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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.
Keywords: Workshop and Circle of the Righteous (Halghe Salehin), Political and
Insightful Meeting, Training and Development of Human Resources,
Intellectual Capital and Innovative Performance.
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چکیده
امروزه سازمان هایی موفقاند که بتوانند با افزایش خالقیت و نوآوری ،از فرصتهاا بهتار اساتهاده کننادز ساازمانهاا از طریاق
اقداماتی نظیر آموزش و توسعه نیروی انسانی میتوانند مهارتها ،نگارشهاا و رفتاار افاراد را تحات تاثییر قارار دهنادز هاد ایان
پژوهش ،بررسی نقش واسطه ایِ سرمایه فکری در تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه در سازمان بسای
استادان استان گیالن استز روش پژوهش حاضر ،از نظر هد  ،کاربردی و برحسب روش ،تحقیقی توصیهی از نوع همبستگی است
که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی ،داده های مورد نیاز جماعآوری شاده اساتز از آنجاا کاه ساط تحلیا در ایان
پژوهش به صورت سازمانی است ،جامعه آماری آن ،شام  211کارگروه (کارگاه های صالحین ،نشست هاای سیاسای و بصایرتی،
حلقههای صالحین) ،برگزارشده در سازمان بسی استادان استان گیالن (دانشگاه گیالن ،دانشگاه پیاام ناور ،دانشاگاه آزاد اساالمی)

آوریشده از طریق نارمافزارهاای  SPSS19و SmartPLS2
است که همه  211کارگروه به عنوان نمونه تعیین شدندز دادههای جمع 

مورد بررسی قرار گرفتندز یافتهها نشان دادند که متغیر سرمایه فکری در تثییر آموزش در کارگاه صالحین بار عملکارد نوآوراناه باه
عنوان «میانجی جزئی» و در تثییر نشستهای سیاسی و بصیرتی و نیز حلقههای صاالحین بار عملکارد نوآوراناه باه عناوان «میاانجی
کام » عم میکندز

کلیدواژهها :کارگاه و حلقه صالحین ،نشست سیاسی و بصیرتی ،آموزش و توسعه منابع انسانی ،سرمایه فکری و
عملکرد نوآورانهز
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2

نوآوری یک ایده یا رفتار مربوط به یک محصول ،خدمت ،دستگاه ،سیاست و برنامههاست
که جدید بوده ،مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است (داماانوور و گواال کریشانان ،)1552 ،1و در
یک محیط اقتصادی آشهته ،ضرورت بوده (هرملینا و همکاران ،)1551 ،9و نقشی کلیادی در ارائاة
محصوالت یاا خادمات منحصار باه فارد از طریاق ایجااد ارزشافازوده دارد (منات

و همکااران،0

)1552ز
برای مواجهه با دنیای متالطم و متغیر ،باید به خالقیت و نوآوری روی آورد و ضمن شاناخت
تغییرات و تحوالت محیط ،برای رویارویی با آنها پاسخهای بادیع و تاازه تادارد دیاد (نمامیاان و
فیض الهی)2910 ،ز عملکرد نوآورانة 2افراد بر نوآوری مجموعه و سازمان نیز تثییر دارد (کاوهن و
کلور)2116 ،6ز به طور کلی ،عملکرد نوآوراناه باه دنباال ناو کاردن و بهباود دادن و باه کاارگیری
جنبههای مختلف نوآوری در سازمان است (گاندی و همکاران)1522 ،7ز فقدان عملکرد نوآوراناه
نیز نتای و آیاری منهی ،نظیر کاهش بهرهوری و کااهش کیهیات در پای خواهاد داشات (رحماان
همتراز با نابودی سازمان درازمدت است (نبی پور افروزی
سرشت و هاشمی)2917 ،؛ و در نهایت ،
و درویش متولی)2911 ،ز
لذا با وجود چنین مسائلی ،سازمانها به این نتیجه رسیدهاند که برای بهباود عملکارد نوآوراناه
کارکنان می توانناد از آماوزش و بهساازی کارکناان خاود اساتهاده کنناد (کاان کویاک)1529 ،1ز
به دنبال چالشهای اخیرِ پیش رویِ دانشاگاههاا و اساتادان ،نظیار ورود باه جامعاة جهاانی ،فنااوری
اطالعات و ارتباطاتِ در حال توسعه ،افزایش اصالحات سازمانی و تشویق کاارآفرینی و ناوآوری،
تمرکز متخصصان از مدیریت پرسن در ساط کارکناان باه مادیریت راهباردی مناابع انساانی 1،از
جمله آموزش و توسعه منابع انسانی 25در سطوح مدیریت کارکنان کلیدی ،تغییر یافته اسات (تسایو
1. Innovation
2. Damanpour & Gopalakrishnan
3. Hurmelinna
4. Montes
5. Innovative Performance
6. Cohen & Klepper
7. Gunday
8. Cankovic
9. Strategic Human Resource Management
10. Training and Development
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و الیو)1551 ،2ز اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تاا افاراد بتوانناد متناساب باا
تغییرات ،به طور مؤیر فعالیتهایشان را ادامه دهند و بر کارایی خاود بیهزاینادز بناابراین ،آماوزش و
بهسازی ،کوشش مداوم و برنامهریزیشده از سوی مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکناان
و عملکرد سازمانی و حرکت به سوی عملکرد نوآورانه استز الزم به ذکر است که آموزش ،یک
وظیهه اساسی در سازمانها و یک فرایند ماداوم و همیشاگی اسات و موقات و تماامشادنی نیساتز
کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان ،اعم از مشاغ ساده یا پیچیده ،مادیر یاا زیردسات هماه
محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدیاد هساتند و بایاد هماواره بارای بهتار
انجام دادن کار خود ا از هر نوع که باشد ا روشهاا و اطالعاات جدیادی کساب کنناد (جلیلوناد،
)2911ز
آموزش همواره به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی مطرح بوده و در تدوین
برنامه های توسعه به عنوان عاملی مهم مورد توجه قارار گرفتاه اساتز چنانچاه آماوزش باه صاورت
صحی اجرایی شود ،موجب رضایت افراد می شود و این مهم نیز ،پایه و اساسی برای شک گیاری
سرمایه فکری استز آموزش و سرمایه فکری نیز از عواملی هستند که مایتوانناد بهارهوری نیاروی
انسانی را توسعه دهند (اخوان و کاظمی گرجی)2911 ،ز این در حالی است که یکای از جنباههاا و
عواملی که میتواند به بهره وری نیروی انسانی منجر شود ،عملکرد نوآورانه است (لیو 1و همکاران،
)1529ز بنابراین میتوان ادعا کرد که آموزش قادر است در عملکرد نوآورانه نیز نقش داشاته باشاد
که در این تحقیق به عنوان یک فرضیه مورد ارزیابی قرار میگیردز
در این بین باید افزود که جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه فکری بنیاان نهااده شاده و مااده
نخستین و اصلی آن دانش و اطالعات استز سازمانها به منظور مشارکت در بازارهای اماروزی در
هر شک و نوع ،برای بهباود عملکارد خاود باه اطالعاات و داناش نیازمندناد (خاونادکار و متقای،
)2911ز «استوارت» اعتقاد دارد کاه سارمایه فکاری مجموعاهای از داناش ،اطالعاات ،دارایایهاای
فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد یروت باه کارگرفتاه شاود
(بنتی )1551 ،9ز باید دانست که سرمایه فکری و سرمایه انسانی با دانش ،تجربیات و مهارت ،منابع
1. Tsui & Lau
2. Leeuw
3. Bontis
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ارزشمندی برای سازمان محسوب میشوندز از طرفی ،کارکردهای مدیریت راهبردی مناابع انساانی
همچااون آمااوزش و بهسااازی نیااروی انسااانی ،ابزارهااایی باارای ارتقااا و تقویاات دانااش کارکنااان و
تجربیات آنان در سازمان محسوب میشوند (یونادانت و همکااران)2116 ،2ز از آنجاا کاه یکای از
اهدا

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

کمک به ح مسائ جامعه است؛ اگر نتوان دانش و مهارت نیروی انساانی را باا تکیاه بار نیازهاای
جامعه توسعه بخشید ،دانشگاهها در فرا یند توسعه اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای باا مشاک عماده
مواجه خواهند شدز از مهمترین اهدا

تشکی سازمان بسی استادان در مرحلاه اول ،بهارهمنادی از

کارایی متهاوت استادان در مقابله با جنگ نرم دشمن استز
برای تحقق این سه رسالت عمده ،یعنی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مدیران آموزش
عالی بایستی به برنامهریزیهاای کاالن ،از جملاه روشهاای صاحی آموزشای و بسترساازی بارای
سرمایههای فکری با هد

به ظهاور رسااندن عملکارد نوآوراناه و برخاورداری از مزیاتهاای آن

توجه کنندز بنابراین ،در شرایط حساا

کناونی و باا توجاه باه تغییار و تحاوالت ساریع دنیاا و نیااز

اجتناب ناپذیر به تطابق با پیشرفت و تغییرات علوم ،هد

از این پژوهش ،بررسای تاثییر آماوزش و

توسعه منابع انسانی در عملکرد نوآورانه ،با نقش واسطهایِ سارمایه فکاری در باین اساتادان بسایجی
دانشگاههای استان گیالن است تا با شناسایی ارتباط بین این متغیرها بتوان راهکارهایی برای افزایش
میزان عملکرد نوآورانه ارائه کردز با توجه به مطالب ذکرشده ،سؤال اصالی تحقیاق ایان اسات:آیاا
سرمایه فکری در ت ثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکارد نوآوراناه اساتادان بسایجی
دانشگاههای استان گیالن نقش واسطهای دارد؟

مبانی نظری و پیشینة پژوهش
مبانی نظری
 .1آموزش و توسعه منابع انسانی

هر سازمانی باه افاراد آماوزشدیاده و متخصاص کاه یکای از ماؤیرترین عواما در توساعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار میرود ،نیاز دارد تا مثموریات خاود را باه انجاام
1. Youndt, et al
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برساند (صبرکش و همکاران)2911 ،ز اقدامات منابع انساانی ،از جملاه آماوزش و بهساازی نیاروی
انسانی ،ابزار و شیوههای اصلی هستند که توسط آنها سازمانها مایتوانناد مهاارتهاا ،نگارشهاا و
رفتار افراد را برای انجام دادن کارهایشان و نی به اهدا
(کلین و کالرد)1559 ،2ز هد
در سازمان استز این هد

سازمانیِ موجاود ماورد تاثییر قارار دهناد

مدیریت منابع انسانی ،عبارت از افزایش کارآیی نیاروی انساانی

می تواند راهنمای مطالعه مدیریت مناابع انساانی باوده ،باه ایان پرساش

پاسخ دهد که مدیران منابع انسانی چه میکنند و چه باید بکنندز معموالً چهار هد

را به شرح زیار

برای مدیریت منابع انسانی قائ میشوند (ابطحی:)2912 ،
2ز هد

اجتماعی :عبارت است از احسا

مسئولیت در قبال نیاز های جامعاه و ایجااد اعتباار

برای سازمان و کارکنان در جامعه؛
1ز هد

سازمانی :عبارت است از احسا

مسئولیت در قبال هد هاای ساازمانی و حاداکرر

استهاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی در رسیدن به آن هد ها؛
9ز هد

وظیههای :عبارت است از احسا

مسئولیت در قبال وظایهی که برعهده واحاد اماور

اداری سازمان گذاشته میشود؛
0ز هد

اختصاصی :منظور از آن ،احسا

مسئولیت در قبال هد

هاای شخصای کارکناان

شاغ در سازمان استز
مدیریت منابع انسانی میتواند نگرشها ،ظرفیتها ،قابلیاتهاا و رفتارهاای کارکناان را بارای
رسیدن به اهدا

سازمانی متثیر و اصالح کندز لذا نقش مهمی در پارورش شارایط ضاروری بارای

تسریع و هدایت افراد به سوی توسعه فعالیتهاای ناوآوری ایهاا مایکنادز ساازمانهاا مایتوانناد از
اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی ،شام کارمندیابی ،آموزش ،ارزیابی عملکارد و پرداخات
به عنوان ابزاری برای انگیزش تعهد کارکنان و مشاارکت کاردن آنهاا در تهکار خاالو و ناوآوری
استهاده کنند (ویزبرگ)1556 ،1ز
به طور کلی ،شش روش ارائهشده است که با بهکارگیری درسات آنهاا مایتاوان ایربخشای
دورههای آموزشی را تضمین کرد :تعیین انتظاارات پایش از شاروع آماوزش و یاادگیری ،ایجااد
فرهنگ مربیگری ،اطمینان یافتن از کاربردی بودن آموزش ،خلق محیط کاری بارای پشاتیبانی از
1. Collin and Clark
2. Weisberg
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به کارگیری مهارتهای جدید ،نظارت مساتمر بار باه کاارگیری مهاارتهاای جدیاد و حها و
نگهداری از نتای پایه یادگیری (صبرکش و همکاران)2911 ،ز
 .2سرمایه فکری

جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن ،داناش
و اطالعات استز سازمانهای امروزی در هر شک و نوع ،برای بهبود عملکرد خود به اطالعاات و
دانش نیازمندند (خاوندکار و متقی)2911 ،ز «استوارت» اعتقاد دارد که سرمایه فکاری مجموعاهای
از دانش ،اطالعات ،داراییهای فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند بارای
ایجاد یروت به کارگرفته شودز در واقع ،سرمایه فکری تمام کارکنان ،دانش سازمانی و تواناییهای
آن را برای ایجاد ارزشافزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میشودز به عبارت دیگر،
سرمایه فکری عباارت اسات از :تاالش بارای اساتهاده ماؤیر از داناش (محصاول نهاایی) در مقابا
اطالعات (ماده خام) (بنتی )1551 ،ز بروکینگ 2سارمایههاای فکاری را در چاارچوبی جاامع ارائاه
کرده استز این چارچوب مقولههای زیر را در سرمایههای فکاری شاام مایشاود (ماار ،شایوما ،و
نیلی:)1550 ،1


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



داراییهای فکری (شام  :حق امتیاز ،فرمولهای سری و نظایر آن)؛



داراییهای انسانمحور (شام  :آموزش ،دانش کاری ،ویژگیها و خصوصیات
حرفهای و غیره)؛



داراییهای زیربنایی (فلسهه مدیریت ،فرهنگ مشارکت ،سیستمهای شبکهای و
غیره)ز

اما تعریف عمومی که به نظر میرسد پذیرش وسیعتری داشته و مورد قبول جامعه دانشگاهی
قرار گرفته است ،شام سه جزء می شاود :سارمایه انساانی ،سارمایه سااختاری و سارمایه رابطاهایز
سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خالقیت و نوآوری استز ایان سارمایه کاه از

1. Brooking
2. Marr, Schiuma & Neely
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نبوغ و استعداد کارکنان نشاثت مایگیارد ،هماراه کارکناان از شارکت خاارج مایشاود و توساط
شرکت قاب تملک نیستز سرمایه انسانی ،شام مهارتها و شایستگیهای نیروی کار ،دانش آنها
در زمینه رشتههایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند و استعدادها و اخاالو و رفتاار
آنها میشودز سرمایه ساختاری آن دسته از داراییهاای فکاری هساتند کاه هنگاام تارد شارکت
توسط کارکنان ،در شرکت باقی میمانندز بنابراین ،سرمایه ساختاری مستق از اشاخا

و عمومااً

آشکار استز سرمایه رابطهای ،ارزش روابط شرکت باا ماردم و ساازمانهاایی اسات کاه باا آنهاا
قراردادهای کاری دارندز این سرمایه شام روابط با سهامداران برونسازمانی ،شبکههای عرضه و
توزیع خدمات ،شرکا ،روابط مشتریان (وفاداری و ارتباط بین شرکا و سرمایهگذاران) و برندسازی
(فلسهه ،عملکرد ،شهرت و اعتبار و شناخت برند) میشود (شماخی و حبیبی)2919 ،ز
 .3عملکرد نوآورانه

اماروزه ناوآوری یکای از عواما ماؤیر در موفقیات و بقاای ساازمانهاا محساوب مایشاود
(اردکانی و همکاران)2911 ،ز عملکرد نوآوری یا نوآورانه اغلاب باه عملکارد شارکت در ایجااد
نوآوری در محصول یا خدمت و فرایناد تولیاد محصاول یاا خادمت اشااره دارد (کاوهن و کلوار،
)2116ز نوآوری در محصول یا خدمت ،خود به دو بخش اختراع و تجاریسازی ایدههای نوآورانه
تقسیم میشود که در قالب محصوالت و خدمات جدید به مشتریان ارائه میگارددز در حاالی کاه
نوآوری در فرایند ،به تغییرات نوآورانه در فرایند تولید محصوالت و خادمات از طریاق جاذب و
تطبیق فناوریهای جدید اطالو میشود (روبرت )1557 ،2ز نوآوری محصول یک ابازار کلیادی
برای انطباو با تغییرات در بازار ،تغییرات فناورانه و رقابتی است؛ اما هنوز سازمانهای بازرگ هام
مشکالتی در زمینة توسعة محصوالت جدید و نوآورانه دارند (دنیلز)1551 ،1ز
شاخصهای عملکرد نوآوری را باه ساه گاروه «ناوآوری در محصاول ،ناوآوری در فرایناد و
نوآوری سازمانی» تقسیم میکنندز نوآوری تولیدی فراهمکننده ابازاری بارای تولیاد اسات کاه باه
توسعه و ارائة تولیدات و خدمات جدید و بهبودیافته اشاره داردز در واقع میتوان گهت که منظور

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

منابع مالی به

تحقیق و توسعه و مواردی از این قبی پیشتاز استز نوآوری فرایندی ابزاری را در راستای حه و
بهبود کیهیت و صرفهجویی هزینهها فراهم میکند و دربرگیرناده روشهاای جدیاد یاا بهبودیافتاه
تولید ،توزیع یا تحوی خدمت استز در واقع ،منظور از نوآوریِ فرایندی این است که سازمان تاا
چه میزان فناوریهای جدید را به کار میگیرد و روشهای جدید انجام کاار را باه بوتاه آزماایش
می گذارد (محمدی حسینی و همکااران)2911 ،ز ناوآوری ساازمانی ابازاری بارای سانجش میازان
برخورداری از نظامهای نوین مدیریتی ،جستوجو برای نظامهاای مادیریتی جدیاد و تمایا بارای
معرفی این نظامها به سازمان است (کزازی و شول)2911 ،ز

پیشینة پژوهش
در ارتباط با متغیرهای پژوهش تحقیقات چندی صورت پذیرفتاه اساتز بار اساا

تحقیقاات

هان و لی ،)1522( 2سرمایه فکری مجموع تمام دانش یا مجموعهای از داراییهای غیرماادی اسات
که برای ایجاد عملکرد بهتر استهاده میشودز مدیران ناه تنهاا مایبایسات داناش خاود را در حاوزه
سرمایه فکری افزایش دهند ،بلکه باید از طریاق تقویات مؤلهاههاای آن (سارمایه انساانی 1،سارمایه
ساختاری 9و سرمایه رابطاهای )0باه توساعه و گساترش ایان حاوزه در ساازمان نیاز بوردازنادز نتاای
پژوهش هان و لی ( )1522با عنوان تثییر سرمایه فکری در عملکارد نوآوراناه و نقاش قابلیاتهاای
پویای مبتنی بر دانش ،نشان داد که سرمایه فکری تثییر مربت معناداری در عملکرد نوآوراناه دارد و
قابلیتهای پویاای مبتنای بار داناش نقشای واساطهای در تثییرگاذاری سارمایه فکاری بار عملکارد
نوآورانه دارندز نتای پژوهش کاناگ و تامساون )1556( 2،باا عناوان رواباط مههاومی باین سارمایه
فکری ،مدیریت منابع انسانی راهبردی و مدیریت منابع انسانی ،نشاان داد کاه سارمایه فکاری نقاش
میانجی را در تثییرگاذاری مادیریت مناابع انساانی بار مادیریت مناابع انساانی راهباردی و عملکارد

1. Han & Li
2. Human Capital
3. Structural Capital
4. Relational Capital
5. Kong & Thomson
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سازمانی داردز نتای پژوهش چان و هوناگ )1551( 2باا عناوان بررسای میازان تاثییر کارکردهاای
مدیریت راهبردی منابع انسانی بر نوآوری سازمانی نیز نشان داد که بین کارکردهای مدیریت مناابع
راهبردی منابع انسانی و نوآوری اداری و فنی رابطة معنااداری وجاود دارد .بار اساا

تحقیقای کاه

توسط اخوان و کاظمی گرجی ( )2911انجام شد ،میتوان دریافت کاه آماوزش از طریاق سارمایه
فکری با بهرهوری نیروی انسانی رابطه داردز

مدل مفهومی
مدل مههومی پژوهش حاضر به استناد مباانی نظاری و پیشاینه تحقیاق طراحای و سااخته شاده
استز در این تحقیق تالش میشود که برای اولینبار ،مدل بر این اسا

ماورد آزماون قارار گیاردز

مدل مههومی تحقیق حاضر به شک زیر است:

سرمایه فکری
آموزش و توسعه
عملکرد نوآورانه

منابع انسانی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (هان و لی2312 ،؛ کانگ و تامسون)2332 ،

در مورد مدل مههومی این تحقیق باید گهت آموزش هایی که در قالب سه مرجع کارگاههای
صالحین ،نشستها و حلقههای صالحین ارائه میشوند ،در این مدل مورد ارزیابی قرار گرفتهاناد تاا
ایرگذاری آموزش هر یک از آنها مشخص شودز لذا خود کارگاههاا ،نشساتهاا و حلقاههاا متغیار
نبوده ،آموزش متغیر مستق این تحقیق است و مدل برای کارگاهها ،نشستها و حلقهها به صورت
جداگانه تحلی خواهد شدز «سرمایه فکری» و «عملکرد نوآوراناه» نیاز باه ترتیاب ،باه عناوان متغیار

1. Chen & Huang
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میانجی و وابسته در مدل تحقیق حضور دارندز در ادامه ،تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیاق
ارائه میشودز
الف) آموزش و توسعه منابع انسانی

ا تعریف مههومی :افزایش تواناییهای تخصصی و مهارت کارکنان در انجام وظایف محولاه
و به فع درآوردن پارهای از تواناییهای بالقوه آنهاا ،باه منظاور ایجااد یاک ساازمان یادگیرناده و
تولیدکننده فکر (کانگ و تامسون)1556 ،ز
ا تعریف عملیاتی :در این تحقیق ،آماوزش و توساعه مناابع انساانی بار اساا

مطالعاه ارگاون

سانچز ،)1556( 2شام شاخصهای« :وجاود فعالیات هاای آموزشای رسامی ،قابا دساتر

باودن

سیاستها و برنامههای آموزشی جامع ،ارائه آموزشهای ماورد نیااز بارای جاذب اعضاای جدیاد،
آموزش مناسب اعضای جدید و در دستر

بودن آموزشهای عماومی در ساه کاارگروه کارگااه

صالحین ،نشست های سیاسی و بصیرتی و حلقههای صالحین» استز به دلی آنکاه تماام اساتادان در
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
انسانی در قالب  22گویه بررسی شده استز
ب) سرمایه فکری

ا تعریف مههومی :سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ،اطالعات ،دارایی های فکری ،تجرباه،
رقابت و یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد یروت به کارگرفته شود (بنتی )1551 ،ز
ا تعریف عملیاتی :در این تحقیق ،سرمایه فکری بر اسا

مطالعه مارتینزا تورز )1556( 1شام

شاخصهای« :به روز بودن موضوعات آموزشی ،ارتقای فرهناگ و ارزشهاای اصای دانشاگاهی،
مطلوب بودن روابط شخصی و محیط کاری ،وجود همکاری حرفهای و وجاود انساجام درونای در
سازمان» استز این متغیر سؤاالت  26تا  15پرسشنامه را دربر میگیردز

1. Aragón Sánchez
2. Martínez-Torres
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ج  -عملکرد نوآورانه

ا تعریف مههومی :عملکرد نوآورانه ترکیبی از موفقیتهای کلی سازمان ،درنتیجة تالشهاای
صورتگرفته برای نوکردن و بهبود دادن و نیز بهکارگیری جنبههای مختلاف ناوآوری در ساازمان
است (کایا و همکاران)1515 ،ز
ا تعریف عملیاتی :در ایان تحقیاق ،عملکارد نوآوراناه بار اساا

مطالعاه جیمینزاا جیمیناز 2و

همکاران ( ،)1551شام شاخصهای « :سعی به منظور ارائاه خادمات جدیاد ،تاالش بارای معرفای
خدمات جدید ،کوشاش در جهات ناوآوری در ارائاه خادمات آموزشای ،تاالش باا هاد

تغییار

فرایندهای ارائهشده در سازمان ،جدیّت در معرفی رویکردهای جدیدتر و واکنش سریع نسابت باه
رویکردهای ارائهشده توسط رقبا» استز این متغیر از طریق ساؤاالت  12تاا  16پرسشانامه سانجیده
شده استز

فرضیههای تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پژوهش های محققان گذشته ،فرضیات پژوهش به صورت ذی ارائه
شد:
2ز سرمایه فکری در تثییرگذاری آموزش و توساعه مناابع انساانیِ ارائاه شاده در کارگااههاای
صالحین بر عملکرد نوآورانه در باین اعضاای هیاثت علمای ساازمان بسای اساتادان اساتان
گیالن ،نقش واسطهای داردز
1ز سرمایه فکری در تثییرگذاری آماوزش و توساعه مناابع انساانی ارائاهشاده در نشساتهاای
سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه در بین اعضای هیثت علمای ساازمان بسای اساتادان
استان گیالن ،نقش واسطهای داردز
9ز سرمایه فکاری در تثییرگاذاری آماوزش و توساعه مناابع انساانی ارائاهشاده در حلقاههاای
صالحین بر عملکرد نوآورانه در باین اعضاای هیاثت علمای ساازمان بسای اساتادان اساتان
گیالن ،نقش واسطهای داردز

1. Jiménez-Jimenez
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر هد  ،از نوع پژوهشهای کااربردی اسات؛ از نظار گاردآوری داده،
توصیهی از نوع همبستگی است؛ از نظر روش انجام مطالعه موردی است ،زیرا به طور ویژه بر یاک
جامعه خا

تمرکز دارد؛ و از نظر مکانی ،از نوع میدانی است ،زیرا دادههای پژوهش با حضور در

جامعه و نمونه آماری و با اساتهاده از ابازار پرسشانامه گاردآوری شاده و بارای سانجش متغیرهاای
تحقیق ،از پرسشنامههای استاندارد استهاده شده استز ساؤاالت در طیاف پان گزیناهای از «کاامالً
مخالهم تا کامالً موافقم» آورده شدهاندز
در مورد روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر باید گهت اولاین معیاار پایاایی ابازار در ایان
پژوهش« ،محاسبه آلهای کرونباخ» استز میزان آلهای کرونباخ برای تماام متغیرهاای ایان پاژوهش
باالی  5/1استز ضریب آلهای کرونباخ به دستآمده نشااندهناده پایاایی مطلاوب پرسشانامههاای
پژوهش استز دومین معیار ماورد سانجش در ایان پاژوهش« ،پایاایی مرکاب ( »)crاساتز در ایان
پژوهش ،میزان پایایی مرکب برای تک تک متغیرهای باالی  5/11محاسبه شد و نشان داد که ابزار
از پایایی ترکیبی خوبی برخوردار استز معیار بعدی« ،پایایی معر ها» یا بار عاملی مرباوط باه هار
گویه استز پژوهشگران معتقدند که یک متغیر مکنون باید بخش قابا تاوجهی از پراکنادگی هار
معر

را توضی دهد (معموالً  25درصد)ز به عبارت دیگر ،هر معر

باید دارای بار عااملی بیشاتر

از  5/7بر روی متغیر مربوط به خود باشد (موذن جمشیدی و خانی)1529 ،ز در این پاژوهش ،تماام
سؤاالت بر روی متغیر های خود دارای بار عاملی بزرگتار از  5/7هساتند کاه نشااندهناده مناساب
بودن سؤاالت از نظر تخمین متغیر مربوطه استز
در این پژوهش ،برای سنجش روایی ،از دو معیار روایی همگرا و واگرا استهاده شدز به منظور
بررسی روایی همگرا فورن و الرکر2،متوسط واریان

اساتخراجشاده  AVEرا باه عناوان معیااری

برای اعتبار همگرا پیشنهاد میکنندز حداق مقدار  AVEبرابر با  5/2بیانگر اعتباار هامگارای کاافی
است؛ به این معنی که یک متغیار مکناون مای تواناد باه طاور میاانگین بایش از نیمای از پراکنادگی
معر

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

برای تمام متغیرهای تحقیق ،بزرگتر از  5/2استز بنابراین ،میتوان گهت مدل از روایی همگارای
1. Furnel & Larcker
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مطلوبی برخوردار اساتز بارای سانجش روایای واگارا در تحلیا  PLSبار اساا

نظار «فورنا » و

«الرکر» جذر  AVEیک متغیر باید از میزان همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای تحقیق بزرگتار
باشدز در این مرحله ،ابتدا جذر مقادیر  AVEرا محاسبه کرده ،ساو
روی قطر ماتری

مقاادیر باه دساتآماده را بار

(همبستگی متغیر مکنون )2جایگزین میکنیم (موذن جمشیدی و خاانی)1529 ،ز

در این پژوهش ،مقادیر جذر  AVEقرارگرفته بر روی قطر ماتری

همبستگی از مقادیر همبستگی

آن متغیر با ساایر متغیار هاا بازرگ تار بودناد کاه نشاان دهناده مناساب باودن روایای واگارای مادل
اندازهگیری استز نظر به آنکه سه دسته داده جمع آوری شده است ،در جاداول زیار ایان موضاوع
گزارش میشودز
جدول  .1ماتریس فرونل و الرکر (دادههای مربوط به کارگاه صالحین)
آموزش و توسعه منابع انسانی

5/111

عملکرد

سرمایه

نوآورانه

فکری
5/710

سرمایه فکری

5/171

5/765

عملکرد نوآورانه

5/601

5/207

آموزش و توسعه منابع انسانی

جدول  .2ماتریس فرونل و الرکر (دادههای مربوط به نشست بصیرتی و سیاسی)
آموزش و توسعه منابع انسانی

5/197

عملکرد

سرمایه

نوآورانه

فکری
5/190

سرمایه فکری

5/161

5/726

عملکرد نوآورانه

5/991

5/092

آموزش و توسعه منابع انسانی

1. Latent Variable Correlations
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جدول  .3ماتریس فرونل و الرکر (دادههای مربوط به حلقه صالحین)
آموزش و توسعه منابع انسانی

5/151

با توجه به اینکه قطر ماتری

عملکرد

سرمایه

نوآورانه

فکری
5/199

سرمایه فکری

5/119

5/611

عملکرد نوآورانه

5/915

5/011

آموزش و توسعه منابع انسانی

در تمام موارد ،از اعاداد پاایین و سامت چاد خاود بازرگتار

هستند ،لذا نشان دهنده این شاخص اساتز از آنجاا کاه ساط تحلیا در ایان پاژوهش باه صاورت
سازمانی است ،بنابراین ،جامعه آماری این پژوهش ،شام  211کاارگروه (کارگااههاای صاالحین،
نشست های سیاسی و بصیرتی ،حلقاه هاای صاالحین) برگزارشاده در ساازمان بسای اساتادان اساتان
گاایالن (دانشااگاه گاایالن ،دانشااگاه پیااام نااور و دانشااگاه آزاد اسااالمی) اساات کااه از ایاان تعااداد،
 01کارگروه متعلق به کارگاه صالحین 12 ،کاارگروه متعلاق باه نشساتهاای سیاسای و بصایرتی و
 22کارگروه متعلق به حلقههای صالحین استز با توجه به این تعداد ،همه  211کارگروه باه عناوان
نمونه تعیین شدند؛ بدین صورت کاه تعاداد حاداق یاک پرسشانامه در هار کاارگروه توزیاع و در
نهایاات 129 ،پرسشاانامه جمااعآوری شاادز باارای تحلی ا نیااز بااا توجااه بااه تعااداد پرسشاانامههااای
جمعآوری شده در هر کارگروه ،میانگین آن محاسبه و مورد تحلی قرار گرفتز
با توجه به ماهیت پژوهش حاضر ،برای تحلی متغیرهای جمعیاتشاناختی و سانجش آنهاا از
شاخص های آمار توصیهی (نماودار ،میاانگین ،انحارا

معیاار و غیاره) و نارمافازار  SPSSاساتهاده

خواهد شدز تجزیهوتحلی استنباطی دادهها به منظاور آزماون فرضایات ،باا روش بررسای معاادالت
ساختاری بر مبنای حداق مربعات جزئی و با استهاده از نرمافزار  SMART PLS2انجام میشودز
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یافتههای پژوهش
با توجه به تثییاد مادل بار اساا

شااخصهاای بارازش ،مادل تحقیاق در حالات اساتاندارد و

معناداری ارائه میشود:
آزمون فرضیه اول :سرمایه فکری در تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی ارائهشاده در
کارگاههای صالحین بر عملکرد نوآورانه در سازمان بسی اساتادان اساتان گایالن ،نقاش واساطهای
داردز
به منظور بررسی فرضیه اول پژوهش ،از آنجا که این فرضیه ترکیبی از سه فرضیه است ،ابتادا
روابط متغیرها به صورت جداگانه ماورد کنکااش قارار گرفاتز هماانگوناه کاه در مادل مشااهده
می شود ،آموزش استادان در کارگروه کارگاه صالحین با ضریب استانداردشده  5/207دارای تثییر
معنیدار مربت بر متغیر سرمایه فکاری اسات ()t>1.96ز همچناین متغیار سارمایه فکاری باا ضاریب
استانداردشده  5/271دارای تثییر معنیدار مربت بر متغیر عملکرد نوآورانه اسات ()t>1.96ز بار ایان
اسا  ،می توان پاذیرفت کاه متغیار سارمایه فکاری نقاش میاانجی را در تثییرگاذاری آماوزش در
کارگاه صالحی ن بر متغیر عملکرد نوآورانه ،به عهده داردز درضمن ،با توجه به اینکاه مسایر مساتقیم
تثییرگذاری آموزش در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه معنیدار است ،میتوان نتیجه گرفات
که متغیر سرمایه فکری به صورت متغیر میانجیِ جزئی در تثییرگذاری آموزش در کارگاه صالحین
بر عملکرد نوآورانه عم میکندز
همچنین مقدار  R2برای سرمایه فکری 5/111 ،به دسات آمادز ایان نتیجاه بادان معناسات کاه
 11/1درصااد از تغییاارات واریااان

متغیاار ساارمایه فکااری توسااط آمااوزش در کارگاااه صااالحین

تبیین می شودز همچنین ،مقدار  R2برای عملکارد نوآوراناه  5/626اسات و ایان بادان معناسات کاه
 62/2درصد از تغییرات واریان

متغیر عملکرد نوآورانه توسط متغیر آموزش در کارگاه صاالحین

و سرمایه فکری تبیین میشودز همچنین مقدار  GOFبرای این مدل  5/215محاسبه شاده اسات و باا
توجه به اینکه سه مقدار  5/12 ،5/2و  5/96به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شدهاند،
حصول مقدار  5/215حاکی از برازش مناسب مدل استز
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نمودار  .1مقادیر ضریب مسیر استاندارد در فرضیه اول

نمودار  .2مقادیر آماره تی در فرضیه اول
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جدول  .3آزمون فرضیه اول تحقیق
فرضیه
آموزش و توسعه منابع انسانی ارائهشده
در کارگاه صالحین  سرمایه فکری
سرمایه فکری عملکرد نوآورانه

ضریب مسیر

آماره
t

)P (sig

5/207

6/96

P<0.05

تثیید

5/271

0/91

P<0.05

تثیید

استاندارد

تأیید یا
عدم تأیید

میانجی
جزئی

آموزش و توسعه منابع انسانی ارائهشده
در کارگاه صالحین  عملکرد

نتیجه

5/999

1/09

P<0.05

تثیید

نوآورانه

آزمون فرضیه دوم :سرمایه فکری در تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی ارائهشاده در
نشستهای سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه در ساازمان بسای اساتادان اساتان گایالن ،نقاش
واسطهای داردز
به منظور بررسی فرضیه دوم پژوهش ،از آنجا که فرضیه دوم نیز ترکیبی از سه فرضایه اسات،
ابتدا روابط متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتز همانگوناه کاه در مادل مشااهده
میشود ،نشست های سیاسی و بصیرتی با ضریب استانداردشده  5/092دارای تثییر معنیدار مربت بر
متغیر سرمایه فکری است ( )t>1.96ز همچنین متغیر سرمایه فکری باا ضاریب استانداردشاده 5/752
دارای تثییر معنی دار مربت بار متغیار عملکارد نوآوراناه اسات ()t>1.96ز بار ایان اساا  ،مایتاوان
پذیرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میانجی را در تثییرگذاری نشستهای سیاسای و بصایرتی بار
متغیر عملکرد نوآورانه داردز درضمن ،باا توجاه باه اینکاه مسایر مساتقیم تثییرگاذاری نشساتهاای
سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه معنیدار نیست ،میتوان نتیجه گرفت که متغیر سرمایه فکری
به صورت متغیر میانجی کام در تثییرگذاری نشستهای سیاسی و بصایرتی بار عملکارد نوآوراناه
عم میکندز
همچنین مشاهده می شود مقدار  R2برای سرمایه فکری  5/216استز این نتیجه بدان معناسات
که  21/6درصد از تغییرات واریان

متغیر سرمایه فکری توسط نشستهای سیاسی و بصیرتی تبیین

ماایشااودز همچنااین مقاادار  R2باارای عملکاارد نوآورانااه  5/220و ایاان باادان معناساات کااه حاادود
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 22/0درصد از تغییرات واریان

متغیر عملکرد نوآورانه توسط متغیر نشستهای سیاسی و بصیرتی

و سرمایه فکری تبیین میشودز همچنین مقدار  GOFبرای این مدل  5/251محاسبه شاده اسات و باا
توجه به اینکه سه مقدار  5/12 ،5/2و  5/96به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شدهاند،
حصول مقدار  5/251حاکی از برازش مناسب مدل استز

نمودار  .3مقادیر ضریب مسیر استاندارد در فرضیه دوم

نمودار  .3مقادیر آماره تی در فرضیه دوم
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جدول  .2آزمون فرضیه دوم تحقیق
فرضیه

ضریب مسیر
استاندارد

آماره

t

)P (sig

تأیید یا
عدم تأیید

نتیجه

آموزش و توسعه منابع انسانی
ارائهشده در نشستهای سیاسی و

9/70

5/092

P<0.05

تثیید

بصیرتی  سرمایه فکری
سرمایه فکری عملکرد نوآورانه

1/17

5/752

P<0.05

تثیید

آموزش و توسعه منابع انسانی
ارائهشده در نشستهای سیاسی و

5/009

5/596

P>0.05

میانجی
کام

عدم تثیید

بصیرتی  عملکرد نوآورانه

فرضیه سووم :سارمایه فکاری در تثییرگاذاری آماوزش و توساعه مناابع انساانی ارائاهشاده در
حلقههای صالحین بر عملکرد نوآورانه در سازمان بسی استادان استان گیالن ،نقش واسطهای داردز
برای بررسی فرضیه سوم پژوهش ،از آنجا که خود ترکیبی از سه فرضایه اسات ،ابتادا رواباط
متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتز هماان گوناه کاه در مادل مشااهده مایشاود،
آماوزش اساتادان در کاارگروه حلقاههااای صاالحین باا ضاریب استانداردشاده  5/011دارای تااثییر
معنیدار مربت بر متغیر سرمایه فکاری اسات ()t>1.96ز همچناین متغیار سارمایه فکاری باا ضاریب
استانداردشده  5/661دارای تثییر معنیدار مربت بر متغیر عملکرد نوآورانه اسات ()t>1.96ز بار ایان
اسا

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

صالحین بر متغیر عملکرد نوآوراناه داردز درضامن ،باا توجاه باه اینکاه مسایر مساتقیم تثییرگاذاری
آموزش در حلقه صالحین بر عملکرد نوآورانه معنایدار نیسات ،مایتاوان نتیجاه گرفات کاه متغیار
سرمایه فکری به صورت متغیر میانجی کام در تثییرگذاری آموزش در حلقه صالحین بر عملکارد
نوآورانه عم میکندز
همچنین مشاهده می شود مقدار  R2برای سرمایه فکری  5/101استز این نتیجه بدان معناسات
که  10/1درصد از تغییرات واریان

متغیر سرمایه فکری توسط آماوزش در حلقاه صاالحین تبیاین

می شودز همچنین مقدار  R2بارای عملکارد نوآوراناه  5/012اسات و ایان بادان معناسات کاه 01/2
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درصد از تغییرات واریان

متغیر عملکرد نوآورانه توسط متغیر آموزش در حلقه صالحین و سرمایه

فکری تبیین می شودز همچنین مقدار  GOFبرای این مدل  5/016محاسبه شده اسات و باا توجاه باه
اینکه سه مقدار  5/12 ،5/2و  5/96به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شدهاند (وتازل
و همکاران ،)1551 ،حصول مقدار  5/016حاکی از برازش مناسب مدل استز

نمودار  .2مقادیر ضریب مسیر استاندارد در فرضیه سوم

نمودار  .2مقادیر آماره تی در فرضیه سوم
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نقش واسطهای سرمایه فکری در تأثیرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه در سازمان...

جدول  .2آزمون فرضیه سوم تحقیق
فرضیه

ضریب مسیر
استاندارد

تأیید یا
آماره

t

)P (sig

عدم

نتیجه

تأیید

آموزش و توسعه منابع انسانی
ارائهشده در حلقه صالحین

9/07

5/011

P<0.05

تائید

سرمایه فکری
سرمایه فکری عملکرد نوآورانه

2/72

5/661

P<0.05

تائید

آموزش و توسعه منابع انسانی
ارائهشده در حلقه صالحین

5/065

5/565

P>0.05

میانجی
کام

عدم تائید

عملکرد نوآورانه

نتیجهگیری و پیشنهادها
اقدامات منابع انسانی از جمله آموزش و بهسازی نیروی انسانی ،ابزار و شیوههای اصلی هستند
که توسط آنها سازمانها میتوانند مهارتها ،نگرشها و رفتار افراد را برای انجام کارهایشان و نی
به اهدا

سازمانی موجود را مورد تثییر قرار دهندز در این پژوهش ،نقش واسطهای سارمایه فکاری

در رابطه بین آموزش و توسعه منابع انسانی بار عملکارد نوآوراناه در ساازمان بسای اساتادان اساتان
گیالن مورد بررسی قرار گرفتز
در فرضیه اول و بررسی تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی ارائهشده در کارگااههاای
صالحین بر عملکرد نوآورانه با نقاش واساطهای سارمایه فکاری ،هماانطاور کاه مشااهده کاردیم،
شرکت در کارگاه صاالحین و آماوزش مناابع انساانی در ایان کاارگروه باا ضاریب استانداردشاده
 5/207دارای تثییر معنی دار مربت بر متغیر سرمایه فکری اسات کاه ایان نتیجاه باا نتاای یافتاههاای
هریسون ( )1555و کانگ و تامسون ( )1556همخوانی داردز به زعم هریسون ( ،)1555توسعة منابع
انسانی راهبردی ،به هماراه کاردن فعالیاتهاای آماوزش و توساعه باا مثموریات ساازمان و اهادا
راهبردی برمیگردد تا از طریق افزایش مهارتها ،دانش ،توانایی یادگیری و انگیزش کارکناان در
تمام سطوح رشد مستمر سازمانی و فردی میسر شود (سیدجوادین و همکاران)2911 ،ز
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کانگ و تامسون نیز تثییر اقدامات مدیریت منابع انسانی در سرمایه فکری را مورد تثییاد قارار
دادندز کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان ،اعم از مشاغ ساده یا پیچیده و مدیر یا زیردست،
همه محتاج آموزش و یادگیری و نیز کسب دانش و مهارتهای جدید هستند و باید هماواره بارای
بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد ،روشها و اطالعات جدیدی کساب کننادز باه عاالوه
اینکه هر وقت شغ کارکنان تغییر پیدا کند ،الزم است اطالعات و مهاارتهاای جدیادی را بارای
ابقای موفقیاتآمیاز وظاایف شاغ مرباوط فراگیرناد (جلیا وناد)2911 ،ز بناابراین ،کارکردهاای
مدیریت راهبردی منابع انسانی همچون آموزش و بهسازی نیروی انساانی ،ابزارهاایی بارای ارتقاا و
تقویت دانش کارکناان و تجربیاات آناان در ساازمان محساوب مایشاوند (یونادانت و همکااران،
)2116ز
همچنین متغیر سرمایه فکری با ضریب استانداردشاده  5/271دارای تاثییر معنایدار مربات در
متغیر عملکرد نوآورانه است که این نتیجه نیز با یافتههای هاان و لای ( )1522و احمادیان و قرباانی
( )2911همخوانی داردز نتای پژوهش هان و لی ( ،)1522نشان داد که سارمایه فکاری تاثییر مربات
معناداری در عملکارد نوآوراناه ،و قابلیاتهاای پویاای مبتنای بار داناش نیاز نقاش واساطهای را در
تثییرگذاری سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه داردز نتای پژوهش احمدیان و قرباانی ( )2911نیاز
نشاندهندة ارتباط معنادار مؤلهههای سرمایه فکاری (سارمایه انساانی ،سارمایه سااختاری و سارمایه
ارتباطی) با عملکرد سازمانی استز همچنین بر اسا

تحقیقات هان و لای ( ،)1522سارمایه فکاری

مجموع تمام دانش یا مجموعهای از داراییهای غیرمادی است که برای ایجاد عملکرد بهتر استهاده
میشود (هان و لی)1522 ،ز بنابراین ،مدیران ناه تنهاا مایبایسات داناش خاود را در حاوزه سارمایه
فکری افزایش دهند ،بلکه باید از طریق تقویت مؤلهههای آن (سرمایه انسانی 2،سرمایه ساختاری 1و
سرمایه رابطهای )9به توسعه و گسترش این حوزه در سازمان بوردازندز
بر این اسا

میتوان پذیرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میاانجی را در تثییرگاذاری متغیار

آموزش و توسعه منابع انسانی در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه داردز همچنین ،مسیر مساتقیم
تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی در کارگاه صالحین بر عملکرد نوآورانه معنایدار اساتز
1. Human Capital
2. Structural Capital
3. Relational Capital
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در واقع ،اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب باا تغییارات
سازمانی و محیطی ،به طور مؤیر فعالیتهایشان را ادامه دهند و بر کاارایی خاود بیهزاینادز بناابراین
آموزش و بهسازی ،کوشاش ماداوم و برناماهریازیشاده باه وسایله مادیریت بارای بهباود ساطوح
شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است (جلی وند.)2911 ،

با توجه به اظهارات محققان و نتای حاص از این پژوهش در جامعه مورد نظر ،افزایش میزان
آموزش و توسعه استادان در این کارگروه منجر به افزایش تمای آنها به عملکرد نوآورانه میشودز
بنابراین ،میتوان گهت متغیر سرمایه فکری به صورت متغیر میانجیِ جزئی در تثییرگذاری آموزش
و توسعه منابع انسانی ارائهشده در کارگاه صالحین بار عملکارد نوآوراناه عما مایکنادز در واقاع،
سازمان بسی استادان استان گیالن میتواند به طور مستقیم از طریاق آماوزش و بهساازی ،کوشاش
مداوم و برنامهریزی شاده باه وسایله مادیریت بارای بهباود ساطوح شایساتگی کارکناان و عملکارد
سازمانی ،به سوی عملکردی نوآورانه حرکت کندز همچنین ،عالوه بر استهاده از اقدامات راهبردی
مؤیر مدیریت منابع انسانی در زمینههای کارمندیابی ،مشارکت ،ارزیاابی عملکارد و پرداخات و باه
خصو

آموزش ،باا بهارهبارداری از سارمایههاای فکاری ،امکاان معرفای ظرفیات و قابلیاتهاای

مدیریتی جدید را افزایش دهد و سو

به نتای نوآوری بهتری برسدز

در فرضیه دوم با بررسی تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی ارائهشاده در نشساتهاای
سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه با نقش واسطهای سرمایه فکری ،همانطور که مشااهده شاد،
شرکت در نشسات هاای سیاسای و بصایرتی و آماوزش مناابع انساانی در ایان کاارگروه باا ضاریب
استانداردشده  5/092دارای تثییر معنیدار مربت در متغیر سرمایه فکری است و همانطور کاه ذکار
شد ،این نتیجه باا نتاای یافتاههاای هریساون ( )1555و کاناگ و تامساون ( )1556همخاوانی داردز
اقدامات منابع انسانی ،از جمله آموزش و بهسازی نیروی انسانی ابزار و شیوههای اصالی هساتند کاه
توسط آنها سازمانها میتوانند مهارتها ،نگرشها و رفتار افراد را برای انجام کارهایشان و نیا باه
اهدا

سازمانی موجود مورد تثییر قرار دهند (کلین و کالرد)1559 ،ز
سازمانها میتوانند از اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی ،شاام کارمنادیابی ،آماوزش،

ارزیابی عملکرد و پرداخت به عنوان ابزاری برای انگیزش تعهد کارکناان و مشاارکت کاردن آنهاا
در تهکر خالو و نوآوری استهاده کنندز در واقع ،آموزش برای اعضا به معنای افزایش تواناییهاای
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تخصصاای و مهااارت کارکنااان در انجااام دادن وظااایف محولااه و بااه فعاا درآوردن پااارهای از
تواناییهای بالقوه آنها ،به منظور ایجاد یک سازمان یادگیرنده و تولیدکنناده فکار اساتز همچناین
متغیر سرمایه فکری با ضریب استانداردشده  5/752دارای تاثییر معنایدار مربات بار متغیار عملکارد
نوآورانه است و همانطور که گهته شد ،این نتیجه نیز با یافتههای هاان و لای ( )1522و احمادیان و
قربانی ( )2911همخوانی داردز سازمانهای امروزی در هر شک و نوع ،برای بهبود عملکارد خاود
به اطالعات و دانش نیازمندند (خاوندکار و متقی)2911 ،ز
در واقع ،سارمایه فکاری تماام کارکناان ،داناش ساازمانی و توانااییهاای آن را بارای ایجااد
ارزشافزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر و بهبود عملکرد میشود (بنتی )1551 ،ز بر
این اسا

میتوان پذ یرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میانجی را در تثییرگذاری متغیر آموزش و

توسعه منابع انسانی در نشست های سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه داردز درضمن ،با توجه باه
اینکه مسیر مستقیم تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی در نشستهای سیاسای و بصایرتی بار
عملکرد نوآورانه معنیدار نیست ،می توان نتیجه گرفت که متغیر سارمایه فکاری باه صاورت متغیار
میانجی کام در تثییرگذاری نشستهای سیاسی و بصیرتی بر عملکرد نوآورانه عم میکندز طباق
این یافته ها ،در سازمان بسی استان گیالن ،نشستهای سیاسی و بصیرتی به طاور مساتقیم نقشای در
افزایش میزا ن عملکرد نوآورانه استادان نخواهد داشت و در صورت ارتقای سرمایه فکاری باه ایان
هد

خواهند رسیدز بنابراین ،این سازمان میتواند از طریق اقدامات راهبردی مؤیر مادیریت مناابع

انسانی در زمینههای کارمنادیابی ،مشاارکت ،ارزیاابی عملکارد و پرداخات و بااخخص آماوزش و
بهرهبرداری از سرمایههای فکری ،ظرفیت و قابلیتشان را در معرفی و ارائاه محصاوالت ،خادمات و
سیستمهای مدیریتی جدید افزایش دهد و سو

به نتای نوآوری بهتری برسدز

در فرضیه سوم با بررسی تثییرگذاری آموزش و توسعه منابع انسانی ارائاهشاده در حلقاههاای
صالحین بر عملکرد نوآورانه با نقاش واساطهای سارمایه فکاری ،هماانطاور کاه مشااهده کاردیم،
شرکت در حلقه های صالحین و آموزش منابع انساانی در ایان کاارگروه باا ضاریب استانداردشاده
 5/011دارای تثییر معنیدار مربت در متغیر سرمایه فکری است و همانطور که ذکر شد ،این نتیجاه
با نتای یافتههای هریسون ( )1555و کانگ و تامساون ( )1556همخاوانی داردز اقادامات راهباردی
مدیریت منابع انسانی میتواند برای فعالیتهای نوآوری هدایتکننده و مهام باشاد؛ زیارا اقادامات
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راهبردی مدیریت منابع انسانی ممکن است به ساازمانهاا اجاازه دهاد کاه داناش و تخصاص را در
سازمان شناسایی و به کار بگیرند و از سرمایه فکری نیز بهرهمند شوند تا مسایر ترقای را بهتار پایش
ببرندز همچنین متغیر سرمایه فکری با ضریب استانداردشاده  5/661دارای تاثییر معنایدار مربات در
متغیر عملکرد نوآورانه است و همانطور که گهته شد ،این نتیجه نیز با یافتههای هاان و لای ()1522
و احمدیان و قربانی ( )2911همخوانی داردز راز بقا و موفقیت ساازمانهاا در محایط رقاابتی اماروز،
ایجاد ،حه و تداوم مزیت رقابتی پایدار است (پورتر)2112 ،ز طرفداران مکتب مزیت رقابتی مبتنی
بر دانش بحث میکنند که یک شرکت یا سازمان میتواند پیروز یک نبارد رقاابتی شاود ،تنهاا اگار
دارای دانش مناسبتر از رقبایش باشدز از این دیدگاه ،مزیت رقاابتی اساسااً از شارکت و داناش آن
ناشی میشود (ادوینسون و مالون)2117 ،2ز
بنابراین ،افزایش سرمایه فکری منجر به افزایش عملکرد نوآورانه خواهد شادز بار ایان اساا
می توان پذیرفت که متغیر سرمایه فکری نقش میاانجی را در تثییرگاذاری متغیار آماوزش و توساعه
منابع انسانی در حلقه های صالحین بار عملکارد نوآوراناه داردز درضامن ،باا توجاه باه اینکاه مسایر
مستقیم تثییرگذاری آموزش و توساعه مناابع انساانی در حلقاههاای صاالحین بار عملکارد نوآوراناه
معنیدار نیست ،میتوان نتیجه گرفت که متغیر سرمایه فکاری باه صاورت متغیار میاانجی کاما در
تثییرگذاری حلقههای صالحین بر عملکرد نوآورانه عم میکندز مطاابق ایان یافتاههاا ،در ساازمان
بسی استان گیالن ،حلقه های صالحین و آموزش منابع انساانی در ایان کاارگروه ،باه طاور مساتقیم
نقشی در افزایش میزان عملکارد نوآوراناه اساتادان نخواهاد داشات و در صاورت ارتقاای سارمایه
فکری به این هد

خواهند رسیدز بنابراین ،این سازمان میتواند از طریق اقادامات راهباردی ماؤیر

مادیریت مناابع انساانی در زمیناههاای کارمناادیابی ،مشاارکت ،ارزیاابی عملکارد و پرداخات و باه
خصو

آموزش و بهرهبرداری از سرمایههای فکری در این کاارگروه ،ظرفیات و قابلیتشاان را در

معرفی و ارائه محصوالت ،خدمات و سیستمهای مدیریتی جدیاد افازایش دهاد و ساو

باه نتاای

نوآوری بهتری برسدز
با توجه به نتای حاص از پژوهش و تثیید نقش واسطهای جزئی سرمایه فکری در رابطاه باین
کارگاه صالحین و عملکرد نوآورانه ،همچنین نقش واسطهای کاما سارمایه فکاری در رابطاه باین
1. Edvinson and Malone
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نشست های سیاسی و بصایرتی و عملکارد نوآوراناه و حلقاههاای صاالحین و عملکارد نوآوراناه در
سازمان بسی استان گیالن ،پیشنهادات کاربردی زیر ارائه میشود:
 2ز از آنجا که در کارگروه کارگاه صالحین ،آموزش و توسعه استادان به طاور مساتقیم نقاش
مهمی در عملکرد نوآوری ایها مایکناد؛ بناابراین ،ساازمان بسای اساتادان اساتان گایالن
میتواند از طریق آموزش ،تخصص سازمانی را برای نوآوری توسعه دهدز سرمایهگذاری
در آموزش میتواند تخصص افراد را در همه سطوح سازمان توسعه دهد و این به احتماال
زیاد منبع پایدار بالقوهای از ایدهها را برای نوآوری بیشتر فراهم و ارائه میکنادز همچناین
نظر به اینکه این استادان عالوه بر حضور به عنوان کارکنان دانشاگاه ،افارادی هساتند کاه
دانشجویانی را تربیت می کنند که کارکنان فعلی و آتی سازمانهاای دولتای و خصوصای
کشور هستند ،در نتیجه ،میتوانند به صورت مساتقیم بار عملکارد ناوآوری دانشاگاههاای
خود و همچنین به صاورت غیرمساتقیم بار عملکارد ناوآوری ساایر ساازمانهاا نیاز تاثییر
بگذارندز بر این اسا  ،پیشنهاد میشود تا ضمن نیازسنجی دقیقتر و جاامع ،از روشهاای
خرد جمعی نظیر طوفان فکری برای ارائاه راهکارهاا ،موضاوعات و فنااوریهاای جدیاد
آموزشی استهاده کنندز
1ز با توجه به نقش واسطه ای کام سرمایه فکری در تثییر نشستهاای سیاسای و بصایرتی بار
عملکرد نوآورانه ،سازمان میتواند از طریق اقدامات راهبردی مؤیر مدیریت منابع انسانی،
به ویژه در زمینه آموزش و بهرهبرداری از سرمایههای فکری در این کارگروه ،ظرفیات و
قابلیتشان را در معرفی و ارائه خدمات و سیستمهای مدیریتی جدید افزایش دهاد و ساو
به نتای نوآوری بهتری برسدز همچنین پیشنهاد می شود تا تحقیقاات تکمیلای فراتحلیا و
کیهی در مورد سرمایه فکری متناسب با نشستهای سیاسی و بصایرتی تادوین شاود تاا از
ظرفیتهای این نشستها بهتر بهرهبرداری شودز
9ز با توجه به نقش واسطه ای کام سرمایه فکری در تثییر آموزش و توساعه مناابع انساانی در
کارگروه حلقه های صالحین بر عملکرد نوآورانه ،سازمان میتواند فعالیتهای آماوزش و
توسعه را با مثموریاتهاای ایان ساازمان و اهادا
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مهارتها و دانش ،توانایی یادگیری و انگیازش کارکناان در تماام ساطوح ،رشاد مساتمر
سازمانی و فردی میسر شودز
یابتشده هستند و یافتههای این تحقیق نیز ماورد تثییاد

0ز نظر به اینکه از بعد نظری ،فرضیهها
قرار گرفته اند که این امر نیز مبتنی بر ادراد افراد بوده است ،ولی یافتههاای عملای مبنای
بر وجود تاثییر واقعای آماوزش در عملکارد نوآوراناه ارزیاابی نشاده اسات؛ لاذا پیشانهاد
میشود در تحقیقات آتی از ابزارهای مشاهده یا موارد اینچنینی استهاده شود تا عملکارد
نوآورانه به صورت دقیق ارزیابی شودز
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