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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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نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیر فعالیتهای
توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه شهید
باهنرکرمان)
1
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هدف تحقیق حاضر ،سنجش تأثیر فعالیتهای توسعه منابع انسانی برر نروآوری کارکنران برا نقرش
میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان بوده است .روش
تحقیق به لحاظ ماهیت ،توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است .جامعره آمراری تحقیرق را
روسا ،معاونین ،مدیران اداری به تعداد  50نفر و کارکنان شهید باهنرکرمان بره تعرداد  352نفرر تشر یل
دادهانررد کرره روش نمونررهگیری برررای روسررا ،معرراونین ،مرردیران اداری برره روش سرشررماری و روش
نمونهگیری برای کارکنان تصادفی-طبقهای و حجم نمونه آن بر اساس جدول کرجسری و موگران 184
نفر برآورده شد .جهت گردآوری دادهها از پرسرشنامههای معتبرر مردیریت دانرش دی سرون (،)2000
مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویرل ( ،)2002نروآوری سرازمانی مقیمری و رمضران ( )2012و یرادگیری
سازمانی نیفه ( )2001استفاده گردید که روایی آنها توسر اسرتاد راهنمرا و صراح نظران دانشرگاهی
مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیرز از طریرق آزمرون ضرری

آلفرای کرونبرا مرورد تأییرد قررار

گرفت .به منظور تحلیل دادهها از ت نیک معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آماری  Lisrelو نیرز
نرمافزار آماری  Spssاستفاده شده است .نترایج تحقیرق نشران داد فعالیتهرای توسرعه منرابع انسرانی برر
مدیریت دانش تأثیر مثبرت و معنراداری دارد .فعالیتهرای توسرعه منرابع انسرانی برر یرادگیری سرازمانی
کارکنان تأثیر مثبرت و معنراداری دارد .یرادگیری سرازمانی کارکنران برر نروآوری آنهرا ترأثیر مثبرت و
معناداری دارد .مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .فعالیتهای توسعه منابع
.1

کارشناس ارشد ،گروه برنامه ریزی درسی ،دانش ده

باهنرکرمان،ایرانpourrshidi.z@gmail.com

روانشناسی

و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید
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انسانی بر نوآوری کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد نهایتاً مردیریت دانرش و یرادگیری سرازمانی در
تأثیرگذاری فعالیتهای توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان نقش میانجی دارند.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی ،فعالیتهای توسعه منابع انسانی ،نوآوری
کارکنان.

مقدمه
در عصر حاضر که به عصر اطالعات و دانش موسوم است ،مزیت رقابتی اصلی سازمانها
در سرمایه دانشی آنها نهفته است و دانش منبع قدرت برای کارکنان امری حیاتی برای رقابت
سازمانها در محی های پویا و سالح راهبردی و نیروی محرکه توسعه همهجانبه و پایدار کشور
است .مدیریت دانش در سازمان به نگرش افرادی که این فرهنگ را ایجاد نمودهاند ،وابسته
است ( .)Araei, Mohammadi Mehr, 2021سازمانها برای آن ه بتوانند در پارادیم جدید
رقابت به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوری بهعنوان یک استراتژی ضروری در عصر
کنونی نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر و تحوالت محیطی ،برای مقابله با آنها ،شاخصهای
سازمانی تأثیرگذار بر نوآوری سازمانی را شناسایی کنند و به این تغییرات مناس ترین پاسخها
را بدهند ( .)Eyni, 2020ادبیات موجود در مورد مدیریت نوآوری نشان میدهد که سازمانها
درحالیکه از منابع دانش داخلی و خارجی خود استفاده میکنند ،باید نوآور باشند .در
سالهای اخیر با ظهور اقتصاد دانشمحور ،نوآوری نقش حیاتیتری در تحول ساختارهای
اقتصادی و اجتماعی پیدا کرد؛ آن است که سازمانهایی که ظرفیت ایجاد نوآوری دارند،
سریعتر و بهتر از سازمانهای غیر نوآور قادر خواهند بود به چالشهای محیطی پاسخ دهند ،که
این به نوبه خود عمل رد سازمان را افزایش میدهد ( Singh, Gupta, Busso, Kamboj,

 .)2019در سازمانهایی که تغییر و پیشرفت جز ارکان اصلی سازمان است ،نوآوری و مدیریت
دانش از عوامل مهم برای رسیدن به اهداف آن است .بر همین اساس ،برای افزایش قابلیت
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پاسخگویی سازمان به تغییرات محی  ،در حین حفظ کارایی سیستم ،سازمانها نیازمند یادگیری
مستمر میباشند (.)Hashemi, Khadivar, Shami Zanjani, 2018
امروزه دانشگاههای پیشرفته دنیا درصدد تغییر نظام آموزشی و آموزش مهارتهای تبادل
دانش به نسل بعدی دانشجویان و تغییر فرآیند تحقیق هستند و با درنظر گرفتن ماهیت کاربردی
توسعه به دنبال ایدههای جدیدند .چیزی که محرک فرآیند نوآوری در سازمانهاست،
یادگیری است .با مرور ادبیات گذشته ،مدیریت دانش بهطور مثبت بر یادگیری سازمانی تأثیر
دارد و یادگیری سازمانی ،نوآوری سازمانی را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد .درنتیجه
هردوی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی میتوانند بهطور مجزا و مؤثر نوآوری را ارتقا دهند
( .)Lo, Nag, Xu, Agung, 2020توجه به منابع انسانی و مدیریت مؤثر آن ،اساس توسعه
فرهنگی ،ت نولوژی ی و اقتصادی به شمار میرود .با اتخاذ سبکهای مدیریت منابع انسانی
متناس

با گروههای مختلف کارکنان ،سازمانها میتوانند منابع انسانی را بهمنزله منبع

استراتژیک برای کس

مزیت رقابتی مورد مالحظه قرار دهند ،روی ردی منسجم و منطقی

نسبت به سیاستها و شیوههای منابع انسانی (بهمنزله انسجام درونی) داشته باشند ،سیاستها و
شیوههای منابع انسانی را با استراتژی سازمان (بهمنزله انسجام بیرونی) منطبق سازند ،در اعمال
مدیریت خود بهجای منفعل بودن در برابر سایر واحدها بهصورت فعال ظاهر شوند ،و باعث
توجه بیشتر تصمیم گیران سطوح عالی سازمانی به اهمیت مسائل منابع انسانی در
سیاستگذاریها شوند ( .)Rajabi, 2016امروزه سازمانها بیش از هر زمان دیگری به
کارکنان و مدیرانی نیازمند هستند که از قدرت و اندیشههای نوآورانه برخوردار باشند تا بتوانند
اهداف و استراتژیهای سازمان را به سر منزل مقصود برسانند ( .)Ebili, 2015نوآوری بهعنوان
عامل مهم و حیاتی برای سازمانها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار است .از سوی
دیگر نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد ،به دنبال فرصتهای
استثنایی است و تعیین میکند که آیا حرکت مناس

مسیر استراتژیک سازمان هست یا خیر،
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معیارهای موفقیت را معلوم میکند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است ( Rahmanzadeh,

.)2016
دانش بهعنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایههای مالی و فیزی ی در اقتصاد جهانی
امروز شده است .بااینوجود ،متأسفانه اکثر سازمانها درکشورهای مختلف دنیا در حال استفاده
از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محی

سازمانی مبتنی

برکارهای دستی و دارائیهای مملوس ایجاد شده بودند .درحالیکه محی سازمانی مبتنی
بردانش ،نیازمند روی ردی است که دارائیهای ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و
شایستگیهای نیروی انسانی ،نوآوری ،رواب

با مشتری ،فرهنگسازمانی ،سیستمها،

ساختارسازمانی و غیره را در برگیرد ( .)Heydari, Mohammadjani, 2016در این تحقیق
تالش میشود تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا فعالیتهای توسعه منابع انسانی بر نوآوری
کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در دانشگاه شهید باهنرکرمان تأثیر
معناداری دارند؟
پیشینه پژوهش
آرائی و محمدیمهر ( )2021در مقالهای با عنوان بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی
در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه اعضای هیئتعلمی یک دانشگاه
نظامی) به این نتیجه دست یافتند که دیران دانشگاه و دانش دههای نظامی میتوانند با بهبود
شرای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی منجر به گسترش روی رد و رفتار نوآورانه در میان
اعضای هیئتعلمی شوند و درنتیجه موجبات بهرهوری بیشتر دانشگاه را فراهم کنند ( Araei,

.)Mohammadi Mehr, 2021
نوروزعلی ( )2021در پژوهشی به بررسی نقش یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر
چاب ی سازمانی پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی دارای تأثیر مستقیم
مثبت و معناداری بر چاب ی سازمانی است؛ اما مدیریت دانش بهصورت غیرمستقیم و از طریق
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متغیر یادگیری سازمانی بر چاب ی سازمان تأمین اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین
هر یک از چهار استراتژی مدیریت دانش بهصورت مجزا و با ثابت نگهداشتن سایر استراتژیها
بر چاب ی سازمان تأثیرگذارند (.)NorouzAli, 2021

غمخواری ( )2020در مقالهای به بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر نوآوری با در نظر
گرفتن نقش فرهنگ یادگیری پرداخت .یافتههای این تحقیق نشان داد که توانمندسازی
کارکنان بر فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری تأثیر مثبت دارد و فرهنگ یادگیری سازمانی
نیز تأثیر مثبت بر نوآوری دارد و در رابطه بین توانمندسازی کارکنان و نوآوری را نیز تعدیل
میکند (.)Ghamkhari, 2020

قنبری ،قنبری ،محمدی ،صلواتی ( )2019در پژوهشی به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و
ابعاد مدیریت دانش پرداختند .به منظور تحلیل دادههای گردآوریشده از ضری

همبستگی

پیرسون ،استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار
بین متغیرهای یادگیری سازمانی و مدیرت دانش بوده است ( Ghanbari, Ghanbari,

.)Mohammadi, Salavi, 2019
علیپور درویشی و هم اران ( ،)2018تحقیقی با عنوان «بررسی نقش میانجی سرمایه ف ری
بر ارتباط میان وظایف مدیریت منابع انسانی و عمل رد سازمانی» انجام دادند .جامعه آماری
تحقیق ،شرکت ملی نفت ایران است .روش نمونهگیری تصادفی خوشهای است .جهت تحلیل
دادهها از ت نیک معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که فعالیتهای مدیریت
منابع انسانی از طریق سرمایه ف ری بر عمل رد سازمانی تأثیر دارد (.)Alipoor Daneshi, 2018

تیان و هم اران ( )2018در تحقیق به بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و نوآوری مدیریت
دانش بر توانمندی فناوری شرکتهای خرد و کالن پرداختند .یافتههای پژوهش حاکی از آن
بود که یادگیری استخراجی و یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدیریت دانش تأثیرات مثبتی دارد؛
نوآوری مدیریت دانش با توانمندی فناورانه رابطه مع وس دارد و زمانی که یادگیری
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استخراجی زیاد است ،یادگیری اکتشافی تأثیرات میانجی در فرآیند اجرای نوآوری مدیریت
دانش دارد (.)Tian, Cai, Jiang, 2018

ژانگ و هم اران ( ،)2018تحقیقی با عنوان «رابطه توانایی نوآوری و تجربه مشتری بر
وفاداری مشتری» انجام دادند .جامعه آماری شامل مشتریان خدمات بان داری ال ترونیک در
مصر میباشند .روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای است .نتایج
تحقیق نشان داد توانایی نوآوری و تجربه مشتری بر وفاداری مشتری رابطه مثبت و معناداری
دارد (.)Zhang & et al, 2018

فادیل و هم اران ( ،)2017تحقیقی با عنوان «رابطه نوآوری سازمانی با کیفیت خدمات
داخلی» انجام دادند .جامعه آماری کارکنان سازمانهای غیرانتفاعی پاریس هستند .روش تحقیق
همبستگی و روش نمونهگیری طبقهای است .نتایج تحقیق نشان داد نوآوری سازمانی با کیفیت
خدمات داخلی رابطه مثبت و معناداری دارد (.)Fadil & et al, 2017

اورتیز و هم اران ( ،)2016تحقیقی با عنوان «رابطه نوآوری سازمانی با منابع داخلی دانش
و عمل رد سازمانی» انجام دادند .روش تحقیق پیمایشی تحلیلی و روش نمونهگیری تصادفی
ساده است .جامعه آماری شامل کارکنان واحدهای تولیدی در صنعت خودروسازی امری ا
میباشند .نتایج تحقیق نشان داد میزان نوآوری سازمانی کارکنان میتواند عاملی مهم در بهبود
سطح دانش و عمل رد سازمانی آنها تلقی گردد (.)Ortiz & et al, 2016

عثمان و هم اران ( ،)2016تحقیقی با عنوان «قابلیت یادگیری سازمانی و نقش آن در
نوآوری شرکتها» انجام دادند .روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است .جامعه آماری تحقیق
شامل مدیرانی هستند که عضویت اتاق بازرگانی مانیسا را هم دارا هستند که شامل  143نفر
میباشند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه آنالین یادگیری سازمانی است .نتایج تحقیق نشان
داد میان ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری شرکتها رابطه مثبتی وجود دارد (Othman,

).2016
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روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازلحاظ روش و ماهیت این پژوهش یک مطالعه علی است و بر اساس
هدف ،کاربردی است .جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش است :بخش اول را روسا،
معاونین و مدیران اداری دانشگاه شهید باهنرکرمان به تعداد  50نفر و بخش دیگر جامعه آماری
را کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان به تعداد  352نفر تش یل دادهاند.
روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه آماری به دو بخش تقسیم میشود .جهت تعیین
حجم نمونه بخش اول جامعه آماری (روسا ،معاونین و مدیران اداری) از روش سرشماری
استفاده شد و در بخش دیگر جامعه آماری (کارکنان) بر اساس جدول کرجسی و مورگان به
روش نمونهگیری تصادفی-طبقهای  184نفر بهدستآمده است .الزم به ذکر این ه تعداد 9
پرسشنامه ( 5پرسشنامه مربوط به روسا ،معاونین و مدیران اداری و  4پرسشنامه مربوط به
کارکنان) مخدوش و یا کامل نبوده است که از مجموعه حذف شدند و در نهایت دادههای 45
نفر از روسا ،معاونین و مدیران اداری و  180نفر از کارکنان بهعنوان نمونه نهایی تجزیهوتحلیل
شد.
الف) پرسشنامه معتبر مدیریت دانش :این پرسشنامه توس

( ،)Dikson, 2000در 15

گویه و بر اساس طیف لی رت  5گزینهای تنظیم شده است.
ب) پرسشنامه معتبر مدیریت منابع انسانی :این پرسشنامه توس (،)Boosli, Will, 2002
در  19گویه و بر اساس طیف لی رت  5گزینهای تنظیم شده است.
ج) پرسشنامه معتبر نوآوری سازمانی :این پرسشنامه توس

( Moghimi, Ramezan,

 ،)2012در  17گویه و بر اساس طیف لی رت  5گزینهای تنظیم شده است.
د) پرسشنامه معتبر یادگیری سازمانی :این پرسشنامه توس ( )Nifeh, 2001در  11گویه
و بر اساس طیف لی رت  5گزینهای تنظیم شده است.
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جهت تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده میشود که مورد تأیید
استاد راهنما قرار گرفت .برای تعیین روایی محتوا پرسشنامه مذکور در اختیار تعدادی از
اساتید قرار داده شد تا اطمینان حاصل شود که پرسشنامه مذکور برای سنجش متغیرهای
موردنظر در تحقیق از روایی محتوایی کافی برخوردار است .همچنین به جهت بررسی روایی
صوری پرسشنامه مذکور ،همزمان با سنجش پایایی اولیه تالش گردید تا از قابلفهم بودن و
شیوا بودن گویهها برای سنجش متغیرها از سوی  30نفر پاسخدهندگان اولیه اطمینان حاصل
گردد .برای تأیید پایایی پرسشنامه ،پرسشنامهها میان  30نفر از پاسخدهندگان توزیع گردید و
پس از جمعآوری و تحلیل پرسشنامهها ،ضری

آلفای کرونبا آنها به دست آمد.

جدول  .1پایایی پرسشنامهها
متغیر

ضری

آلفای کرونبا

مدیریت دانش

0/84

مدیریت منابع انسانی

0/88

نوآوری سازمانی

0/81

یادگیری سازمانی

0/85

به منظور تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده از آزمون فرضیههای تحقیق ،ابتدا از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادها و معادالت ساختاری
بهمنظور بررسی میزان رابطه متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته با استفاده از نرمافزار
آماری  LISREL8استفاده شد.
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یافتههای پژوهش
در این بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخصهای مرکزی
(میانگین ،)1شاخصهای پراکندگی (واریانس2و انحراف معیار )3موردبررسی قرار میگیرند.
جدول ( )2وضعیت آمار توصیفی متغیرها را نشان میدهد .ارقام این جدول به کمک نرمافزار
 Spssمحاسبه شدهاند.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

دانش ترتیبی

3/05

1/14

1/31

0/081

-1/031

دانش آش ار

3/06

0/67

0/455

-0/182

-0/284

دانش پنهان

3/21

0/69

0/486

-0/260

-0/518

دانش استراتژیک

3/22

0/70

0/487

0/261

-0/519

مدیریت دانش

3/13

0/51

0/263

-0/381

0/292

جذب

3/18

0/58

0/340

0/178

0/573

آموزش

3/06

0/56

0/313

-0/247

-0/495

حفظ و نگهداری

3/67

0/88

0/773

0/176

-0/634

بهکارگیری مؤثر

3/37

1/02

1/047

0/469

-0/559

مدیریت منابع انسانی

3/92

0/487

0/237

0/193

-0/701

نوآوری خدمات

3/77

0/75

0/557

0/512

-0/310

نوآوری فرایندی

3/78

0/87

0/753

0/601

0/084

1
. Mean
2
. Variance
3
. Std. Deviation
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نوآوری اداری

3/53

0/91

0/831

0/523

0/093

نوآوری سازمانی

3/51

0/92

0/846

0/447

-0/248

مهارت فردی

3/07

0/68

0/466

0/385

0/083

مهارت ذهنی

3/12

0/55

0/300

-0/372

-0/431

جدول ( )2نشان میدهد میانگین تمامی مؤلفهها باالتر از عدد  3است و ازآنجاییکه در
طیف  5گزینهای که انتخابشده میانگین باالتر از  3نشاندهنده موافقبودن وضعیت آن متغیر
در جامعه آماری فوق است ازاینرو این عامل نشاندهنده موافق بودن پاسخدهندگان با این
مؤلفه است.
تحلیل عاملی تأییدی مقیاس پرسشنامه مدیریت دانش در ش ل ( )1ارائه شده است .بار
عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان) با
متغیرهای قابلمشاهده آن (گویههای پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از  0/3بهدستآمده
است .بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است.
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شکل  .1بار عاملی استاندارد تحلیل سؤاالت پرسشنامه مدیریت دانش

پس از محاسبه بار عاملی استاندارد ،باید آزمون معناداری صورت گیرد .بر اساس نتایج
مشاهدهشده در ش ل ( )2بار عاملی آماره  tشاخصهای سنجش هریک از ابعاد مورد مطالعه در
سطح اطمینان  %5مقداری بزرگتر از  1/96است.
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شکل  .2آماره معناداری ) (t-valueتحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه مدیریت دانش

تحلیل عاملی تأییدی مقیاس پرسشنامه مدیریت منابع انسانی در ش ل ( )3ارائه شده است.
بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان)
با متغیرهای قابلمشاهده آن (گویههای پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از 0/3
بهدستآمده است .بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است.
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شکل  .3بار عاملی استاندارد تحلیل سؤاالت پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

پس از محاسبه بار عاملی استاندارد ،باید آزمون معناداری صورت گیرد .بر اساس نتایج
مشاهدهشده در ش ل ( )4بار عاملی آماره  tشاخصهای سنجش هریک از ابعاد مورد مطالعه در
سطح اطمینان  %5مقداری بزرگتر از  1/96است.
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شکل  .4آماره معناداری ) (t-valueتحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

تحلیل عاملی تأییدی مقیاس پرسشنامه نوآوری سازمانی در ش ل ( )5ارائه شده است .بار
عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان) با
متغیرهای قابلمشاهده آن (گویههای پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از  0/3بهدستآمده
است .بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است.
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شکل  .5بار عاملی استاندارد تحلیل سؤاالت پرسشنامه نوآوری سازمانی

پس از محاسبه بار عاملی استاندارد ،باید آزمون معناداری صورت گیرد .بر اساس نتایج
مشاهده شده در ش ل ( )6بار عاملی آماره  tشاخصهای سنجش هریک از ابعاد مورد مطالعه
در سطح اطمینان  %5مقداری بزرگتر از  1/96است.
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شکل  .6آماره معناداری ) (t-valueتحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه نوآوری سازمانی

تحلیل عاملی تأییدی مقیاس پرسشنامه یادگیری سازمانی در ش ل ( )7ارائه شده است.
بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش قدرت رابطه بین هر عامل (متغیر پنهان)
با متغیرهای قابلمشاهده آن (گویههای پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از 0/3
بهدستآمده است .بنابراین ساختار عاملی پرسشنامه قابل تائید است.
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شکل  .7بار عاملی استاندارد تحلیل سؤاالت پرسشنامه یادگیری سازمانی

پس از محاسبه بار عاملی استاندارد ،باید آزمون معناداری صورت گیرد .بر اساس نتایج
مشاهده شده در ش ل ( )8بار عاملی آماره  tشاخصهای سنجش هریک از ابعاد مورد مطالعه
در سطح اطمینان  %5مقداری بزرگتر از  1/96است.
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شکل  .8آماره معناداری ) (t-valueتحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه یادگیری سازمانی

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیرگذاری فعالیتهای توسعه منابع انسانی بر
نوآوری کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان نقش میانجی دارند .به منظور بررسی اثر میانجی
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در فرضیه موردبحث ،بایستی اثر مستقیم دو سازه را با اثر
غیرمستقیم در حالت دخیل ساختن متغیرهای میانجی موردبررسی قرار داد تا در صورت
افزایش اثر بتوان اثر میانجی را قابلقبول دانست .در فرضیه حاضر اثر مستقیم برابر  0/51است.
اثر غیرمستقیم در صورت وجود متغیر میانجی مدیریت دانش عبارت است از:
0/69× 0/78 =0/538
اثر غیرمستقیم در صورت وجود متغیر میانجی یادگیری سازمانی عبارت است از:
0/71× 0/81 =0/575
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با توجه به کمتربودن اثر مسیر مستقیم از مسیرهای غیرمستقیم بنابراین وجود متغیرهای
میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی تأثیر را افزایش میدهد و نقش میانجی در فرضیه
حاضر مورد تأیید واقع میشود.
بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهشی مربوط به آزمون فرضیه پژوهش بیانگر این مطل

است که مدیریت

دانش و یادگیری سازمانی در تأثیرگذاری فعالیتهای توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان
دانشگاه شهید باهنرکرمان نقش میانجی دارند .در فرضیه حاضر اثر مستقیم برابر  0/51است .با
توجه به کمتربودن اثر مسیر مستقیم از مسیرهای غیرمستقیم بنابراین وجود متغیرهای میانجی
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی تأثیر را افزایش میدهد و نقش میانجی در فرضیه حاضر
مورد تأیید واقع میشود .نتیجه حاصل بدینصورت تبیین میگردد که کارکنان از بازخورهای
کاری خود تجربه کس

میکنند و معموالً از وقوع رخدادهای سازمانی بازخورد میگیرند.

آنها از نتایج وقایع گذشته در انجام وظایف خود کمک میگیرند .میتوان در تبیین این
پژوهش با یافتههای پژوهش اسدی ( )2018که یادگیری سازمانی نقش میانجی را میان مدیریت
دانش و نوآوری سازمانی دارد و بهاینترتی  ،نقش مدیریت دانش بهعنوان یک درونداد مهم
است و یادگیری سازمانی نقش یک فرایند کلیدی را دارد و سرانجام ،نوآوری سازمانی یک
برونداد مهم در این سازمانها محسوب میشود ،بیان کرد .دانش و مهارت کارکنان بهطور
مستمر ارتقاء و بهبود مییابد .فرصت برابر در امر آموزش به همه کارکنان داده میشود و اصل
عدالتپروری در نظام حقوق و دستمزد رعایت میشود .از طرفی از سازوکارهای الزم برای
ارتقای مهارتهای ارتباطی ،ادراکی و کار تیمی استفاده میشود و مدیران سازمان از اعضا
میخواهند تا در تصمیمگیریها مشارکت کنند .این امر باعث میگردد که بین مدیران و اعضا
ارتباطات باز و آسان برقرار است .نتایج آزمون فرضیه با یافتههای پژوهشی آرائی و محمدیمهر
( ;Araei, Mohammadimehr, 2021; Nouroozali, 2021; Ghanari, 2019; Tiyan, 2018
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 در پایان پیشنهاد میشود که سازوکارهای.) مطابقت داشته و پشتیبانی میشودFroudi, 2018
 معیارهای گزینش منابع انسانی.) قانونمند باشد.. گزینش و، مصاحبه،جذب و تأمین (آزمون
برای ورود افراد به سازمان شفاف و روشن باشد و همچنین از دانش و تجربیات کارکنان در
.پروژههای مشابه استفاده شود
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