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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to assess the impact of human resource 

development activities on staff innovation with the mediating role of 

knowledge management and organizational learning among the staff of 

Shahid Bahonarkerman University. The research method is essentially 

descriptive-correlative and applied in terms of purpose. The statistical 

population of the study consisted of 50 heads, deputies, administrative 

managers and 352 employees of Shahid Bahonar Kerman. Data sampling 

for heads, deputies, and administrative managers was statistical, and for 

staff was random- hierarchical. The sample size was 184 people based on 

Krejcie and Mogan table. Data were collected using Dixon (2000) 
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Knowledge Management Questionnaire, Bosley & Will (2002) Human 

Resource Management Questionnaire, Moghimi and Ramadan (2012) 

Organizational Innovation Questionnaire and Nifeh (2001) Organizational 

Learning Questionnaire. Data authenticity was validated by supervisors 

and academic experts, and their reliability was confirmed by Cronbach's 

alpha coefficient test. In order to analyze the data, the structural equation 

technique was used by means of Lisrel statistical software and Spss 

statistical software. The results showed that human resource development 

activities have a positive and significant effect on knowledge 

management. Human resource development activities have a positive and 

significant effect on organizational learning of employees. Organizational 

learning of employees has a positive and significant effect on their 

innovation. Knowledge management has a positive and significant effect 

on employee innovation. Human resource development activities have a 

positive and significant effect on employee innovation. Finally, 

knowledge management and organizational learning have a mediating 

role in the impact of human resource development activities on employee 

innovation. 

Introduction 
In the present age, known as the age of information and knowledge, 

the main competitive advantage of organizations lies in their knowledge 

capital, and knowledge is a source of power for employees, vital for 

organizations to compete in dynamic environments, and strategic 

weapons and driving force for comprehensive and sustainable 

development of the country. Knowledge management in the organization 

depends on the attitudes of the people who created this culture (Araei, 

Mohammadi Mehr, 2021). In order for organizations to be able to survive 

in the new paradigm of competition, they must look at innovation as an 

essential strategy in the current era and, while recognizing environmental 

changes and developments to be dealt with, identify the organizational 

indicators affecting organizational innovation. and respond appropriately 

to these changes (Eyni, 2020). The existing literature on innovation 

management shows that organizations need to be innovative while using 

their internal and external knowledge resources. In recent years, with the 

emergence of the knowledge-based economy, innovation has played a 

more vital role in the evolution of economic and social structures; that is, 
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organizations with the innovation capacity will be able to respond to 

environmental challenges faster and better than non-innovative 

organizations, which in turn increases organizational performance (Singh, 

Gupta, Busso, Cambodia, 2019). In organizations where change and 

progress are the main pillars of the organization, innovation and 

knowledge management are important factors to achieve its goals. 

Accordingly, to increase the organization's ability to respond to 

environmental changes, while maintaining system efficiency, 

organizations need continuous learning (Hashemi, Khadivar, Shami 

Zanjani, 2018). Today, more than ever, organizations need staff and 

managers who have the power and innovative ideas to be able to bring the 

goals and strategies of the organization home (Ebili, 2015). Innovation is 

an important and vital factor for organizations in order to create 

sustainable value and competitive advantage. Innovation, on the other 

hand, is a management system that emphasizes the mission of the 

organization, seeks exceptional opportunities, and determines whether the 

move is the strategic direction of the organization, determines the criteria 

for success, and also seeks opportunities. (Rahmanzadeh, 2016). 

Knowledge has become the most important alternative to financial and 

physical capital in today's global economy. However, unfortunately, most 

organizations in different countries of the world are using traditional 

methods of financial accounting that were created centuries ago for an 

organizational environment based on manual operations and tangible 

assets. While the organizational environment is based on perception, it 

needs an approach that includes new intangible organizational assets such 

as knowledge and competencies of human resources, innovation, 

customer relations, organizational culture, systems, organizational 

structure, etc. (Heydari, Mohammadjani, 2016). This study tries to answer 

the question whether human resource development activities have a 

significant impact on staff innovation with the mediating role of 

knowledge management and organizational learning in Shahid 

Bahonarkerman University. 

Theoretical framework 
Today, the advanced universities of the world are looking to change 

the educational system and teach knowledge exchange skills to the next 

generation of students and change the research process, and considering 
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the practical nature of development, they are looking for new ideas. What 

drives the innovation process in organizations is learning. Reviewing the 

past literature, knowledge management has a positive effect on 

organizational learning which, in its turn, has a positive effect on 

organizational innovation. As a result, both knowledge management and 

organizational learning can promote innovation separately and effectively 

(Lo, Nag, Xu, Agung, 2020). 

Methodology 
The present study is a causal study in terms of method and nature of 

this research and is applied based on the purpose. The statistical 

population of this research consists of two parts: the first part consists of 

50 heads, deputies and administrative managers of Shahid 

Bahonarkerman University and the second part consists of 352 employees 

of Shahid Bahonarkerman University. The method of sampling and 

determining the statistical sample size is divided into two parts. The 

census method was used to determine the sample size of the first part of 

the statistical population (heads, deputies and administrative managers) 

and in the other part of the statistical population (staff), according to 

Krejcie and Morgan table, by stratified random sampling method was 

obtained (184 persons). Knowledge Management Questionnaire (Dikson, 

2000), Human Resource Management Questionnaire (Boosli, Will, 

2002), Organizational Innovation Questionnaire (Moghimi, Ramezan, 

2012), Organizational Learning Questionnaire (2001Nifeh,) are 

formulated. Formal and content validity is used to determine the validity 

of research tools. In order to analyze the data collected from the test of 

research hypotheses, first the Kolmogorov-Smirnov test was used to 

check the normality of data distribution and structural equations in order 

to examine the relationship between independent and mediating variables 

with dependent variables using statistic software LISREL8. 

Discussion and Results 
In this section, the method of distribution of the research variables 

based on the most important central indicators (mean), dispersion indices 

(variance and standard deviation) are examined. The average of all 

components is higher than the number 3, and since in the range of 

selected 5-options, the average above 3 indicates that the status of that 
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variable agrees in the above statistical population, so this factor indicates 

that the respondents agree with this component. 

The standard factor load of confirmatory factor analysis to measure 

the strength of the relationship between each factor (hidden variable) and 

its observable variables (questionnaire items) in all cases is higher than 

0.3. Therefore, the operating structure of the questionnaire can be 

confirmed. The standard factor load of confirmatory factor analysis to 

measure the strength of the relationship between each factor (hidden 

variable) and its observable variables (questionnaire items) in all cases is 

higher than 0.3. Therefore, the operating structure of the questionnaire 

can be confirmed. The standard factor load of confirmatory factor 

analysis to measure the strength of the relationship between each factor 

(hidden variable) and its observable variables (questionnaire items) in all 

cases is higher than 0.3. Therefore, the operating structure of the 

questionnaire can be confirmed. The standard factor load of confirmatory 

factor analysis to measure the strength of the relationship between each 

factor (hidden variable) and its observable variables (questionnaire items) 

in all cases is higher than 0.3. Therefore, the operating structure of the 

questionnaire can be confirmed. Knowledge management and 

organizational learning play a mediating role in the impact of human 

resource development activities on the innovation of the staff of Shahid 

Bahonarkerman University. In order to investigate the mediating effect of 

knowledge management and organizational learning in the hypothesis 

under discussion, the direct effect of two structures with indirect effect in 

the involvement of mediating variables should be considered so that if the 

effect increases, the mediating effect can be considered acceptable. In the 

present hypothesis, the direct effect is equal to 0.51. The indirect effect in 

the presence of a knowledge management mediating variable is: 

0/69 × 0/78 = 0/538 

The indirect effect in the presence of organizational learning 

mediating variables is: 

0/71 × 0/81 = 0/575 

Since the effect of direct path is less than that of indirect path, 

therefore, the existence of mediating variables of knowledge management 

and organizational learning increases the effect and the mediating role in 

the present hypothesis is confirmed. 
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Conclusion 

Research findings related to the test of research hypothesis indicate 

that knowledge management and organizational learning have a 

mediating role in the impact of human resource development activities on 

the innovation of Shahid Bahonarkerman University staff. In the present 

hypothesis, the direct effect is equal to 0.51. Since the effect of direct path 

is less than that of indirect path, therefore, the existence of mediating 

variables of knowledge management and organizational learning 

increases the effect, and the mediating role in the present hypothesis is 

confirmed. The result is explained by the fact that employees gain 

experience from their work feedback and usually receive feedback on the 

occurrence of organizational events. They draw on the results of past 

events to accomplish their tasks. It can be explained by the research 

findings (2018 Asadi,) that organizational learning has a mediating role 

between knowledge management and organizational innovation, and thus, 

the role of knowledge management as an input is important, and 

organizational learning plays a key process role, and finally, 

organizational innovation is an important output in these organizations. 

The knowledge and skills of the employees are continuously improved 

and improved. Equal opportunity in training is given to all employees, 

and the principle of justice is observed in the payroll system. On the other 

hand, the necessary mechanisms are used to improve communication, 

perceptual and teamwork skills, and managers of the organization ask 

members to participate in decision-making. This makes an open and easy 

communication between managers and members. The results of the 

hypothesis test are consistent and supported by the research findings of 

(Araei& Mohammadi mehr, 2021; Nouroozali, 2021; Ghanari, 2019; 

Tiyan, 2018; Froudi, 2018). Finally, it is suggested that the recruitment 

and provision strategies (test, interview, selection, etc.) to be legal. The 

criteria for selecting human resources for entering the organization should 

be clear and also the knowledge and experience of employees should be 

used in similar projects. 

Keywords: knowledge management, organizational learning, human 

resource development activities, staff innovation 
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 یهاتیفعال ریتأث در یسازمان یریادگی و دانش تیریمد یانجیم نقش

 دیشه دانشگاه کارکنانکارکنان )مورد  یبر نوآور یتوسعه منابع انسان

 باهنرکرمان(

  1پوررشیدیزهرا 

  دهیچک

کارکنران برا نقرش  یبرر نروآور یتوسعه منابع انسان هاییتفعال یرحاضر، سنجش تأث قیتحق هدف

 روش. است بوده باهنرکرمان دیشه دانشگاهکارکنان  نیبدر  یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد یانجیم

 را قیرتحق یآمرار جامعرهاست.  یهدف کاربرد ثیو از ح یهمبستگ-یفیتوص ت،یبه لحاظ ماه قیتحق

 لینفرر تشر  352تعرداد  برهباهنرکرمان  دینفر و کارکنان شه 50به تعداد  یادار رانیمد ن،یمعاون روسا،

و روش  یبرره روش سرشررمار یادار رانیمررد ن،یمعرراونروسررا،  یبرررا یریگانررد کرره روش نمونررهداده

 184و موگران  یو حجم نمونه آن بر اساس جدول کرجسر یاطبقه-یکارکنان تصادف یبرا یریگنمونه

(، 2000) ی سروندانرش د تیریمعتبرر مرد یهانامهپرسرشها از داده یگردآور جهتنفر برآورده شد. 

 یریادگیر( و 2012و رمضران ) یمریمق یسرازمان ی(، نروآور2002) یرلو و یبوسل یمنابع انسان تیریمد

 ینظران دانشرگاهها توسر  اسرتاد راهنمرا و صراح آن ییکه روا دی( استفاده گرد2001) یفهن یسازمان

قررار  دییرکرونبرا  مرورد تأ یآلفرا  یآزمرون ضرر قیراز طر زیرها نآن ییایقرار گرفت و پا دییمورد تأ

 زیرو ن Lisrel یافزار آماربا استفاده از نرم یمعادالت ساختار کیها از ت نداده یلگرفت. به منظور تحل

برر  یتوسرعه منرابع انسران هراییتنشران داد فعال یرقتحق یجاستفاده شده است. نترا Spss یافزار آمارنرم

 یسرازمان یریادگیربرر  یتوسرعه منرابع انسران هراییتدارد. فعال یو معنرادار مثبرت یردانش تأث تیریمد

مثبرت و  یرهرا ترأثآن یکارکنران برر نروآور یسرازمان یریادگیردارد.  یمثبرت و معنرادار یرکارکنان تأث

توسعه منابع  هاییتدارد. فعال یمثبت و معنادار یرکارکنان تأث یدانش بر نوآور تیریمددارد.  یمعنادار

                                                 
 ید،دانشگاه شه یتیو علوم ترب  یدانش ده  روانشناس ی،درس یزیگروه برنامه رکارشناس ارشد،  . 1

 pourrshidi.z@gmail.comیرانباهنرکرمان،ا
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در  یسرازمان یریادگیردانرش و  تیریمرد تاًیدارد نها یمثبت و معنادار یرکارکنان تأث یبر نوآور یانسان

 دارند. یانجیکارکنان نقش م یبر نوآور یتوسعه منابع انسان هاییتفعال یرگذاریتأث

 ینوآور ،ینتوسعه منابع انسا هاییتفعال ،یسازمان یریادگی دانش، تیریمد :یدیکل یهاواژه

 .کارکنان

 مقدمه

ها سازمان یاصل یرقابت تیعصر اطالعات و دانش موسوم است، مز در عصر حاضر که به

 رقابت یبرا یاتیح یکارکنان امر یها نهفته است و دانش منبع قدرت براآن یدانش هیدر سرما

کشور  داریجانبه و پامحرکه توسعه همه یرویو ن یو سالح راهبرد ایپو یها یها در محسازمان

 وابسته ،اندنموده جادیا را فرهنگ نیا که یافراد نگرش به سازمان در دانش تیریمداست. 

 دیجد میپاراد در بتوانند آن ه یبرا هاسازمان. (Araei, Mohammadi Mehr, 2021) است

 عصر در یضرور یاستراتژ کی عنوانبه ینوآور به دیبا دهند ادامه خود اتیح به رقابت

 یهاشاخص ها،آن با مقابله یبرا ،یطیمح تحوالت و رییتغ شناخت ضمن و کنند نگاه یکنون

 هاپاسخ نیترمناس  راتییتغ نیا به و کنند ییشناسا را یسازمان ینوآور بر رگذاریتأث یسازمان

ها که سازمان دهدینشان م ینوآور تیریمد مورد در موجود اتی. ادب(Eyni, 2020) بدهند را

ر د. باشند نوآور دی، باکنندیخود استفاده م یو خارج یاز منابع دانش داخل کهیدرحال

 یدر تحول ساختارها یتریاتینقش ح یمحور، نوآوربا ظهور اقتصاد دانش ریاخ یهاسال

دارند،  ینوآور جادیا تیکه ظرف ییهاکرد؛ آن است که سازمان دایپ یو اجتماع یاقتصاد

پاسخ دهند، که  یطیمح یهانوآور قادر خواهند بود به چالش ریغ یهاو بهتر از سازمان ترعیسر

 ,Singh, Gupta, Busso, Kamboj) دهدیم شینوبه خود عمل رد سازمان را افزابه نیا

 تیریو مد یسازمان است، نوآور یجز ارکان اصل شرفتیو پ رییکه تغ ییها. در سازمان(2019

 تیقابل شیافزا یبرا اساس، نیاهداف آن است. بر هم به دنیرس یبرا مهم عوامل از دانش
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 یریادگی ازمندیها نسازمان ستم،یس ییکارا حفظ نیح در  ،یمح راتییسازمان به تغ ییپاسخگو

 .(Hashemi, Khadivar, Shami Zanjani, 2018) باشندیمستمر م

تبادل  یهاو آموزش مهارت ینظام آموزش رییدرصدد تغ ایدن شرفتهیپ یهاامروزه دانشگاه

 یکاربرد تیماه گرفتن درنظر با و هستند قیتحق ندیفرآ رییو تغ انیدانشجو یدانش به نسل بعد

هاست، سازمان در ینوآور ندیفرآ محرک که یزی. چدندیجد یهادهیا دنبال به توسعه

 ریتأث یسازمان یریادگیطور مثبت بر دانش به تیریمد گذشته، اتیاست. با مرور ادب یریادگی

 جهی. درنتدهدیم قرار ریطور مثبت تحت تأثرا به یسازمان ینوآور ،یسازمان یریادگی دارد و

 را ارتقا دهند یطور مجزا و مؤثر نوآوربه توانندیم یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد یهردو

(Lo, Nag, Xu, Agung, 2020) .توسعه  اساسآن،  مؤثر تیریو مد یبه منابع انسان توجه

 انسانیمنابع  مدیریت هایسبکاتخاذ  با. رودمیبه شمار  یاقتصاد و ی یت نولوژ ،یفرهنگ

منبع  منزلهبهرا  انسانیمنابع  توانندمی هاسازمان ،کارکنانمختلف  هایگروهمتناس  با 

 منطقیمنسجم و  روی ردیمورد مالحظه قرار دهند،  رقابتی مزیت کس  برای استراتژیک

و  هاسیاست( داشته باشند، درونیانسجام  منزلهبه) انسانیمنابع  هایشیوهو  هاسیاستنسبت به 

( منطبق سازند، در اعمال بیرونیانسجام  منزلهبهسازمان ) استراتژیرا با  انسانیمنابع  هایشیوه

باعث  فعال ظاهر شوند، و صورتبهواحدها  سایرمنفعل بودن در برابر  جایبهخود  مدیریت

در  یمسائل منابع انسان یتبه اهم یسازمان یسطوح عال گیران تصمیم بیشترتوجه 

به  یگریاز هر زمان د شیها ب. امروزه سازمان(Rajabi, 2016) شوند هاگذارییاستس

نوآورانه برخوردار باشند تا بتوانند  هاییشههستند که از قدرت و اند ازمندین یرانیکارکنان و مد

عنوان به ی. نوآور(Ebili, 2015) سازمان را به سر منزل مقصود برسانند هاییاهداف و استراتژ

 یسو ازاست.  داریپا یرقابت تیارزش و مز جادیها به منظور اسازمان یبرا یاتیعامل مهم و ح

 هایفرصتدارد، به دنبال  تأکیداست که بر رسالت سازمان  یتیرینظام مد کی ینوآور گرید

 ر،یخ ایسازمان هست  کیاستراتژ ریحرکت مناس  مس ایکه آ کندمی نییاست و تع ییاستثنا
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 ,Rahmanzadeh) است دیجد هایفرصتبه دنبال  زیو ن کندمیرا معلوم  تیموفق یارهایمع

2016). 

 یدر اقتصاد جهان ی یزیف و یمال یهاهیسرما نیگزیجا هیسرما نیترمهم عنوانبه دانش

 استفاده حال در ایدن مختلف یدرکشورها هاسازمان اکثر متأسفانه وجود،نی. باااست شده امروز

 یمبتن یسازمان  یمح کی یبرا شیپ هاقرن که هستند یمال یحسابدار یسنت یهاروش از

 یمبتن یسازمان  یمح کهیدرحال .بودند شده جادیا مملوس یهایدارائ و یدست یبرکارها

 و دانش مثل یسازمان دیجد ناملموس یهایدارائ که است ی ردیرو ازمندین بردانش،

 ها،ستمیس ،یسازمانفرهنگ ،یمشتر با رواب  ،ینوآور ،یانسان یروین یهایستگیشا

 قیتحق نیا در. (Heydari, Mohammadjani, 2016) ردیدر برگ را رهیغ و یساختارسازمان

 یبر نوآور یتوسعه منابع انسان یهاتیفعال ایسؤال پاسخ داده شود که آ نیتا به ا شودیتالش م

 ریتأث باهنرکرمان دیشه دانشگاهدر  یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد یانجیکارکنان با نقش م

 دارند؟ یمعنادار

 پژوهش پیشینه

 یسازمان یریادگی یانجینقش م یبا عنوان بررس یامقاله( در 2021مهر )یمحمدو  یآرائ

دانشگاه  کی یعلمئتیه یمطالعه اعضا مورد) یسازمان یدانش و نوآور تیریمد نیدر رابطه ب

با بهبود  توانندیم ینظام یهادانش دهدانشگاه و  رانیدکه  افتندیدست  جهینت نی( به اینظام

 انیم در نوآورانه رفتار و  ردیمنجر به گسترش رو یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد  یشرا

 ,Araei) کننددانشگاه را فراهم  شتریب یوربهرهموجبات  جهیدرنتشوند و  یعلمئتیه یاعضا

Mohammadi Mehr, 2021.) 

دانش بر  تیریو مد یسازمان یریادگینقش  یبه بررس ی( در پژوهش2021) ینوروزعل

 میمستق ریثأت یدارا یسازمان یریادگیپژوهش نشان داد که  یهاافتهیپرداخت.  یسازمان یچاب 

 قیو از طر میرمستقیغ صورتبهدانش  تیریاست؛ اما مد یسازمان یبر چاب  یمثبت و معنادار
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 نیدارد؛ همچن یمثبت و معنادار ریثتأ یاجتماع نیمأسازمان ت یبر چاب  یسازمان یریادگی ریمتغ

 هایاستراتژ ریسا داشتننگهمجزا و با ثابت  صورتبهدانش  تیریمد یاز چهار استراتژ کیهر 

 .(NorouzAli, 2021) رگذارندیتأثسازمان  یبر چاب 

با در نظر  یرکارکنان بر نوآو یتوانمندساز ریتأث یبه بررس یامقاله( در 2020) یغمخوار

 یسازنشان داد که توانمند قیتحق نیا یهاافتهیپرداخت.  یریادگیگرفتن نقش فرهنگ 

 یازمانس یریادگیمثبت دارد و فرهنگ  ریتأث یو نوآور یسازمان یریادگیکارکنان بر فرهنگ 

 لیدتع زیا نر یکارکنان و نوآور یتوانمندساز نیدارد و در رابطه ب یمثبت بر نوآور ریتأث زین

 .(Ghamkhari, 2020) کندیم

و  یسازمان یریادگیرابطه  یبه بررس یپژوهش در (2019) یصلوات ،یمحمد ،یقنبر ،یقنبر

 یهمبستگ  یاز ضر شدهیگردآور یهاداده لیبه منظور تحلدانش پرداختند.  تیریابعاد مد

 داریمعنرابطه مثبت و  دهندهنشانآزمون  نیحاصل از ا جیاست که نتا دهیاستفاده گرد رسون،یپ

 ,Ghanbari, Ghanbari) استدانش بوده  رتیو مد یسازمان یریادگی یرهایمتغ نیب

Mohammadi, Salavi, 2019.) 

 یف ر هیسرما یانجیم نقش یبررس» عنوان با یقیتحق(، 2018هم اران ) و یشیدرو پوریعل

 یآمار معهجا. دادند انجام «یسازمان عمل رد و یانسان منابع تیریمد فیوظا انیم ارتباط بر

 لیلتح جهت. است یاخوشه یتصادف یریگنمونهاست. روش  رانینفت ا یمل شرکت ق،یتحق

 تیریمد یهاتیلفعانشان داد که  قیتحق جینتااستفاده شد.  یمعادالت ساختار کیاز ت ن هاداده

 .(Alipoor Daneshi, 2018) دارد ریتأث یبر عمل رد سازمان یف ر هیسرما قیاز طر یمنابع انسان

 تیریمد یو نوآور یسازمان یریادگی ریتأث یبه بررس قی( در تحق2018هم اران )و  انیت

از آن  یپژوهش حاک یهاافتهیخرد و کالن پرداختند.  یهاشرکت یفناور یدانش بر توانمند

 دارد؛ یمثبت راتیتأث دانش تیریمد ینوآور بر یاکتشاف یریادگی و یاستخراج یریادگیبود که 

 یریادگیکه  یمع وس دارد و زمان رابطه فناورانه یتوانمند با دانش تیریمد ینوآور
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 تیریمد ینوآور یاجرا ندیفرآ در یانجیم راتیتأث یاکتشاف یریادگی است، ادیز یاستخراج

 .(Tian, Cai, Jiang, 2018) دارددانش 

بر  یترتجربه مش و ینوآور ییتوانا رابطه» عنوان با یقیتحق(، 2018) هم ارانو  ژانگ

در  کینال ترو یخدمات بان دار انیشامل مشتر یدادند. جامعه آمار انجام «یمشتر یوفادار

 جینتااست.  ایطبقه یتصادف گیرینمونهو روش  یشیمایپ-یفیتوص قی. روش تحقباشندمیمصر 

 یمعنادار رابطه مثبت و یمشتر یبر وفادار یتجربه مشتر و ینوآور ییتوانا داد نشان قیتحق

 .(Zhang & et al, 2018) دارد

دمات خ تیفیبا ک یسازمان ینوآور رابطه» عنوان با یقیتحق(، 2017هم اران ) و لیفاد

 قیتحق روشد. هستن سیپار یرانتفاعیغ یهاسازمانکارکنان  یانجام دادند. جامعه آمار «یداخل

 تیفیبا ک یسازمان ینشان داد نوآور قیتحق جی. نتااست یاطبقه یریگنمونهو روش  یهمبستگ

 .(Fadil & et al, 2017) دارد یرابطه مثبت و معنادار یخدمات داخل

دانش  یداخل با منابع یسازمان ینوآور رابطه» عنوان با یقیتحق(، 2016هم اران )و  زیاورت

 یتصادف یریگنمونهو روش  یلیتحل یشیمایپ قیانجام دادند. روش تحق «یو عمل رد سازمان

  ایامر یدر صنعت خودروساز یدیتول یشامل کارکنان واحدها یساده است. جامعه آمار

ود مهم در بهب یعامل تواندیمکارکنان  یسازمان ینوآور زانینشان داد م قیتحق جینتا. باشندیم

 .(Ortiz & et al, 2016) گردد یتلق هاآن یسطح دانش و عمل رد سازمان

و نقش آن در  یسازمان یریادگی تیقابل» عنوان با یقیتحق(، 2016هم اران )و  عثمان

 قیتحق یآمار جامعه. است بوده یشیمایپ یفیتوص قیتحق روش. دادند انجام «هاشرکت ینوآور

 نفر 143شامل را هم دارا هستند که  سایمان یاتاق بازرگان تیهستند که عضو یرانیشامل مد

نشان  قیتحق جی. نتااست یسازمان یریادگی نیآنال نامهپرسش هاداده یآورجمع. ابزار باشندیم

 ,Othman)وجود دارد  یرابطه مثبت هاشرکت یو نوآور یسازمان یریادگی تیابعاد قابل انیداد م

2016). 
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 پژوهش شناسی روش

و بر اساس  است یمطالعه عل   کیپژوهش  نیا تیروش و ماه ازلحاظحاضر  قیتحق

: بخش او ل را روسا، استپژوهش شامل دو بخش  نیا یآمار جامعهاست.  یهدف، کاربرد

 یجامعه آمار گریبخش د و نفر 50به تعداد  باهنرکرمان دیشه دانشگاه یادار رانیو مد نیمعاون

 .اندداده لینفر تش  352تعداد  به باهنرکرمان دیشه دانشگاهرا کارکنان 

 نیی. جهت تعشودیم میبه دو بخش تقس یحجم نمونه آمار نییو تع یریگنمونه روش

 یروش سرشمار( از یادار رانیو مد نی)روسا، معاون یحجم نمونه بخش او ل جامعه آمار

و مورگان به  ی)کارکنان( بر اساس جدول کرجس یجامعه آمار گریاستفاده شد و در بخش د

 9تعداد  ن هیاست. الزم به ذکر ا آمدهدستبهنفر  184 یاطبقه-یتصادف یریگنمونهروش 

مربوط به  نامهپرسش 4 و یادار رانیمد و نیمعاونمربوط به روسا،  نامهپرسش 5) نامهپرسش

 45 یهاداده تیکامل نبوده است که از مجموعه حذف شدند و در نها ایکارکنان( مخدوش و 

 لیوتحلهیتجز یینمونه نها عنوانبهنفر از کارکنان  180و  یادار رانیو مد نیمعاوننفر از روسا، 

 شد.

 15 در ،(Dikson, 2000توس  ) نامهپرسش نیدانش: ا تیریمعتبر مد نامهپرسش (الف

 شده است. میتنظ یانهیگز 5  رتیل فیو بر اساس ط هیگو

 ،(Boosli, Will, 2002)توس   نامهپرسش نی: ایمنابع انسان تیریمعتبر مد نامهپرسش( ب

 شده است. میتنظ یانهیگز 5  رتیل فیو بر اساس ط هیگو 19در 

 ,Moghimi, Ramezanتوس  ) نامهپرسش نی: ایسازمان ینوآورمعتبر  نامهپرسش (ج

 شده است. میتنظ یانهیگز 5  رتیل فیو بر اساس ط هیگو 17در (، 2012

 هیوگ 11 در (Nifeh, 2001) توس  نامهپرسش نیا :یسازمان یریادگیمعتبر  نامهپرسش( د

 شده است. میتنظ یانهیگز 5  رتیل فیو بر اساس ط
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 دییتأکه مورد  شودیماستفاده  ییو محتوا یصور ییابزار پژوهش از روا ییروا نییتع جهت

از  یتعداد اریمذکور در اخت نامهپرسشمحتوا  ییروا نییتع یاستاد راهنما قرار گرفت. برا

 یرهایسنجش متغ یمذکور برا نامهپرسشحاصل شود که  نانیقرار داده شد تا اطم دیاسات

 ییروا یبه جهت بررس نیبرخوردار است. همچن یکاف ییمحتوا ییاز روا قیدر تحق موردنظر

بودن و  فهمقابلتا از  دیتالش گرد هیاول ییایبا سنجش پا زمانهممذکور،  نامهپرسش یصور

حاصل  نانیاطم هیاول دهندگانپاسخنفر  30 یاز سو رهایسنجش متغ یبرا هاهیگو بودن وایش

و  دیگرد عیتوز دهندگانپاسخنفر از  30 انیم هانامهپرسش ،نامهپرسش ییایپا دییتأ ی. براگردد

 آمد. به دست هاآنکرونبا   یآلفا  یضر ،هانامهپرسش لیو تحل یآورجمعپس از 

 هاپرسشنامه ییایپا .1جدول 

 ریمتغ کرونبا  یآلفا  یضر

 دانش تیریمد 84/0

 یانسان منابع تیریمد 88/0

 یسازمان ینوآور 81/0

 یسازمان یریادگی 85/0

از  ابتدا ق،یتحق یهاهیفرضاز آزمون  شدهیگردآور یهاداده لیوتحلهیتجزبه منظور 

 یساختار ادالتو مع دادها عینرمال بودن توز یجهت بررس رنوفیآزمون کولموگروف اسم

 افزارمنراستفاده از  وابسته با ریمتغ اب یانجیمستقل و م یرهایمتغ رابطه زانیم یبررس منظوربه

 .شداستفاده  LISREL8 یآمار
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 پژوهش یهاافتهی

 یمرکز یهاشاخص نیترمهمپژوهش براساس  یرهایمتغ عیتوز یبخش چگونگ نیا در

. رندیگیمقرار  یوردبررسم( 3اریمع انحراف و2انسیوار) یپراکندگ یهاشاخص(، 1نیانگی)م

 افزارنرمجدول به کمک  نی. ارقام ادهدیمرا نشان  رهایمتغ یفیتوصآمار  تیوضع( 2) جدول

Spss  اندشدهمحاسبه. 

 قیتحق یرهایمتغ یفیتوص آمار .2جدول 

 یدگیکش یچولگ انسیوار اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 -031/1 081/0 31/1 14/1 05/3 یبیترت دانش

 -284/0 -182/0 455/0 67/0 06/3 آش ار دانش

 -518/0 -260/0 486/0 69/0 21/3 پنهان دانش

 -519/0 261/0 487/0 70/0 22/3 کیاستراتژ دانش

 292/0 -381/0 263/0 51/0 13/3 دانش تیریمد

 573/0 178/0 340/0 58/0 18/3 جذب

 -495/0 -247/0 313/0 56/0 06/3 آموزش

 -634/0 176/0 773/0 88/0 67/3 ینگهدار و حفظ

 -559/0 469/0 047/1 02/1 37/3 مؤثر یریکارگبه

 -701/0 193/0 237/0 487/0 92/3 یانسان منابع تیریمد

 -310/0 512/0 557/0 75/0 77/3 خدمات ینوآور

 084/0 601/0 753/0 87/0 78/3 یندیفرا ینوآور

                                                 
1. Mean 

2. Variance 

3. Std. Deviation 
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 093/0 523/0 831/0 91/0 53/3 یادار ینوآور

 -248/0 447/0 846/0 92/0 51/3 یسازمان ینوآور

 083/0 385/0 466/0 68/0 07/3 یفرد مهارت

 -431/0 -372/0 300/0 55/0 12/3 یذهن مهارت

در  کهیینجاازآو  است 3باالتر از عدد  هامؤلفه یتمام نیانگیم دهدیم( نشان 2) جدول

 ریآن متغ تیوضع بودنموافق دهندهنشان 3باالتر از  نیانگیم شدهانتخابکه  یانهیگز 5 فیط

 نیبا ا دهندگانپاسخموافق بودن  دهندهنشانعامل  نیا رونیازا استفوق  یدر جامعه آمار

 .است مؤلفه

است. بار  ( ارائه شده1ش ل ) دردانش  تیریمد نامهپرسش اسیمق یدییتأ یعامل لیتحل

پنهان( با  ریمتغهر عامل ) نیبسنجش قدرت رابطه  یبرا یدییتأ یعامل لیتحلاستاندارد  یعامل

 آمدهدستبه 3/0از  تررگموارد بز یتمام( در نامهپرسش یهاهیگوآن ) مشاهدهقابل یرهایمتغ

 است. دیتائقابل  نامهپرسش یعاملساختار  نیبنابرااست. 
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 دانش تیریمد نامهپرسش سؤاالت لیتحلاستاندارد  یعامل بار .1 شکل

 جینتاس . بر اساردیگصورت  یمعنادارآزمون  دیبااستاندارد،  یعاملاز محاسبه بار  پس

ورد مطالعه در از ابعاد م کیهرسنجش  یهاشاخص tآماره  یعامل بار( 2ش ل )در  شدهمشاهده

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار %5 نانیاطمسطح 

 



 
 1400شمارة دوم )پیاپی هشتم(، تابستان  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        66 

 
 دانش تیریمد نامهپرسش یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .2 شکل

شده است.  رائها( 3ش ل ) در یمنابع انسان تیریمد نامهپرسش اسیمق یدییتأ یعامل لیتحل

 پنهان( ریتغمهر عامل ) نیبسنجش قدرت رابطه  یبرا یدییتأ یعامل لیتحلاستاندارد  یبار عامل

 3/0از  تربزرگ موارد یتمام( در نامهپرسش یهاهیگوآن ) مشاهدهقابل یرهایمتغبا 

 است. دیتائقابل  نامهپرسش یعاملساختار  نیبنابرااست.  آمدهدستبه
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 یانسان منابع تیریمد نامهپرسش سؤاالت لیتحلاستاندارد  یعامل بار .3 شکل

 جیتان. بر اساس ردیگصورت  یمعنادارآزمون  دیبااستاندارد،  یعاملاز محاسبه بار  پس

ورد مطالعه در از ابعاد م کیهرسنجش  یهاشاخص tآماره  ی( بار عامل4ش ل )در  شدهمشاهده

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار %5 نانیاطمسطح 
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 یمنابع انسان تیریمد نامهپرسش یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .4 شکل

 بار. است دهش ارائه( 5) ش ل در یسازمان ینوآور نامهپرسش اسیمق یدییتأ یعامل لیتحل

پنهان( با  ریمتغهر عامل ) نیبسنجش قدرت رابطه  یبرا یدییتأ یعامل لیتحلاستاندارد  یعامل

 آمدهدستبه 3/0از  تررگموارد بز یتمام( در نامهپرسش یهاهیگوآن ) مشاهدهقابل یرهایمتغ

 است. دیتائقابل  نامهپرسش یعاملساختار  نیبنابرااست. 
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 یسازمان ینوآور نامهپرسش سؤاالت لیتحلاستاندارد  یعامل بار .5 شکل

 جینتاس . بر اساردیگصورت  یمعنادارآزمون  دیبااستاندارد،  یعاملاز محاسبه بار  پس

د مطالعه از ابعاد مور کیهرسنجش  یهاشاخص tآماره  ی( بار عامل6ش ل )مشاهده شده در 

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار %5 نانیاطمدر سطح 
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 یسازمان ینوآور نامهپرسش یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .6 شکل

ه شده است. ( ارائ7در ش ل ) یسازمان یریادگی نامهپرسش اسیمق یدییتأ یعامل لیتحل

 پنهان( ریتغمهر عامل ) نیبسنجش قدرت رابطه  یبرا یدییتأ یعامل لیتحلاستاندارد  یبار عامل

 3/0از  تربزرگ موارد یتمام( در نامهپرسش یهاهیگوآن ) مشاهدهقابل یرهایمتغبا 

 است. دیتائقابل  نامهپرسش یعاملساختار  نیبنابرااست.  آمدهدستبه
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 یسازمان یریادگی نامهپرسش سؤاالت لیتحلاستاندارد  یعامل بار .7 شکل

 جینتاس اسا بر. ردیگصورت  یمعنادارآزمون  دیبااستاندارد،  یعاملاز محاسبه بار  پس

د مطالعه از ابعاد مور کیهرسنجش  یهاشاخص tآماره  ی( بار عامل8ش ل )مشاهده شده در 

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار %5 نانیاطمدر سطح 
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 یسازمان یریادگی نامهپرسش یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .8 شکل

بر  ینسانتوسعه منابع ا یهاتیفعال یرگذاریتأثدر  یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد

 یانجیم راث یبررس منظور بهدارند.  یانجینقش م باهنرکرمان دیشه دانشگاهکارکنان  ینوآور

 اثر با ار سازه دو میمستق اثر یستیبا ،موردبحث هیفرض در یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد

 صورت در تا داد قرار یموردبررس یانجیم یرهایمتغ ساختن لیدخ حالت در میرمستقیغ

. است 51/0 برابر میمستق اثر حاضر هیفرض در. دانست قبولقابل را یانجیم اثر بتوان اثر شیافزا

 :از است عبارتدانش  تیریمد یانجیم ریمتغ وجود صورت در میرمستقیغ اثر

 0/69× 0/78 =0/538 

 :از است عبارت یسازمان یریادگی یانجیم ریمتغ وجود صورت در میرمستقیغ اثر

0/71× 0/81 =0/575 
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 یرهایتغم وجود نیبنابرا میرمستقیغ یهاریمس از میمستق ریمس اثر کمتربودن به توجه با

 هیفرض در یانجیم نقش و دهدیم شیافزا را یرتأث یسازمان یریادگی و دانش تیریمد یانجیم

 .شودیم واقع ییدتأ مورد حاضر

 گیری نتیجه و بحث

 تیریمطل  است که مد نیا انگریب پژوهش هیمربوط به آزمون فرض یپژوهش یهاافتهی

کارکنان  یبر نوآور یتوسعه منابع انسان یهاتیفعال یرگذاریدر تأث یسازمان یریادگیدانش و 

است. با  51/0برابر  میحاضر اثر مستق هیفرض دردارند.  یانجینقش م باهنرکرمان دیشه دانشگاه

 یانجیم یرهایمتغ وجود نیبنابرا میرمستقیغ یرهایاز مس میمستق ریتوجه به کمتربودن اثر مس

حاضر  هیدر فرض یانجیو نقش م دهدیم شیرا افزا ریتأث یسازمان یریادگی و دانش تیریمد

 یبازخورهاکه کارکنان از  گرددیم نییتب صورتنیبد حاصل جهینت .شودیواقع م دییمورد تأ

. رندیگیبازخورد م یسازمان یو معموالً از وقوع رخدادها کنندیخود تجربه کس  م یکار

 نیا نییدر تب توانی. مرندیگیخود کمک م فیگذشته در انجام وظا عیوقا جیها از نتاآن

 تیریمد انیم را یانجیم نقش یسازمان یریادگکه ی (2018اسدی ) پژوهش یهاافتهیپژوهش با 

درونداد مهم  کیعنوان دانش به تیریمد ، نقش یترتنیادارد و به یسازمان یدانش و نوآور

 کی یسازمان ینوآور سرانجام، و دارد را یدیکل ندیفرا کینقش  یسازمان یریادگیاست و 

طور و مهارت کارکنان به دانشکرد.  انیب شود،یها محسوب مسازمان نیبرونداد مهم در ا

و اصل  شودیم داده کارکنان همه به آموزش امر در برابر فرصت. ابدییمستمر ارتقاء و بهبود م

 یالزم برا یاز سازوکارها ی. از طرفشودیم تیدر نظام حقوق و دستمزد رعا یپرورعدالت

سازمان از اعضا  رانیو مد شودیاستفاده م یمیو کار ت یادراک ،یارتباط یهامهارت یارتقا

و اعضا  رانیمد نیکه ب گرددیامر باعث م نیمشارکت کنند. ا هایریگمیتا در تصم خواهندیم

مهر یو محمد یآرائ یپژوهش یهاافتهیبا  هیآزمون فرض جینتاارتباطات باز و آسان برقرار است. 

(Araei, Mohammadimehr, 2021; Nouroozali, 2021; Ghanari, 2019; Tiyan, 2018; 
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Froudi, 2018 )یسازوکارهاکه  شودیم شنهادیپ انی. در پاشودیم یبانیپشت و داشته مطابقت 

 یانسان منابع نشیگز یارهایمعمند باشد. و..( قانون نشیگز مصاحبه،)آزمون،  نیتأم و جذب

کارکنان در  اتیدانش و تجرب از نیو همچن باشد روشن و شفاف سازمان به افراد ورود یبرا

 .مشابه استفاده شود یهاپروژه
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