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Study of the Effect of Human Resource Management on 

Organizational Innovation based on Knowledge 

Management (Case Study of Tehran Welfare Staff) 

 

Abstract 
The purpose of this research is to investigate the impact of human resource 

management on organizational innovation based on knowledge management. 

This research is descriptive and correlational. The statistical population 

includes employees and managers of the headquarters centers for the 

provision and development of welfare services in Tehran. According to 

Cochran's formula, the sample size was 109 people. The researcher used a 

simple random sampling method to distribute the questionnaires. In order to 

obtain and collect information, Nonaka and Takeuchi's (1995) knowledge 

management questionnaires, Bosley and Weil's (2002) human resource 

management, and Mirmiran model’s organizational innovation (2013) 

questionnaires were used. The reliability of the questionnaires was obtained 

using Cronbach's alpha method, 0.95, 0.91, and 0.97, respectively. Also, in 

order to test the hypotheses, the structural equation modeling method was 

used, and for descriptive data analysis and factor analysis, 22 spss and 3smart 

pls software were used. The results indicate that human resource management 

combined with knowledge management has been effective in the 

organizational innovation of Tehran welfare development and supply centers. 

Also, human resource management has had a significant impact on 

organizational innovation and knowledge management. This research, by 

increasing and applying knowledge by human resources management in 

Tehran welfare, has promoted organizational innovation and as a result, 

improved the effectiveness of services to the society, and the integration of 

knowledge in performance has been recommended by the management of 

human resources in Tehran welfare. 
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بر    هیبا تک یسازمان ی در نوآور یمنابع انسان ت یریمطالعه اثر مد

 تهران( ی ستیبهز )مورد مطالعه کارکنان دانش تیریمد

 چکیده

ثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش بوده  أبررسی میزان ت  پژوهش   هدف

جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مراکز ستادی   بوده و این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی    است.

فرمول کوکران حجم نمونه   که با توجه به نتیجه حاصل از  استمین و توسعه خدمات بهزیستی شهر تهران  أت

ها بهره برده  توزیع پرسشنامه گیری تصادفی ساده برای محقق از روش نمونه  .نفر انتخاب گردید ۱۰۹به تعداد 

پرسشنامه و جمع  دستیابی است. جهت   از  اطالعات  )آوری  تاکوچی  و  نوناکا  دانش  مدیریت  (، ۱۹۹۵های 

( بهره گرفته شد. پایایی ۱۳۹۳( و نوآوری سازمانی مدل میرمیران )۲۰۰۲مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل )

بدست آمد. همچنین، به منظور    ۹7/۰و   ۹۱/۰،  ۰/۹۵خ به ترتیب  ها با به کارگیری روش آلفای کرونباپرسشنامه 

های توصیفی و تحلیل عاملی از  سازی معادالت ساختاری و برای تحلیل دادهها از روش مدل آزمون فرضیه 

نتایج حاکی از آن است که مدیریت منابع   .هره گرفته شده است ب   ۳smart plsو   spss ۲۲  افزارهاینرم

م با  توام  تانسانی  مراکز  سازمانی  نوآوری  بر  دانش  مأدیریت  تهران  بهزیستی  توسعه  و  است. ؤمین  بوده  ثر 

ت دانش  مدیریت  و  سازمانی  نوآوری  بر  انسانی  منابع  مدیریت  معنی أهمچنین  استثیر  داشته   .داری 

ی  نوآوری سازمان،  افزایش و بکارگیری دانش توسط مدیریت منابع انسانی در بهزیستی تهران  این پژوهش با

توسط مدیریت منایع انسانی    و درنتیجه اثربخشی خدمات به جامعه را بهبود بخشیده و تلفیق دانش در عملکرد،

 بهزیستی تهران توصیه گردیده است
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 مقدمه
  و   ها سیاست  برتحقق   تمرکز و توجه   با   ها،سازمان  در   متفاوت   های روش  با  افراد  بر  مدیریت

  انسانی،   منابع  مدیریت  واحد  است.  انسانی  منابع  مدیریت  های اولویت  از  سازمانی   اهداف

های  مشیخط  و  عملکردها  تنظیم  و  تعیین   وظیفه  مدیریتی،  متعدد  هایمسئولیت  بر  عالوه

  و   عملکرد  ارزیابی  کارکنان،  به  آموزش  کارمند،  جذب.  دارد  عهده  بر  را  کارکنان  سازمانی

  کارکنان   فعالیت  جهت  تنش   از  بدور  و  سالم  محیط  آوردن  فراهم  همچنین   و  پاداش  تخصیص

 اهداف  به دستیابی برایهمچنین . است سازمان در انسانی منابع مدیریت وظایف ترین مهم از

  کمترین  با  ،کارکنان  ییکارا  حداکثر  با  و  بلندمدت  اندازچشم  افق  در  سازمانی  استراتژیک

  انگیزه  ایجاد .  سازد  رهنمون   راستا  این   در   را  سازمان  تواندمی  انسانی   منابع  مدیریت  واحد   هزینه 

  انسانی   منابع  مدیریت  اساسی  های ویژگی  از   کارکنان   مدیریت  با   مقایسه  در  کارمندان  در

  است   انسانی  منابع  مدیریت  عملکردی  و  فعالیت  نوع  هر  در  موردنظر  نتیجه  حصول  برای.  است

  مشارکت   همیشه  انسانی  منابع  مدیران.  دهد  انجام  کارهایی  چه  کارمند  کندمی  مشخص   که

  . نمایندمی  استفاده  هاآن  ارزش  با  پیشنهادات   از   و  کرده  تشویق  را  گیریتصمیم  در  کارکنان

عملکرد و دســتیابی به اهداف    ها را جهت بهبوداقدامات مدیریت منابع انســانی باید ســازمان

زمینه به  انسانی  منابع  مدیریت  اقدامات  اثربخشی  رســاند.  یاری  وابسته    راهبردی  سازمانی 

این  از  هماســت،  وجود  ضرورت  انسانیرو  منابع  مدیریت  اقدامات  بین  زمینه    راستایی  و 

  (.Boon et al, 2018) گرددســازمان برجســته می

به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین عملکرد کارکنان را می یا  توان  کننده در موفقیت 

هر سازمانی با هدف دستیابی به اهداف معین تأسیس  .  شکست یک سازمان در نظر گرفت

ها  تواند آنبا این حال، کیفیت پرسنل به کار گرفته شده و اینکه سازمان چگونه می د.  شومی

کند مدیریت  چنین  را  کلی  موفقیت  می،  تعیین  را  می.  کندسازمانی  تأیید  که  مقاالت  کند 

ها، عملکرد کارکنان  اند که برای رقابت و موفقیت سازمان آنکارفرمایان نیروی کار دریافته

  ( . Dobre, 2011، Salah, 2016) ها بسیار مهم استآن
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اجتماعی در  خدمات رفاه    ی  دهندههای دولتی مهم ارائهسازمان بهزیستی یکی از سازمان

ادغام از  که  است  و  ۱6  کشور  خیریه  توانبخشی،   سازمان  خدمات  توسعه  برای  حمایتی 

های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل  و آسیب  حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت

کشور به عنوان  در سازمان بهزیستی    درآمد کشور تشکیل شد.کم  یهااساسی گروه  نیازهای

  خدمات اجتماعی، نیازمند توجه مستمر به عوامل ای در حوزه ارائه  تخصصی و حرفهسازمانی  

های اجتماعی و با  ثر است و برای ارائه خدمات و کاهش نرخ معلولیت و آسیبؤمحیطی م

و  کارگیری نیروهای متخصص  نیازمند بهتوجه به افزایش جمعیت سالمندی در سطح کشور 

های  ها و کمیسیونهمچنین وجود کمیتهاست.  گاهی به روز  مسلح و ملبس به  دانش و علم و آ 

ها الزام به استفاده  که در برخی از آن  نیاز است تخصصی در بهزیستی تهرانتخصصی و فوق

های باالدستی همچون بهداشت  کارگیری دانش و تخصص به روز و هم جهت  با سازمانو به

 های آنان وجود دارد. دستورالعملازی  در سنوآوری و بومی جهانی و تلفیق و

جوار و افزایش مهاجرت و  های اخیر و با بروز برخی مشکالت در کشورهای همدر سال

میزان آسیب اقتصادی جهانی،  از عدم  همچنین مشکالت  ناشی  توانبخشی  و  اجتماعی  های 

به را  جامعه  در  پیشگیرانه  فرآیندهای  به  قابلتوجه  ک طور  است  داده  افزایش  ه  توجهی 

به همین منظور  .  شوداثرگذاری سازمان بهزیستی در میزان کاهش این موارد بسیار احساس می

 بر  تکیه   با  سازمانی  نوآوری  بر  انسانی  منابع  مدیریت  نقش  میزان   بررسی  به  پژوهش   این   در

  اینکه   به   توجه  با.  پردازیممی  تهران  بهزیستی   خدمات توسعه و  مینأت درمراکز  دانش   مدیریت

تهران،  سازمان  هایمأموریت  ترین اصلی  از  یکی  خدمات  ارائه  وتعالی    و  رشد  بهزیستی 

  های خانواده  و افراد پیش از بیش  ازدیاد  به توجه  با که است  سازمان هدف جامعه به  سازمانی

  ساماندهی   و   یی پاسخگو  لزوم  و   سازمان  تخصصی  های معاونت  در  خدمات  پوشش   تحت 

  به   نیاز  رویکرد،  این   تحقق  برای  سطح شهر تهران و در    پوشش   تحت   هدف  جامعه  نیازهای 

  کارکنان  در  سازمانی  پویای  ذهن   بر  تکیه  و  هافرصت  از  درست  واستفاده  شناخت  نوآوری،

  به   توجه  لذا  دهند، می  هویت  هاسازمان  به   که   هستند   کارکنان . از آنجایی که  است  ضروری

  دیدگاه   و  بینش  در  دانش   مدیریت  توسعه   و  انسانی  نیروی  علم   و  دانش  ، تخصص  میزان

.  است  مهم   بسیار  افراد   در  تخصصی  دانش  سطح   ارتقای   و  مستمر  آموزش  به  نیاز  و   کارکنان
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 مدیریت  اثر  داری معنی  بیانگر  که   گرفت  شکل   محقق  ذهن  در   هایی پرسش   منظور  همین  به

  انسانی   منابع  مدیریت  آیا  که  این   دیگر  پرسش  و  است   بوده  دانش   مدیریت  بر  انسانی  منابع

 مدیریت  از   ثرأمت   سازمانی  نوآوری   آیا  آخر  در  و  دارد؟  سازمانی  نوآوری  بر  داریمعنی  ثیرأت

  که   است  این   حاضر  پژوهش   اصلی  چالش   نهایت  در  دارد؟  داریمعنی  ارتباط  و  بوده  دانش 

  در   سازمانی   نوآوری   بر  دانش   مدیریت  از  گیریبهره  و  استفاده  با  انسانی  منابع  مدیریت  آیا

 است؟ تأثیرگذار تهران بهزیستی سازمان توسعه  و مین أت مراکز

 

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته 

 ي منابع انسان ت یریمد

  و  رسانیخدمت در  را  کارکنان عملکرد  که  است سازمان از بخشی آن انسانی منابع مدیریت

 در   انسانی  منابع  مدیریت.  برساند  اعال   حد  به  تواندمی  استراتژیک،  اهداف  به  نیل  جهت  در

  نشست،   بار   به   بیستم   قرن  اوایل در  مدیریتی  سیستم   های بازنگری  و  بشری  روابط   جنبش  نتیجه 

 مدیریت  کمک  به  کاروکسب  هایارزش  ایجاد  راهکارهای  تبیین   برای  محققان  که  زمانی

  کار   نیروی  ییابتدا  هایفعالیت  درگیر  حوزه  این .  نمودند  آغاز  را  هاسازمان  در  استراتژیک

  جهانی   به  توجه  با  اما  بود،  سازمانی   مزایای  و  حقوق  پرداخت  چون  معامالتی،  کارهای   مانند

  حوزه   در  گسترده  هایپژوهش   و  ها،شرکت  تقویت  ی،ژ تکنولو  سریع  پیشرفت  و  شدن

  و   هابخش  ادغام   چون  استراتژیکی  اقدامات  بر  متمرکز  انسانی  منابع  مدیریت  اکنون   مدیریت،

  چندگانگی   سپاری، برون  و   کاری  روابط   و  استعداد،   مدیریت  سازی،وکوچک  تملیک

  ترینمهم  و  ترینظریف  انسانی  منابع  مدیریت  لذا.  است  سازمان  بر  غالب  کار  نیروی  فرهنگ

  معموالا   انسانی   منابع  نیازهای  به   توجه.  رودمی  شمار  به  سازمان  مدیریت  از  بخش   ترینحساس  و

  در   پرسنلی  ن امتخصص  وسیله  به   که  هاییریزیبرنامه  و  تحلیل   برنامه  و  بودجه  وسیلهبه

  ، ان همکار  و  اردستانی)  شودمی  محدود  گیردمی  صورت  استخدام  و  آموزش  چون  هاییبرنامه

۱۳۹۵ .) 

 



 1401 پاییز |  32شماره  |سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 74

 

 دانش  ت یریمد

  تفکرات   ارتقای  و  تبادل  خلق،  برای   که  است  هاییفعالیت  از  ای گسترده  بستر  دانش،  مدیریت

.  رودمی  کار  به  امکانات  از  مطلوب  استفاده  منظوربه  و  سازمانی  سطوح  تمام  در  هااندیشه  و

  افزایش،   قصد  به  ابزار  و  ساختار  طراحی  فرایندها،  هوشمندانه  افکار  بارش  دانش   مدیریت

  یعنی   فکری  سرمایه   پایه  سه  از  کدام  هر  در   که  است  دانش   از  استفاده  بهبود   و  نوسازی

  را   فرآیندی  و   بستر  هاسازمان  در  دانش   مدیریت.  شودمی  نمایان  اجتماعی   و  انسانی  ساختاری،

  شکل   به  و  سازمانی  ریذخا  عنوان  به  که  هاییمهارت  و  اطالعات  و  هااندیشه  تا  کندمی  مهیا

  و  برگزیده  ی،یشناسا  سازمان،  بکارگیری  و  استفاده  جهت  را  دارند  وجود  نشده  سازماندهی

  و   راهبردی  ریزیبرنامه  مسائل،  حل  برای  را  ها سازمان  مدیریت  ییتوانا  این .  نماید  بازنشر

.  کندمی  یاری  مؤثر  و  کارا   صورت   به  سازمانی   نوآوری   و  اثرگذار   و  پویا   هایگیریتصمیم

  دسترس   در  اطالعات  و  هادانش   کلیه   از  کارآمد  و  مؤثر  خالق،  استفاده   یعنی  دانش   مدیریت

  گرفت نتیجه میتوان (.McDonald, 2002) سازمان سود به نتیجه  در و مشتری نفع به سازمان

  و   هاروش  طریق  از  عملکرد  افزایش   برای  سازمانی  دانش   سازی  بهینه  یعنی،  دانش   مدیریت

  (.Moon, 2013) است متفاوت تکنیکهای

 ي نوآور 

  ها آن  از  استفاده  برای  جدید  مواد  یا  روش  وسیله،  یک  کردن  معرفی  عمل  نوآوری  ،درتعریفی

   (.A.Shilling, 2011) است  عملی یا تجاری خدماتی، اهداف جهت در

  ارتباطی   چنین .  است  جدید  مفاهیم  با  ارتباط  برقراری  و  خالقیت  درواقع،  نوآوری  همچنین 

  (.Stacy, 2010) گیردمی شکل کارآفرین  فرد رفتار پایه بر اصوال

  نیروی   ها سازمان  کارایی  و   اثربخشی  افزایش   برای  عنصر  ترین اساسی  و  ترینراهبردی

  نوآوری   به  وابسته  را  هاسازمان  زندگی  و  فعالیت  هادام  پردازاننظریه  از  بسیاری.  است  انسانی

  ناممکن  و  محال  امری  را  نوآوری  از  مطلوبی  سطح   به   رسیدن  دانش،  مدیریت  بدون دخالت  و

  به   دانش   مدیریت  هایییتوانا  نقش   میزان  بررسی  ،پژوهش   این   اجرای  از  هدف.  دانندمی

 .است سازمانی نوآوری در انسانی منابع مدیریت اقدامات بین  ارتباط در میانجی عنوان
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  سازمان   یک   در  افراد  با   کردن  کار   و  هدایت   ریزی،برنامه  فرایند   انسانی،  منابع  مدیریت

از    اهداف  به   رسیدن  برای  و  مختلف   های بخش   در  که  است  کارکنانی   شامل  سازمان   .است

  بتوانند   شانسازمان  هم   و  کارکنان  هم  که طوریبه  کنند، می  تالش   سازمان  در  شده  تعیین  پیش

  افراد،  استخدام  به معنای  انسانی  منابع  مدیریت  دیگر  عبارت  به .  یابند  دست  کامل  توانمندی  به

  ها آن  حقوق  پرداخت  و  سازمان  و  کار  نیازهای  طبق  هاآن  به   دهیسرویس   ها،آن  از  استفاده

 (. ۱۳۹۱ صیامی، و گرجی ) است

  گوناگون   جوانب  از  کامل  شناخت   مدیریت،  برای  هاسازمان  در  مدیران  ه ک  دارد  ضرورت

  منابع  از   توانندمی  هاسازمان.  بگیرند  درست  تصمیم  بتوانند  تا  باشند  داشته  خود  سازمان

 به   دانش .  شوند  مندبهره  نوآوری  و  پیشرفت  توسعه،  محور  عنوان  به  انسانی،  نیروی  نامحدود

  عنوان   به  نیز  نوآوری  دانش،  کنار  در  و  است  شده  مطرح  رقابت  عامل  ترین مهم  و  اساس  عنوان

 (.  ۱۳۹۱ همکاران،  و  یوسفی ) است شده شناخته  هاشرکت  بقای برای عامل ترینمهم

  شغلی   رضایت  افزایش   و  مدیریتی  هایهزینه  کاهش   از  گیریبهره  با  سازمانی،  نوآوری

  نامشهود   هایدارایی  عنوان   به   اطالعات   به  دسترسی  کارکنان،   وری بهره  افزایش  از   ناشی

  نوآوری   به  که  هاییسازمان.  سازد  متبلور  سازمان  در  را  کارایی  افزایش   تواندمی  سازمانی،

  بیشتری   رقابتی  مزیت  از  ،رقیب  بعضاا  و   دیگر  هایسازمان  به  نسبت  ورزندمی  اهتمام  و  توجه

  ایجاد   و  متغیر  هایمحیط  به  پاسخ   در  بیشتر،  نوآوری  قدرت  دارای  هایسازمان.  برخوردارند

  صادقی )  هستند  ترموفق  دهد،می  را   بهتر  نوآوری  به   نیل  اجازه  هاآن  به   که  جدیدی  های قابلیت

 (. ۲۰۱۱ محتشمی، و

  قابل   شکل  به   را  مدیریت  کار   انجام  نحوه   کهاست    موضوعی  هر  نوآوری،  از  مقصود 

  از   و   ساخته  دگرگون   را  سازمانی  متداول  های قالب  ملموسی  طور  به   یا   دهد  تغییر  ایمالحظه

  کاری   اسلوب   نوآوری،   آنکه،  خالصه .  سازد  فراهم  را   سازمانی  اهداف  پیشرفت  زمینه  راه،  این 

  سازمان  عملکرد به ارتقای  که   دهدمی انجام  صورتی به  را  کار این و  دهدمی تغییر را مدیران

 (.  Gary Hamel, 2009) گرددمی منجر

  با   که  کرد  مدیریت  باید  شکلی   به   را   انسانی   منابع  هایسیستم  و   سازمانی  های ساختار

  استعدادهای   ییشناسا  (.Armstrong, 2013)  باشند  سازگار  و  راستاهم  سازمان  هایسیاست
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 در  آنان  پرورش  و  ظهور  برای  مناسب  بستر  کردن  مهیا  و  کارکنان  نهفته  هایییتوانا  و  بالقوه

  ها زمینه  تمامی   در  علوم.  است  ها سازمان  وظایف  ترینمهم  از  آن  ارتقای  و  وری بهره  راستای 

  آن،   ازجمله   دارد،برمی  گام  پیشرفت   مسیر  در  فزاینده  سرعتی   با   در  و  تربالنده  روز   به   روز

  نوآوری   و  دانش   مدیریت  چون   هاییپدیده  بروز  مدیریت،  علوم  پهنه  در  گسترده  تحوالت

  قابلیت   و  رشد  ییتوانا  که  دانشی   .است  سرمایه  دانش   داشتن   ها،سازمان  موفقیت  برای.  است

  و   رشد  تغییر،  با  زمان  گذشت  با  که  ایسرمایه.  باشد  داشته  را   هاانسان  بین   مشارکت   و  مبادله

  و   خالقیت  سازسبب  شود  هدایت  صحیح  بطور  اگر  و  است  دانش  شود،می  مواجه  دگرگونی

  خلق   به   منتج   که   را   سازمانی  یادگیری   تواندمی  دانش  مدیریت.  گرددمی  سازمانی   نوآوری

 .دهد  توسعه را  گرددمی نو دانشی

 مطالعات پیشین   

 مدیریت  میان  رابطه  درک  منظور  به  محققان  از  بسیاری  که  یابیم می  در  گذشته  آثار  مطالعه  با

 .  اندداده  انجام  را  پژوهش   این   مجزا   صورت   به   سازمانی   نوآوری  و  انسانی  منابع  مدیریت  دانش،

 دانش   مدیریت.  است  شده  معرفی  نوآوری  نیازپیش   عنوان  به  هاررسیب  در  دانش   مدیریت

  در   که  درحالی.  است  گردیده  ارائه  اجرا  و  نوآوری  به  بهبودبخشی  برای  روشی  عنوان  به  موثر

  یک   هیچ  است،   شده  گزارش  نوآوری  مقدم  عنوان  به  دانش   مدیریت  ،هاپژوهش   از  بسیاری

 .  اندنداده قرار دقیق بررسی مورد را  سازه دو این میان یرابطه شده، انجام هایپژوهش  از

همکارانرجبی   پژوهشی    ،(۱4۰۰)  و  نوآوری  در  بر  دانش  مدیریت  فرآیندهای  تأثیر 

میانجی   نقش  با  انسانیبهرهسازمانی  منابع  بررسی کرده   و  وری  متغیر را  رابطه معکوس دو 

 .  است

  یافتند   دست   سیما   و  صدا  سازمان    IPTV  حوزه   در   پژوهش  با(  ۱۳۹۸)  حاتمی   و  شریفی 

  موفق   اجرای  در  داریمعنی  و  مثبت  نقش   انسانی،  منابع  دانش   مدیریت  و  نوآورانه  فرهنگ  که

 .  است ثرمؤ زمینه  این  در نیز انگیزش ارتقای و آموزش و دارد باز نوآوری

  های سازمان  در  غیرمالی  عملکردهای  بر  دانش   مدیریت  تأثیر(  ۱۳۹۸)  همکاران  و  توالیی

  که   گردید  مشخص  درنتیجه .  بررسی کردند  را   گیریتصمیم  سبک  گرتعدیل  نقش  با  مالی
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 بر گرتعدیل متغیر عنوان به گیریتصمیم سبک و است تأثیرگذار عملکرد بر دانش  مدیریت

 .  دهد ارتقا را  شدت تا دارد قابلیت و بوده ثرؤم  مؤلفه دو این بین  ارتباط  شدت

  سیستم   استقرار  سنجیامکان  عنوان  تحت  پژوهشی   در  ،(۱۳۹6)  نصیری   و   دکامنی  مهرابی،

 مدیریت  حیطه  در  متنوع  زیرساختی  هایسازه  بین   از  همدان،  استانداری   در  دانش   مدیریت

  نتیجه   و   دادند  قرار   ارزیابی  مورد   را  تکنولوژی  و  سازمانی   ساختار   انسانی،   منابع  عامل  سه   دانش 

  ایران   دولتی  هاینسازما  ندچ هر  که  است  آن  گرفت  توانمی  هاپژوهش   این   نتایج  از   که  کلی

 داشتند دانش  مدیریت سیستم اعمال و برقراری برای زیادی  بسیار فاصله گذشته هایسال در

آگاهی  ،پژوهش   از  آمده   بدست  نتایج  اما از   مدیریت  اهمیت  از  ارشد  مدیران  یافتن   نشان 

 .  است دانش  مدیریت برای الزم هایزیرساخت ایجاد و دانش 

ثیر مدیریت منابع انسانی بر أبررسی تبه   ای  در مطالعه(  ۱۳۹۵)  یوسفی   و  اکرادی   ، هاشمی

 داری دست یافتند. ثیر مثبت و معنیأبه ت و پرداختند مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

  و   عملکرد  در  انسانی  منابع  آموزش  نقش   بررسی  به  ،(۱۳۹۳)پور  رشیدی  و  راد   جعفری 

  مؤسسات   و  ها سازمان  توسعه  و  رشد  دهدمی  نشان  پژوهش  نتایج .  پرداختند  کارکنان  کارایی 

  برای  گذاریسرمایه  مهم  مسائل  جمله  از.  است  هاسازمان  در  کاردان  افرادی  حضور  نیازمند

  برای   و .  است  بوده  مدیران  و  مسئوالن  ذهن   هغدغد  همواره  که  است  انسانی  نیروی  تربیت

  از   یکی  عنوان  به  آموزشی  هایبرنامه   به  باید  عملکرد  و  کارآیی   در  مطلوبیت  به  رسیدن

 .  پرداخت سازمان  در هاسرمایه ترین اصلی

ای به نقش آموزش و رهبری کارمندان بهداشت و  مقاله( در  ۲۰۲۱)  ۱شلیف و همکاران 

آموزش مداوم، سالمت جامعه در عصر جدید در کشورهای بنگالدش و اتیوپی پرداختند.  

کارکنان سالمتی که با آموزش سایر کادرها ادغام شده و به تغییرات   ای برایروز و حرفهبه

ب خواهد  ضروری  باشد،  پاسخگو  نوظهور  نیازهای  و  حرفهمستمر  آموزش  مستلزم  ود.  ای 

  ها و بکارگیری دانش   هاروزرسانی مستمر آموزشنظارت و ارزیابی مداوم کیفیت آموزش، به

 

1. Schleiff MJ et al 
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می کار  جامعه  سالمت  بخش  در  که  کسانی  سایر برای  و  مدیران  جوامع،  جمله  از  کنند 

 .نمایدتواند این امکان را فراهم . رهبری قوی، میاست کادرهای متخصص بهداشت

  منابع   مدیریت  هایشاخص  اثر  بررسی  به  گفتاری،  در(  ۲۰۱۸)  ۱همکاران   و  لیچیو ناتا

  نقش   و  آموزش   بعد   هاآن.  اندپرداخته  ساخته  محقق   که  مدلی  براساس   با ز   نوآوری   در   انسانی

  معرفی   اساسی  و  مهم  امری باز   نوآوری  چهارچوب در  و  انسانی  منابع  توسعه در  را آن  اساسی

  اند.کرده

  انسانی  منابع  مدیریت  که  داد  نشان  جنوبی،  آفریقای  درکشور  پژوهشی  در(  ۲۰۱7)  ۲اشنک 

بهبود  سازمانی  عملکرد  بر  ساختاریافته   شکل   به   مثبت   شکل  به  نیز  سازمان  رقابت   فضای  و 

 .  است گذارثأثیر

  با   شده  پشتیبانی  عملیات  که  دریافتند  پژوهشی  در(  ۲۰۱7)  ۳همکاران   و  کونزا  مارتین 

انسانی  اقدامات  بر  مبتنی  تعهدات  و  اطالعات  فناوری   بر   توجهی  قابل  و  مثبت  تأثیر  منابع 

  تأثیر   محیطی  پویش   و  دانش   مدیریت  هایقابلیت  همچنین .  دارند  دانش   مدیریت  هایقابلیت

 . بازدارند بر نوآوری مستقیمی

  و  انسانی  منابع  مدیریت  بین   ارتیاط  رابطه  در   کنکاش  ضمن (  ۲۰۱6)  4همکاران  و  روی   بن 

  پژوهش  این  های خروجی  استحصال  از  پس  و  پرتقال   کشور  بانکداری   بخش   در  نوآوری

  مؤسسات   و  ها بانک  در   نیروهایی  چنین   پرورش  و   متخصص  نیروهای  وجود   با   که  دریافتند 

 .  بود خواهیم  بانکداری صنعت در نوآوری شاهد مالی،

  در   دانش  مدیریت  بر  انسانی   منابع  مدیریت  نقش  میزان  بررسی   در  ،(۲۰۱6)  ۵ریدو فیگوئه

  طریق   از  رویدادها  در  کارکنان  مشارکت  و  ورود  که  دهدمی  نشان  خصوصی  هایشرکت

 انسانی  منابع  مدیریت  اصلی  رویکردهای  از  و  دارد  اهمیت  هاسازمان  برای  دانش   مدیریت

 .  است  سازمان اصلی نیازهای بودن کارشناسی  و کارکنان دانش تقویت 

 

 

1. Nataliccho et al 
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5. Figue Redo 



 79  |  حسینیکابلی و شاه

 

 پژوهش   يمفهوم مدل

 دیگر   موضوع  و  است  سازمانی  نوآوری  است،  شده  بررسی  پژوهش   این   در  که  موضوعی

  مزیت   جاودانه  و  اساسی  منابع  از  یکی.  است  سازمانی  نوآوری  بر  انسانی  منابع  مدیریت  ثیرأت

  سازمان   بقای   در  سازمان  کارکنان  خالقیت  و  نوآوری.  است  سازمانی   نوآوری  ی،یپایا  و  رقابتی

  و   تازه   های ایده  باشند؛  نوآوری  و  خالقیت  از  مندبهره  کارکنان  چنانچه   و  ثیرگذارندأت   بسیار

 .  بست خواهند بکار سازمان هایرویه و خدمات  ارائه در مفیدی

  بر   تا  هستیم  پژوهش  از  مفهومی   الگوی  نیازمند  ابتدا   در  ، پژوهش   های فرضیه  بیان  برای

  با   متناسب  و   نموده  شناسایی  را  متغیرها   بین   روابط   فرضیه،   متغیرهای  پیشنهادی  الگوی  اساس

  منابع   مدیریت  پژوهش،  این   در .  نماییم  مطرح  را   متغیرها   عملیاتی  و  مفهومی   تعاریف   ،آن

  و (  وابسته)  زادرون  متغیر  عنوان  به  سازمانی  نوآوری  و(  مستقل)  زابرون  متغیر  عنوان  به  انسانی

  ، ۱  شماره  نمودار  در.  اندگردیده  معرفی   بین پیش   یا  میانجی  متغیر  عنوان   به  دانش   مدیریت

 :است شده ارائه پژوهش  این  مفهومی  الگوی

 ( 2018  ،گاچوکااقتباس از مدل )   یمفهوم  مدل .  1 نمودار
 

  

 

 

 

  هاهیو فرض اهداف
  سازمانی   نوآوری  بر  انسانی  منابع  مدیریت  یرأث ت  و  ارتباط  بررسی  حاضر،  پژوهش   اصلی  هدف

  ی هاسازمان  امروز،  پیشرفت  حال  در  بشدت  دنیای   در   که چنان  ،است  دانش  مدیریت  بر  تکیه   با

  و   دانش   مدیریت  نقش   ،اساس  همین  بر.  شوندمی  اداره  مدیریت،  علمی   دانش  براساس  موفق

  واحدها،   همکاری   مانند،  جدیدی  رویکردهای  به   دستیابی   ابزار   ترین مهم  عنوان  به   نوآوری

 انسانی منابعمدیریت 

 مدیریت دانش

 سازمانی نوآوری
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  انتخاب   سمت   به  را  محقق   ... و  خدمت  رهبری  عملیات  شهروندمداری،  اطالعات،  تسهیم

  تمسک   با  سازمانی   نوآوری  در  را   انسانی  منابع  مدیریت  نقش  بین   ارتباط   تا   داد   سوق  موضوعی

  صورت   به  را  بهزیستی   خدماتی   و   دولتی  سازمان   موردنیاز   لفهؤم  عنوان   به،  دانش  مدیریت  به

  به   منجر  مستقیم  بصورت  انسانی   منابع  مدیریت  هایمولفه  آیا  که  نماید  بررسی  کاربردی

  کارکنان   در  نوین   نگرشی  سازمان  در  دانش  مدیریت  از  ثیرپذیریأت  با  یا  شوند؟می  نوآوری

  اهداف   دیگر  از  گردد؟می  سازمان  در  نوآوری  اثر  موجب  تغییرات  این   درنهایت  و  کرده  ایجاد

  سازمان   هایفعالیت  اثربخشی  در  دانش   مدیریت  نقش   نهان  ابعاد  و  اثر  میزان  تبیین   پژوهش 

  به   را   هاآن  که  رسدمی  نظر  به  موضوع  چند  گذشته  مطالب  بررسی   و  توجه   با.  است  بهزیستی

 :  است ذیل شرح به که سپردیم  آزمایش  بوته به پژوهش   در بررسی مورد  فرضیات عنوان

  در   دانش   مدیریت  بر  تکیه  با   سازمانی   نوآوری   بر  انسانی  منابع   مدیریت  اثر  میزان   بررسی

 .  تهران بهزیستی  سازمان  بهزیستی خدمات توسعه  و مین أت  مراکز ستادی واحدهای

 دارد.  داریمعنی ثیرأت دانش  مدیریت بر انسانی منابع مدیریت - اول فرضیه

 دارند.  داریمعنی ثیرأ ت سازمانی نوآوری و انسانی منابع مدیریت - دوم فرضیه

 دارد. وجود داریمعنی ثیرأت  سازمانی نوآوری و دانش  مدیریت بین  –  سوم فرضیه

  دانش  مدیریت  گریمیانجی  با  سازمانی  نوآوری  بر  انسانی  منابع  مدیریت  -چهارم  فرضیه

   .است تأثیرگذار

 روش پژوهش 

 روش ر  نظ  از  .کاربردی  های پژوهش   قالب  در  است  ای مطالعه  پژوهش،  این   روش

با توجه به اشتغال کارکنان در  .  است  همبستگی  نوع  و  غیرآزمایشی  توصیفی  تحلیل وتجزیه

مین و توسعه بهزیستی  أهای مختلف بهزیستی تهران، از تمام کارکنان شاغل در مراکز تبخش 

  شیوه   پژوهش   این   در.  شدند  نفر از کارمندان به عنوان نمونه آماری انتخاب  ۱۰۹تهران، تعداد  

ساده  صورت  به  نیز  هاپرسشنامه  به  پاسخ  و  هاداده  آوریگرد بین    زمان  در  و  تصادفی  در 

پرسشنامه توزیع    ۱۰۹پذیرفت و از تعداد    و توسعه بهزیستی تهران انجام  تأمین کارمندان مراکز  

. گردید  انجام  ایکتابخانه  و  نظری  شکل   به  مطالعات.  عودت داده شد  هاشده تمام پرسشنامه
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  مطالعات   و  تحلیلوتجزیه  همچنین  و  هاداده  آوریجمع  برای  هاپرسشنامه  از  سویه  همین   به

 .  است شده برداریبهره و استفاده ،پژوهش  میدانی

  تفسیر   و  پژوهش   هایداده  وتحلیل تجزیه  برای  افزارینرم  برنامه  دو  از   پژوهش  این   در

  برای     SPSS22  آماری  افزارنرم  از  .است  شده  استفاده   پرسشنامه   هایپرسش   آزمودن   و  آماری

  و  ساختاری  معادالت  مدل  تحلیل  برای  Smart pls3  افزارنرم  از  و   توصیفی  هایآماره

  از  نخست . همچنین است گردیده استفاده هامتغیر و هاداده به توجه با و استنباطی هایآزمون

 . شد استفاده متغیرها توزیع بودن نرمال مداقه برای اسمیرنوف  کولموگروف آزمون
 

 و حجم نمونه  جامعه

  خدمات   توسعه  و  مین أت  مراکز  حاضر،  پژوهش   مکان  به  عنایت  با  مطالعه  این   آماری  جامعه

  کارشناسان و کارمندان و مشتمل بر   و  مدیران  در پنج منطقه تهران که شامل  تهران  بهزیستی

  حجم   کوکران  نیاز  فرمول  همچنین  و   مورگان  گیرینمونه  جدول  مطابق  که  است  نفر  ۱۵۵

  .بود خواهد نمونه ۱۰۹ با برابر ما نمونه
 

 هاداده  يآورجمع  روش

  های شاخص   و  ابعاد  .است  شده  استفاده  پژوهش   ابزار   عنوان  به  پرسشنامه   از  پژوهش   این  در

 انسانی،  منابع  مدیریت  با  رابطه  در  پیشین   نامحقق   هایپرسشنامه  بررسی  طریق  از  هاپرسشنامه

 .  است گردیده تهیه سازمانی وریآنو و دانش  مدیریت

 منابع   مدیریت  پرسشنامه:  گرفت  قرار  استفاده   مورد   پژوهش   این  در   هایی کهپرسشنامه

  ی نحوه  به  مربوط  پرسش   ۵  که  است(  ۲۰۰۲)  ۱ویلی  و  بوسلی  هایپژوهش   از  بعد  ۵  با  انسانی

  اطالعات،   تسهیم  به  مربوط پرسش  4  واحدها،   در همکاری  به   مربوط  پرسش  ۳  رسانی،اطالع

  خدمت،   رهبری  عملیات  به   مربوط  پرسش   ۸  واحدها،  بین   همکاری  به  مربوط  پرسش   ۳

  از   که(  ۱۹۹۵)  ۲تاکوچی   و  نوناکا  مدل  اساس  بر  پرسشنامه  این  که  دانش   مدیریت  پرسشنامه

  با   دانش   ترکیب  ،پرسش   ۱۱  با  دانش   سازیبرون   ،پرسش   ۵  با  دانش   سازیاجتماعی  بعد  چهار

 

1. Bosley & Willie 
2. Nonaka & Takochi 
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  پرسشنامه   همچنین  و   است  شده   تشکیل   و   ایجاد  پرسش  6  با  دانش  سازی درونی  و   پرسش   4

  تهیه   میرمیران  مدل  از  اقتباس  با  وابسته  متغیر  به  مربوط  ابعاد  و   هاپرسش   سازمانی که  نوآوری

  تولیدی   و  پرسش   ۸  با  فرآیندی  و  پرسش  ۵  با  اداری  بعد  سه  در  آن  هایگویه   که   است  شده

 بر  منطبق  ترتیب  به  پرسشنامه  یهاپرسش   پایایی  و  روایی.  است  شده  بندیدسته  پرسش   7  با

  ها پرسش   پایایی  ضریب.  است  شده  تعیین     ۱آلفای کرونباخ   روش  و  محتوایی  روایی  روش

 نوآوری   ،۹۱/۰  دانش   مدیریت  ،۹۵/۰  انسانی  منابع  مدیریت  متغییر  برای  ترتیب  به   هاپرسشنامه

  توزیع   بودن  نرمال  بررسی  برای  ۲اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون  از.  است  ۹7/۰  سازمانی

  .گردید استفاده  متغیرها
. 

 ها رینرمال بودن متغ یبررس .1 جدول

 ع یتوز  تیوضع ( خطا مقدار) α ی دار یمعن سطح Sig رها یمتغ

 ست ین نرمال  ۰/ ۰۵ ۰/ ۰۲7 یانسان منابع تیریمد

 ست ین نرمال  ۰/ ۰۵ ۰/ ۰۰۰ دانش تیریمد

 ست ین نرمال  ۰/ ۰۵ ۰/ ۰۰۱ ی سازمان ینوآور

 

  با   درنتیجه  ،است  ۰۵/۰  از  کمتر  که  هاییمتغیر  معناداری  سطح  فوق   جدول  نتایج  براساس

  یادآوری   به  الزم.  نیستند  نرمال  متغیرها.  شودمی  ییدأت  خالف  فرضیه ۹۵%  اطمینان  احتمال

 . نیست حساس  هاداده نبودن یا بودن نرمال به نسبت  pls است

 هاافتهی

 هاي توصیفيیافته

  جنسیت،   برحسب   هاکمیت فراوانی  ها،پرسشنامه   از  آمده  بدست  های داده:  توصیفی هاییافته

 است. آمده بدست ۲ شماره جدول  طبق سن  و خدمت  سابقه تحصیالت،  میزان

 

 

1. Chronbach’s Alpha 
2. Kolmogorov Smirnov 
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 مشخصات اعضای نمونه آماری .2 جدول

 درصد  فراوانی  گروه متغیر

 جنسیت

 

 4/6۲ 6۸ خانم

 6/۳7 4۱ آقا

 میزان تحصیالت 

 

 ۹/۱۱ ۱۳ دیپلم

 ۵/۵ 6 کاردان

 ۱/4۳ 47 کارشناس

 4/۳۹ 4۳ تحصیالت تکمیلی 

 سابقه خدمت

 

 7/۳ 4 سال۱

 ۸/۱ ۲ سال ۵تا۲

 ۳/۸ ۹ سال ۱۰تا ۵

 ۲/۸6 ۹4 سال ۱۰بیش از  

 سن

 ۸/۱ ۲ ۳۰کمتر از 

 ۹/۲۲ ۲۵ سال 4۰تا  ۳۰

 7/47 ۵۲ سال ۵۰تا  4۰

 ۲7.۵ ۳۰ سال ۵۰بیش از  

  پژوهش ياستنباط يها افتهی

 عوامل  یدیی أت ل ی تحل

  علوم   هایپژوهش   در   واکاوی  های رویه  ترینمعقول  و   ترین پایدار  از   متغیر   چند  تحلیل وجزیهت

  براساس  ایرویه عاملی تحلیل متغیر چند  بین  واریانس  تحلیل برای .است  اجتماعی و رفتاری 

  عاملی   تحلیل   دیگر،  عبارت  به .  است  نهان(  عامل)  متغیر  اندکی  تعداد  برحسب  هاآن  تشریح

.  کند  سازیساده  متغیر  کمتری  تعداد  بروفق  هاآن   تشریح  با  را  غامض  مفروضات  خواهدمی

  قرار  مدنظر  همزمان  طور  به   متغیرها  کلیه  آن  در  که  بوده  وابسته  هم  روشی  عاملی  تحلیل

  از   هریک  است،   استناد   قابل   R  و   Q  نوع  دو  به   که   روش  این   در   دیگر  عبارت  به  گیرند،می

  واکاوی   هایروش  ترین اصلی  از  واقع  به.  شوندمی  لحاظ  وابسته  متغیر  یک  عنوان   به  متغیرها 

  مختلفی   متغیرهای  تحلیل وتجزیه  معنی  به  و  است  عاملی  مدل  آنالیز  درهم  هایداده  ساختارهای 

  این .  دهدمی  نشان  هم   بر  را   متغیرها   همزمان  تأثیرات   فرضیه   بر  مبتنی   ساختار   یک  در   که  است
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  تحلیل   و  متغیره  چند  رگرسیون  عاملی،   تحلیل  از  ایپیچیده  آماری   و  ریاضی   ترکیب   روش

  تحلیل   و  افراز  مورد   را  پیچیده  های نمود  تا   آمده  هم  گرد  غامض  سیستم  یک  در  که  است  مسیر

  تقسیم   مسیر  تحلیل   و  تأییدی  عاملی   تحلیل   کلی   گام   دو  به   ساختاری  معادالت   مدل.  دهد  قرار

  مورد  هاسازه  با  پرسشنامه  هایپرسش   همان  یا  نشانگرها  ارتباط  گیریاندازه  بخش   در.  شودمی

  جهت   یکدیگر با بررسی مورد هایعامل ارتباط ساختاری قسمت در و گیردمی قرار بررسی

 .  باشندمی دقیق   مورد فرضیات آزمون

 :  پذیرد صورت باید فعالیت نوع سه  روش این  از استفاده در

 کلی  مدل. ج ساختاری، مدل. ب گیری،اندازه مدل. الف

  با شاخص هر  ارتباط  ابتدا است الزم ساختاری معادالت سازیمدل روش تحلیل در

  بررسی را ( مکنون متغیرهای بین  ارتباط) هاسازه بین  روابط وآنگاه مشخص  را خود سازه

 نمود.

  هاو اعتبار شاخص ییهمگرا دیی أت

  همچنین  است.  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  عاملی،  بار  هایآزمون  پایایی،  سنجش  ابزار

  و   AVE)شده    استخراج  واریانس   متوسط)  همگرا  روایی  هایآزمون  از   روایی  سنجش   برای

 سطح  در  را  مدل  ابتدا  PLS  افزارنرم   .شودمی  استفاده(  الرکر  فورنر  روش)  واگرا  روایی

  های آزمون  نماید،می  سنجش  و  ارزیابی   ساختاری  بعد  در  را   مدل  همان  سپس  گیری،اندازه

  استفاده   مورد  ادامه  در  را  هاآزمون  این   از  کدام  هر.  GOF  و ۲R  بر  است  مشتمل  فوق  سطح

 .  داد خواهیم قرار

  تمامی   برای  کرونباخ  آلفای   مقادیر  ،۳  شماره  جدول  نتایج   بنابر(  الف:  شاخص  پایایی

  از   باالتر  کرونباخ آلفای  مقدار  اگر  اصل که  این به  توجه   با  و بوده  بیشتر   7/۰  مقدار  از  متغیرها 

 .است مقبول شاخص  پایایی بنابراین . است قبول قابل پایایی باشد 7/۰

 رهایمتغ ییا ی پا ری مقاد .3 جدول

 مقادیر اشتراکی  پایایی ترکیبی مقدار آلفای کرونباخ متغیر ردیف 

 ۰/ ۹6۵ ۰/ ۹64 ۰/ ۹6۰ مدیریت دانش ۱

 ۰/ ۹4۱ ۰/ ۹۳۰ ۰/ ۹۱۹ مدیریریت منابع انسانی ۲
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 ۰/ ۹7۱ ۰/ ۹7۳ ۰/ ۹7۱ نوآوری سازمانی  ۳

  توان عنوان کرد میباشد،    7/۰بـاالی    ی بی ترک   ییایپا  مقادیر  ه چنانچ:  یبی ترک   یی ایب( پا

نتیجه    (.Nannally, 1978)برخـوردار هسـتند    ی مناسـب   ییایهای مورد نظر از پاکه شاخص

  زش برابودن  مناسب  بنابراین  ،  است  7/۰از    ش یبـ  رهـای متغ  یمقـدار تمـام   ۳جـدول    حاصله از

 .شودیم دیی تأ  ریی گالگوهای اندازه

   PLSکه برای برازش الگوها در روش  همگرا   یی روا سنجش   ار ی مع  نیهمگرا: دوم ییروا

  نیـانگی م  بیانگراستخراج شده(    انس یوار  ن یانگمی   (AVE  اری . معگیردمورد استفاده قرار می

با شاخص  ن یب  مشترکبه    انس یوار   ک ی  یهمبستگ   زانی م    AVEهای خود است؛  هر سازه 

  الگو  باشد، برازش   شتری ب  یکـه هـرچـه هـم بسـتگ   دهـدیهای خود را نشان مبا شاخص  متغیر

  .است شتری ب زی ن

اندازه  اری مع  ن ی واگرا: سوم  ییروا الگوهای  برازش    یی روا  روشاین  در    ـریی گسنجش 

متقابل؛    یهـای بارهای عاملشـود ؛ الـف( روشیمـ  آزمون  مسیراز دو    کهاست.    ییواگرا

  ی ـ روایپـژوهش از روش دوم استفاده شده است.    ـنیدر ا  .  ۱)ب( روش فورنـل و الرکـر 

اسـتخراج   ـانس یوار ن ی انگی م زانی است که م ی برخوردارسـطح قابـل قبول از یوقتـ یـیواگرا

در الگو    گردی   هایآن سازه و سازه   نی ب   یاشتراک   ـانس یاز وار  شی شـده بـرای هـر سـازه بـ 

 (. Fornell and Larcker) باشد

 

 . (AVE)استخراج شده انسی وار نیانگیم ری مقاد .4 جدول

 مقدار میانگین واریانس استخراج شده نام متغییر 

 ۰/ ۵۱۳ مدیریت دانش

 ۰/ 4۰۰ مدیریریت منابع انسانی

 ۰/ 64۸ نوآوری سازمانی 

 

 

 

 

1. Fornell & Larcker 
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 ییواگرا ییروا ری مقاد .5 جدول

 ۳ ۲ ۱ متغیر ردیف

   ۰/ 7۱6 مدیریت دانش ۱

  ۰/ 6۳۲ ۰/ ۸۰۵ مدیریریت منابع انسانی ۲

 ۰/ ۸۰۵ ۰/ 77۵ ۰/ 77۹ نوآوری سازمانی  ۳

بـاالی    رهـای متغ  یتمـام  ی بار عـامل  ریمقاد  کی: با توجه به شکل شماره  یبار عامل  ریمقاد

 .هستند ۵/۰

بـاالی    رهـای متغ  یتمـام  ی بار عـامل  ریمقاد  کی: با توجه به شکل شماره  یبار عامل  ریمقاد

 .هستند ۵/۰
 استاندارد بی در حالت ضرا یمدل ساختار . 1 شکل

  

 ي برازش بخش ساختار يابیارز ارهايی مع

برای سنجش    اری معترین  ترین و مستدلدر بخش ساختاری مناسب t: یالف( اعداد معنادار

شـود،    ۹6/۱  اگر این ضرایب بیش از است.   t معناداریضرایب  ها،  سازه  ن یب  میزان ارتباط 

ب در  تأیید  هاسازه  ن یرابطه  اطمپیشنهادی    هایهیفرض  جهیت ن و  سـطح  در   ۹۵  نـانیپـژوهش 

قابلیت    و  کندتبیین میها را  رابطه  درستی فقط     t ضرایب.  گیرد قرار می  تأییدمورد    ـددرص
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میزان را  سازه  ن یب  ارتباطشـدت    بررسی  بـرای  ندارندها  میتع.  ارتباط  شدت  از    توانیین 

  ر یمس   ب یمشخص است، ضرا  ۲طور که در شکل شماره  اسـتفاده کـرد. همان  رگـی د  یـاری مع

  و الگوی ساختاری   ری مس  یدار یمعن خود معرف  است که    ۹6/۱  ـداراز مق   شتری ب  اهسازه  ن ی ب

 است. مناسب
 

   t  -  value در حالت یمدل ساختار .2 شکل

 

   t مقدار آماره  یها داراشاخص  یتمام  داست،ی پ  (7و  6  )جدول  اعدادگونه که از  همان

نیاز   لذا  ،ارزیابی شدهها مناسب آن ن بییت بیمقدار ضر واقعبه. هستند ۹6/۱زرگتر از مقدار ب

(  یعامل یبارها)استاندارد    بیضرا  نابرب  ییاز سو  .نیستاز مدل    هاسازهاز    یک  چی هبه حذف  

  ی ر ی گد، در اندازهن باش  بیشتری  یبار عامل  دارایکه    هاییو یا شاخص  ، شاخصمستخرج شده

  ین سهم کمتر ،داشته باشد ی کوچکتر بیکه ضرا یو شاخص شتهدا یشتری ب اثرمربوطه  ری متغ

 عهده دارد. برسازه  یری گ را در اندازه
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 هاگویه از  کی هر  یهاشاخص ی برا t آمارهو  بی ضرا  .6 جدول
 

 

 

 

 رهایمتغ یعامل تأییدی لیتحل .7 جدول

 شاخص  مدیریت دانش مدیریت منابع انسانی نوآوری سازمانی 

For All Q > 1.69 For All Q > 1.69 For All Q > 1.69 t-value 

را تبیین    )وابسته(  درونزاری متغ  کیبر    )برونزا(  مستقل  ری متغ   کی  اثر  میزان،   2Rاری ب( مع

مقدار  کندمی قو  ف،ی ضع  ریمقاد  یبرا  معیار.  و  ترتیب  متوسط  به  و    ۱۹/۳۳،۰/۰  ادیرمق ی 

  (.۱۳۹۲ و رضازاده، ینقل از داور ،Chen, 1998)  شده است یمعرف مالک ،67/۰

 

 2Rمعیار .8 جدول

 

 

 خطا ضریب تعیین    t آماره  ضریب استاندارد   نماد     گویه ها 

 HNO ۸۱۲ /۰ 777 /۱۹ 7۸7 /۰ ۰۱6 /۰ مدیریت اطالع رسانی 

 HCO 74۸ /۰ ۳۰7 /۱۵ 6۹۹ /۰ ۰۱۸ /۰ مدیریت کارکنان 

 HIF ۸74 /۰ ۹۲۵ /۳۱ ۸۰۳ /۰ ۰۱۳ /۰ مدیریت اطالعات 

 HCU ۸۹4 /۰ ۲4۳ /4۳ ۸۲6 /۰ ۰۱4 /۰ مدیریت واحدها

 HSL ۸6۱ /۰ ۸۳4 /۲۲ ۸۵۳ /۰ ۰۱4 /۰ رهبری در خدمات 

 KEX ۸۱۰ /۰ 776 /۱۸ 7۲4 /۰ ۰۱۲ /۰ بیرونی سازی دانش 

 KCO ۹۵۳ /۰ ۰7۲ /۹۹ ۹67 /۰ ۰۱۳ /۰ ترکیب دانش 

 KIN ۹۱۱ /۰ ۲۳۰ /4۸ ۸64 /۰ ۰۰۹ /۰ درونی سازی دانش 

 KSO ۹۲۰ /۰ ۱۳4 /6۰ ۹۰۱ /۰ ۰۱۲ /۰ اجتماعی سازی دانش 

 NES ۹4۸ /۰ ۵۸۸ /۸۲ ۹۰۹ /۰ ۰۱۰ /۰ نوآوری اداری 

 NFS ۹6۹ /۰ ۹۵۸ /۱۲۵ ۹۵۸ /۰ ۰۰۹ /۰ نوآوری فرایندی 

 NTS ۹۵۰ /۰ 4۱۸ /6۸ ۹۳۱ /۰ ۰۰۸ /۰ نوآوری در تولید 

 R Square R Square Adjusted 

 - - دانش مدیریت

 ۰/ 66۳ ۰/ 66۹ نوآوری سازمانی 
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کمتر از    ا یصفر و    وابسته  ی سازه  ک یدر مورد    Q ۲ مقدار  که  یدرصورت   ،2Q  ار ی پ ( مع

  ارتباط   ی هدفزادرون  متغیرمدل و    گرید  متغیرهای  ن یکه ب  معرف آن است،  بدست آیدصفر  

  اثر   قدرت  میزاناصالح دارد.    بازنگری و  به   حاضر نیاز مدل   بنابراین ،  وجود ندارد  داری معنی

مشخص گردیده   ۳۵/۰و    ۰/ ۰۲/۰،۱۵  یزانسه م   متغیر وابسته بر اساس   ارتباط مدل در    ی ن یبش ی پ

 . (Henseler et al, 2009) است

   Q 2.معیار .9 جدول

 

 

 

 

 

 ي ساختار  مدل

  که   گویندساختاری می  معادالت  هایمدل   در  ازمدل  قسمت  به آن  یانعکاس   یمدل سنجش

مدل که به رابطه    گریو به قسمت د  است  مدل  یهامشاهده و شاخصقابل    یرهای متغ  نشانگر

زاده و رواسان،    ی)حنف   ندی گویدهنده مدارد مدل سنجش شکل  اشاره  پنهان مدل  یرهای متغ

 بیو حالت ضرا  (t-value)  یرا در دوحالت اعداد معنادار  یمدل ساختار   ۲و    ۱(. شکل  ۱۳۹۱

م نشان  نتایاستاندارد  آزمون   ج یدهد.  از  متناسب  حاصله  داده  ارتباط  با  نشان ها  ساختار  را 

معنادار   جه یبوده و در نت ۹6/۱باالتر از  ری هر سه  مس ی، برا t( آمار۱بر اساس شکل) .دهدمی

مقا  است. شده  یها  ری متغ  ن یب  سه یامکان  بیانگر  مشاهده  حالت    در  هستند   مکنون   ر ی متغکه 

به    متعلق  انس یوار  زانی ماست که مقدار  استاندارد  مدل  و در    تخمین استاندارد وجود دارد

متغ   ری متغ توسط  شده  ری مکنون  ترتیب  .شودمی  تبیین   مشاهده  شده    جینتا  بدین  گزارش 

 .کندیم ارائه۳  تا ۱اتی فرض رد ایاثبات  یرا برا  یکاف  یبانی پشت  (۱۰جدول)در

 

 

 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 47۳۱/۰ ۲۹77/۱4۹۳ ۰۰۰۰/۲۸۳4 دانش مدیریت

    مدیریت منابع انسانی

 6۰۹۱/۰ ۱۰۳6/۸۵۲ ۰۰۰۰/۲۱۸۰ نوآوری سازمانی 
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 یاز سازگار یخوب یهاو شاخص یساختار یپارامترها یبرآوردها .10 جدول

شماره  

 فرضیه 
 مسیرها

ضریب 

 استاندارد 
 t  آماره 

ضریب 

 ین بیت
 ثیر أنوع ت  نتیجه 

H1 
 ← ی انسان منابع تیریمد

 دانش تیریمد
 مستقیم  تأیید  ۰/ 7۹۳ ۱۸/ ۱۸۳ ۰/ ۸۰۵

H2 
 ← ی انسان منابع تیریمد

 ی سازمان ینوآور
 مستقیم  تأیید  ۰/ 64۹ 4/ ۱۳۳ ۰/ 4۲۰

H3 
     ←     دانش  تیریمد

 ی سازمان نوآوری
 م یمستق تأیید  ۰/ 67۰ 4/ ۵7۸ ۰/ 44۱

 

 :حاصل ازآزمون سوبل  جهی نت 
 در حالت استاندارد ریمس بی ضرا  .11 جدول

 ضرایب مسیر متغیر جهت متغیر
  سطح معنی 

 داری
 ه نتیج 

مدیریت منابع 

 انسانی
 تأیید  ۰/ ۰۰۰ ۰/ ۸۰۵ مدیریت دانش 

مدیریت منابع 

 انسانی
 

وآوری  ن

 سازمانی
 تأیید  ۰/ ۰۰۰ ۰/ 4۲۰

  مدیریت دانش
وآوری  ن

 سازمانی
 تأیید  ۰/ ۰۰۰ ۰/ 44۱

 

 آزمون سوبل  .12 جدول

 

           z value = 4.4346                                                               p-value = 0.000 سوبل آزمون

۰.۰۸۰  :Std. Erro 

 

 

 
 اثر غیرمستقیم استاندارد  اثر غیرمستقیم pسطح معنی داری  tآماره  zآماره آزمون 

4۳4 /4 4.۵44 ۰۰۰ /۰ ۳۵۵ /۰ ۳64 /۰ 
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نتا ا t و آماره  ری مس  بیبه دست آمده از ضر  جیطبق  به جداول فوق و  با توجه    نکه یو 

،   است  ۰برابر  حاصل از آن    (p-value    مده  از  آزمون سوبلآبدست    z  مقدار آماره

رد    متقن   با داللتصفر    هی فرض  %۹۵  یداریدر سطح معن    ن یاست، بنابرا  شتری ب  ۹6/۱ازمقدار   

فرض    هشد تی م  درنتیجه  شودمی  رفتهیپذ  کیو  را    تیریمد  ری متغ   یانج ی م  ری ث أتوان  دانش 

 .دار دانستیمعن 

  VAFآماره   توسط  ،یانجی م ری متغ  قیاز طربرمتغیروابسته   می رمستق ی شدت اثر غ  میزان  ن یی تع

  نیو هر چه ا ثیرگذاری متغیر اســتأبیانگر ت۱و ۰  ن ی ب  عددیکه مقدارقابل محاســبه اســت،

مقدار    ن ی. درواقع اکندی را تبیین میانجی م ری متغ  ری بودن تأث تریباشــد، قو کترینزد ۱ مقدار به 

ــبت اثر غ ــتق ی نس ــنجدیاثر کل را م بر  می رمس ــت     (۱)، که این میزان از طریق رابطه  س به دس

       .دیآیم

(۱رابطه )،  VAF=
a×b

(aXb)+c
 = 0/405 

ر  میزانa   رابطه ن یدر ا تقل و م  ری متغ  مابین   ری مسـ   بیـض   ری مسـ   بیمقدار ـضرb   ،یانجی مـس

  .استمستقل و وابسته   ری متغ  انی م ری مس بیضر میزانc و وابسته و  یانجی م  ری متغ انی م

 ی منابع انسان  یسوم از اثر رهبر  کیاز  ش ی است که ب یمعن   ن یبد VAF یبرا  4۰/۰ مقدار

  .شودیم اعمال  می رمستق ی غو به شکل    ی دانش انجی م ری متغ  قیاز طر  یسازمان یبر نوآور

و    ۱۸/ ۱۸۳برابر   t مقدار قدرمطلق آماره  ۱ ری مس  ی( برا۱۰)جدول  با توجه به جدول فوق

  م یرابطه مستق   مدیریت دانش و    منابع انسانی  تیریمد  ن یب  ن یاست ، بنابرا  ۹6/۱بزرگتر از مقدار  

و بزرگتر از مقدار   ۱۳۳/4برابر   t مقدار قدرمطلق آماره  ۲  ری مس  یبرا  .وجود دارد  یداریو معن 

  ی داریو معن   م ی رابطه مستق یسازمان  یو نوآور   منابع انسانی   تیریمد  نیب  نیاست، بنابرا  6۹/۱

از مقدار     ۵7۸/4برابر   t ، مقدار قدرمطلق آماره۳  ری مس  یبرا  .وجود دارد  6۹/۱و بزرگتر 

 وجود دارد.  یداریو معن   م یرابطه مستق   یسازمان   یو نوآور  دانش  تیریمد  ن یب  نیبنابرااست.  

که کوچکتر    (  ۰۰۰/۰  )  یو سطح معنادار   (4۳4/4)  بلوبا توجه به آماره آزمون س  ی از طرف

 تیریمد  ن یب  میبا توجه به معناداربودن رابطه مستق   مشاهده شود(،  ۱۲)جدول  است    ۰۵/۰از  

انسان نوآور  یمنابع  )ت  یسازمان   یو  مدل  متغ(H2هیفرض  دیی أدر  نقش    ش دان  تیریمد  ری ، 
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ا  یانجی م اثر غ (  H0فرض  دیی أت(  کندینم  فا یرا بصورت کامل  برابر    میمستق ری و    ۳64/۰آن 

  ی شتری بمثبت    راث  یسازمان  یبر نوآور  میمستق   قیاز طر  یمنابع انسان  تیریمد  جهیاست. در نت 

 دارد.
 

 پیشنهادات و  يریگجهینت
انسانی    که به عنوان سرمایه  شودمیها تلقی  سازمان  منبع ارزشمند برای  انش به عنوان یکد

دهد  می ها اجازهابزاری شناخته شده که به سازمانمدیریت دانش به عنوان  .گرددپدیدار می 

بر انعطافبهره  تا  و  وری،  رقابت  نوآوریپذیری  و  ارزش  افزایش  به  نیاز  دارد،  که  پذیری 

 . نماید تأکید
نقش مـدیریت دانـش در رابطـه بـا اقـدامات مـدیریت منـابع انسانی در این مقاله به بحث  

نشان داد که اقدامات منابع انسانی    پژوهش ه است. نتایج  ثیر آن بر نوآوری پرداخته شدأو ت

های مدیریت دانش و درمواجهه با فرآیندهای  بـه طـور مسـتقیم و غیرمستقیم از طرین قابلیت

های مطالعات این است که مدیران  نوآوری مرتبط است. از مصادیق کاربردهای عملی یافته 

متنوعی از کاربردها    هانسانی سـازمان خود را از طرین دامن   ه نیاز دارند تا به طور فعال سرمای

از جمله  انسانی  منابع  مدیریت  اعمال  و  و  و    رهبری خدمات  اطالعات  و  واحدها  مدیریت 

هـا درکسب، تسهیم و  به منظور تحریک انگیزش آن،  رسانی مثمررهبری کارکنان و اطالع

ی در مدیریت دانش  یباالتری از توانا  در همین راستا، سطح .  نمایندکاربرد دانش، مدیریت  

ای را که درنهایت منجر به عملکردی نـو و خالقیتی جدید تواند تفکرات خالق و نوآورانهمی

که بتوانند اهمیت ظرفیت مدیریت دانش را در سازمان    شود را برانگیزاند. مدیران در صورتی 

مناب  ؛بشناسند مدیریت  اقدامات  ارتباط  توسعه  و  ایجاد  نوآوری  برای  عملکرد  و  انسانی  ع 

های اساسی  مطلوب، نقش بسیار درخشان و قابل قبولی خواهند داشت و البته که باید فعالیت

کار گیرند که  مدیریت منابع انسانی را برای انگیزش و استفاده از ظرفیت مدیریت دانش به 

ها و عملکرد مطلوب  ای در سازمانبه نتایج و پیامدهای نوآورانه  منجر  درنهایت این اقدامات 

واقع مدیریت منابع انسانی عالوه بر گسترش و بالندگی حوزه منابع انسانی زمینه  به  .گرددمی
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نماید که درنهایت به حصول  میهای متعدد دانش را در سازمان فراهم  استقرار و تعالی بخش 

 نوآوری و خالقیت در عملکرد و خدمات در جامعه هدف دست یابد. 

ها  دانش و روابط متقابل آن تیریو مد یبر نوآور یمنابع انسان تیریمد ری ث أت در رابطه با 

انجام شده است، اما در خصوص    یار ی بس  های پژوهش داخل و خارج از کشور    ن قاتوسط محق 

  های پژوهش   یسازمان  یورآبر نو  میانجی مدیریت دانش  ی با تکیه برمنابع انسان  تیریمد  ری ثأت

صورت   اندکی کشور  داخل  پاسخ  است   گرفته   در  رقابت  که  عرصه  در  جامعه  نیاز  گوی 

 المللی نخواهد بود.بین 

دقیق و  که به طور    مورد آزمون قرار گرفتهارائه و    و بسیط  کامل  یمدل  ژوهش،پ  ن یارد

گذشته تنها توجه    هایپژوهش که در    هاسازه  ثیرگذاری أاصلی و ت  یرهای نقش متغ  واضح  

  ان ی م  ارتباط  بدست آمده  جی نتابر اساس  کند.  یم  تبیینها شده بود را  به آن  یو مستقل   اندک

  ی منابع انسان  تیریمد  ن ین بیهمچن  . است  دار و مثبتمعنی  یسازمان  یدانش و نوآور  تیریمد

منابع    تیریمد  میمستق ری ارتباط غ جیوجود دارد. هرچند نتا  یم ی دانش ارتباط مستق   تیریو مد

نوآور  یانسان قو  یسازمان  یبا  مینم  یرا  رابطه  انسان  تیریمد  انی دانند،  نوآور  یمنابع    ی و 

 .قابل قبول است یسازمان

 ت یریمد  یگریانجی با م  یسازمان  یبر نوآور  یمنابع انسان  تیری: مدپژوهش   یاصل  هی فرض 

 . است رگذاری دانش تأث

  ی گذارری ث أدانش در ت  تی ریمد ،مدهآبدست  Z   زمون سوبل و مقدار آمارهآبا توجه به   

  بیتوان با توجه به ضریم  یبه عبارت .  نقش دارد  یسازمان  یبر نوآور  یمنابع انسان  تیریمد

مثبت   ر ی تأث ی انجی م ه عنوان ب  شدان تیریمدنقش  ی با تکیه برمنابع انسان تیریگفت مد ری مس

مثبت    مستخرج  ری مس  بیضر  چراکهدارد،    ی سازمان  ینوآور  یندی بر عوامل فرا  ی و معنادار

  ی نوآور  یندی، عوامل فرایمنابع انسان  تیریدانش در مد  تیریاثر مد  با بهبود  ن ی. بنابرااست

فرا  رشد  یسازمان افت آن، عوامل  با  م  ی سازمان  ی نوآور  یندیو  از  ابدییکاهش  با    ی طرف. 

مستق رابطه  معناداربودن  به  انسان  تیریمد  ن یب  می توجه  نوآور  یمنابع  مدل   یسازمان  یو  در 

  د ییأ)ت  کندینم  فایرا بصورت کامل ا  یانجی دانش نقش م  تی ریمد  ری ، متغ H2)هی فرض  دیی أ)ت

 ق یاز طر  یمنابع انسان  تیریمد  جهی است. در نت   ۰/ ۳64آن برابر    می مستق ری و اثر غ  H0)  فرض



 1401 پاییز |  32شماره  |سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 94

 

گذارد.  به  یم یشتری ب  ری ثأو توسعه شهر تهران  ت ن یمأدر مراکز ت یسازمان یبر نوآور میمستق 

  با    یسازمان  یبر نـوآور  یمنابع انسان  تیریگفت که اقدامات مد  ن ی توان چنیم  گریعبارت د

 VAF که در آزمون آماره  4۰/۰مقدار    و   است  دارمعنی  ی انجی م  به عنوان   دانش   تیریمد  ثیر أت

است آمده  ب  ی معن   ن یبد   .بدست  که  رهبر  کیاز    ش یاست  اثر  از  انسان  یسوم  بر   یمنابع 

  نی ا  جهی. نت گرددمی ن یی تب  میرمستق ی غ بصورت دانش  یانجی م ری متغ  قیاز طر یسازمان ینوآور

 . ( تطابق دارد۱۳۹۵مقدم و مهمان نوازان ) پژوهش با  پژوهش 

 .دارد یداریمعن  ری ث أ بر مدیریت دانش ت  یمنابع انسان تیری: مد(H1) ۱ ی فرع هی فرض

نتا م  جیطبق  آمده  تیبه دست  داشت  اظهار  انسان  تیریمد  ری ث أتوان  مدیریت بر    یمنابع 

  شی با افزا  یعن، یدار استیشهر تهران معن  یست یو توسعه خدمات بهز  ن ی مأدر مراکز ت   دانش 

مد انسان  تیریاثر  دانش  ،  یمنابع  مدیرت  مالحظه  شیافزا  زی نمیزان    د یی أت )  ابدییم  ی اقابل 

نت H1)فرض نتا  یجهی.  با  آمده  در    جیبدست  آمـده  ا  هایپژوهش بدست  و    وغلوآیمام 

  ق یتطب   دانند،ثر میؤرا م  دانش که نقش مدیریت منابع انسانی را در خلق    (۲۰۱۵)  ۱همکاران 

 .دارد

 . دارد یداریمعن  تباطرا  یسـازمان ینـوآور اب ی: مدیریت منابع انسان۲ ی فرع هی فرض

نوآوری بر    یمدیریت منابع انسان  ری ث أتوان اظهار داشت تیبه دست آمده م  جینتا  بر  طبقمن 

  شی با افزا  ی عن ی  ،  دار استیشهر تهران معن  یستیو توسعه خدمات بهز  ن یمأدر مراکز ت  سازمانی

  د یی أت )  ابدییم  یاقابل مالحظه  شیافزا  زی ن وری سازمانی  آسطح نو،  یمنابع انسان  تیریاثر مد

  زاده یهاد  های پژوهش در    ـدهبدسـت آم  جیبـا نتـا  هیفرض  ن یدر ا   حاصله یجهی نت  .   H2)فرض

اثرات مثبت    که بر ،   (۲۰۱۵)  ۳و همکاران   تاالیو ر  (۲۰۰7)  ۲و فاستر  (۱۳۹۱مقدم و همکاران  )

 . دارد  یهمخوان  ،همحور بر روی عملکرد نوآوری نیز تأیید گردیدانسانی دانش   مدیریت منابع

 . دارد یداریمعن  ری ثأت  یسازمان ینوآور دانش بر تیری:  مد۳ ی فرع هی فرض

 

1. Aymam Oghlo et al  

2. Foster 

3. Ritala et al 
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  یسازمان  یدانش  بر نوآور  تیریمد  ری ثأ توان اظهار داشت تیبه دست آمده م  جیطبق نتا

  زان ی م  ش یبا افزا  یعن ی  ،دار استیشهر تهران معن  یست یو توسعه خدمات بهز  ن ی مأدر مراکز ت

نوآور دانش،  تیریمد   ی جه ینت  H3).فرض  دیی أت)  ابدییم  ش ی افزا  زی ن  یسازمان  یسطح 

(؛ هائو و ۲۰۱6) ۱شنگ و چن  هایپژوهش بدست آمـده در  جیبا نتا ه ی فرض  ن ی در ا مستخرج

دانش را   میتسه نامحقق  ن ی است. ا راستا( هم۱۳۹۱و همکاران ) یوسف ی( و ۲۰۱۳) ۲همکاران 

 .دانند یثر و مرتبط با نوآوری مؤم

بهزیستی تهران  سازمان    نوآوری در عملکردبر    مدیریت دانش برای اینکه تأثیر میانجی  

می یابد،  شاخصافزایش  را  توانیم  کارکنان  عملکرد  انسانی های  منابع  مدیریت  کمک  با 

از آن جمله است  تقویت مدیریت اطالعات و تقویت واحدها و افزایش سطح    ، تقویت نماییم

ارائه خدمات،    رسانی و افزایش انگیزه و توان کارکنان و درنهایت تقویت رهبری دراطالع

واحدها  که   مدیریت  حاصله  نتایج  براساس  بین  این  پررنگدر  دیگر  نقش  به  نسبت  تری 

 ها دارد. شاخص

فرایندی    نوآوریدر سازمان بهزیستی تهران شاخص    پژوهش های  همچنین با توجه به یافته

 های جدیدها و روشاستفاده از فناوریدهنده  از جایگاه ممتازی برخوردار است که نشان

نماید تا  سانی را دو چندان میو این مطلب وظیفه مدیران منابع ان  باشدمیبرای ارائه خدمات  

 آوردهای جدیدتری دست یابند.  های مربوطه بتوانند به دستبا تقویت حوزه

منابع   تیریمـد  های فعالیت  ن یب  پژوهش  یاصل  یهی شدن فرض  دأیی ت  رب  کیدأو با ت  ت یدر نها

و توسعه خدمات    ن یمأدانش در مراکز ت  تیریبر مد  هی و با تک   یسازمان  ینـوآور  ربـ  یانسان

ات عملی و کاربردی شنهادی وان پتی مبنابراین  وجود دارد.    یدار یتهران ارتباط معن  یست یبهز

 : داد زیر را ارائه

رسانی بتواند خدمات جدیدی که  ی حوزه اطالعهاشاخصی با نظارت بر  منابع انسان  تیریمد ✓

تا در مجموع با  نمایدیده را ارائه گرد جادیا ینوآور ندیفرا در سازمان بهزیستی و با رویکرد

 ها توفیق حاصل شود. اقبال جوامع هدف به سمت کاهش آسیب

 

1. Sheng & Chen 
2. Hao et al 



 1401 پاییز |  32شماره  |سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 96

 

مدیریت منابع انسانی با بکارگیری صحیح مدیریت اطالعات با رویکرد ترکیب سازوکارهای   ✓

ثیر بسزایی در افزایش سطح دانش  أنشر دانش ازآن جمله اینترنت و مجاری کسب اطالعات، ت

کار آگاهی  به  و  دانش  این  تبدیل  و  ضمنی  دانش  به  دسترسی  و  داشت  خواهد  کنان 

های صاحب اندیشه در نهایت منجر  سازی دانش در سطح سازمان و واحدها و بخشاجتماعی

 د.به نوآوری خواهد ش

ها و نیاز روزافزون به رویکردهای جدید دانش،  دستورالعمل  با توجه به گستردگی فعالیت ✓

سازی دانش و ترکیب دانش را  از جمله بیرونی  دانش    تیریمد  ی هاشاخصمدون استفاده از  

 .گرددسازی پیادهدر سازمان   ینوآور ندیفرآ شیافزابکارگیری و جهت 

ی از طریق مدیریت کارکنان و  دانش بر عملکرد منابع انسان  تیریمد  گذارری ث أتی  هاشاخص ✓

طبق دستورالعملی به    یسازمان  ینوآور  ش ی جهت افزای گردیده و به  ی مدیریت واحدها شناسا

 . گرددواحدهای تحصص ابالغ 

بیرونی سازمان و توانمندی  و توسعه  قی واحد تحق  ✓ ها و تهدیدهای  به منظور شناخت محیط 

 . گردد جادیا بهزیستی تهراندر واحدهای سازمانی 

مان توجه در بکارگیری مدیریت دانش عامل مهمی است که در بهبود رهبری در خدمات ساز ✓

 ی خواهد داشت.  یثیر بسزاأت

می  ✓ انسانی  منابع  عالی  امدیران  افرادتوانند  بین  تعامل  بر  ز طریق  نظارت  در    و  عملکردشان 

سپس زمینه انتقال دانش    سازی آن در حین فعالیت سازمانی وتبدیل دانش ضمنی به اجتماعی

 .برقرار نمایندرا 

 

ORCID 
Zhoobin Kaboli  https://orcid.org/0000-0003-2345-

2678   

Mohammad Shah 

Hosseini 
 https://orcid.org/0000-0002-5226-

0299   

 

 

https://orcid.org/0000-0003-2345-2678
https://orcid.org/0000-0003-2345-2678
https://orcid.org/0000-0002-5226-0299
https://orcid.org/0000-0002-5226-0299
https://orcid.org/0000-0003-2345-2678
https://orcid.org/0000-0002-5226-0299


 97  |  حسینیکابلی و شاه

 

 منابع 
( منصور.  مومنی،  و  و کاربرد آن در مدیریت  (.۱۳۸۱آذر، عادل  تحلیل آماری. آمار  ، جلد دوم، 

 تهران: انتشارات سمت. 

 .تهران: ترمه. هاسازمانها و خالقیت و نوآوری در انسان (. ۱۳77آقایی فیشانی، تیمور. )

زاده مطلق، محمد، ، ترجمه تقیمدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک(.  ۱۳۹۵اشیلینگ، ملیسا .)

 های فرهنگی.چاپ چهارم، دفتر پژوهش 

 . تهران: نشر نی. مدیریت عمومی(. ۱۳۸۳الوانی، سید مهدی .)

ترجمه رحمان سرشت، حسین.    مدیریت دانش، (.  ۱۳7۹داونپورت، توماس اج؛ پروساک، الرنس. )

 تهران: نشر ساپکو.

، چاپ نوزدهم، ترجمه طلوع،  های مدیریت در سده بیست ویکچالش  (.۱۳۹۳)  دراکر، پیترفردینالد.

 محمود. تهران،انتشارات رسا.

مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری    ارائه(.  ۱۳۹۲دلیرپور، مصطفی و یعقوبی، سعید. ) 
 دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران.سازمانی و نوآوری. 

( ای.  دیوید  سنزو،  دی  پی،  استیفن  مدیریت(.  ۱۳۹۸رابینز  و  مبانی  سیدمحمد  اعرابی،  ترجمه   ،

 ی.های فرهنگحمیدرفیعی، محمدعلی و  اسراری،بهروز. تهران: دفتر پژوهش 

کارآفرینی سازمانی، ارتباط آن با عملکرد (. ۱۳۸۹رضایی دیزگاه، مراد و عسگری تمیجانی، آمنه .)
 . اولین  کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی. باالی منابع انسانی

 . تهران: سمت. مبانی سازمان و مدیریت(. ۱۳۸۰رضائیان ، علی. )

 ، انتشارات کیا.۱۸. تهران: چاپ و مبانی کارآفرینیاصول (. ۱۳۸۹کیا، مهدی .)سعیدی 

:  محمود. تهران  ،محمد و شیرازی  ،ترجمه صائبی  روش تحقیق در مدیریت،(.  ۱۳۸6سکاران، اوما .) 

 ریزی. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه 

  ، دانشگاه پیام نور.اصول مدیریت آموزشی .(۱۳۸۹بند، علی. )عالقه

 ، جهاد دانشگاهی.مبانی علم اصفهان(. ۱۳۸۰گلستان هاشمی، سید مهدی. )

 زاده، محمد. تهران:  نشر کتابدار.ترجمه حسن   دانش، سنجش و ارزیابی،(.  ۱۳۸6مالهوترا، یوگش.) 

فصلنامه مدیریت و  (. مدیریت دانش با محوریت نوآوری. ۱۳۸۸مشبکی ، اصغر و زارعی ، عظیم. )  
 .۱6شماره  ،توسعه



 1401 پاییز |  32شماره  |سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 98

 

 . تهران: میر. مدیریت منابع انسانی و روابط کار(. ۱۳۸۱میرسپاسی ، ناصر.)

 انتشارات گوهر.  خالقیت و نوآوری )فردی، گروهی، سازمانی(.(. ۱۳۸4میرمیران، سیدجلیل. ) 

(. بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر  ۱۳۹۵هاشمی، سید حامد؛ اکرادی، احسان و یوسفی، مینو. )

 . ۲۰-۱(،  ۸)۳،  های معناییفصلنامه بازیابی دانش و نظام وآوری  سازمانی.  مدیریت دانش و ن
بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش  (. ۱۳۹۱جعفر و سلیمانی، محمد. ) یوسفی، احسان؛ صادق فیضی،

 . ابتکار و خالقیت در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی.بر نوآوری
References 
Albrecht,k.  (2003).  Organizational Intelligence Survey Preliminary  

Assessmen Australian  Managers. Australian institute of management.  

September. 

Askling, B., Lycke, K.H. and Stave, O. (2004). Institutional leadership and 

leeway – important 

Balthazard P. (2004). Organizational culture and knowledge management 

success: assessing  thebehavior-performance continuum.  Journal of 

Knowledge Management; 38(61): 8-21. 

Blanchard, Anita L. Henle, Christine A.(2008). Correlates of different forms 

of cyberloafing: The  role of norms and external locus of control. 

Computers in Human  Behavior 24 , 1067–1084 

Chang ,S.C.and Lee,M.S. (2008). The Linkage between knowledge 

accumulation capability and  organizational innovation. Journal of 

Knowledge Managament, 12(1), 3-20. 

Chang, S., Gong, Y. & Shum, C. (2011). Promoting innovation in hospitality 

companies through human resource management practices. 

International Journal of Hospitality Management. 

Chen, C. J. & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and 

innovation performance - The mediating role of knowledge 

management capacity. Journal of Business Research, 62(1), 104-114. 

Daft , R. L. , Noe , R. A. (2002). Organizational behavior , Fort work: Harcourt 

college. 

Damanpour, F., & Marguerite S. (2008). Characteristics of innovation and 

innovation adoption in public organizations: Assessing the role of 

managers. Journal of public administration research & theory, 19, 495-

522. 

David Malone  ).2002(. Knowledje manegment,   Amodel for organizational 

learning.  International   Journal of Accounting Information System, 

Vol.3 

Hung, C.Y, et al(2005), Critical factors in adopting a knowledge management 

system for the pharmaceutical industry. Industrial management and 

data systems, 105(4), 164-183. 



 99  |  حسینیکابلی و شاه

 

Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). 

Impact of TQM and Organizational Learning on Innovation 

Performance in the High-Tech Industry. International Business Review, 

2(20), 213-225. 

Kim, Y. (2003). How will market orientation and environment and firm’s 

character influence performance? Journal of Cross Cultural 

Management. 
Aghaei Fishani, Teymour. (1998). Creativity and innovation in people and 

organizations. Tehran: Termeh. [In Persian]. 

Alagheband, Ali. (2009). Principles of educational management of Payam 

Noor University. [In Persian]. 

Alvani, Seyyed Mehdi. (2013). General management. Tehran: Ney 

Publishing. [In Persian]. 

Azar, Adel and Momeni, Mansour. (2002). Statistics and its application in 

management, second volume, statistical analysis. Tehran: Samt 

Publications. [In Persian]. 

Dalirpour, Mustafa and Yaqoubi, Saeed. (2012). Providing a model to 

investigate the effect of knowledge management on organizational 

learning and innovation. 10th International Industrial Engineering 

Conference, Tehran. [In Persian]. 

Davenport, Thomas Edge, Prusak, Lawrence. (2000). Knowledge 

management, translated by Rahman Sarasht, Hossein. Tehran, Sapco 

Publishing. [In Persian]. 

Drucker, Peter Ferdinald. (2013). Management challenges in the 21st century, 

19th edition, translated by Tolou’, Mahmoud. Tehran, Rasa 

Publications. [In Persian]. 

Eshiling, Melissa. (2015). Strategic management of technological innovation, 

translated by Taghizadeh Mutlaq, Mohammad, 4th edition, cultural 

research office. [In Persian]. 

Golestan Hashemi, Seyyed Mehdi. (2001). Basics of Isfahan Science, 

Academic Jihad. [In Persian]. 

Hashemi, Seyed Hamed, Akradi, Ehsan, Yousefi, Mino. (2015). Investigating 

the impact of human resource management on knowledge management 

and organizational innovation. Knowledge Retrieval and Semantic 

Systems Quarterly, 3(8), 1-20. [In Persian]. 

Malhotra, Yogesh. (2007). knowledge, measurement and evaluation, 

translated by Hassanzadeh, Mohammad. Tehran, Librarian Publishing. 

[In Persian]. 

Mirmiran Seyed Jalil. (2005). Creativity and innovation (individual, group, 

organizational). Gohar Publications. [In Persian]. 

Mirsepasi, Nasser. (2011). Human resource management and labor relations, 

Tehran, Mir. [In Persian]. 



 1401 پاییز|  32شماره  |سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام | 100

 

Moshbaki, Asghar and Zarei, Azim. (2008). Knowledge management with 

innovation focus. Management and Development Quarterly, No. 16. [In 

Persian]. 

Rezaei Dizgah, Murad and Asgari Tamijani, Ameneh. (2010). Organizational 

entrepreneurship, its relationship with high performance of human 

resources. The first international conference on management, 

innovation and entrepreneurship. [In Persian]. 

Rezaeian, Ali. (2008). Fundamentals of Organization and Management, 

Tehran, Samt. [In Persian]. 

Robbins, Stephen P., DiCenzo, David E. (2018). Fundamentals of Arabic 

Translation Management, Seyed Mohammad and Hamid Darfiei, 

Mohammad Ali and Asrari, Behrouz Tehran: Cultural Research Office. 

[In Persian]. 

Saeedi Kia, Mahdi. (2009). Principles and basics of entrepreneurship, 

Tehran: 18th edition, Kia publications. [In Persian]. 

Sekaran, Uma. (2016). Research method in translation management Saebi 

Mohammad and Shirazi Mahmood. Tehran, Higher Institute of 

Management and Planning Education and Research. [In Persian]. 

Yousefi, Ehsan, Sadegh Feizi, Jafar and Soleimani, Mohammad. (2012). 

Investigating the impact of knowledge management on innovation. 

Innovation and creativity in the humanities of Islamic Azad University. 

[In Persian]. 
۱

 

مقاله:   این  به  )محمد،  حسینیشاه استناد  مد(.  ۱4۰۱.  اثر  انسان  تیریمطالعه  نوآور  یمنابع  تک  یسازمان  یدر  بر    هیبا 

 .  ۱۰۰-6۹(، ۳۲)۹، های معناییبازیابی دانش و نظام. تهران( یستیبهز دانش) مورد مطالعه کارکنان تیریمد

 Name of Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License. 

 

 


