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چکیده
هدف اصلی اين پژوهش بررسی رابطه ی بین مديريت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه
است البته در چارچوب هدف اصلی پنج هدف فرعی ديگر را هم مشخص نموديم .تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از
نظر روش تحقیق ،روش همبستگی است .جامعه آماری اين پژوهش شرکت های تحت نظر پارس توشه است ،که تعداد آن 1
شرکت می باشد ..تعداد نمونه ی محاسبه شده بر اساس فرمول  01نفر (  0نفر مرد 5 ،نفر زن) از مديران ارشد اين شرکت
ها می باشد .پرسشنامه ی مورد استفاده در اين تحقیق بر اساس پرسشنامه ی الحسین و الغريبی ( ) 0 2است ،که بعد از
ترجمه و بومی سازی مورد استفاده قرار گرفته است .و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار  SPSSو  lisrelاستفاده گرديد،
تمامی پنج فرضیه ی تحقیق مورد تائید واقع می شوند بنابراين يافته های اين پژوهش نشان داد که بین بین مديريت منابع
انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه ارتباط معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی :مديريت منابع انسانی  ،عملکرد سازمانی  ،مديريت دانش  ،نوآوری سازمانی.
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 -1مقدمه
عملکرد سازمان بدون شك مهمترين معیارسنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب می آيد .عملکرد سازمان می تواند در قالب
تدوين استراتژيهايی در زمینه ی کسب حداکثری رضايت مشتری ،ارائه ی خدمات باکیفیت و ايجاد مزيت های رقابتی بهبود يابد( Tang,
 ،) 0 2ولی به طور کلی در خصوص اين که متغیرها و شاخص های عملکرد سازمان در بازار کدامند ،هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب
نظران وجود ندارد .به طور کلی شاخص های عملکرد سازمان در بازار به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است .شاخصهای عینی ،شاخص
هايی است که به صورت کامال واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری می شود .از جمله شاخص های عینی عملکرد سازمان در بازار می
توان به شاخص های سودآوری نظیر بازده دارايی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده سرمايه گذاری ،و سود هر سهم بازده سهام ،اشاره
کرد(; .)Yang et al, 0 2شاخص های ذهنی عملکرد سازمان در بازار بیشتر شاخص هايی را شامل می شود که بر مبنای قضاوت گروه های
ذينفع سازمان شکل می گیرد .از جمله اين شاخص ها می توان به رضايت مندی مشتری ،ارائه ی خدمات با کیفیت و مزيت رقابتی اشاره
کرد( .)Yang et al, 0 2; Tang, 0 2سازمان های پیشرو همواره در تالش هستند تا عملکردی متفاوت از ساير سازمان ها در کسب و کار
از خود نشان دهند .يکی از مهمترين تمايزات سازمان های برتر در مقايسه با ساير سازمان ها توجه به مسائل زيست محیطی در فرآيندهای
مختلف سازمان است( .)Santos et al, 0 2,سازمان ها با در نظر گرفتن اتخاذ سیاست های درست در زمینه ی مديريت منابع
انسانی،مديريت دانش و نوآوری در ابعاد مختلف فرآيندهای سازمان عملکرد متمايزی را از خود در مقايسه با رقبا نشان می دهد (Tseng et al,
) . 0 2بر طبق تحقیق الحسین و الغريبی ( ) 0 2عواملی مانند روش های مديريت منابع انسانی ،نوآوری سازمانی و مديريت دانش بر عملکرد
سازمان دارای تاثیر مثبت و معنی داری است( .)Al –hossein & Al- Gharibi, 0 2با توجه به اهمیت عملکرد سازمان در اين تحقیق بر
اساس متیرهای مدل الحسین و الغريبی ( ) 0 2به تشريح مسئله پرداخته شده است و بعد از آن  ،اهمیت و ضرورت تحقیق  ،اهداف و سواالت
در ق الب بخش های اصلی و فرعی ،مدل مفهومی تحقیق ،تبیین فرضیه های تحقیق ،روش تحقیق ،تشريح متغیرهای تحقیق ،تعريف مفهومی و
عملیاتی متغیرهای تحقیق و در نهايت قلمرو تحقیق پرداخته شده است.
 -2مفاهیم
 .1-2روش های مدیریت منابع انسانی
فرآيندی است که شامل جذب ا فراد در سازمان با هدف اجرای دقیق وظايف ،کنترل عملکرد عملکرد و هدايت افرادافراد به سمت بهرهوری
است( (Al –hossein & Al- Gharibi, 0 2از آنجايیکه قابلیت های مخ تلف کارکنان در ايجاد مزايای استراتژيك و رقابت جويی سازمان
ها اهمیت متفاوتی دارد ،شیوه های جذب ،به کارگیری ،انگیزش ،آموزش ،نظارت و رهبری آنان نیز بايد متفاوت باشد .با اتخاذ سبك های
مديريت منابع انسانی متناسب با گروه های مختلف کارکنان ،سازمان ها می توانند منابع انسانی را به منزله منبع استراتژيك برای کسب مزيت
رقابتی مورد مالحظه قرار دهند ،رويکردی منسجم و منطقی نسبت به سیاست ها و شیوه های منابع انسانی(به منزله انسجام درونی) داشته
باشند ،سیاستها و شیوه های منابع انسانی را با استراتژی سازمان (به منزله انسجام بیرونی) منطبق سازند ،در اعمال مديريت خود به جای منفعل
بودن در برابر ساير واحدها به صورت فعال ظاهر شوند ،و باعث توجه بیشتر تصمیم گیران سطوح عالی سازمانی به اهمیت مسائل منابع انسانی در
سیاست گذاری ها شوند( .سید جوادين و حسین زاده.) 231 ،
سازمان ها از سبك های متفاوتی برای مديريت کارکنان خود استفاده می کنند .سبك مديريت منابع انسانی ،الگويی از تصمیم هايی است
که در مورد منابع انسانی اتخاذ و اجرا می گردد و به طور کلی شامل کارکردهای تأمین نیروی انسانی (برنامه ريزی ،کارمنديابی ،انتخاب ،توسعه
مسیر شغلی ،آموزش و توسعه) ،ارزيابی عملکرد و پرداخت (تجزيه تحلیل و ارزيابی شغل ،ارزيابی عملکرد ،ترکیب و ساختار پرداخت) و روابط کار
(ايجاد و تقويت رابطه کاری بین فرد و سازمان ،نظارت و کنترل ،هويت و تعلق سازمانی) می باشد( .)Bamberger et al, 000در رابطه با
تعیین سبك مديريت منابع انسانی ،ديدگاه های متفاوتی ارائه شده که آنها را می توان در چند ديدگاه انطباقی  ،کنترل محور  ،منبع گرا 2و
تلفیقی 2طبقه بندی کرد .طبق ديدگاه انطباقی يا اقتضايی 5سبك مديريت منابع انسانی بايد منطبق و همسو با استراتژی رقابتی شرکت تعیین
گردد ،هرچند متغیرهای اقتضايی ديگری مانند چرخه زندگی و يا ساختار سازمان نیز مورد توجه قرار می گیرند(  .)Boxall, 99از نظر اين
ديدگاه ،رابطه سبك مديريت منابع انسانی با استراتژی تجاری ،يك موضع واکنشی است .ديدگاه کنترل محور ،سبك مديريت منابع انسانی را به
عنوان ابزاری جهت کنترل جنبه های کاری ،نظارت بر عملکرد و اطمینان يافتن از بهره وری و سطح سود آوری باالی کارکنان در نظر می گیرد.
در اين ديدگاه ،دو نوع مهم کنترل ،شامل «کنترل مبتنی بر فرايند» 1و «کنترل مبتنی بر نتیجه» می باشد .در ديدگاه منبع گرا ،جهت دستیابی
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به مزايای رقابتی بلند مدت بر کسب منابع و قابلیت های متمايز تأکید می شود .طبق ديدگاه تلفیقی ،بسیاری از محققان متغیرهای تأثیرگذار بر
تعیین سبك مديريت منابع انسانی در ساير ديدگاهها را با يکديگر تلفیق کرده ،الگوهای جديدی در انتخاب سبك مديريت منابع انسانی ارائه
داده اند.)Lepak & Snell, 999( .
 .2-2مدیریت دانش
در واقع مديريت دانش حرفه ای است که سازمان را قادر به شناسايی ،حفاظت و حفظ دانش و مهارت های حیاتی ،ساخت و به روز رسانی
دانش انتقادی و مهارت ها در زمان عمل ،تبادل و انتقال دانش ،ثبات عمل در عملیات سازمان می سازد ،دانش يك دارايی مهم و تعیین کننده
در سازمان است( .)Jan, 0
مديريت دانش ابزار ،فرآيندها و پايگاه ها را برای به اشتراك گذاشتن دانش به مشتريان و کارکنان فراهم می سازد .اين امر ،سازمان را
برای تحقق ارزش ادغام دانش مشتری توانمند می سازد ،و در نهايت ،موجب ارائه خدمات برتر به مشتريان تحويل می گردد .لذا کارکنان تمايل
بیشتری به تسهیم دانش مشتری پیدا می کنند بطوری که آنها می توانند ارزشی که از آن منتج می شود را ببینند(صلواتی و همکاران.) 290 ،
در محیط های پر هرج و مرج و بی نظم سازمانی ،چگونگی توجه به مديريت دانش توسط سازمانها و بنگاه ها چهار نوع استراتژی مديريت دانش
وجود دارد(الوانی و همکاران:) 235 ،
 برخی از سازمان ها رويکردی انسان مدار (فرد مدار) را در سازمان اتخاذ می کنند که طی آن دانش بین افراد تقسیم می شود تا در
جهت همکاری و يگانگی آموزشی و تخصیص توانايی های دانش مدارانه بکار رود؛
 برخی از سازمان های ديگر رويکرد مديريت فن آوری اطالعات را ،جهت کسب فن آوری اطالعات در کنترل و تخصیص دانش و يا
تنها در جهت اطالعات به کار می گیرند؛
 ديگر سازمانها نیز يك رويکرد اثر بخش تجاری را در نظر دارند که بواسطه آن ،از هر طريق ممکن جهت بهبود عملیات تجاری و اثر
بخشی کلی در نظر می گیرند؛

 در نهايت هنوز هم برخی از سازمان ها وجود دارند که بر سرمايه گذاری عقالنی متمرکزند تا بواسطه آن به ايجاد و ساخت دانش کلی
جهت ارتقاء عملکرد تجاری و ارزش های اقتصادی نائل شوند.
بنگاه های با فعالیتهای استثنايی در حال خلق محیط های حساس ،دانش مدار ،با تمرکز پويا و توجه متداول در جهت متقاعد ساختن
سرمايه گذاری عقاليی – رقابتی برای کسب موفقیت دراز مدت و در نتیجه اعتبار و پايداری سازمانی تالش می کنند .آن ها اطمینان می دهند
که سرمايه گذاری عقالنی را بطور مطلوب در سازمان بکار بندند و خاطر نشان می کنند که منبع حیاتی و پشتیبانی کننده رفتار اثر بخش نیروی
انسانی نیازمند حفظ و نگهداری عملکرد مطلوب و پیوسته سازمانی است(الوانی و همکاران.) 235 ،
 .3-2نوآوری سازمانی
نوآوری ،مفهومی کلیدی است که امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهای تجارت در قرن بیست و يکم ياد می شود .سازمان های کوچك
و بزرگ ،اقدام به ارزيابی مجدد محصوال ت ،خدمات و عملیات خود کرده اند تا فرهن نوآوری را به وجود آورند .اين بازبینی مجدد اهداف
سازمانی ،بدين دلیل صورت می گیرد که پرورش فرهن نوآوری در درون سازمان ،بهترين تضمینی است که يك سازمان بتواند در محیطی که
بازارهای آن به سرعت به پیش می روند ،پايدار بماند .همچنین پرورش فرهن نوآوری بهترين تضمین (اگرچه که هیچ تضمین ندارد) برای بقا و
پايداری طوالنی مدت در اقتصاد دانش محرك امروزين است(هادوی.) 233 ،
از آنجا که نوآوری سازمان را قادر می سازد تا به نیازها پاسخ گويد و نیازهای قديمی تر نیز به طور اثربخش تری برآورده شوند ،ارزش
بیشتری در سازمان ايجاد می شود و محیط های کالن سازمانی بهبود می يابند .نوآوری ايده ،روش و يا موضوعی است که از نظر فرد ،گروه و يا
يك سیستم ،جديد تلقی می گردد و تا آنجا که به رفتار بشر مربوط می شود ،جديد بودن ايده از نظر عینی نسبت به طول زمان به اولین کاربرد
و يا کشف آن بستگی چندانی ندارد ،بلکه برداشت و يا تازگی ذهنی ايده است که واکنش فرد يا گروه را در مقابل آن تعیین می کند .اگر ايده به
نظر فرد يا گروه جديد باشد نوآوری به شمار می آيد .سازمان ها نیز به عنوان عناصر اصلی اثربخش در فرآيندهای اقتصادی و اجتماعی جوامع،
حوزه های مهمی در ظهور خالقیت ها و نوآوری ها به شمار می روند .اساسا ادامه حیات آنها بستگی به تغییر و نوآوری دارد .در عرصه سازمان،
نوآوری فرآيندی است که وضع موجود و حفظ و نگهداری آن را از طريق تفکر و نگرش جديد به محتوای فرآيندها و تغییر در ترکیب سه عامل
- Outcome based control
- Resource and Cpabilities
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فن آوری ،محیط و سازمان مورد چالش قرار می دهد و در حوزه های متعددی مانند توسعه محصول ،فرآيند تولید و توزيع ،شیوه های مديريت،
روش های انجام کار ،روابط سازمانی و به طور کلی در تمام فعالیت های انسانی قابل تعريف و کاربرد است(دهقان و همکاران.) 2 ، 29 ،
 .4-2عملکرد سازمانی
توجه به منابع انسانی در کنار استفاده از روش های نو ،بازسازی ساختارهای گذشته و استفاده بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل ،از زمره
فاکتورهای توفیق اهداف سازمان است و موفقیت آن مرهون استقرار سیستم کارا و مبتنی بر اهداف و وجود نیروی انسانی مطلوب و متناسب می
باشد .بدون ترديد ،هر سازمانی در ايفای وظايف و تحقق اهداف خود موفق است که عالوه بر استقرار سیستم مديريتی کارا و هدفمند ،بهترين
افراد را در اختیار داشته باشد .از طرفی نگرش های افراد برای مديريت سازمانی اهمیت زيادی دارد زيرا اين نگرش ها هستند که رفتار سازمانی
را تحت تأثیر قرار می دهند(فقهی فرهنمند.) 233 ،
از سوی ديگر پروفسور سینك ( ) 935عملکرد سازمان ها را تابعی از هفت معیار مرتبط با هم می داند که به شرح ذيل هستند :اثربخشی،
کارايی ،کیفیت ،بهره وری ،کیفیت زندگی کاری ،نوآوری و قابلیت سود دهی و بودجه بندی .عملکرد سازمانی حاصل يا نتیجه فرآيندهای اجرايی
و تحقق اهداف سازمان است .در تعريفی ديگر ،عملکرد سازمانی عبارت است از به نتیجه رساندن وظايفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی
انسانی گذاشته شده است .عملکرد سازمانی تقريباً شامل تمامی اهداف رقابت پذيری و تعالی تولید است و به هزينه ،انعطاف پذيری ،سرعت،
قابلیت اعتماد يا کیفیت مربوط می شود .به عالوه ،عملکرد سازمانی را می توان به مثابه چتری تعريف کرد که همه مفاهیم مرتبط به موفقیت و
فعالیت های کل سازمان را در بر می گیرد .سازمان های با عملکرد برتر دارای ويژگی هايی خاص از لحاظ چشم انداز و مأموريت های سازمان،
اهداف ،تفکر راهبردی ،رهبری ،طراحی سازمان ،فناوری و فرآيندهای سازمانی می باشند .در يك سازمان با عملکرد برتر ،پیشرانه های اصلی
عملکرد توسط بیانیه مأموريت تبیین می شود .يکی از مهم ترين و زيربنايی ترين ويژگی يك سازمان با عملکرد برتر ،مأموريت و چشم انداز آن
است .و سازمان های با عملکرد برتر ،هدف های روشن و قابل اندازه گیری را تدوين می کنند(.)Hardesty, 002
ارزيابی عملکرد عبارت است از« :فرايند کمی کردن کارايی و اثربخشی عملیات» .که با مروری بر ادبیات موضوع می توان داليل آن را به سه
گروه اصلی زير تقسیم کرد(سیدنقوی و همکاران:) 29 ،
 اهداف استراتژيك :که شامل مديريت استراتژيك و تجديد نظر در استراتژی هاست؛
 اهداف ارتباطی :که شامل کنترل موقعیت فعلی ،نشان دادن مسیر آينده ،ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان های ديگر است؛
 اهداف انگیزشی :که شامل تدوين سیستم پاداش و همچنین تشويق بهبود و يادگیری است .مسئله ارزيابی عملکرد (عامل مورد
بررسی و روش ارزيابی) سالیان زيادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است.
بنابراين با توجه به اهمیت نقش مديريت دانش و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمان پژوهشگر قصد دارد تا بررسی اين متغیرها بر عملکرد
سازمانی و همچنین تاثیر روش های مديريت منابع انسانی بر مديريت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت تولیدی پارس توشه بپردازد ،تا ابعاد
جديدی از تاثیر مديريت دانش و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی را مشخص نمايد.
 -3سواالت تحقیق :
 .1-3سوال اصلی


آيا روشهای مديريت منابع انسانی با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد؟

 .2-3سواالت فرعی
.1
.2
.3
.4
.5

آيا روش های مديريت منابع انسانی با مديريت دانش شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد؟
آيا روش های مديريت منابع انسانی با نوآوری سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد؟
آيا مديريت دانش با نوآوری سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد؟
آيا مديريت دانش با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد؟
آيا نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد؟
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 -4پیشینه تحقیق:
 .1-4مروری بر سوابق پژوهش های مشابه داخلی








وظیفه دوست و همکارانش در سال ( ) 292پژوهشی تحت عنوان "تأثیر مديريت دانش استراتژيك برنوآوری و عملکرد شرکتهای
کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران" انجام دادند .سازمانها اکثرا از اثرات مديريت دانش و فوايد آن آگاهی ندارند .در پژوهش آنها به
دنبال آن بودند که تأثیر استراتژيهای مديريت دانش (مدون و شخصی) را بر نوآوری و عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار
تهران بررسی کردند .اين پژوهش  9شرکت کارگزاری را در سال  29مورد مطالعه قرار داده بود .حجم نمونه براساس جدول
کرجسی و مورگان ( ) 990تعیین و با استفاده از نرم افزار  ، SPSS 1ضريب آلفای کرونباخ محاسبه و در نهايت برای آزمون
فرضیه ها از تحلیل عاملی تأيیدی و نرم افزار  Lisrel 3.3استفاده شده بود .نتايج اين پژوهش نشان داد استراتژی های مديريت
دانش مدون می توانند بر روی عملکرد شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طريق
افزايش توانايی نوآوری) اثر می گذارد .لیکن مديريت دانش شخصی اثر چندانی بر روی نوآوری وعملکرد شرکت های کارگزاری
ندارد .با توجه به تأثیر مثبت مديريت دانش مدون بر نوآوری و عملکرد شرکت های کارگزاری نتیجه اين تحقیق می تواند به مديران
و دانشگاهیان در طراحی برنامه های استراتژيك مديريت دانش جهت دستیابی به نوآوری باالتر ،اثربخشی ،کارايی و سودآوری بیشتر
کمك کند(وظیفه دوست و همکاران.) 292 ،
دانايی فرد و همکاران ( ) 292پژوهشی را تحت عنوان "بررسی تاثیرات مديريت دانش بر رضايتمندی دانشجويان از عملکرد کارکنان
دانشگاه پیام نور مرکز کرج" انجام دادند .هدف از پژوهش آنها بررسی بین تأثیرات مديريت دانش بر بهبود عملکرد سازمانها به منظور
برنامه ريزی برای رشد و توسعه دانش در سازمانها ضروری بود .يکی از عوامل موثر در عملکرد سازمانها عملکرد کارکنان میباشد که
متأسفانه در تحقیقات قبلی بررسی رابطه بین مديريت دانش و عملکرد کارکنان به طور شفاف بیان نشده که به منظور پر کردن اين
شکاف تحقیقاتی در اين تحقیق به بررسی تأثیر مديريت دانش بر عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور کرج پرداخته شد  .با بررسی
ادبیات مربوطه  ،ابعاد مديريت دانش شامل کسب دانش  ،ذخیره دانش  ،توزيع دانش و به کارگیری دانش معرفی شده و همچنین
ابعاد عملکرد کارکنان توسعه عملکرد در مهارتهای انسانی ،فنی و ادراکی بیان شده بود .تحقیق آنها از لحاظ نوع کاربردی بوده و با
استفاده از روش پیمايشی به گردآوری دادههای تحقیق به وسیله پرسشنامه پرداخته است .در نتیجه با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون مشخص شده است که هرچه مديريت دانش توسعه يابد ،عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور کرج بهبود میيابد .همچنین
توسعه هريك از ابعاد مديريت دانش شامل کسب دانش ،ذخیره دانش ،توزيع دانش و به کارگیری دانش بر بهبود مهارتهای انسانی،
ادراکی و فنی کارکنان دانشگاه پیام نور کرج موثر است (دانايی فرد و همکاران.) 292 ،
فضلی و علیشاهی در سال (  ) 29پژوهشی تحت عنوان "بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش
مديريت دانش" انجام دادند .چگونگی تأثیر عوامل سازمانی در شکلگیری نوع مديريت دانش و تأثیر اين فضای مبتنی بر سرمايههای
حاصل از دان ش بر عملکرد سازمان ،کانون توجه بسیاری از پژوهشگران است .در اين پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سازمانی متشکل
از فرهن سازمانی ،ساختار و راهبرد سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مديريت دانش پرداخته میشود .جامعه
آماری اين تحقیق ،بخشی از جامعهی بانکی انتخاب گرديد .تعداد  0عدد پرسشنامه مشتمل بر سؤاالت چند گزينهای طیف
لیکرت تدوين گرديد و پس از آزمون روايی و اعتبار ،بین افراد نمونه بهصورت الکترونیك و حضوری توزيع شد .دادهها با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل شدند .نتايج حاکی از تأثیر مثبت فرهن سازمانی ،راهبرد سازمانی و مديريت دانش بر
عملکرد سازمانی بود در حالی که تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد قابل توجه نبود .از طرفی نقش مديريت دانش بهعنوان میانجی
برای متغیرهای فرهن سازمانی و راهبرد سازمانی نیز مورد تأيید قرار گرفت .در نتیجه میتوان گفت بهبود مديريت فرايندهای
مربوط به دانش سازمانی که متأثر از عواملی چون فرهن و راهبرد سازمانی است ،منجر به افزايش عملکرد سازمانی میشود .با توجه
به عوامل مؤثر در پردازش دانش و زيرساختهای آن ،پیشنهادهايی ارايه شده است(فضلی و علیشاهی.) 29 ،
کبوتری و همکارانش در سال (  ) 29پژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیر يادگیری و فرهن سازمانی بر بهبود عملکرد سازمان
(عملکرد کارکنان شرکت نفت گچساران)" انجام دادند .يکی از وظايف مديريت و بخش های ستادی به منظور بهره برداری صحیح از
منابع نفت و گاز در جهت تحقق اهداف وزارت نفت ،آموزش کارکنان در کلیه سطوح سازمانی و ترويج نظام مشارکت و بهبود مستمر
عملکرد سازمان مبتنی برنظام مديريت يکپارچه می باشد .پژوهش حاضر در راين راستا و نتیجه تحقیق میدانی است که با هدف
بررسی رابطه میان يادگیری سازمانی و فرهن سازمان و تأثیر هماهنگی بین اين دو متغیر بر عملکرد سازمان شرکت نفت گچساران
صورت گرفته است .روش تحقیق پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی
پیمايشی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند ،از نوع کمی است .جامعه آماری پژوهش،
کارکنان شرکت نفت گچساران به تعداد  0نفر می باشد .به دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری بدون نمونه گیری در میان
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تمام اعضای جامعه پرسشنامه توزيع شد که از اين تعداد  39پرسشنامه به طور کامل تکمیل گرديد .نتايج تحقیق نشان می دهد که
دو متغیر يادگیری سازمانی و فرهن سازمان با هم رابطه مستقیم داشته و اثر تعاملی آنها بر هم ،روی عملکرد سازمان اثر می گذارد،
به طوری که اگر اين دو متغیر در جهت مثبت باهماهنگی باال در سازمانی برقرار باشند ،موجب بهبود عملکرد سازمان می شوند .مدل
مفهومی ارائه شده در تحقیق که از بر رسی و مطالعه مدل سیستمی سازمان يادگیرنده ،ابعاد طرح سازمان و همچنین ارزيابی عملکرد
سازمان با روش کارت امتیازدهی متوازن تهیه گرديده است ،تايیدکننده رابطه های مطرح شده در هدف مقاله می باشد(کبوتری و
همکاران.) 29 ،
 .2-4مروری بر سوابق پژوهش های مشابه خارجی








میکايلز و همکارانش( ) 0 2پژوهشی تحت عنوان " دانش به عنوان يك عامل کلیدی در ارتباط بین سیستم های کاری دارای
عملکرد باال و بهره وری کارکنان" انجام دادند .با توجه به ديدگاه مبتنی بر دانش سازمانی ،اين پژوهش به بررسی و توسعه ی يك
مدل تئوريکی در مورد ارتباط بین سیستم های کاری دارای عملکرد باال و بهره وری کارکنان از طريق تبادل و تسهیم دانش بین
کارکنان پرداخته است .نمونه های پژوهش شامل  00شرکت کوچك در آلمان می باشد که اين طرح را حمايت می کنند و تبادل و
تسهیم دانش در اين بین يك نقش میانجی را ايفا می کند .اگرچه ،اثربخشی و کارايی مديريت دانش نیز دارای تاثیر متقابل می باشد.
برای تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .نتايج حاکی از اين است که تبادل و تسهیم دانش در ارتباط بین
عملکرد شرکت و بهره وری کارکنان فقط در زمانی نقش میانجی را ايفا می کند که مديريت دانش در سطوح میانی و باال اثربخش و
کارآمد است ،اما در سطوح پايین دارای نقش میانجی نیست(.)Michaelis et al, 0 2
کامیسون و ويالر لوپز ( ) 0 2پژوهشی تحت عنوان "نوآوری سازمانی بعنوان يك عامل تقويت کننده در قابلیت های نوآوری
تکنولوژيکی و عملکرد شرکت" را انجام دادند .هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری
تکنولوژيکی می باشد ،و اثر آنها را بر عملکرد شرکت با استفاده از يك چارچوب نظری با ديدگاه منبع محور تحلیل می کند .اين
مقاله يك گواه تجربی از يك تحقیق بر روی  22شرکت صنعتی اسپانیايی و مدل سازی يك سیستم از توابع ساختاری با استفاده از
حداقل مربعات جزئی است .نتايج بدست آمده تايید کردند که نوآوری سازمانی از توسعه قابلیت های نوآوری تکنولوژيکی حمايت می
کند هم نوآوری سازمانی و هم قابلیت های تکنولوژيکی برای محصوالت و فرايندها می توانند منجر به عملکرد مالی شرکت
شوند(.)Camison & Villar-Lopez, 0 2
زئو و همکاران ( ) 0 2پژوهشی تحت عنوان " تاثیر سیستم های مديريت منابع انسانی بر نوآوری شرکت و عملکرد شرکت" انجام
دادند .هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیرات تعاملی دو سیستم ويژه ی مديريت منابع انسانی و تاثیر آن بر نوآوری سازمانی و عملکرد
بود .روش تحقیق مورد استفاده در اين پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی  -مدل معادالت ساختاری بوده است .ابزار جمع آوری
اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته بود ،که توسط محققین پژوهش طراحی گرديد .جامعه ی آماری پژوهش
سازمان های کشور چین بود ،که از بین آنها  99سازمان به عنوان نمونه ی پزوهش انتخاب شدند .برای آزمون فرضیه های پژوهش
از ضريب همبستگی و تحلیل عاملی تايیدی استفاده شد .همچنین اين پژوهشگر برای تجزيه و تحلیل اطالعات خود از نرم افزار
 spssو نرم افزار مدل ساختاری لیزرل استفاده کردند .نتايج پژوهش حاکی از اين موضوع بود که سیستم همکاری محور که تمايل به
ايجاد ارتباط خارجی داشت ،به نوآوری سازمانی کمك می کند و متعاقبا عملکرد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .همچنین تعاملی
بین دو سیستم مديريت منابع انسانی در پیش بینی تغییرات نوآوری سازمانی مشاهده شد(.)Zhou et al, 0 2
الحسین و الغريبی ) 0 2( 2پژوهشی را تحت عنوان " تأثیر روش های مديريت منابع انسانی ،فرهن سازمانی ،نوآوری سازمانی و
مديريت دانش بر عملکرد سازمانی شرکتهای بزرگ عربستان سعودی» انجام دادند .هدف اصلی اين پزوهش بررسی تاثیر روشهای
مديريت منابع انسانی ،فرهن سازمانی ،نوآوری سازمانی و مديريت دانش بر عملکرد سازمانی بود .روش تحقیق مورد استفاده در اين
پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی  -مدل معادالت ساختاری بوده است .ابزار جمع آوری اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه ی
محقق ساخته بود ،که توسط محققین پژوهش طراحی گرديد .جامعه ی آماری پژوهش شرکت های بزرگ کشور عربستان بود ،که
تعداد  0مدير از مديران اين شرکتها در نهايت به عنوان نمونه ی پزوهش مورد بررسی قرار گرفت .نتايج پژوهش حاکی از اين
موضوع بود که که روش های مديريت منابع انسانی ،فرهن سازمانی ،مديريت دانش و نوآوری سازمانی است رابطه مثبتی را با

- Camison & Villar-Lopez
- Zhou et al
-Al –hossein & Al- Gharibi
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عملکرد سازمانی برقرار می سازند و بر عملکرد شرکت های کشور عربستان تاثیر مثبت و معنی دار دارد( Al –hossein & Al-
.)Gharibi, 0 2

 -5مدل مفهومی پژوهش:
مدل مفهومی پژوهش حاضر برگرفته از کلیه مدل های مطرح شده در استراتژی مديريت دانش است .متغیر مستقل دارای پنج متغیر میباشد.

1
H

4
H

H3
H
5

2
H

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

 -6مواد و روشها
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ،روش همبستگی است .جامعه آماری اين پژوهش شرکت های تحت نظر
پارس توشه است ،که تعداد آن  1شرکت می باشد .ن مونه ی آماری تحقیق نیز کلیه ی مديران ارشد و اعضای هیئت مديره ی اين شرکت های
می باشد .مديران ارشد اين شرکتها نیز اعم از مديران کارخانه ،مديران تولید ،مديران تحقیق و توسعه ،مديران تضمین کیفیت ،مديران منابع
انسانی ،مديران مالی ،مديران فنی هستند .روش نمونه گیر ی در اين تحقیق از نوع روش نمونه گیری تصادفی ساده است .با احتساب  5نفر از
اعضای هئیت مديره در هر شرکت و  9نفر از مديران ارشد در هر شرکت تعداد کلیه ی افرادی که شرايط پاسخگويی به پرسشنامه ی تحقیق را
دارند 9 ،نفر از مديران ارشد اين شرکت ها می باشد .حداکثر خطايی که برای
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در اين پژوهش در نظر گرفته شده برابر  0/0می باشد.

همچنین سطح اصمینان  99درصد برای تعین تعداد نمونه در نظر گرفته شده که طبق جدول توزيع نرمال معادل  /53می باشد .با توجه به
اينکه  22نمونه ی مقدماتی از طريق توزيع پرسشنامه در دسترس بو د ،با استفاده از اطالعات دريافت شده از پرسشنامه ها انحراف معیار مورد
محاسبه قرار گرفت که عدد آن 0/995بدست آمد .با توجه به اين مقادير حجم نمونه برابر با مقدار زير می باشد :

تعداد نمونه ی محاسبه شده بر اساس فرمول  01نفر (  0نفر مرد 5 ،نفر زن) از مديران ارشد اين شرکت ها می باشد
 -7ابزار
در اين پژوهش به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری وبرای دسترسی سريع تر به نظرات
پرسش شوندگان بهترين روش جمع آوری داده ها دراين تحقیق پرسشنامه درنظر گرفته شده است .پرسشنامه ی مورد استفاده در اين تحقیق بر
اساس پرسشنامه ی الحسین و الغريبی ( ) 0 2است ،که بعد از ترجمه و بومی سازی مورد استفاده قرار گرفته است .در اين تحقیق از طیف
لیکرت  5گزينه ای برای اندازه گیری متغیرها استفاده شده که يکی از رايج ترين طیف های اندازه گیری است .طیف های نگرش تعدادی عبارت
نگرشی هستند که پاسخگو نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به آنها ابراز می دارد .اطالعات مربوط به سواالت پرسشنامه از نظر تعداد سواالت و
منابع در جدول( ) آمده است:
جدول -1مشخصات پرسشنامه ی تحقیق
متغیرهای مدل

تعداد سواالت

منبع

روش های مديريت منابع انسانی

2

الحسین و الغريبی () 0 2

نوآوری سازمانی

2

الحسین و الغريبی () 0 2

مديريت دانش

2

الحسین و الغريبی () 0 2

عملکرد سازمانی

2

الحسین و الغريبی () 0 2

در بخش روايی محتوا ،پرسشنامه ی تحقیق در طی چند جلسه با اسا تید محترم مورد بررسی قرار گرفت و با نظرات ايشان چندين بار ترجمه ی
پرسشنامه مورد بازبینی قرار گرفت.
در اين تحقیق با استفاده از الفای کرونباخ سازگاری منطقی بین سواالت پرسشنامه را سنجیده شدهاند(بايزدی و همکاران.) 29 ،
جدول  -مقادير ضرايب آلفای کرونباخ
متغیرهای مدل

مقادیر آلفای کرونباخ

روش های مدیریت منابع انسانی

0/351

نوآوری سازمانی

0/931

مدیریت دانش

0/991

عملکرد سازمانی

0/399
0/9

کل پرسشنامه
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 -8بحث
شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ارائه شده است که در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -3شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق حاضر
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

متغیر

تعداد

/9320

0/911 2

0/922

0/ 91

-0/202

مديريت دانش

2 9

5

0/9 93

0/32

0/219

-0/ 99

نوآوری سازمانی

2 9

5

/5 0

0/32

0/219

-0/ 99

نوآوری سازمانی

2 9

5

/5 0

0/9 93

0/552

- 0/ 9

0/ 5

عملکرد سازمانی

2 9

5

2/2215

0/92292

مطابق جدول و نمودار شماره ی ( )2میانگین امتیاز متغیر ها از نظر پاسخ دهندگان ،هم چنین انحراف معیار و واريانس محاسبه شده است.
میانگین های به دست آمده نزديك میانگین مورد انتظار (امتیاز  )2است و همچنین کمترين امتیاز مربوط به متغیر ها از نظر پاسخ دهندگان
معادل و بیشترين امتیاز معادل  5میباشد .از آنجايی که مقدار ضريب چولگی و ضريب کشیدگی در دامنه  +0/5و  -0/5قرار دارد بنابراين داده
ها از توزيع نرمال پیروی می کنند .در جدول  2آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها انجام شده است که مهمترين
رديف اين جدول رديف سطح معنی داری است .با توجه به اينکه سطح معنی داری کلیه ی متغیرهای تحقیق از  5درصد بزرگتر است ،بنابراين
توزيع داده های کلیه ی متغیرهای تحقیق ،از توزيع نرمال پیروی می کند.

جدول  -4آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها
عملکرد

نوآوری

مدیریت

روش های منابع

سازمانی

سازمانی

دانش

انسانی

01
2/2215
0/92292
0/ 3
0/ 0
- 0/ 3
/ 5
0/ 05

01
/5 0
0/9 93
0/ 20
0/ 20
-0/091
/229
0/02

01
/9320
0/911 2
0/ 02
0/ 02
-0/099
/013
0/ 02

01
/3 29
/02103
0/031
0/019
-0/031
0/339
0/203

تعداد نمونه
میانگین آزمون نرمال
انحراف معیار
قدر مطلق
قدر مطلق مثبت
قدر مطلق منفی
آماره ی  Zکولموگروف – اسمیرنوف
سطح معنی داری

 .1-8آزمون ضریب همبستگی پیرسون
از آنجايی که داده های جمع آوری شده مربوط به کلیه ی متغیرهای پژوهش دارای توزيع نرمال بودند ،بنابراين از ضريب همبستگی پیرسون
برای بررسی ارتباط بین متغیرها در اين بخش استفاده شده است.
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جدول -5ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ( اندازه ی نمونه =  . )106سطح معنی داری p< 0005
روش های منابع انسانی
روش های منابع انسانی
مديريت دانش
نوآوری سازمانی
عملکرد سازمانی

مدیریت دانش
0/992

0/992
0/95
0/229

0/32
0/292

نوآوری سازمانی
0/95
0/32

عملکرد سازمانی
0/229
0/292
0/290

0/290

 .2-8مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادالت ساختاری
الگوی اصلی متغیر مستقل ،میانجی و وابسته در مدل مفهومی تحقیق که با استفاده از نرم افزار لیزرل طراحی گرديده است ،به صورت شکل زير
می باشد .با توجه به عالئم اختصاری که برای نام گ ذاری متغیرهای پژوهش قبال معرفی گرديده است ،مدل اولیه ی تحقیق به صورت زير است.

نمودار  -طراحی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل
 .3-8مدل در حالت تخمین استاندارد1
.بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تا ثیر هر کدام از متغیرها و يا گويه ها را در توضیح و تبیین واريانس نمرات متغیر يا عامل
اصلی نشان می دهد .در حالت برآورد استاندارد امکان مقايسه بین متغیرهای مشاهده شده ی تبیین کننده متغیرهای پنهان وجود دارد..نتايج
تحلیل عاملی تايیدی متغیرهای نشان داد که مدل اندازه گیری متغیرها مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل معنادار است .نتايج مدل اندازه
گیری حاکی از وجود روابط همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرها در مدل است.با توجه به نمودار ( ) می توان بارهای عاملی هر يك از
سواالت تحقیق را مشاهده نمود .مقدار ضريب تعین عدد ی بین صفر و يك است  ،که هر چه به سمت يك نزديك شود  ،مقدار تبیین واريانس
بیشتر می گردد .الزم به توضیح است از خروجی لیزرل در حالت تخمین استاندارد برای محاسبه ی میانگین واريانس استخراج شده استفاده شده
است.

-Standard Solution
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جدول  -1میانگین واريانس استخراج شده
میانگین واریانس استخراج شده

متغیرهای مدل
روش های منابع انسانی

0/53992

مدیریت دانش

0/29992

نوآوری سازمانی

0/12215

عملکرد سازمانی

0/5 19

نمودار  -مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد
 .4-8مدل در حالت ضرایب T 1و بررسی فرضیه های پژوهش با معادالت ساختاری
به تخمین مدل در اين حالت  ،تخمین ضرايب  tگفته می شود.مدل در حالت ضرايب  tيا حالت معناداری مقادير آماره  tرا نشان می دهد که
برای قضاوت در مورد معناداری روابط بکار می روند.به اينصورت که اگر مقادير آماره  tبین  + /91و  - /91قرار داشته باشند ،ضرايب معنادار
نیستند و منجر به رد فرضیات تحقیق می شوند و در حالتی که خارج از اين محدود باشند ،معنادار هستند.اين مقادير در حالتهايی که معنادار

-T-Values

11

نیستند با رن قرمز مشخص می شوند .شکل ( )2-2معناداری ظرايب و پارامترهای بدست آمده ی مدل را نشان می دهد ،که تمامی ظرايب
بدست آمده معنادار شده اند .مبنای تايید شدن يا رد شدن فرضیات پژوهش بررسی مدل در حالت ضرايب معناداری است .در ادامه بررسی فرضیه
های پژوهش از طريق مدل سازی معادالت ساختاری ارائه می گردد:

نمودار  -2مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری
 .5-8آزمون فرضیه اول
 : H0روش های مديريت منابع انسانی با مديريت دانش شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه ندارد.
 : H1روش های مديريت منابع انسانی با مديريت دانش شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرايب معناداری مشاهد می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین روش های مديريت منابع انسانی با
مديريت دانش شرکت های تحت نظر پارس توشه برابر با  9/3است(  .)t= 9.3از آنجايی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی
 + /91و  - /91قرار دارد ،بنابراين می توان گفت :روش های مديريت منابع انسانی با مديريت دانش شرکت های تحت نظر پارس توشه تاثیر
دارد.
 .6-8آزمون فرضیه دوم
 : H0روش های مديريت منابع انسانی با نوآوری سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه ندارد.
 : H1روش های مديريت منابع انسانی با نوآوری سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرايب معناداری مشاهد می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین روش های مديريت منابع انسانی با
نوآوری سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه برابر با  /90است( .)t= .90از آنجايی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی
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 + /91و  - /91قرار دارد ،بنابراين می توان گفت :روش های مديريت منابع انسانی با نوآوری سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه
دارد.
 .7-8آزمون فرضیه سوم
 : H0مديريت دانش با نوآوری سازمانی در شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه ندارد.
 : H1مديريت دانش با نوآوری سازمانی در شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرايب معناداری مشاهد می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین مديريت دانش با نوآوری سازمانی
در شرکت های تحت نظر پارس توشه برابر با  1/19است( .)t= 1.19از آنجايی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی  + /91و - /91
قرار دارد ،بنابراين می توان گفت :مديريت دانش با نوآوری سازمانی در شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
 .8-8آزمون فرضیه چهارم
 : H0مديريت دانش با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه ندارد.
 : H1مديريت دانش با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرايب معناداری مشاهد می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین مديريت دانش با عملکرد سازمانی
شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه برابر با  2/29است( .)t= 2.29از آنجايی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی  + /91و
 - /91قرار دارد ،بنابراين می توان گفت :مديريت دانش با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
 .9-8آزمون فرضیه پنجم
 : H0نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه ندارد.
 : H1نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرايب معناداری مشاهد می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی
شرکت های تحت نظر پارس توشه برابر با  / 5است( .)t= . 5از آنجايی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی  + /91و  - /91قرار
دارد ،بنابراين می توان گفت :نوآوری سازمانی با عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه رابطه دارد.
 .10-8تحلیل مسیر
در اين بخش با استفاده از خروجی مدل در حالت ضريب استاندارد اثرات غیر مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است که در جدول( ) 2-2نتايج
اين تحلیل به تفصیل آمده است:
جدول  -7نتایج تحلیل مسیر
اثر غیر مستقیم

مسیر
روش های مدیریت منابع انسانی به مدیریت دانش به عملکرد سازمانی

= /0 1

روش های مدیریت منابع انسانی به نوآوری سازمانی به عملکرد سازمانی

0/25 *0/99 =0/2215

روش های مدیریت منابع انسانی به مدیریت دانش به نوآوری سازمانی به عملکرد شغلی

0/32 * /

0/32 * /2 *0/99 =0/329

 .11-8تحلیل ضرایب تعیین
اين ضريب توانايی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر يا متغیرهای مستقل را بررسی می کند و يا به بیان ديگر اين ضريب بررسی می کند که
چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود .در زير معادله ساختاری تحقیق آمده است و ضريب تعیین نمايش
داده شده است.
 همانگونه که در معادله ی ساختاری زير مالحظه می کنیم ،متغیر مديريت منابع انسانی حدود  19درصد از تغیرات متغیر مديريت
دانش را توضیح می دهد.
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Structural Equations

( )

KMN = 0.32*HRM, Errorvar.= 0.2 , R = 0.19
)(0.035
)(0.093
9.3
2.92


همانگونه که در معادله ی ساختاری زير مالحظه می کنیم ،متغیرهای مديريت منابع انسانی و مديريت دانش حدود  95درصد از
تغیرات متغیر نوآوری سازمانی را توضیح می دهند.
Structural Equations

( )

INO = .2 *KMN + 0.25*HRM, Errorvar.= 0.05 , R = 0.95
)(0. 0) (0. 9
)(0.059
1.19
.90
0.9


همانگونه که در معادله ی ساختاری زير مالحظه می کنیم ،متغیرهای مديريت دانش و نوآوری سازمانی حدود  95درصد از تغیرات
متغیر نوآوری سازمانی را توضیح می دهند.
Structural Equations

() 2

PER = . *KMN + 0.99*INO, Errorvar.= 0.19 , R = 0.2
)(0.25) (0.22
)(0. 2
2.29
. 5
5.20
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 .11-8شاخصهای برازش مدل
معیارهای علمی قابل قبول برای تايید مدل نظری تدوين شده با استفاده از داده های گردآوری شده  ،خود بحث اصلی در شاخص های برازش
مدل را تشکیل می دهد .شاخص هايی که گاه به نام شاخص های نیکويی برازش(چرا که هر چه مقدار آن افزايش می يابند  ،نشانه ای از حمايت
قوی تر داده ها از مدل نظری تفسیر می شود) و گاه به نام شاخص های بدی برازش ( زيرا که هر چه مقدار ان شاخص ها افزايش می يابد ،
نشانه ای از حمايت ضعیف تر داده ها از مدل نظری تلقی می شود) خوانده می شوند(قاسمی .) 29 ،شاخصهای برازش کلی نشان می دهند ،
آيا به طور کلی مدل يا داده ها برازش دارند يا نه؟ اين شاخصها طیف گسترده ای هستند و تحت عنوان آماره های نیکويی برازش و در انتهای
برونداد لیزرل قرار دارند( کارشکی .) 29 ،
جدول  - -2شاخص های برازش مدل پژوهش
مقادیر مطلوب
2
0/03
0/5
0/3
0/3
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0

مقادیر شاخص های پژوهش
≥
≥
≥
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

شاخص های برازش مدل
x / df

/ 33
0/09
0/059
0/99
0/32
0/92
0/95
0/91
0/91
0/9
29

RMSEA
RMR
PNFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI
GFI
Degree of Freedom

 -9نتیجهگیری
.

.

.2

.2

با توجه به تايید فرضیه ی فرعی اول مبنی بر تاثیر مثبت و معنی دار روش های مديريت منابع انسانی بر مديريت دانش شرکت های
تحت نظر پارس توشه پیشنهاد می گردد شرکت های پارس توشه در راستای بهبود فرآيندهای کاری و برای انجام بهتر وظايف،
سیاست هايی مانند انتخاب اف راد خالق و معرفی آنها از طريق ماهنامه و سايت سازمان به ساير واحدهای سازمانی را اتخاذ کند.
همچنین از طريق ايجاد سیستم شیرپوينت به مستند سازی تجربیات و فعالیت های يادگیرانه ی کارکنان اقدام ورزد.
با توجه به تايید فرضیه ی فرعی دوم مبنی بر تاثیر مثبت و معنی دار روش های مديريت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی شرکت
های تحت نظر پارس توشه پیشنهاد می گردد پیشنهاد می گردد شرکت های پارس توشه با هماهنگی فرايند منابع انسانی اقدام به
نیازسنجی آموزشی کند و برنامه ريزی مناسبی برای توسعه ی مهارت کارکنان تدوين کند .با توجه به اينکه بیشتر فعالیت های
شرکت های پارس توشه است ،بنابراين توصیه می گردد وضعیت پروژه های سازمانی از طريق برنامه ريزی و کنترل پروژه در قالب
کنترل کیفیت پروژه ،کنترل زمان پروژه ،کنترل منابع پروژه و کنترل نیروی انسانی پروژه مورد ارزيابی قرار گیرد و تخصص های
مورد نیاز و کمبودها شناسايی گردد.
با توجه به تايید فرضیه ی فرعی سوم مبنی بر تاثیر مثبت و معنی دار مديريت دانش بر نوآوری سازمانی در شرکت های تحت نظر
پارس توشه پیشنهاد می گردد کارکنان شرکت های پارس توشه نسبت به انتقال دانش از کانال های رسمی و غیر رسمی توجه کنند.
در اين زمنیه مديران سازمان نیز بايد با فرهن سازی الزم در زمینه ی انتقال دانش و کاربردی کردن کارکنان را تشويق و ترغیب
کنند.
با توجه به تايید فرضیه ی فرعی چهارم مبنی بر تاثیر مثبت و معنی دار مديريت دانش بر عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر
پارس توشه پیشنهاد می گردد شرکت های پارس توشه دوره های مانند کارتیمی و تبادل دانش برگزار کند و به کارکنان در اين
زمینه ديد مناسبی دهد و به گزارش هايی مانند انجام کارها و وظايف قبل از تسهیم دانش و بعد از تسهیم دانش اقدام ورزد و در

-Badness of Fit Indices
- Goodness of Fit Statistics
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.5

نشست ها و همايش های رسمی و غیر رسمی موارد مربوطه ارائه کند .اين گزارشات می تواند در قالب صرفه جويی در هزينه ،ايجاد
دانش جديد در سازمان و بهبود وضعیت فرآيندهای سازمانی باشد.
با توجه به تايید فرضیه ی فرعی پنجم مبنی بر تاثیر مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر
پارس توشه پیشنهاد می گردد فرآيندهای مطالعه بازار و صادرات شرکت های پارس توشه نسبت به امر بهینه کاوی توجه خود را
معطوف کنند و با مقايسه ی خروجی سازمان با رقبای پیشتاز داخلی و خارجی در تولید محصوالت خود نوآوری الزم را صرف کنند،
زيرا نوآوری سازمانی به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی دارای تاثیر مثبت و معنی دار است.
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