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Abstract 

Nowadays, successful organizations are able to make better use of opportunities 

by increasing creativity and innovation. Organizations can influence people's skills, 

attitudes, and behaviors through actions such as training and human resource 

development. The purpose of this study is to investigate the mediating role of 

intellectual capital in the impact of education and human resource development on 

innovative performance of the Gilan Teachers in the Basij Organization. The method 

of the present study is applied in terms of purpose and according to the method, it is 

a descriptive correlational research that the required data has been collected using a 

questionnaire and a survey method. Since the level of analysis in this research is 

organizational, its statistical population includes 188 working groups (righteous 

workshops, political and insightful meetings, righteous circles( Halghe Salehin)), 

held in the Gilan Teachers' of Basij Organization (Gilan University, Payame Noor 
University, Islamic Azad University). That all 188 working groups were selected as 

a sample. The collected data were analyzed using SPSS19 and SmartPLS2 software. 

Findings showed that the variable of intellectual capital acts as a "partial mediator" 

in the effect of training in the workshop of the righteous on innovative performance. 

Also it acts as a "complete mediator" in the effect of political and insightful 

meetings as well as the circles of the righteous on innovative performance. 
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 آموزش تأثیرگذاري در فکري سرمایه اي واسطه نقش

 نوآورانه عملکرد بر انسانی منابع توسعه و

 گیالن استان استادان سازمان بسیج در
 

 ، محمد علیداد ابهریدکتر مهناز همتی نوعدوست گیالنی

 21/22/2911تاریخ دریافت: 

 21/52/2055تاریخ پذیرش: 

 چکیده
طریاق  از  هاا  هاا بهتار اساتهاده کننادز ساازمان      نوآوری، از فرصت و خالقیت افزایش اند که بتوانند با هایی موفق امروزه سازمان

 ایان  هاد  ز دهناد  قارار  تاثییر  را تحات  افاراد  رفتاار  و هاا  نگارش  ها، مهارت توانند انسانی می نیروی توسعه و آموزش نظیر اقداماتی
 سازمان بسای   در نوآورانه عملکرد بر انسانی منابع توسعه و آموزش تثییرگذاری در فکری سرمایه ایِ واسطه نقش بررسی پژوهش،
 است همبستگی نوع از توصیهی تحقیقی روش، برحسب و کاربردی هد ، نظر از حاضر، پژوهش روشز است گیالن استان استادان

 ایان  در تحلیا   ساط   کاه  آنجاا  ازز اسات  شاده  آوری جماع  نیاز مورد های داده پیمایشی، روش و پرسشنامه ابزار کارگیری به با که
 بصایرتی،  و سیاسای  هاای  نشست صالحین، های کارگاه) کارگروه 211 آن، شام  آماری جامعه است، سازمانی صورت به پژوهش
( اساالمی  آزاد دانشاگاه  ناور،  پیاام  دانشگاه گیالن، دانشگاه) گیالن استان استادان بسی  سازمان در برگزارشده ،(صالحین های حلقه

  SmartPLS2 و SPSS19 افزارهاای  نارم  طریق از شدهآوری جمع های دادهز شدند تعیین نمونه عنوان به کارگروه 211 همه است که

 باه  نوآوراناه  عملکارد  بار  صالحین کارگاه در آموزش تثییر در فکری سرمایه که متغیر دادند نشان ها یافتهز گرفتند قرار بررسی مورد
 میاانجی » عناوان  باه  نوآوراناه  عملکارد  بار  صاالحین  های نیز حلقه و بصیرتی و سیاسی های نشست تثییر  در و «جزئی میانجی» عنوان
 زکند می عم  «کام 

 

کارگاه و حلقه صالحین، نشست سیاسی و بصیرتی، آموزش و توسعه منابع انسانی، سرمایه فکری و ها:  کلیدواژه
 عملکرد نوآورانهز
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 مقدمه
 ستها و برنامه استیمحصول، خدمت، دستگاه، س کیرفتار مربوط به  ای دهیا کی 2ینوآور

در ، و (1552 ،1شانان ی)داماانوور و گواال کر   سازمان قرار گرفته است رشیمورد پذ بوده، دیکه جد

 ةدر ارائا  یدیا کل ینقش ، و(1551 ،9و همکاران نای)هرملضرورت بوده آشهته،  یاقتصاد طیمح کی

، 0دارد )منات  و همکااران   افازوده  ارزش جااد یا قیا خادمات منحصار باه فارد از طر     یاا محصوالت 

 ز(1552

آورد و ضمن شاناخت   یرو یو نوآور تیبه خالق دی، باریمتالطم و متغ یایدن مواجهه با یبرا

و  انیا )نمام دیا و تاازه تادارد د   عیباد  های پاسخبا آنها  ییارویرو یبرا ط،یو تحوالت مح راتییتغ

دارد )کاوهن و   نیز تثییر نوآوری مجموعه و سازمان افراد بر 2نوآورانة عملکرد(ز 2910 ،یاله ضیف

 باه کاارگیری   و دادن بهباود  ناو کاردن و   باه دنباال  نوآوراناه   عملکردبه طور کلی، (ز 2116، 6کلور

 نوآوراناه  ملکردفقدان ع(ز 1522، 7است )گاندی و همکاران سازمان در نوآوری مختلف های جنبه

رحماان  خواهاد داشات )   پای در  یات هیکااهش ک و  وری کاهش بهرهی، نظیر منه یو آیار  ینتا نیز

پور افروزی  ی)نباست تراز با نابودی سازمان درازمدت هم ،تیدر نها(؛ و 2917 ،یسرشت و هاشم

  (ز2911 ،یمتول شیو درو

اند که برای بهباود عملکارد نوآوراناه     ها به این نتیجه رسیده سازمان ،یمسائل نیچن با وجود لذا

 ز(1529، 1کیا )کاان کو توانناد از آماوزش و بهساازی کارکناان خاود اساتهاده کنناد         کارکنان می

فنااوری   ،یجهاان  ةورود باه جامعا   ریا نظ تادان،هاا و اسا   دانشاگاه  یِرو شیپ رِیهای اخ دنبال چالش به

 ،یو ناوآور  ینیکاارآفر  قیو تشو یاصالحات سازمان شیتوسعه، افزا  حال در اطالعات و ارتباطاتِ

از  1ی،مناابع انساان   راهباردی  تیریپرسن  در ساط  کارکناان باه ماد     تیریتمرکز متخصصان از مد

 ویتسا ) اسات  افتهی رییتغ ی،دیکارکنان کل تیریدر سطوح مد 25یجمله آموزش و توسعه منابع انسان
 

1. Innovation 
2. Damanpour & Gopalakrishnan 
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شود تاا افاراد بتوانناد متناساب باا       آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می اجرایز (1551 ،2ویو ال

آماوزش و   ،اینو بر کارایی خاود بیهزاینادز بناابر    هندهایشان را ادامه د تغییرات، به طور مؤیر فعالیت

 کارکناان مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی  از سویشده  ریزی بهسازی، کوشش مداوم و برنامه

یک  ،الزم به ذکر است که آموزشتز عملکرد نوآورانه اس یو عملکرد سازمانی و حرکت به سو

نیساتز   شادنی  تماام ماداوم و همیشاگی اسات و موقات و      یندافرها و یک  وظیهه اساسی در سازمان

هماه  مادیر یاا زیردسات     ،کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغ  ساده یا پیچیده

های جدیاد هساتند و بایاد هماواره بارای بهتار        محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت

 ناد )جلیلوناد،  کنهاا و اطالعاات جدیادی کساب      روش ا  از هر نوع که باشد ا  انجام دادن کار خود

 (ز2911

آموزش همواره به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی مطرح بوده و در تدوین 

های توسعه به عنوان عاملی مهم مورد توجه قارار گرفتاه اساتز چنانچاه آماوزش باه صاورت         برنامه

شود و این مهم نیز، پایه و اساسی برای شک  گیاری   صحی  اجرایی شود، موجب رضایت افراد می

وری نیاروی   توانناد بهاره   ه فکری استز آموزش و سرمایه فکری نیز از عواملی هستند که مای سرمای

هاا و   این در حالی است که یکای از جنباه   (ز2911انسانی را توسعه دهند )اخوان و کاظمی گرجی، 

و همکاران،  1وری نیروی انسانی منجر شود، عملکرد نوآورانه است )لیو تواند به بهره عواملی که می

توان ادعا کرد که آموزش قادر است در عملکرد نوآورانه نیز نقش داشاته باشاد    (ز بنابراین می1529

 گیردز که در این تحقیق به عنوان یک فرضیه مورد ارزیابی قرار می

جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه فکری بنیاان نهااده شاده و مااده     در این بین باید افزود که 

در  یمشارکت در بازارهای اماروز  ه منظورها ب انش و اطالعات استز سازماننخستین و اصلی آن د

 برای بهباود عملکارد خاود باه اطالعاات و داناش نیازمندناد )خاونادکار و متقای،          ،هر شک  و نوع

هاای   ای از داناش، اطالعاات، دارایای    سارمایه فکاری مجموعاه    کاه  اعتقاد دارد «استوارتز »(2911

 تواند برای ایجاد یروت باه کارگرفتاه شاود    گیری سازمانی است که میفکری، تجربه، رقابت و یاد

باید دانست که سرمایه فکری و سرمایه انسانی با دانش، تجربیات و مهارت، منابع (ز 1551 ،9)بنتی 
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کارکردهای مدیریت راهبردی مناابع انساانی    ،شوندز از طرفی ارزشمندی برای سازمان محسوب می

یااروی انسااانی، ابزارهااایی باارای ارتقااا و تقویاات دانااش کارکنااان و  همچااون آمااوزش و بهسااازی ن

کاه یکای از    از آنجاا (ز 2116، 2)یونادانت و همکااران   شوند تجربیات آنان در سازمان محسوب می

توسعه کشور و  برایاهدا  عمده نظام آموزش عالی، پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز 

کمک به ح  مسائ  جامعه است؛ اگر نتوان دانش و مهارت نیروی انساانی را باا تکیاه بار نیازهاای      

یند توسعه اقتصادی، اجتمااعی و فرهنگای باا مشاک  عماده      اها در فر جامعه توسعه بخشید، دانشگاه

منادی از   بهاره ، لدر مرحلاه او  تادانترین اهدا  تشکی  سازمان بسی  اس از مهمدز مواجه خواهند ش

 در مقابله با جنگ نرم دشمن استز تادانکارایی متهاوت اس

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیران آموزش ، یعنی برای تحقق این سه رسالت عمده

هاای صاحی  آموزشای و بسترساازی بارای       جملاه روش  از ،هاای کاالن   ریزی عالی بایستی به برنامه

هاای آن   هاور رسااندن عملکارد نوآوراناه و برخاورداری از مزیات      به ظ با هد های فکری  سرمایه

در شرایط حساا  کناونی و باا توجاه باه تغییار و تحاوالت ساریع دنیاا و نیااز            ،بنابراین زندکنتوجه 

ناپذیر به تطابق با پیشرفت و تغییرات علوم، هد  از این پژوهش، بررسای تاثییر آماوزش و     اجتناب

 تادان بسایجی اسا در باین  سارمایه فکاری    ایِ با نقش واسطه ،نوآورانهر عملکرد دتوسعه منابع انسانی 

گیالن است تا با شناسایی ارتباط بین این متغیرها بتوان راهکارهایی برای افزایش استان های  دانشگاه

آیاا  :سؤال اصالی تحقیاق ایان اسات     ،با توجه به مطالب ذکرشدهدز میزان عملکرد نوآورانه ارائه کر

 بسایجی  اساتادان ثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکارد نوآوراناه   سرمایه فکری در ت

 ای دارد؟ نقش واسطه گیالن استان های دانشگاه
 

 مبانی نظری و پیشینة پژوهش
 مبانی نظری

 . آموزش و توسعه منابع انسانی1

توساعه   در عواما   ماؤیرترین  از یکای  کاه  متخصاص  و دیاده  آماوزش  افاراد  باه  سازمانی هر

انجاام   باه  را خاود  مثموریات  تا نیاز دارد رود، می شمار به کشور هر فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی

 

1. Youndt, et al 
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از جملاه آماوزش و بهساازی نیاروی      ی،منابع انساان  اقدامات (ز2911برساند )صبرکش و همکاران، 

هاا و   هاا، نگارش   توانناد مهاارت   ها مای  هستند که توسط آنها سازمان یهای اصل وهیانسانی، ابزار و ش

 موجاود ماورد تاثییر قارار دهناد      یِبه اهدا  سازمان  یو ن شانیکارهادادن انجام  یرفتار افراد را برا

 انساانی  نیاروی  کارآیی افزایش از عبارت انسانی، منابع مدیریت هد  (ز1559 ،2و کالرد نی)کل

 پرساش  ایان  باه  باوده،  انساانی  مناابع  مدیریت مطالعه راهنمای تواند می د ه اینز است سازمان در

 زیار  شرح به را هد  چهار معموالً زبکنند باید چه و کنند می چه انسانی منابع مدیران که دهد پاسخ

 :(2912ابطحی، ) شوند می قائ  انسانی منابع مدیریت برای

 اعتباار  ایجااد  و جامعاه  های نیاز قبال در مسئولیت احسا  از است عبارت اجتماعی: هد ز 2

 جامعه؛ در کارکنان و سازمان برای

 حاداکرر  و ساازمانی  هاای  هد  در قبال مسئولیت احسا  از است عبارت :سازمانی هد ز 1

 ها؛ هد  آن به رسیدن در انسانی نیروی تعهد و تخصص از استهاده

 اماور  واحاد  برعهده که وظایهی قبال در مسئولیت احسا  از است عبارت ای: وظیهه هد ز 9

 شود؛ می گذاشته سازمان اداری

 کارکناان  شخصای  هاای  هد  قبال در مسئولیت احسا  آن، از منظور اختصاصی: هد ز 0 

 استز سازمان در شاغ 

 یکارکناان را بارا   یهاا و رفتارهاا   تیا قابل ،ها تیها، ظرف تواند نگرش می یمنابع انسان تیریمد

 یبارا  یضارور  طیدر پارورش شارا   ینقش مهم ز لذامتثیر و اصالح کند یبه اهدا  سازمان دنیرس

از توانناد   هاا مای   کنادز ساازمان   مای  هاا یا یهاای ناوآور   توسعه فعالیت یافراد به سو تیو هدا عیتسر

عملکارد و پرداخات    یابیآموزش، ارز ،یابیشام  کارمند ی،منابع انسان تیریمد یراهبرد اقدامات

 یتعهد کارکنان و مشاارکت کاردن آنهاا در تهکار خاالو و ناوآور       زشیانگ یبرا یبه عنوان ابزار

 (ز1556، 1زبرگی)و استهاده کنند

 ایربخشای  تاوان  مای  آنهاا  درسات  کارگیری به با شده است که ارائه روش به طور کلی، شش

 ایجااد یاادگیری،   و آماوزش  شاروع  از پایش  انتظاارات  تعیین :کرد را تضمین های آموزشی دوره

از  پشاتیبانی  بارای  کاری محیط خلق، آموزش بودن کاربردی از یافتن اطمینان، گری مربی فرهنگ

 

1. Collin and Clark 

2. Weisberg 
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 و حها  و  جدیاد  هاای  مهاارت  کاارگیری  باه  بار  مساتمر  نظارت، جدید های مهارت کارگیری به

 (ز2911)صبرکش و همکاران،  یادگیری پایه نتای  از نگهداری

 

 . سرمایه فکری2

داناش   ،سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آنجنبه نامشهود اقتصاد بر پایه 

برای بهبود عملکرد خود به اطالعاات و   ،در هر شک  و نوعامروزی های  و اطالعات استز سازمان

ای  سرمایه فکاری مجموعاه   که اعتقاد دارد «استوارتز »(2911 دانش نیازمندند )خاوندکار و متقی،

تواند بارای   ای فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که میه از دانش، اطالعات، دارایی

های  سرمایه فکری تمام کارکنان، دانش سازمانی و توانایی ،ایجاد یروت به کارگرفته شودز در واقع

به عبارت دیگر،  زشود گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می افزوده در بر می آن را برای ایجاد ارزش

)محصاول نهاایی( در مقابا      داناش تاالش بارای اساتهاده ماؤیر از      :باارت اسات از  سرمایه فکری ع

ارائاه   جاامع  چاارچوبی  در را فکاری هاای   سارمایه  2بروکینگ(ز 1551 )ماده خام( )بنتی ، اطالعات

شاود )ماار، شایوما، و     مای  شاام   فکاری  های در سرمایه را زیرهای  مقوله چارچوب این استز کرده

 (:1550، 1نیلی

 مشتریان(؛  وفاداری و تولیدی تجاری نام و خدمات :شام بازار ) های دارایی 

 آن(؛  نظایر و سریهای  فرمول امتیاز، فکری  )شام : حق های دارایی 

 خصوصیات وها  کاری، ویژگی دانش آموزش، محور )شام : انسان های دارایی 

 و غیره(؛ ای  حرفه

 و  ای شبکههای  سیستم مشارکت، فرهنگ مدیریت، زیربنایی  )فلسهه های دارایی

 غیره(ز

 جامعه دانشگاهی قبول مورد و داشته تری وسیع پذیرش رسد می نظر به که عمومی تعریف اما

ایز  شاود: سارمایه انساانی، سارمایه سااختاری و سارمایه رابطاه        می جزء سه شام  گرفته است، قرار

 از سارمایه کاه   استز ایان  نوآوری و خالقیت منبع و سازمان یک دارایی ترین مهم انسانی سرمایه

 

1. Brooking 

2. Marr, Schiuma & Neely 
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و توساط   شاود  مای  خاارج  شارکت  از کارکناان  هماراه  گیارد،  مای  نشاثت  کارکنان استعداد و نبوغ

آنها  کار، دانش نیرویهای  شایستگی و ها شام  مهارت انسانی، سرمایه نیستز قاب  تملک شرکت

رفتاار   و اخاالو  و هستند و استعدادها ضروری و مهم سازمان موفقیت برای کههایی  رشته زمینه در

 تارد شارکت   هنگاام  کاه  هساتند  فکاری  هاای  دارایی از دسته آن ساختاری سرمایه شودز میها آن

عمومااً   و اشاخا   از مستق  ساختاری سرمایه بنابراین، مانندز می باقی شرکت در توسط کارکنان،

 آنهاا  باا  اسات کاه   هاایی  ساازمان  و ماردم  باا  شرکت روابط ارزش ای، رابطه سرمایه آشکار استز

 و های عرضه شبکه سازمانی، برون سهامداران با روابط شام  سرمایه این زدارند قراردادهای کاری

( و برندسازی گذاران سرمایه و شرکا بین ارتباط و مشتریان )وفاداری روابط شرکا، توزیع خدمات،

 (ز2919)شماخی و حبیبی، شود  برند( می شناخت و اعتبار و شهرت عملکرد، فلسهه،)

 

 . عملکرد نوآورانه3

شاود   مای  محساوب  هاا  ساازمان  بقاای  و موفقیات  در ماؤیر  عواما   از یکای  ناوآوری  ماروزه ا

 ایجااد  در شارکت  باه عملکارد   اغلاب  نوآورانه یا نوآوری عملکرد(ز 2911)اردکانی و همکاران، 

دارد )کاوهن و کلوار،    اشااره  خادمت  یاا  محصاول  تولیاد  فرایناد  و خدمت یا محصول در نوآوری

 نوآورانههای  ایده سازی تجاری و اختراع بخش دو به خود خدمت، یا در محصول (ز نوآوری2116

کاه   حاالی  در گارددز  می ارائه مشتریان به خدمات جدید و محصوالت قالب در شود که می تقسیم

 و طریاق جاذب   از خادمات  و محصوالت تولید فرایند در نوآورانه تغییرات فرایند، به در نوآوری

 کلیادی  ابازار  یک محصول نوآوری (ز1557، 2)روبرت  شود می اطالو جدیدهای  فناوری تطبیق

 هام  بازرگ  های هنوز سازمان اما است؛ رقابتی و فناورانه تغییرات بازار، در تغییرات با انطباو برای

 (ز1551، 1دنیلزدارند ) نوآورانه و جدید محصوالت توسعة زمینة در مشکالتی

محصاول، ناوآوری در فرایناد و     در ناوآوری » گاروه  ساه  را باه  نوآوری های عملکرد شاخص

 کاه باه   اسات  تولیاد  بارای  ابازاری  کننده فراهم تولیدی نوآوریکنندز  تقسیم می« نوآوری سازمانی

 منظور که گهت توان می واقع در داردز بهبودیافته اشاره و جدید خدمات و تولیدات ارائة و توسعه

 

1. Roberts 
2. Danneels 
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 به مالی منابع اختصا  خدمات جدید، ارائة در سازمان حد چه تا که است این نوآوری تولیدی از

 و حه  راستای در را ابزاری فرایندی نوآوری استز پیشتاز قبی  این مواردی از و توسعه و تحقیق

 بهبودیافتاه  یاا  جدیاد هاای   روش دربرگیرناده  و کند می فراهمها  هزینه جویی صرفه کیهیت و بهبود

 سازمان تاا  که است فرایندی این نوآوریِ از منظور واقع، در استز خدمت یا تحوی  توزیع تولید،

بوتاه آزماایش    باه  را کاار  انجام جدیدهای  روش و گیرد می کار را به جدیدهای  فناوری میزان چه

ناوآوری ساازمانی ابازاری بارای سانجش میازان        (ز2911گذارد )محمدی حسینی و همکااران،   می

هاای مادیریتی جدیاد و تمایا  بارای       وجو برای نظام های نوین مدیریتی، جست برخورداری از نظام

 (ز2911ها به سازمان است )کزازی و شول،  معرفی این نظام

 

 پیشینة پژوهش
 قاات یاساا  تحق  بار در ارتباط با متغیرهای پژوهش تحقیقات چندی صورت پذیرفتاه اساتز   

اسات   رماادی یهای غ ای از دارایی مجموعه ایمجموع تمام دانش  یفکر هیسرما(، 1522) 2یل هان و

داناش خاود را در حاوزه     سات یبا ناه تنهاا مای    رانیمدز شود عملکرد بهتر استهاده می جادیا یکه برا

 هیسارما  1ی،انساان  هیهاای آن )سارما   مؤلهاه  تیا تقو قیا از طر بایددهند، بلکه  شیافزا یفکر هیسرما

  ینتاا دز بوردازنا نیاز  حاوزه در ساازمان    نیا باه توساعه و گساترش ا   ( 0ای رابطاه  هیو سرما 9یساختار

هاای   تیا نقاش قابل و  ر عملکارد نوآوراناه  د یفکر هی( با عنوان تثییر سرما1522) لیپژوهش هان و 

ر عملکرد نوآوراناه دارد و  د یتثییر مربت معنادار یفکر هیبر دانش، نشان داد که سرما یمبتن یایپو

بار عملکارد    یفکار  هیسارما  یرگاذار یای در تثی واساطه  یر داناش نقشا  با  یمبتنا  یایا های پو تیقابل

 هیسارما  نیبا  ی( باا عناوان رواباط مههاوم    1556) 2،پژوهش کاناگ و تامساون    ینتاندز نوآورانه دار

نقاش   یفکار  هینشاان داد کاه سارما    ،یمنابع انسان تیریو مدراهبردی  یمنابع انسان تیریمد ،یفکر

راهباردی و عملکارد    یمناابع انساان   تیریبار ماد   یمناابع انساان   تیریماد  یرگاذار یدر تثیرا  یانجیم

 

1. Han & Li 
2. Human Capital 
3. Structural Capital 

4. Relational Capital 
5. Kong & Thomson 
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 یتاثییر کارکردهاا   زانیا م ی( باا عناوان بررسا   1551) 2پژوهش چان و هوناگ    ینتاز دارد یسازمان

مناابع   تیریمد یکارکردها نینشان داد که بی نیز سازمان یبر نوآور یراهبردی منابع انسان تیریمد

 کاه  یقا یتحق اساا   بار . دوجاود دار  یمعناادار  ةرابط یو فن یادار یو نوآور یراهبردی منابع انسان

 هیسارما  قیا کاه آماوزش از طر   افتیدر توان ی( انجام شد، م2911) یگرج یکاظم و اخوان توسط

 زدارد رابطه یانسان یروین یوربا بهره یفکر

 

 مدل مفهومی
سااخته شاده    حاضر به استناد مباانی نظاری و پیشاینه تحقیاق طراحای و      پژوهش مههومی مدل

بار، مدل بر این اسا  ماورد آزماون قارار گیاردز      شود که برای اولین استز در این تحقیق تالش می

 :است زیر شک  مدل مههومی تحقیق حاضر به

 

 
 

 (2332، ؛ کانگ و تامسون2312تحقیق )هان و لی،  مفهومی مدل .1 شکل

 

های  هایی که در قالب سه مرجع کارگاه در مورد مدل مههومی این تحقیق باید گهت آموزش

اناد تاا    شوند، در این مدل مورد ارزیابی قرار گرفته های صالحین ارائه می ها و حلقه صالحین، نشست

تغیار  هاا م  هاا و حلقاه   هاا، نشسات   ایرگذاری آموزش هر یک از آنها مشخص شودز لذا خود کارگاه

ها به صورت  ها و حلقه ها، نشست نبوده، آموزش متغیر مستق  این تحقیق است و مدل  برای کارگاه

نیاز باه ترتیاب، باه عناوان متغیار       « عملکرد نوآوراناه »و « سرمایه فکری»جداگانه تحلی  خواهد شدز 

 

1. Chen & Huang 

آموزش و توسعه 

 یمنابع انسان

 سرمایه فکری

 عملکرد نوآورانه
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یرهای تحقیاق  میانجی و وابسته در مدل تحقیق حضور دارندز در ادامه، تعاریف نظری و عملیاتی متغ

 شودز ارائه می
 

 الف( آموزش و توسعه منابع انسانی

محولاه   فیو مهارت کارکنان در انجام وظا یهای تخصص ییتوانا شیافزا :مههومی تعریفا 

و  رناده یادگیساازمان   کیا  جااد یباه منظاور ا   ،های بالقوه آنهاا  ییاز توانا یا و به فع  درآوردن پاره

 ز(1556، )کانگ و تامسون کننده فکردیتول

ارگاون  در این تحقیق، آماوزش و توساعه مناابع انساانی بار اساا  مطالعاه         :عملیاتی تعریفا 

هاای آموزشای رسامی، قابا  دساتر  باودن        وجاود فعالیات  »های: شام  شاخص (،1556) 2سانچز

های ماورد نیااز بارای جاذب اعضاای جدیاد،        های آموزشی جامع، ارائه آموزش ها و برنامه سیاست

های عماومی در ساه کاارگروه کارگااه      آموزش مناسب اعضای جدید و در دستر  بودن آموزش

استز به دلی  آنکاه تماام اساتادان در    « ینهای صالح های سیاسی و بصیرتی و حلقه صالحین، نشست

این سه کارگروه شرکت کرده بودند، در یک پرسشنامه سه دسته گویاه بارای سانجش آماوزش و     

توسعه منابع انسانی در هر کارگروه تعریف شده استز بر این اسا ، متغیر آموزش و توساعه مناابع   

 گویه بررسی شده استز  22انسانی در قالب 

 

 یب( سرمایه فکر

 تجرباه،  فکری، های دارایی اطالعات، دانش، از ای مجموعه فکری سرمایه :مههومی تعریفا 

 (ز1551 بنتی ،)شود  کارگرفته به یروت ایجاد برای تواند می که است سازمانی یادگیری و رقابت

شام   (1556) 1مارتینزا تورزدر این تحقیق، سرمایه فکری بر اسا  مطالعه  :عملیاتی تعریفا 

هاای اصای  دانشاگاهی،     به روز بودن موضوعات آموزشی، ارتقای فرهناگ و ارزش »های: شاخص

ای و وجاود انساجام درونای در     مطلوب بودن روابط شخصی و محیط کاری، وجود همکاری حرفه

 گیردزپرسشنامه را دربر می 15تا  26استز این متغیر سؤاالت « سازمان
  

 

1. Aragón Sánchez 

2. Martínez-Torres 
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 عملکرد نوآورانه -ج

هاای   تالش ةجیدرنت ،سازمان یهای کل تیاز موفق یبیترک انهعملکرد نوآور :مههومی تعریفا 

در ساازمان   یهای مختلاف ناوآور   جنبه یریکارگ بهنیز نوکردن و بهبود دادن و  برایگرفته  صورت

 ز(1515 ،کایا و همکاران)است 

و  2در ایان تحقیاق، عملکارد نوآوراناه بار اساا  مطالعاه جیمینزاا جیمیناز          :عملیاتی تعریفا 

سعی به منظور ارائاه خادمات جدیاد، تاالش بارای معرفای       »های: (، شام  شاخص1551همکاران )

خدمات جدید، کوشاش در جهات ناوآوری در ارائاه خادمات آموزشای، تاالش باا هاد  تغییار           

عرفی رویکردهای جدیدتر و واکنش سریع نسابت باه   شده در سازمان، جدیّت در مفرایندهای ارائه

پرسشانامه سانجیده    16تاا   12استز این متغیر از طریق ساؤاالت  « شده توسط رقبا رویکردهای ارائه

 شده استز
 

 های تحقیق فرضیه
 ارائه ذی  صورت به پژوهش فرضیات، گذشته محققانهای  پژوهش و نظری مبانی به توجه با

 شد:

 هاای  شاده در کارگااه   انساانیِ ارائاه   مناابع  توساعه  و آموزش تثییرگذاری در فکری ز سرمایه2

 اساتان  اساتادان  بسای   علمای ساازمان   هیاثت  اعضاای  در باین  نوآورانه عملکرد بر صالحین

 داردزای  واسطه نقش گیالن،

 هاای  نشسات  شاده در  انساانی ارائاه   مناابع  توساعه  و تثییرگذاری آماوزش  در فکری ز سرمایه1

 اساتادان  ساازمان بسای    علمای  هیثت اعضای در بین نوآورانه عملکرد بر بصیرتی و سیاسی

 داردزای  واسطه نقش گیالن، استان

هاای   حلقاه  شاده در انساانی ارائاه   مناابع  توساعه  و تثییرگاذاری آماوزش   در فکاری  ز سرمایه9

 اساتان  اساتادان  بسای   علمای ساازمان   هیاثت  اعضاای  در باین  نوآورانه عملکرد بر صالحین

 زداردای  واسطه نقش گیالن،

  

 

1. Jiménez-Jimenez 
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 شناسی پژوهش روش
های کااربردی اسات؛ از نظار گاردآوری داده،      پژوهش حاضر، از نظر هد ، از نوع پژوهش

توصیهی از نوع همبستگی است؛ از نظر روش انجام مطالعه موردی است، زیرا به طور ویژه بر یاک  

های پژوهش با حضور در  جامعه خا  تمرکز دارد؛ و از نظر مکانی، از نوع میدانی است، زیرا داده

نمونه آماری و با اساتهاده از ابازار پرسشانامه گاردآوری شاده و بارای سانجش متغیرهاای         جامعه و 

کاامالً  »ای از  استهاده شده استز ساؤاالت در طیاف پان  گزیناه    های استاندارد  تحقیق، از پرسشنامه

 اندز آورده شده« مخالهم تا کامالً موافقم

اولاین معیاار پایاایی ابازار در ایان      تحقیق حاضر باید گهت  پرسشنامهدر مورد روایی و پایایی 

استز میزان آلهای کرونباخ برای تماام متغیرهاای ایان پاژوهش     « محاسبه آلهای کرونباخ»پژوهش، 

هاای   دهناده پایاایی مطلاوب پرسشانامه     آمده نشاان استز ضریب آلهای کرونباخ به دست 1/5باالی 

اساتز در ایان   (« crکاب ) پایاایی مر »پژوهش استز دومین معیار ماورد سانجش در ایان پاژوهش،     

محاسبه شد و نشان داد که ابزار  11/5پژوهش، میزان پایایی مرکب برای تک تک متغیرهای باالی 

یا بار عاملی مرباوط باه هار    « ها پایایی معر »از پایایی ترکیبی خوبی برخوردار استز معیار بعدی، 

تاوجهی از پراکنادگی هار     گویه استز پژوهشگران معتقدند که یک متغیر مکنون باید بخش قابا  

به عبارت دیگر، هر معر  باید دارای بار عااملی بیشاتر    درصد(ز 25معر  را توضی  دهد )معموالً 

(ز در این پاژوهش، تماام   1529بر روی متغیر مربوط به خود باشد )موذن جمشیدی و خانی،  7/5از 

دهناده مناساب    ند کاه نشاان  هسات  7/5تار از  های خود دارای بار عاملی بزرگ سؤاالت بر روی متغیر

 بودن سؤاالت از نظر تخمین متغیر مربوطه استز

گرا و واگرا استهاده شدز به منظور  در این پژوهش، برای سنجش روایی، از دو معیار روایی هم

را باه عناوان معیااری     AVEشاده   متوسط واریان  اساتخراج 2فورن  و الرکر،گرا بررسی روایی هم

گارای کاافی   بیانگر اعتباار هام   2/5برابر با  AVEکنندز حداق  مقدار  نهاد میگرا پیش برای اعتبار هم

تواناد باه طاور میاانگین بایش از نیمای از پراکنادگی         است؛ به این معنی که یک متغیار مکناون مای   

 AVE(ز در پژوهش حاضر، تمام مقادیر 1529هایش را تبیین کند )موذن جمشیدی و خانی،  معر 

گارای   توان گهت مدل از روایی هم بنابراین، می استز 2/5تر از  حقیق، بزرگهای ت برای تمام متغیر

 

1. Furnel & Larcker 
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و « فورنا  »بار اساا  نظار     PLSبارای سانجش روایای واگارا در تحلیا       مطلوبی برخوردار اساتز  

تار   های تحقیق بزرگ یک متغیر باید از میزان همبستگی آن متغیر با سایر متغیر AVEجذر « الرکر»

آماده را بار    را محاسبه کرده، ساو  مقاادیر باه دسات     AVEبتدا جذر مقادیر باشدز در این مرحله، ا

 (ز1529کنیم )موذن جمشیدی و خاانی،   ( جایگزین می2روی قطر ماتری  )همبستگی متغیر مکنون

 همبستگی مقادیر از همبستگی ماتری  قطر روی بر قرارگرفته  AVE جذر مقادیر در این پژوهش،

 مادل  واگارای  روایای  باودن  مناساب  دهناده  نشاان  کاه  بودناد  تار  بازرگ هاا   متغیار  ساایر  با متغیر آن

آوری شده است، در جاداول زیار ایان موضاوع      ز نظر به آنکه سه دسته داده جمعاست گیری اندازه

 شودز گزارش می

 
 های مربوط به کارگاه صالحین( . ماتریس فرونل و الرکر )داده1جدول 

 آموزش و توسعه منابع انسانی
عملکرد 

 نوآورانه

سرمایه 

 فکری
 

 سرمایه فکری 710/5  

 عملکرد نوآورانه 765/5 171/5 

 آموزش و توسعه منابع انسانی 207/5 601/5 111/5

 
 مربوط به نشست بصیرتی و سیاسی( یها . ماتریس فرونل و الرکر )داده2جدول 

 آموزش و توسعه منابع انسانی
عملکرد 

 نوآورانه

سرمایه 

 فکری
 

 سرمایه فکری 190/5  

 عملکرد نوآورانه 726/5 161/5 

 آموزش و توسعه منابع انسانی 092/5 991/5 197/5

 

 

1. Latent Variable Correlations  
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 مربوط به حلقه صالحین(های  . ماتریس فرونل و الرکر )داده3جدول 

 آموزش و توسعه منابع انسانی
عملکرد 

 نوآورانه

سرمایه 

 فکری
 

 سرمایه فکری 199/5  

 نوآورانهعملکرد  611/5 119/5 

 آموزش و توسعه منابع انسانی 011/5 915/5 151/5

 

تار   با توجه به اینکه قطر ماتری  در تمام موارد، از اعاداد پاایین و سامت چاد خاود بازرگ      

دهنده این شاخص اساتز از آنجاا کاه ساط  تحلیا  در ایان پاژوهش باه صاورت           هستند، لذا نشان

هاای صاالحین،    کاارگروه )کارگااه   211پژوهش، شام  سازمانی است، بنابراین، جامعه آماری این 

هاای صاالحین( برگزارشاده در ساازمان بسای  اساتادان اساتان         های سیاسی و بصیرتی، حلقاه  نشست

 گاایالن )دانشااگاه گاایالن، دانشااگاه پیااام نااور و دانشااگاه آزاد اسااالمی( اساات کااه از ایاان تعااداد،   

 هاای سیاسای و بصایرتی و    علاق باه نشسات   کاارگروه مت  12کارگروه متعلق به کارگاه صالحین،  01

کارگروه باه عناوان    211استز با توجه به این تعداد، همه  صالحینهای  کارگروه متعلق به حلقه 22

نمونه تعیین شدند؛ بدین صورت کاه تعاداد حاداق  یاک پرسشانامه در هار کاارگروه توزیاع و در         

هااای  بااه تعااداد پرسشاانامه  آوری شاادز باارای تحلیاا  نیااز بااا توجااه   پرسشاانامه جمااع 129نهایاات، 

 شده در هر کارگروه، میانگین آن محاسبه و مورد تحلی  قرار گرفتز آوری جمع

شاناختی و سانجش آنهاا از    با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، برای تحلی  متغیرهای جمعیات 

اساتهاده   SPSSافازار  های آمار توصیهی )نماودار، میاانگین، انحارا  معیاار و غیاره( و نارم       شاخص

ها به منظاور آزماون فرضایات، باا روش بررسای معاادالت       وتحلی  استنباطی دادهواهد شدز تجزیهخ

 شودز انجام می SMART PLS2افزار ساختاری بر مبنای حداق  مربعات جزئی و با استهاده از نرم
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 های پژوهش یافته
ارد و هاای بارازش، مادل تحقیاق در حالات اساتاند       با توجه به تثییاد مادل بار اساا  شااخص     

 شود: معناداری ارائه می

 شاده در  ارائه انسانی منابع توسعه و آموزش رگذارییدر تثی یفکر هیسرما :اول هیفرض آزمون

ای  نقاش واساطه   در سازمان بسی  اساتادان اساتان گایالن،    بر عملکرد نوآورانههای صالحین  کارگاه

 زدارد

به منظور بررسی فرضیه اول پژوهش، از آنجا که این فرضیه ترکیبی از سه فرضیه است، ابتادا  

گوناه کاه در مادل مشااهده      قارار گرفاتز هماان    کنکااش روابط متغیرها به صورت جداگانه ماورد  

دارای تثییر  207/5شود، آموزش استادان در کارگروه کارگاه صالحین با ضریب استانداردشده  می

ز همچناین متغیار سارمایه فکاری باا ضاریب       (t>1.96)مربت بر متغیر سرمایه فکاری اسات    دار معنی

بار ایان    (زt>1.96)دار مربت بر متغیر عملکرد نوآورانه اسات   دارای تثییر معنی 271/5استانداردشده 

توان پاذیرفت کاه متغیار سارمایه فکاری نقاش میاانجی را در تثییرگاذاری آماوزش در           اسا ، می

ن بر متغیر عملکرد نوآورانه، به عهده داردز درضمن، با توجه به اینکاه مسایر مساتقیم    کارگاه صالحی

توان نتیجه گرفات   دار است، می تثییرگذاری آموزش در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه معنی

که متغیر سرمایه فکری به صورت متغیر میانجیِ جزئی در تثییرگذاری آموزش در کارگاه صالحین 

 کندز  رد نوآورانه عم  میبر عملک

به دسات آمادز ایان نتیجاه بادان معناسات کاه         111/5برای سرمایه فکری،  R2همچنین مقدار 

 ساارمایه فکااری توسااط آمااوزش در کارگاااه صااالحین    متغیااردرصااد از تغییاارات واریااان   1/11

ت کاه  اسات و ایان بادان معناسا     626/5برای عملکارد نوآوراناه    R2شودز همچنین، مقدار  تبیین می

درصد از تغییرات واریان  متغیر عملکرد نوآورانه توسط متغیر آموزش در کارگاه صاالحین   2/62

محاسبه شاده اسات و باا     215/5برای این مدل  GOFشودز همچنین مقدار   و سرمایه فکری تبیین می

 اند، دهبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی ش 96/5و  12/5، 2/5توجه به اینکه سه مقدار 

 حاکی از برازش مناسب مدل استز 215/5حصول مقدار 
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 . مقادیر ضریب مسیر استاندارد در فرضیه اول1نمودار 

 

 

 
 

 . مقادیر آماره تی در فرضیه اول2نمودار 
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 . آزمون فرضیه اول تحقیق3جدول 

 فرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد
آماره 

t 
P (sig) 

تأیید یا 

 عدم تأیید
 نتیجه

شده  ارائه انسانی منابع توسعه و آموزش

 سرمایه فکری در کارگاه صالحین 
207/5 96/6 P<0.05 تثیید 

میانجی 

 جزئی

 تثیید P<0.05 91/0 271/5 عملکرد نوآورانه سرمایه فکری

شده  ارائه انسانی منابع توسعه و آموزش

عملکرد  در کارگاه صالحین 

 نوآورانه

999/5 09/1 P<0.05 تثیید 

 

 شاده در  ارائه انسانی منابع توسعه و آموزش رگذارییدر تثی یفکر هیسرما :دوم هیفرض آزمون

در ساازمان بسای  اساتادان اساتان گایالن، نقاش        ر عملکرد نوآورانههای سیاسی و بصیرتی ب نشست

 ای داردز واسطه

به منظور بررسی فرضیه دوم پژوهش، از آنجا که فرضیه دوم نیز ترکیبی از سه فرضایه اسات،   

گوناه کاه در مادل مشااهده      قرار گرفتز همان بررسیابتدا روابط متغیرها به صورت جداگانه مورد 

دار مربت بر  دارای تثییر معنی 092/5های سیاسی و بصیرتی با ضریب استانداردشده  شود، نشست می

 752/5ز همچنین متغیر سرمایه فکری باا ضاریب استانداردشاده    (t>1.96)غیر سرمایه فکری است مت

تاوان   بار ایان اساا ، مای     (زt>1.96)دار مربت بار متغیار عملکارد نوآوراناه اسات       دارای تثییر معنی

های سیاسای و بصایرتی بار     پذیرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میانجی را در تثییرگذاری نشست

هاای   عملکرد نوآورانه داردز درضمن، باا توجاه باه اینکاه مسایر مساتقیم تثییرگاذاری نشسات         متغیر

توان نتیجه گرفت که متغیر سرمایه فکری  دار نیست، می سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه معنی

های سیاسی و بصایرتی بار عملکارد نوآوراناه      به صورت متغیر میانجی کام  در تثییرگذاری نشست

 کندز  یعم  م

استز این نتیجه بدان معناسات   216/5برای سرمایه فکری  R2شود مقدار   همچنین مشاهده می

های سیاسی و بصیرتی تبیین  درصد از تغییرات واریان  متغیر سرمایه فکری توسط نشست 6/21که 

 و ایاان باادان معناساات کااه حاادود  220/5باارای عملکاارد نوآورانااه  R2شااودز همچنااین مقاادار   ماای
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های سیاسی و بصیرتی  درصد از تغییرات واریان  متغیر عملکرد نوآورانه توسط متغیر نشست 0/22

محاسبه شاده اسات و باا     251/5برای این مدل  GOFشودز همچنین مقدار  و سرمایه فکری تبیین می

د، ان به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده 96/5و  12/5، 2/5توجه به اینکه سه مقدار 

 حاکی از برازش مناسب مدل استز 251/5حصول مقدار 

 

 
 . مقادیر ضریب مسیر استاندارد در فرضیه دوم3نمودار 

 

 
 . مقادیر آماره تی در فرضیه دوم3نمودار 
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 . آزمون فرضیه دوم تحقیق2جدول 

 فرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد
 t P (sig)آماره 

 تأیید یا

 عدم تأیید
 نتیجه

 انسانی منابع توسعه و آموزش

های سیاسی و  شده در نشست ارائه

 سرمایه فکری بصیرتی 

092/5 70/9 P<0.05 تثیید 

میانجی 

 کام 
 تثیید P<0.05 17/1 752/5 عملکرد نوآورانه سرمایه فکری

 انسانی منابع توسعه و آموزش

های سیاسی و  شده در نشست ارائه

 عملکرد نوآورانه بصیرتی 

596/5 009/5 P>0.05 عدم تثیید 

 

 شاده در  ارائاه  انساانی  مناابع  توساعه  و آماوزش  رگاذاری یتثیدر  یفکار  هیسارما  :سووم  هیفرض

 زای دارد نقش واسطه در سازمان بسی  استادان استان گیالن، بر عملکرد نوآورانههای صالحین  حلقه

برای بررسی فرضیه سوم پژوهش، از آنجا که خود ترکیبی از سه فرضایه اسات، ابتادا رواباط     

شاود،   گوناه کاه در مادل مشااهده مای      متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتز هماان 

دارای تااثییر  011/5هااای صاالحین باا ضاریب استانداردشاده      آماوزش اساتادان در کاارگروه حلقاه    

باا ضاریب    فکاری ز همچناین متغیار سارمایه    (t>1.96)متغیر سرمایه فکاری اسات    دار مربت بر معنی

بار ایان    (زt>1.96)دار مربت بر متغیر عملکرد نوآورانه اسات   دارای تثییر معنی 661/5استانداردشده 

توان پذیرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میانجی را در تثییرگاذاری آماوزش در حلقاه     اسا  می

عملکرد نوآوراناه داردز درضامن، باا توجاه باه اینکاه مسایر مساتقیم تثییرگاذاری          صالحین بر متغیر 

تاوان نتیجاه گرفات کاه متغیار       دار نیسات، مای   آموزش در حلقه صالحین بر عملکرد نوآورانه معنای 

سرمایه فکری به صورت متغیر میانجی کام  در تثییرگذاری آموزش در حلقه صالحین بر عملکارد  

 کندز  نوآورانه عم  می

استز این نتیجه بدان معناسات   101/5برای سرمایه فکری  R2شود مقدار   همچنین مشاهده می

درصد از تغییرات واریان  متغیر سرمایه فکری توسط آماوزش در حلقاه صاالحین تبیاین      1/10که 

 2/01اسات و ایان بادان معناسات کاه       012/5بارای عملکارد نوآوراناه     R2شودز همچنین مقدار   می
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آموزش در حلقه صالحین و سرمایه  متغیردرصد از تغییرات واریان  متغیر عملکرد نوآورانه توسط 

محاسبه شده اسات و باا توجاه باه      016/5برای این مدل  GOFشودز همچنین مقدار   فکری تبیین می

  اند )وتازل  به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی شده 96/5و  12/5، 2/5اینکه سه مقدار 

 حاکی از برازش مناسب مدل استز 016/5حصول مقدار  (،1551و همکاران، 

 

 
 

 . مقادیر ضریب مسیر استاندارد در فرضیه سوم2نمودار 

 

 

 
 

 . مقادیر آماره تی در فرضیه سوم2نمودار 
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 . آزمون فرضیه سوم تحقیق2جدول 

 فرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد
 t P (sig)آماره 

 تأیید یا

عدم 

 تأیید

 نتیجه

 انسانی منابع توسعه و آموزش

 شده در حلقه صالحین ارائه

 سرمایه فکری

011/5 07/9 P<0.05 تائید 

میانجی 

 کام 
 تائید P<0.05 72/2 661/5 عملکرد نوآورانه سرمایه فکری

 انسانی منابع توسعه و آموزش

 شده در حلقه صالحین  ارائه

عملکرد نوآورانه 

565/5 065/5 P>0.05 تائید عدم 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
هستند  یهای اصل وهیاز جمله آموزش و بهسازی نیروی انسانی، ابزار و ش یمنابع انسان اقدامات

  یو ن شانیانجام کارها یها و رفتار افراد را برا ها، نگرش توانند مهارت ها می که توسط آنها سازمان

ای سارمایه فکاری    در این پژوهش، نقش واسطهز موجود را مورد تثییر قرار دهند یبه اهدا  سازمان

اساتادان اساتان   در ساازمان بسای    بار عملکارد نوآوراناه     یآموزش و توسعه منابع انساندر رابطه بین 

 مورد بررسی قرار گرفتز النیگ

هاای   کارگااه  درشده  ارائه انسانی منابع توسعه و آموزش رگذارییتثیدر فرضیه اول و بررسی 

طاور کاه مشااهده کاردیم،      هماان  سارمایه فکاری،  ای  نقاش واساطه   با بر عملکرد نوآورانهصالحین 

کارگاه صاالحین و آماوزش مناابع انساانی در ایان کاارگروه باا ضاریب استانداردشاده          در  شرکت

هاای   تاه نتاای  یاف  ایان نتیجاه باا   دار مربت بر متغیر سرمایه فکری اسات کاه    دارای تثییر معنی 207/5

منابع  ةتوسع، (1555) سونیزعم هر بههمخوانی داردز ( 1556( و کانگ و تامسون )1555هریسون )

ساازمان و اهادا     تیا هاای آماوزش و توساعه باا مثمور     به هماراه کاردن فعالیات    ،راهبردی یانسان

کارکناان در   زشیو انگ یریادگی ییها، دانش، توانا مهارت شیافزا قیگردد تا از طر راهبردی برمی

 ز (2911 و همکاران، نیجواددیشود )س سریم یو فرد یتمام سطوح رشد مستمر سازمان
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کانگ و تامسون نیز تثییر اقدامات مدیریت منابع انسانی در سرمایه فکری را مورد تثییاد قارار   

، ستمدیر یا زیرد و کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغ  ساده یا پیچیدهدادندز 

های جدید هستند و باید هماواره بارای    کسب دانش و مهارتنیز محتاج آموزش و یادگیری و  همه

ز باه عاالوه   ناد کنها و اطالعات جدیدی کساب   بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش

بارای  را هاای جدیادی    هر وقت شغ  کارکنان تغییر پیدا کند، الزم است اطالعات و مهاارت  اینکه

کارکردهاای  بناابراین،   (ز2911، د )جلیا  وناد  نا آمیاز وظاایف شاغ  مرباوط فراگیر     ابقای موفقیات 

مدیریت راهبردی منابع انسانی همچون آموزش و بهسازی نیروی انساانی، ابزارهاایی بارای ارتقاا و     

)یونادانت و همکااران،    شاوند  تقویت دانش کارکناان و تجربیاات آناان در ساازمان محساوب مای      

 ز (2116

دار مربات در   دارای تاثییر معنای   271/5همچنین متغیر سرمایه فکری با ضریب استانداردشاده  

( و احمادیان و قرباانی   1522های هاان و لای )   با یافتهکه این نتیجه نیز  متغیر عملکرد نوآورانه است

 تاثییر مربات   یفکار  هی(، نشان داد که سارما 1522)ی پژوهش هان و ل  ینتاهمخوانی داردز ( 2911)

ای را در  نقاش واساطه  نیاز  بار داناش    یمبتنا  یایا هاای پو  تیا و قابل ،ر عملکارد نوآوراناه  د یمعنادار

 نیاز ( 2911) قرباانی و  انیپژوهش احمد  ینتاردز بر عملکرد نوآورانه دا یفکر هیسرما یرگذاریتثی

 هیو سارما  یسااختار  هیسارما  ،یانساان  هی)سارما  یفکار  هیهای سرما ارتباط معنادار مؤلهه دهندة نشان

 یفکار  هیسارما (، 1522هان و لای )  قاتیاسا  تحق براستز همچنین  ی( با عملکرد سازمانیارتباط

عملکرد بهتر استهاده  جادیا یکه برااست  رمادییهای غ ای از دارایی مجموعه ایمجموع تمام دانش 

 هیحاوزه سارما   داناش خاود را در   سات یبا ناه تنهاا مای    رانیمدبنابراین،  ز(1522ی، ل )هان و شود می

و  1یساختار هیسرما 2ی،انسان هیهای آن )سرما مؤلهه تیتقو قیاز طر بایددهند، بلکه  شیافزا یفکر

  دزحوزه در سازمان بوردازن نیو گسترش ا توسعه( به 9ای رابطه هیسرما

توان پذیرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میاانجی را در تثییرگاذاری متغیار     بر این اسا  می

آموزش و توسعه منابع انسانی در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه داردز همچنین، مسیر مساتقیم  

تز دار اسا  تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه معنای 

 

1. Human Capital 
2. Structural Capital 
3. Relational Capital 
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 باا تغییارات   متناسب بتوانند افراد تا شود می سبب انسانی نیروی و بهسازی آموزش اجرایدر واقع، 

بناابراین   بیهزاینادز  خاود  کاارایی  بر ادامه دهند و را هایشان فعالیت مؤیر به طور محیطی، و سازمانی

ساطوح   بهباود  بارای  مادیریت  وسایله  باه  شاده  ریازی  برناماه  و کوشاش ماداوم   بهسازی، و آموزش

 .(2911است )جلی  وند،  سازمانی عملکرد و کارکنان شایستگی

با توجه به اظهارات محققان و نتای  حاص  از این پژوهش در جامعه مورد نظر، افزایش میزان 

شودز   آموزش و توسعه استادان در این کارگروه منجر به افزایش تمای  آنها به عملکرد نوآورانه می

 متغیر سرمایه فکری به صورت متغیر میانجیِ جزئی در تثییرگذاری آموزش توان گهت بنابراین، می

کنادز در واقاع،     کارگاه صالحین بار عملکارد نوآوراناه عما  مای      شده در ارائه انسانی منابع توسعه و

آماوزش و بهساازی، کوشاش    تواند به طور مستقیم از طریاق   سازمان بسی  استادان استان گیالن می

و عملکارد   کارکناان شاده باه وسایله مادیریت بارای بهباود ساطوح شایساتگی          زیری مداوم و برنامه

 یاز اقدامات راهبردحرکت کندز همچنین، عالوه بر استهاده نوآورانه  یعملکرد یبه سو، سازمانی

باه  عملکارد و پرداخات و    یابیا مشارکت، ارز ،یابیهای کارمند نهیدر زم یمنابع انسان تیریمؤیر مد

هاای   و قابلیات  تیا ظرفمعرفای   امکاان  ،یهاای فکار   هیبارداری از سارما   بهاره  باا آموزش، خصو  

 زبرسد یبهتر ینوآور  یدهد و سو  به نتا شیافزارا  دیجد یتیریمد

هاای   شاده در نشسات   ارائه انسانی منابع توسعه و آموزش رگذارییتثیدر فرضیه دوم با بررسی 

طور که مشااهده شاد،    سرمایه فکری، همانای  نقش واسطه با بر عملکرد نوآورانهسیاسی و بصیرتی 

هاای سیاسای و بصایرتی و آماوزش مناابع انساانی در ایان کاارگروه باا ضاریب            شرکت در نشسات 

طور کاه ذکار    دار مربت در متغیر سرمایه فکری است و همان دارای تثییر معنی 092/5استانداردشده 

( همخاوانی داردز  1556( و کاناگ و تامساون )  1555هاای هریساون )   شد، این نتیجه باا نتاای  یافتاه   

هساتند کاه    یهای اصال  وهیاز جمله آموزش و بهسازی نیروی انسانی ابزار و ش ی،منابع انسان اقدامات

باه    یا و ن شانیانجام کارها یها و رفتار افراد را برا ها، نگرش توانند مهارت ها می ها سازماننتوسط آ

 (ز 1559 و کالرد، نی)کل قرار دهند موجود مورد تثییر یاهدا  سازمان

آماوزش،   ،یابیشاام  کارمناد   ی،منابع انسان تیریمد یراهبرد قداماتااز  توانند یها م سازمان

تعهد کارکناان و مشاارکت کاردن آنهاا      زشیانگ یبرا یعملکرد و پرداخت به عنوان ابزار یابیارز

هاای   به معنای افزایش توانایی ی اعضابرا آموزش در واقع، استهاده کنندز یدر تهکر خالو و نوآور
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ای از  و بااه فعاا  درآوردن پاااره   لااهوظااایف محودادن تخصصاای و مهااارت کارکنااان در انجااام   

همچناین   اساتز فکار   تولیدکنناده به منظور ایجاد یک سازمان یادگیرنده و  ،های بالقوه آنها توانایی

دار مربات بار متغیار عملکارد      دارای تاثییر معنای   752/5متغیر سرمایه فکری با ضریب استانداردشده 

( و احمادیان و  1522های هاان و لای )   با یافتهاین نتیجه نیز  ،طور که گهته شد و هماننوآورانه است 

ود عملکارد خاود   برای بهب ،در هر شک  و نوعامروزی های  سازمانهمخوانی داردز ( 2911قربانی )

 ز(2911 به اطالعات و دانش نیازمندند )خاوندکار و متقی،

هاای آن را بارای ایجااد     سارمایه فکاری تماام کارکناان، داناش ساازمانی و تواناایی        ،در واقع

(ز بر 1551 )بنتی ، شود می و بهبود عملکرد گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر افزوده دربر می ارزش

یرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میانجی را در تثییرگذاری متغیر آموزش و توان پذ این اسا  می

های سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه داردز درضمن، با توجه باه   توسعه منابع انسانی در نشست

های سیاسای و بصایرتی بار     اینکه مسیر مستقیم تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی در نشست

توان نتیجه گرفت که متغیر سارمایه فکاری باه صاورت متغیار       دار نیست، می نه معنیعملکرد نوآورا

کندز طباق   های سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه عم  می میانجی کام  در تثییرگذاری نشست

های سیاسی و بصیرتی به طاور مساتقیم نقشای در     ها، در سازمان بسی  استان گیالن، نشست این یافته

ن عملکرد نوآورانه استادان نخواهد داشت و در صورت ارتقای سرمایه فکاری باه ایان    افزایش میزا

مناابع   تیریمؤیر ماد  یاقدامات راهبرد طریق ازتواند  بنابراین، این سازمان می هد  خواهند رسیدز

 وآماوزش   بااخخص عملکارد و پرداخات و    یابیا مشاارکت، ارز  ،یابیهای کارمناد  نهیدر زم یانسان

و ارائاه محصاوالت، خادمات و     یو قابلیتشان را در معرف تیظرف ،یهای فکر هیاز سرمابرداری  بهره

 زبرسد یبهتر ینوآور  یدهد و سو  به نتا شیافزا دیجد یتیریهای مد ستمیس

هاای   حلقاه  شاده در  ارائاه  انسانی منابع توسعه و آموزش رگذارییتثیدر فرضیه سوم با بررسی 

طاور کاه مشااهده کاردیم،      هماان سارمایه فکاری،   ای  نقاش واساطه   با بر عملکرد نوآورانهصالحین 

های صالحین و آموزش منابع انساانی در ایان کاارگروه باا ضاریب استانداردشاده        حلقهشرکت در 

طور که ذکر شد، این نتیجاه   و هماندار مربت در متغیر سرمایه فکری است  دارای تثییر معنی 011/5

 یاقادامات راهبارد  همخاوانی داردز   (1556و کانگ و تامساون ) ( 1555های هریسون ) نتای  یافته با

اقادامات   رایا ز ؛و مهام باشاد   کننده هدایت یهای نوآور فعالیت یتواند برا می یمنابع انسان تیریمد
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هاا اجاازه دهاد کاه داناش و تخصاص را در        ممکن است به ساازمان  یمنابع انسان تیریمد یراهبرد

 شیرا بهتار پا   یترقا  ریند تا مسا شو مند بهره زین یفکر هیو از سرما رندیو به کار بگ ییسازمان شناسا

دار مربات در   دارای تاثییر معنای   661/5همچنین متغیر سرمایه فکری با ضریب استانداردشاده   زرندبب

( 1522های هاان و لای )   با یافتهطور که گهته شد، این نتیجه نیز  و همانمتغیر عملکرد نوآورانه است 

اماروز،   رقاابتی  محایط  در هاا  ساازمان  موفقیت و بقا رازهمخوانی داردز  (2911انی )و احمدیان و قرب

 مبتنی رقابتی مزیت مکتب (ز طرفداران2112است )پورتر،  پایدار رقابتی مزیت تداوم و حه  ایجاد،

 اگار  تنهاا  رقاابتی شاود،   نبارد  یک پیروز تواند می شرکت یا سازمان یک که کنند بحث می دانش بر

 و داناش آن  شارکت  از اساسااً  رقاابتی  مزیت دیدگاه، این باشدز از رقبایش از تر مناسب دانش دارای

 (ز2117، 2)ادوینسون و مالون شود می ناشی

بار ایان اساا     بنابراین، افزایش سرمایه فکری منجر به افزایش عملکرد نوآورانه خواهد شادز  

تثییرگاذاری متغیار آماوزش و توساعه     توان پذیرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میاانجی را در   می

های صالحین بار عملکارد نوآوراناه داردز درضامن، باا توجاه باه اینکاه مسایر           منابع انسانی در حلقه

هاای صاالحین بار عملکارد نوآوراناه       مستقیم تثییرگذاری آموزش و توساعه مناابع انساانی در حلقاه    

ه صاورت متغیار میاانجی کاما  در     توان نتیجه گرفت که متغیر سرمایه فکاری با   دار نیست، می معنی

هاا، در ساازمان    کندز مطاابق ایان یافتاه    های صالحین بر عملکرد نوآورانه عم  می تثییرگذاری حلقه

های صالحین و آموزش منابع انساانی در ایان کاارگروه، باه طاور مساتقیم        بسی  استان گیالن، حلقه

ت و در صاورت ارتقاای سارمایه    نقشی در افزایش میزان عملکارد نوآوراناه اساتادان نخواهاد داشا     

ماؤیر   یاقادامات راهبارد   طریق ازتواند  بنابراین، این سازمان می فکری به این هد  خواهند رسیدز

ه عملکارد و پرداخات و باا   یابیا مشاارکت، ارز  ،یابیهاای کارمنااد  ناه یدر زم یمناابع انساان   تیریماد 

و قابلیتشاان را در   تیا ظرف ،ی در این کاارگروه های فکر هیبرداری از سرما بهره وآموزش  خصو 

  یدهاد و ساو  باه نتاا     شیافازا  دیا جد یتیریهای مد ستمیو ارائه محصوالت، خدمات و س یمعرف

 زبرسد یبهتر ینوآور

ای جزئی سرمایه فکری در رابطاه باین    و تثیید نقش واسطه با توجه به نتای  حاص  از پژوهش

ای کاما  سارمایه فکاری در رابطاه باین       کارگاه صالحین و عملکرد نوآورانه، همچنین نقش واسطه

 

1. Edvinson and Malone 
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هاای صاالحین و عملکارد نوآوراناه در      های سیاسی و بصایرتی و عملکارد نوآوراناه و حلقاه     نشست

 شود:  سازمان بسی  استان گیالن، پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می

نقاش  به طاور مساتقیم    آموزش و توسعه استادانز از آنجا که در کارگروه کارگاه صالحین، 2

بناابراین، ساازمان بسای  اساتادان اساتان گایالن        ؛کناد  مای  هایا یعملکرد نوآور در یمهم

گذاری  توسعه دهدز سرمایه ینوآور یرا برا یآموزش، تخصص سازمان قیاز طرتواند  می

به احتماال   نیا ورا در همه سطوح سازمان توسعه دهد  افرادتواند تخصص  در آموزش می

دز همچناین  کنا  فراهم و ارائه می شتریب ینوآور یها را برا دهیاز ا ای بالقوه داریمنبع پا ادیز

نظر به اینکه این استادان عالوه بر حضور به عنوان کارکنان دانشاگاه، افارادی هساتند کاه     

هاای دولتای و خصوصای     کنند که کارکنان فعلی و آتی سازمان  دانشجویانی را تربیت می

هاای   رت مساتقیم بار عملکارد ناوآوری دانشاگاه     توانند به صو کشور هستند، در نتیجه، می

هاا نیاز تاثییر     خود و همچنین به صاورت غیرمساتقیم بار عملکارد ناوآوری ساایر ساازمان       

هاای   تر و جاامع، از روش   شود تا ضمن نیازسنجی دقیق بگذارندز بر این اسا ، پیشنهاد می

هاای جدیاد    خرد جمعی نظیر طوفان فکری برای ارائاه راهکارهاا، موضاوعات و فنااوری    

 آموزشی استهاده کنندز  

هاای سیاسای و بصایرتی بار      ای کام  سرمایه فکری در تثییر نشست ز با توجه به نقش واسطه1

 ی،منابع انسان تیریمؤیر مد یاقدامات راهبرد طریق ازتواند  عملکرد نوآورانه، سازمان می

و  تیا ظرف ،کارگروه ی در اینهای فکر هیبرداری از سرما بهره وآموزش  به ویژه در زمینه

دهاد و ساو     شیافزا دیجد یتیریهای مد ستمیو ارائه خدمات و س یقابلیتشان را در معرف

شود تا تحقیقاات تکمیلای فراتحلیا  و     ز همچنین پیشنهاد میبرسد یبهتر ینوآور  یبه نتا

های سیاسی و بصایرتی تادوین شاود تاا از      کیهی در مورد سرمایه فکری متناسب با نشست

 برداری شودز  ها بهتر بهره های این نشست ظرفیت

ای کام  سرمایه فکری در تثییر آموزش و توساعه مناابع انساانی در     ز با توجه به نقش واسطه9

های آماوزش و   فعالیتتواند  های صالحین بر عملکرد نوآورانه، سازمان می کارگروه حلقه

 شیافازا  قیا تاا از طر آن هماراه ساازد    ساازمان و اهادا   ایان  هاای   تیا با مثموررا توسعه 
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رشاد مساتمر    ،کارکناان در تماام ساطوح    زشیا و انگ یریادگی ییدانش، تواناو  ها مهارت

 زشود سریم یو فرد یسازمان

های این تحقیق نیز ماورد تثییاد    هستند و یافته شدهیابتها  فرضیه نظری، بعد نظر به اینکه ازز 0

هاای عملای مبنای     اند که این امر نیز مبتنی بر ادراد افراد بوده است، ولی یافته قرار گرفته

بر وجود تاثییر واقعای آماوزش در عملکارد نوآوراناه ارزیاابی نشاده اسات؛ لاذا پیشانهاد           

چنینی استهاده شود تا عملکارد   تحقیقات آتی از ابزارهای مشاهده یا موارد این شود در می

 نوآورانه به صورت دقیق ارزیابی شودز
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