن ایفا میکند .تسهيم و بـهاشـتراکگـذاری دانـش یـک
فعاليت یا رفتار است که شامل انتقال و توزیع دانش از یک فرد بـه فـرد دیگـری اسـت و بـهعنـوان
فرایندی مهم در نظر گرفته شده است (اقبال2011 ،1؛ جالل و همکاران2010 ،؛ اقبـال و همکـاران،
 .)2010اقـدامات مناســب مـدیریت منــابع انسـانی مــیتوانــد یـک واســطه بسـيار مهــم باشـد کــه بــا
اشتراکگذاری قابليت دانش ،آنها را به خروجیهای موفن تبدیل کند .واضح است که نـوآوری و
قابليت مدیریت منابع انسانی هـر دو دارای اتصـال محکمـی بـا دانـش و یـادگيری هسـتند .بنـابراین
اقدامات مدیریت منابع انسـانی نقـش مهمـی در تـرویج آمـوزش سـازمانی ،گروهـی و فـردی دارد
(گيب و وایت .)2012 ،2محققان بسياری به این نتيجه رسيدهاند که اعمال مدیریت منابع انسـانی در
قابليتهای مدیریتی دانش موجب افزایش آموزش سازمانی مـیشـوند کـه بـرای بـروز نـوآوری و
رقابت پایدار عاملی ضروری است (اقبال و همکـاران2010 ،؛ لـوپز و همکـاران2003 ،؛ پردومـو و
همکــاران2010 ،7؛ ایســاک و همکــاران .)2010 ،بــرهميناســاس ،نونوکــا )1337( 4نشــان داد کــه

1. Iqbal
2. Gibb and Waight
3. Perdomo-Ortiz et al
4. Nonaka
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سازمانهای موفن آنهایی هستند که بهصورت پایدار دانـش جدیـد را ایجـاد و آن را ميـان سـازمان
توزیع میکنند و هم نين این سازمانها سریعاً دانش را در قالب فناوری و کاالهـای جدیـد معرفـی
میکنند .برایناساس ضروری است نشان دهيم که اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی موجـب بهبـود
تسهيم دانش و درنهایت به نوآوری منجر میشود .موضوعات گوناگون مدیریت منابع انسانی مانند
استخدام و انتخاب ،آموزش و توسعه ،مدیریت اجرایی ،جبـران خـدمات و پـاداش و نيـز برقـراری
فرهنگ آموزشی برای مدیریت دانش در شرکتهـا ضـروری هسـتند (ادوارسـون .)2007 ،1بـااین
وجود ،موقعيت تسهيلکننده مدیریت دانش نمیتواند بهسادگی در اقدامات مدیریت منـابع انسـانی
سنتی مانند آموزش و توسعه قرار گيرد .نقش تسهيلکنندگی مدیریت دانش بسيار وسيعتر اسـت و
به یکپارچکی کلی در فعاليتهای مدیریت منابع انسانی سنتی نيـاز دارد .ایـن امـر شـامل بازسـازی
روشهــای قــدیمی مــدیریت فضــاهای کــاری و نيــز اســتفاده از رویکردهــای نوآورانــه خــارج از
روشهای سنتی است (موکهرجی و همکاران .)2011 ،2جاییکه تکتـک کارمنـدان مـیتواننـد
بسيار خالقتر و نوآورانهتر باشند تا نتایج بهتر بهدست بياید .ازاینگذشته ،اعتماد ميان کارمندان بـه
انتقال دانش کارا در ميان آنها کمک میکند ،اما افراد هميشه داوطلب تسـهيم دانـش نيسـتند؛ زیـرا
افزایش دانش ضمنی در ميان کارمندان در یک سازمان ممکن است منجر به افزایش قدرت علمـی
شود (ایساک و همکاران .)2010 ،بـااینوجـود ،سـازمانهـا مـیتواننـد بـا تـرویج و توسـعۀ روابـط
اجتماعی ،موجب خلن دانش ميان کارمندان شوند که در این رابطه کارمنـدان بـه همـدیگر اعتمـاد
کرده و تمایل زیادی به تسهيم و انتقال دانش از خود نشـان دهنـد .بنـابراین ،زمـانی کـه سـازمانهـا
فضای باز ،همکارگونه و قابلاعتماد را خلن میکنند ،کارمندان ،دانش موردنياز را از راههای سـاده
و بدون دردسر به دست میآورند (هوآنگ2003 ،؛ پاستور و همکاران2010 ،7؛ اقبال و همکـاران،
 .)2010بههمينترتيب ،پاستور و همکاران ( )2010اعالم میکنند که مدیریت منابع انسانی میتواند
قابليت ،انگيزش و فرصتهای اشتراکگذاری کارمندان را با توجه به موارد ذیل ،تحت تأثير قـرار
دهند تا موجب تسهيم ،حفظ و خلن دانش شود .بهطورخالصه ،مدیریت منابع انسانی روشـی بـرای
دستيابی به قابليتهای بهتر دانش بهمعنی حفظ کارکنان ،افزایش سطح آگـاهی و تخصصـیکـردن
1. Edvardsson
2. Mukherjee &et al.
3. Pastor & et al.

255

فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال هشتم ،شماره ( 3شماره پیاپي  ،)25پايیز 5335

آنها در کارهای روزمره سـازمانی و نيـز ایجـاد سـازوکارهایی بـرای توزیـع مزیـتهـای حاصـل از
افزایش سطح دانش است .توسعۀ روش مدیریت منابع انسانی جدید جاییکه تجارب افـراد حيـاتی
است و دانش میتواند در فرایندهای آموزشی کارشناسان خلن و تسهيم شود ،برای بـروز نـوآوری
ضروری است (پاستور و همکاران.)2010 ،

مدل مفهومي تحقیق
در این تحقين برای تشخيو نوع روش مدیریت منابع انسانی بهکاررفته در سازمان مـوردنظر
از پنج شاخو ارائهشده برای اقدامات منابع انسانی توسط هانگ و چانگ در سـال  2007اسـتفاده
شده که عبارتند از :وجود سياستهای منابع انسانی برای جبران خـدمات در سـازمان؛ اسـتخدام در
سازمان؛ آموزش و توسعۀ نيروی انسانی در سازمان؛ فرصتهای شغلی برابر در سازمان؛ برنامههـای
کاری منعطف در سازمان و وجود سياستهـای منـابع انسـانی بـرای توسـعۀ مـدیریت در سـازمان.
جهت بررسى دقين هریک از این مدلهای سنجش مدیریت دانش نشان مىدهد کـه مراحـل آنهـا
بسيار شبيه هم بوده و تنها برخى این فرایند را بهطورکاملتر و برخـى جزئـیتـر مـورد توجـه قـرار
دادهاند .با ترکيب و جمعبندى مراحل مشابه در این مدلها مىتوان فرایند مدیریت دانش را بهطور
کامل در مدل ارائهشده توسط علوی و ليدنر ( )2001مشاهده نمود؛ این مدل فرایند مدیریت دانش
را مورد توجه قرار داده و درواقع مىتوان آن را حاصلجمع مراحل مشابه مدلهـاى ارائـهشـده در
این زمينه دانست .برایناساس ،در پووهش حاضـر بـراى ارزیـابى سـطح مـدیریت دانـش ،الگـوى
پيشنهادى علـوی و ليـدنر ( ،)2001کـه شـامل چهـار بعـد جامعـهپـذیری ،بيرونـیسـازی ،انتشـار و
درونیسازی است ،در سازمان موردمطالعه مورد ارزیـابى و سـنجش قـرار گرفتـه اسـت .درنهایـت
برای ارزیابی عملکرد نوآوری از مطالعات انجامشده توسط هانس و بيرکينشو ( )2003استفاده شد.
باعنایت به آن ه گفته شد ،مدل مفهومی تحقين در نمودار ( )1بيان گردید.
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نمودار  .5مدل مفهومي تحقیق

فرضیههاي تحقیق
فرضيۀ اول :بين اقدامات مدیریت منابع انسانی با نوآوری رابطهای م بـت و معنـیداری وجـود
دارد.
فرضيۀ دوم :بين اقدامات مدیریت منابع انسانی و مـدیریت دانـش رابطـۀ م بـت و معنـیداری
وجود دارد.
فرضيۀ سوم :بين قابليتهای مدیریت دانش و نوآوری رابطۀ م بت و معنیداری وجود دارد.
فرضيۀ چهارم :قابليتهای مدیریت دانش بهعنوان نقش ميانجی در ارتباط بين اقـدامات منـابع
انسانی و نوآوری مطر است.

روششناسي تحقیق
پووهش پيش رو از دید هدف کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتههای آن میتوان بـرای حـل
مشکالت سازمانها استفاده کرد و از نظـر ماهيـت و روش ،پووهشـی توصـيفی -پيمایشـی از نـوع
همبستگی بهشمار میرود؛ زیرا تالش میکند با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات مور نياز را از وضع
موجود نمونۀ آماری بهدست آورد .هم نين از جنبۀ زمانی ،مقطعی و از نگاه نوع دادهها ،پووهشی
کمی به شمار میرود .جامعۀ موردبررسی در این پووهش ،مدیران و کارشناسان شرکت ارتباطـات
زیرساخت به تعداد  270نفر بودهاند که با استفاده از جدول مورگان تعداد  144نفر آنها برای نمونه
انتخاب شدهاند .ابزار جمعآوری دادههای اوليۀ ميدانی ،پرسشنامهای  27سؤالی است که بهصورت
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طيف پنجسطحی ليکرت استفاده شده است .برای اندازهگيری ميزان متغيرهای پـووهش (اقـدامات
مدیریت منابع انسانی ،قابليتهای مدیریت دانش و نوآوری) پرسشنامهای طراحی شـد .سـؤالهـای
اقدامات مدیریت منابع انسانی بر اساس مطالعه هان و همکاران )2006( 1سؤالهای قابليت مدیریت
دانش بـر اسـاس مطالعـات چـن و هوآنـگ )2003( 2و سـؤاالت مربـوط بـه نـوآوری از مطالعـات
پراجگو )2006( 7گرفته شد .برای پرهيز از طوالنشدن بيشازحد پرسشنامه ،تعدادی از سؤالهای
موجود در این پرسشنامهها حذف و از مرتبطترین آنها استفاده شده است .بهمنظور سنجش پایـایی
پرسشنامه ،یک نمونۀ اوليه شامل  70پرسشـنامه پـيشآزمـون شـد و سـپس بـا اسـتفاده از دادههـای
بهدستآمده از پرسشنامه ،ميزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونبا محاسبه شد کـه بـرای کـل
پرسشنامه  0/761به دست آمد .این عدد نشـاندهنـدۀ آن اسـت کـه پرسشـنامه از قابليـت اعتمـاد و
بهعبارتدیگر از پایایی الزم برخوردار است .بـهمنظـور سـنجش روایـی سـؤاالت از روایـی محتـوا
استفاده شد بدین صورت که پرسشنامه تحقين با مراجعه به پرسشنامههای استاندارد مختلـف سـاخته
شده و مورد تأیيد اساتيد و خبرگان ،قرار گرفته است .سپس با اعمال نظرات آنهـا اقـدام بـه توزیـع
پرسشنامه شد .دادهها بـا اسـتفاده از نـرمافـزار  ،SPSS19تجزیـهوتحليـل همبسـتگی و آزمـونهـای
رگرسيون چندگانه بارونکنی مورد تجزیهوتحليـل قـرار گرفـت و اهميـت ضـرایب در هـر مرحلـه
مورد بررسی قرار گرفت.

يافتههاي تحقیق
نتايج تحلیل همیستگي
جدول ( )4ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرهـا را نشـان مـیدهـد .بـاتوجـهبـه جـدول ()1
ضریب همبستگی پيرسون نشان از همبستگی باالی بين متغيرهای مـورد مطالعـه دارد .نتـایج تحليـل
همبستگی نشان میدهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی با نـوآوری از رابطـهای م بـت برخـوردار
است (.)0/700

1. Han & et al.
2. Chen & Huang
3. Prajogove
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جدول  .5تجزيهوتحلیل همبستگي
اقدامات مديريت
منابع انساني

نوآوري سازماني

اقدامات مدیریت منابع انسانی

1

نوآوری

*0/7

1

قابليتهای مدیریت دانش

**0/27

**0/72

قابلیتهاي
مديريت دانش

1

* Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed).

آزمون فرضیهها
فرضیۀ اول :میان اقدامات مديريت منابع انساني و نوآوري رابطۀ مثبت و معنـيداري وجـود

داردم برای بررسی فرضيۀ اول از نرمافزار  SPSS19و تجزیهوتحليـل رگرسـيون سـاده اسـتفاده شـد.
نتيجه بررسی نشان داد که فرضيۀ اول با ( )β=0/417تأیيد شد .تجزیهوتحليـل دادههـا نشـان داد کـه
 47درصد از واریانس نوآوری توسط اقدامات مـدیریت منـابع انسـانی تبيـين مـیشـود (.)R=0/47
نگویی برازش مدل با استفاده از مقدار ( )F=23/7و ( )P=0/000تأیيد شد .رابطـۀ م بـت بـين متغيـر
پيشبينیکننده و پيشبينیشده مشهود بوده و مقدار آزمون تی برابر بـا  6/2اسـت .درنتيجـه فرضـيۀ
اول تأیيد میشود.
جدول  .2نتايج رگرسیون ساده
T- Value

Beta

P

F

اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی

6/2

0/471

0/000

23/7

اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش

7/1

0/717

0/000

13/4

اقدامات مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

3/7

0/647

0/000

7/3
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فرضیۀ دوم :میان اقدامات مديريت منابع انساني و مديريت دانش رابطهاي مثبت و معنـيدار

وجود داردم برای بررسی فرضيۀ دوم از نرمافزار  SPSS19و تجزیهوتحليل رگرسيون سـاده اسـتفاده
شد .نتيجه بررسی نشان داد که فرضيۀ دوم با ( )β=0/717مورد تأیيـد قـرار گرفـت .تجزیـهوتحليـل
دادهها نشان داد که  72درصد از واریانس نـوآوری توسـط اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی تبيـين
میشود ( .)R=0/72نگویی برازش مدل با اسـتفاده از مقـدار ( )F=13/4و ( )P=0/000مـورد تأیيـد
قرار گرفت .رابطۀ م بت بين متغير پيشبينیکننده و پيشبينیشده مشهود بوده و مقـدار آزمـون تـی
برابر با  7/1است .درنتيجه فرضيۀ اول تأیيد میشود.
فرضیۀ سوم :میان قابلیتهاي مديريت دانش و نوآوري رابطـهاي مثبـت و معنـيدار وجـود

داردم برای بررسی فرضيۀ اول از نرمافزار  SPSS19و تجزیهوتحليـل رگرسـيون سـاده اسـتفاده شـد.
نتيجه بررسی نشان داد که فرضيۀ سوم با ( )β=0/647مورد تأیيد قرار گرفت .تجزیهوتحليـل دادههـا
نشان داد که  71درصد از واریانس نوآوری توسط اقدامات مدیریت منـابع انسـانی تبيـين مـیشـود
( .)R=0/71نگویی برازش مدل با استفاده از مقدار ( )F=7/3و ( )P=0/000مورد تأیيد قرار گرفت.
رابطۀ م بت بين متغير پيشبينیکننده و پيشبينیشده مشهود بوده و مقدار آزمـون تـی برابـر بـا 3/7
است .درنتيجه فرضيۀ سوم تأیيد میشود.
فرضیۀ چهارم :قابلیت هاي مديريت دانش به عنوان میانجي در ارتباط بین اقدامات مـديريت

منابع انساني نوآوري مطرح است؛ برای اثبات فرضيۀ شماره ( )4از روش رگرسيون چندگانه مطابن
با الگوی چهارمرحلهای بارون و کنی( )1376استفاده شده است .الزم بهذکر است که هـر کـدام از
شکلهای ارائهشده ،درواقع مبـين یکـی از معـادالت رگرسـيونی اسـت کـه اعـداد درجشـده روی
هریک از پيکانها ضرایب استاندارد ( )βاست .بهمنظور بررسی اثر تعاملی اقدامات مـدیریت منـابع
انسانی و قابليتهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی این دو متغير بهعنوان متغيرهای پيشبـين و
نوآوری سازمانی بهعنوان متغير مالک وارد معادله رگرسيون شدهاند .برابر جدول ( )7در مسير ()c
اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی روی نوآوری سازمانی برابر ( )7/667با مقدار  Pبرابر بـا ()0/003
و با فاصله اطمينان  0/37درصد بين  1/742تا ( )10/746و اثر متوسطی برابر بـا ( )6/71مـورد تأیيـد
قرار گرفت .در مسير ( )aاثر اقدامات مدیریت منـابع انسـانی بـا قابليـتهـای مـدیریت دانـش برابـر
 1/741و با مقدار Pبرابر با ( ،)0/003فاصله اطمينان ( )%37بين ( )0/737تا ( )7/467متغير اسـت .در
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مسير ( )bاثر اقدامات مدیریت منابع انسانی با قابليتهای مدیریت دانش برابر ( )1/733و با مقـدارP

برابر با ( ،)0/001فاصله اطمينان ( )%37بين ( )0/347تا ( )2/373متغير است .اثـر اقـدامات مـدیریت
منابع انسانی روی نوآوری با درنظرگرفتن متغير کنترلی قابليتهای مدیریت دانش برابر ( )4/736و
مقدار مقدار Pبرابر با ( ،)0/036فاصله اطمينان ( )%37بين ( )0/637تا ( )7/761متغير است .ميـانگين
حداقل مربعات برای متغير اقدامات مدیریت منابع انسانی برابر ( )12/374و ميانگين حداقل مربعات
برای نوآوری برابر ( )16/372است .خالصه نتایج این تحليل در جدول ( )7و نمودارهای ( )2و ()7
آمده است.
جدول  .2نتیجۀ روش چهارمرحلهاي بارون و کني)5386( 5
فاصله اطمینان

مقدار

%35

تخمینزدهشده
6/711

C

A

2

7

4

مقدار P

مقدار β

0/003

0/741

بين  10/74تا 1/74

0/003

0/422

 7/47تا 0/73

1/447

کوچکتر از 0/001

0/77

 2/33تا 0/37

1/717

B

0/073

0/773

 7/76تا 0/67

4/71

’C

گام مسیر

گام

1

نمودارهای ( )2و ( )7بهترتيب برآوردهای استانداردنشده و استانداردشده را نشـان مـیدهنـد.
برایناساس ،میتوان نتيجه گرفت که فرضيۀ دوم مورد تأیيد بوده و تعدیل جزیی وجود دارد.

1. Baron and kenny
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نمودار  .2ضرايب استانداردنشده (متغیر میانجيگر)

نمودار  .3ضرايب استانداردشده (متغیر میانجيگر)

بحث و نتیجهگیري
این مقاله به بررسی نقش قابليتهـای مـدیریت دانـش در رابطـه بـا اقـدامات مـدیریت منـابع
انسانی و نوآوری پرداخته است .نتایج تحقين نشان داد که اقدامات منابع انسانی بـهطـور مسـتقيم و
غيرمستقيم از طرین قابليتهای مدیریت دانش و درمقابل با عملکرد نوآوری مرتبط است .از جمله
کاربردهای عملی نتایج تحقين این است که مدیران نياز دارند تا بهطو فعال سرمایۀ انسانی سـازمان
خود را از طرین دامنۀ متنوعی از اقدامات مدیریت منابع انسانی بهمنظور تحریک ظرفيـت آنهـا در
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کسب ،تسهيم و کاربرد دانش ،مدیریت کنند .عالوهبراین ،سطح بهتری از ظرفيت مدیریت دانش
میتواند تفکرات خالق و نوآورانهای را که ممکن است درنهایت منجر به عملکرد نـوآوری بهتـر
شود ،تحریک کند .برای تسهيل ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری مطلوب،
مدیران ابتدا نياز دارند اهميت ظرفيت مدیریت دانش را بشناسند .سپس آنها باید اقدامات راهبردی
مدیریت منابع انسانی را برای تحریک سطح بهتری از ظرفيت مدیریت دانش بهکار گيرند که این
درعوض منجر به نتایج و پيامدهای نوآوری مطلوب میشود.
فرضيۀ اول :ميان اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری رابطـهای م بـت و معنـیدار وجـود
دارد؛ یافتههای تحقين نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسـانی و نـوآوری دارای رابطـه بـوده و
این رابطه از نوع م بت است .نتایج حاصل از تحقين با مطالعـات انجـامشـده توسـط ولـف (،)1334
ليفر و همکاران ( ،)2000شـانتی و فریبـورز ( )2000و لـوپز و همکـاران ( )2003همسـو مـیباشـد.
بنابراین ،این یک ایده و تفکر که اگر سازمانها بخواهند سطح نوآوری را افـزایش دهنـد ،بایسـتی
ارزش کارمندانشان را بهعنوان ایجادکننده ایده بدانند ،بهطور گسترده مورد قبول قرار گرفته اسـت.
پس ،مدیران باید چالشها و معضالت توسعه و اجرای خطمشیهای مدیریتی را شناسایی کننـد تـا
با ایجاد زمينۀ مناسب ،انگيزش الزم در افراد ایجاد شده و با تعهد در یـادگيری و اشـتراکگـذاری
دانش موجب پيشبرد اهداف شرکتها شوند .یکی از راههای دسـتيابی بـه دانـش منحصـربـهفـرد و
باارزش ،اجرای خطمشیهای مدیریت منـابع انسـانی دانـشپایـه اسـت کـه بـا انتخـاب و اسـتخدام
کارکنان شروع شـده و بـا آمـوزش ،توسـعه ،ارزیـابی عملکـرد و جبـران خـدمات ادامـه مـییابـد.
بهطورخالصه ،فناوریها ،محصوالت و خدمات یک سازمان ممکن است مورد تقليد یا پيروی قرار
گيرند ،اما تقليد و پيروی از سرمایه فکری بسيار دشوار است .بههمين علت است کـه منـابع انسـانی
منحصر به فرد و راهبردی است (دویکا و همکاران .)2010 ،نگرش منبعپایه بيشتر بر نقـش مـدیران
منابع انسانی در انتخاب ،توسعه ،ترکيب و نيز گسترش منابع پایدار شرکتها تأکيد مـیکنـد؛ زیـرا
رو رقابت در کارمندان باارزش اعمال مـیشـود .بـهطـور مشـابه ،در قابليـتهـای مـدیریتی منـابع
انسانی ،تالش میکنيم تا قابليتهای مدیران در انتخـاب ،توسـعه ،ترکيـب و نيـز گسـترش منـابع و
قابليتهای آنها را سنجش نمایيم.
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فرضيۀ دوم :ميان اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانـش رابطـهای م بـت و معنـیدار
وجود دارد؛ تحليل دادهها نشان داد که اقـدامات مـدیریت منـابع انسـانی و مـدیریت دانـش بـا هـم
رابطهای م بت و معنیدار دارند .نتایج تحقيـن بـا مطالعـات انجـامگرفتـه توسـط برومنـد و رنجبـری
( ،)1777اســکاربروق ( )2007و آرگــوت و همکــاران ( )2007ســازگاری دارد .بــرایناســاس،
سازمانهایی که با اقدامات مناسبی از منابع انسانی بتوانند بهطور مؤثرتری دانش و تخصو موجـود
در ذهن افراد را مدیریت و مورد استفاده قرار میدهند ،قادر هستند تا ارزش بيشتری ایجاد کننـد و
به مزیت رقابتی بهتری برسند .بههرحال ،کارکنان اغلب بهدليـل منـافع خـود و عـدم اعتمـاد ،بـرای
تسهيم دانش و تخصو خود با دیگران بیميل و ناتوان هستند (کوری و کرین .)2007 ،1درنتيجه،
این موضوع برای سازمانها مهم اسـت کـه درگيـری و مشـارکت کارکنـان را از طریـن مـدیریت
دانش تحت کنترل داشته باشند .اقدمات مدیریت منابع ،دیدگاههای اصلی برای استخراج و تقویت
دانش و تخصو کارکنانی است که سـازمان بـه آنهـا نيـاز دارد .چـون افـراد بسـياری از دانـش و
تخصو خاص سازمان بهرهمند هستند ،سـازمانهـا ممکـن اسـت اقـدامات کـاری مـدیریت منـابع
انسانی را به بهترینشکل بـرای مـدیریت دانـش و تخصـو بـهکـار گيرنـد .ازجملـه ایـن اقـدامات
میتوان به کارمندیابی ،آموزش ،مشارکت ،ارزیابی عملکرد و پرداخت تشویقی از طرین تـأثير بـر
توسعه و انگيزش کارکنان با افزایش تعهد ،کاهش ترک خدمت و افـزایش عملکـرد اشـاره کـرد.
بنابراین اقدامات مدیریت منابع انسانی عنصری مهم برای سازمانها بـهمنظـور افـزایش قابليـتهـا و
ظرفيتها در ایجاد ،توسعه ،تسهيل ابزارها و فعاليتهای مدیریت دانش است.
فرضيۀ سوم :ميان قابليتهای مدیریت دانش و نوآوری رابطهای م بت و معنیدار وجود دارد؛
یافتههای تحقين نشان داد که بين قابليتهای مدیریت دانش و نوآوری رابطـهای م بـت و معنـیدار
وجود دارد .نتایج بهدستآمده از تحقين بـا مطالعـات انجـامشـده توسـط دیـوار و دیتـون (،)1376
کــوهن و ليوینتــال ( ،)1330دوســيو ( ،)2007باســادو و گــالد ( ،)2006مــوک هرجــی و همکــاران
( ،)2011مدهوشی و همکاران ( ،)2010دیوار و دیتون ( ،)1376کوهن و ليوینتـال ( ،)1330دوسـيو
( )2007و باسادو و گالد ( )2006همخوانی دارد .بنابراین با ترکيب درستی از ابتکارهای مـدیریتی،
اجتماعی و سازمانی میتوان در جهت بهرهبرداری مناسب از فناوری گام برداشـت .بـهزعـم مـوک
1. Currie and Kerrin
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هرجی و همکاران ( )2011تفکر مدیریت دانش برای تجميع ،طبقهبندی ،ذخيرهسازی و توزیع تمام
دانش موردنياز برای رشد و شکوفایی سازمان است .درحقيقت مدیریت دانش ،ابزاری مـؤثر بـرای
خلن نوآوری با اکتساب ،خلن ،اشتراک ،ذخيرهسـازی و اعمـال دانشـی اسـت کـه بـرای کارهـای
ابداعی در سازمان ضروری هستند .همـانطـور کـه مطالعـات مدهوشـی و همکـاران ( )2010نشـان
میدهد ما میتوانيم با بهکارگيری قابليـتهـای مـدیریت دانـش زمينـۀ افـزایش نـوآوری را فـراهم
نمایيم.
فرضيۀ چهارم :قابليتهای مدیریت دانش بهعنوان ميانجی در ارتبـاط بـين اقـدامات مـدیریت
منابع انسانی نوآوری مطر است؛ این مطالعه بهصورت ميدانی اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر
نوآوری را با توجه به نقش ميانجیگری قابليتهای مدیریت دانش مورد بررسـی قـرار داد .تحليـل
دادهها نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی دارای ارتباطی مستقيم و غيرمسـتقيمی اسـت کـه
توسـط قابليــتهــای مــدیریت دانــش بــر نــوآوری حاصـل شــده اســت .آزمــون بــارون و کنــی اثــر
ميانجیگری بهصورت جزئی را تأیيد کرد .بهعبارتی یافتههای تحقين از نقش و تأثير ميانجیگـری
قابليتهای مدیریت دانش در رابطه با اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری حمایـت مـیکنـد.
اقدامات مدیریت منابع انسانی ،تأثيرات مفيد خود را بر نوآوری از طرین ظرفيت در کسب ،تسهيم
و کاربرد دانش اعمال میکنند .این نتایج بر نقش حياتی و مهم مدیریت منـابع انسـانی و مـدیریت
دانش در فرایند نوآوری تأکيد دارند .ازاینرو ،میتوان به این نتيجه رسيد که هر گونه بهبـودی در
اقدامات مدیریت منابع انسانی منجر به نوآوری میشود و هم نين اعمال مدیریت منـابع انسـانی در
قابليت مدیریت دانش ،موجب افزایش یادگيری سازمانی که برای بـروز نـوآوری ضـروری اسـت،
میشود.
باوجودآنکه نوآوری ،توجه بسيارزیادی را در گذشـته بـه خـود معطـوف داشـته اسـت ،تنهـا
مطالعات اندکی نقش ميانجيگری قابليتهای مدیریت دانش در رابطه ميان اقدامات مدیریت منـابع
انسانی و نوآوری تحليل کردهاند .با این وجود ،یافتههای تجربی این مطالعـه کمبـود ایـن زمينـه در
گذشته را جبران میکنـد .از دیگـر نتـایج تحقيـن آن اسـت کـه قابليـت مـدیریت منـابع انسـانی در
انتخاب ،آموزش ،توسعه ،ارزیابی و جبران خدمات بهطور م بتی قابليت نـوآوری سـازمان را تحـت
تأثير قرار میدهد .ازاینگذشته ،قابليت مدیریتی دانش بهعنوان یک ميانجی در فراینـد نـوآوری از
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طرین تسهيل و توزیع دانش و نيز بهکارگيری آن عمل میکند .بهویوه ،اعمال مدیریت منابع انسانی
مشارکتی که بـر اسـاس دانـش هسـتند ،محيطـی را ایجـاد مـیکننـد کـه توليـد دانـش و رفتارهـای
تسهيمکننده را تشوین میکند که این خود موجب تقویت و بروز نتایج ابداعی میشود.
از منظر منبعپایه ،نتایج حاصله نشان میدهد که رقابت سازمانی حياتی اغلب در منـابع انسـانی
وجود دارد که شامل مهارت غيرتـدوینیافتـه فـردی و تخصـوهـای شخصـی اسـت کـه در طـی
تجارب به دست آمده است و شدیداً نادر است و تقليد آن توسط رقبا بسيار سـخت اسـت (ویـی و
لو .)2007 ،منحصربهفردبودن این مهارتها ناشی از دشواربودن در کپیگـرفتن دانـش ،قابليـتهـا،
تجارب و رفتارهای مردم است .پشتيبانی مناسب سازمانی با توجـه بـه اعمـال منـابع انسـانی موجـب
کاهش موانـع در خلـن دانـش کارمنـدان و قابليـت تسـهيم آن در سـطح فـردی و سـازمانی اسـت.
درنهایت ،بر حسب نوآوری ،مدیریت منابع انسانی نقش تکميلی را از دو طرین .1 :تسهيل مدیریت
دانــش در روشهــای ارتبــاطی مناســب ،شناســایی و تشــوین و  .2توســعه فراینــدهای ســازمانی کــه
اکتساب و انتقال دانش را ترغيب میکند ،ایفا میکند.
ازجمله کاربردهای عملی نتایج پووهش آن است که مدیران نياز دارند تا بهطور فعال سرمایۀ
انسانی سازمان خود را از طرین دامنۀ متنوعی از اقدامات مدیریت منابع انسـانی بـهمنظـور تحریـک
قابليتهای آنها در کسب ،تسهيم و کاربرد دانش ،مدیریت کننـد .عـالوهبـرایـن ،سـطح بهتـری از
قابليتهای مدیریت دانش میتواند تفکرات خالق و نوآورانهای را که ممکن است درنهایت منجر
به نوآوری بهتر شود ،تحریک کند .برای تسهيل ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسـانی و نـوآوری
مطلوب ،مدیران ابتدا نياز دارند اهميت قابليتهـای مـدیریت دانـش را بشناسـند .سـپس آنهـا بایـد
اقدامات مدیریت منابع انسانی را بهمنظور تحریک سطح بهتری از قابليتهای مدیریت دانش بهکار
گيرند که این درعوض منجر به نتایج و پيامدهای نوآوری مطلوب میشود.
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