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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر عملکرد نوآوری با میانجیگری مدیریت دانش
و سرمایه فکری در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صادرات است .برای بررسی متغیرهای پژوهش از روش
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است و متغیرهای میانجی از طریق آزمون سوبِل سنجش شدهاند .تحقیق
حاضر از نوع کاربردی و کمی است .برای گردآوری دادهها از نظرات مدیران  109شرکت کوچک و متوسط
صادرکننده ،بهره گرفته شده است .دادهها بهصورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمعآوری شدهاند .روایی محتوای
پرسشنامه از طریق شاخص روایی و نسبت روایی محتوایی انجام شده است .نتایج نشاندهنده نقش کلیدی اعمال
شده توسط مدیریت منابع انسانی دانشمحور در ارتقاء مدیریت دانش ،سرمایه فکری و عملکرد نوآوری در شرکتهای
کوچک و متوسط صادرکننده است .از دیگر نتایج ،مدیریت دانش و سرمایه فکری نقش میانجی تأثیرگذاری را در
رابطه بین مدیریت منابع انسانی دانشمحور و عملکرد نوآوری دارند .همچنین نقش واسط مدیریت دانش در بین
سرمایه فکری و عملکرد نوآوری معنادار بود .بهطورکلی با ارتقاء سطح دانش مدیریت منابع انسانی در شرکتهای
صادرکننده ،میتوان از طریق مدیریت دانش و سرمایه فکری بر بهبود عملکرد نوآوری تأثیر گذاشت.
کلیدواژهها :مدیریت منابع انسانی دانشمحور ،مدیریت دانش ،سرمایه فکری ،عملکرد نوآوری ،شرکتهای کوچک
و متوسط صادرکننده
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مقدمه
در عصر حاضر ،کسب دانش و استفاده از آن به شیوهای مؤثر ،تنها راه برای به دست آوردن مزیت
رقابتی پایدار در بازار است .این بدان معنی است که منابع سازمانی باید دانشی بوده و همیشه مورد
توجه و توسعه قرار گیرند (مَهدی و همکاران .)1511 ،1تجدید منابع ارزشمند سازمان در جهت تداوم
حیات سازمان ضروری است و تئوری رشد جدید نیز با تأکید بر روی دانش به عنوان یک عامل مهم
تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در سالهای اخیر ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است (کرمی و همکاران،
 .)1931از سوی دیگر با وجود رقابت شدید حاکم بر جامعه ،نوآوری در شرکتها و سازمانها در درجه
اول از مسائل حیاتی و انسانی مهم به شمار میرود .ازاینجهت که برای پیادهسازی طرحها و ایدهها و
توسعه عملکردها ،منابع انسانی دخیل بوده و بهتبع آن نوآوری در سازمانها و شرکتها نیز به مدیریت
منابع انسانی بستگی دارد .برای ایجاد و رسیدن به عملکرد نوآوری بهتر ،نیاز به دانش فراوان در موضوع
موردنظر ،شناخت ساختار آن و عوامل ارتباطی دخیل در آن را داریم؛ زیرا رسیدن به نوآوری در گرو
ارائه دانش جدید ،سیستم ارتباطی قوی و وجود سرمایه ساختاری منسجم است .محققان ادغام بین
مدیریت منابع انسانی و دانش را بسیار حیاتی بیان کردهاند که توسعه آن در عصر حاضر قابلمالحظه
است (کانگ و همکاران1511 ،1؛ اسوارت و کینی .)1519 ،9همچنین هماهنگی بین واحدهای بازاریابی
و منابع انسانی ،منجر به همکاری شده و بنگاههای تولیدی را قادر میسازد تا در موقعیت رقابتی بتوانند
به موقعیتی مطلوب در صادرات دست یابند (فاریابی و همکاران .)1931 ،بررسی آمادگی صادرات عمدت ًا
امری مهم برای شرکتهای کوچک محسوب میشود؛ چراکه این مهم رفتار شرکتها را قبل از
صادرات بیان میکند (هِروینا و همکاران .)1510 ،4با توجه به کمبود مطالعاتی در این زمینه ،در این
مقاله با در نظر گرفتن دانشی بودن منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده به بررسی
موضوع مورد مطالعه پرداخته شده است .در پژوهشهایی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری بررسی
شده است (ساپریز و دیازدیاز1515 ،0؛ گیلمارکوئس و مورِنولوزون1519 ،1؛ دِزوبیئِلکویی و همکاران،1
 .)1511چندین مطالعه نیز به صورت تجربی رابطه بین مدیریت منابع انسانی ،مدیریت دانش و سرمایه
فکری را مورد بررسی قرار دادهاند (وانگ و چن1519 ،1؛ دوناته و همکاران1511 ،3؛ کیانتو و
همکاران1511 ،15؛ رجبی فرجاد1930 ،؛ بورقانی فراهانی و همکاران .)1930 ،به منظور افزایش
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فرآیندهای دانشی شرکتهای صادرکننده ،این مطالعات به اندازه کافی جامع نبوده و مطالعات بیشتری
را میطلبد و این مقاله میتواند در افزایش این فرآیندها و غنیسازی ادبیات تحقیق راهگشا باشد.
اقدامات مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری و فعالیتهای مدیریت دانش شرکت تأثیر میگذارند و
این نشاندهنده ویژگیهای ارزشمند شرکت از جمله استخدام ،مهارت و انگیزش کارکنان ،روابط
خارجی و دانش موجود در سیستمهای اطالعاتی ،اسناد و پایگاههای داده است .این عناصر به نوبه خود
بر عملکرد نوآوری شرکت اثر میگذارند؛ همچنین مدیریت منابع انسانی با افزایش پایگاه دانش سازمانی
و تحریک ایجاد دانش که از شاخصههای اصلی مدیریت دانش هستند به نوآوری کمک میکنند (دِوینه
و سلز1515 ،1؛ لوپزکابرالِس و همکاران1553 ،1؛ بورقانی فراهانی .)1930 ،گفتنی است که نوآوری در
شرکتها عمدتاً توسط روشهای مدیریت منابع انسانی دانشمحور 9ایجاد میگردد (اینکینِن و
همکاران )1510 ،4و با مداخله تسهیم دانش ،رابطه بین سرمایه فکری و رفتار نوآورانه را تقویت میکند
(مکدووِل و همکاران1511 ،0؛ صالحی و داناییفرد .)1934 ،از سوی دیگر در شرکتهای تولیدی که
از تکنولوژی باالیی برخوردار هستند ،شدت ارتباط بیشتری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد
شرکت و همچنین رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی وجود دارد (سینایی و همکاران1935 ،؛
چوپانی و همکاران .)1931 ،از نظر مکدووِل و همکاران ( )1511نوآوری یک ضرورت اساسی برای
رشد و پایداری کسبوکارهای کوچک و متوسط است .با توجه به اینکه عملکرد صنایع بزرگ بهصورت
مستقیم وابسته به صنایع کوچک و متوسط است و عملکرد نوآوری برای شرکتهای صادرکننده در
کشور ایران از اهمیت باالیی برخوردار است؛ ازاینرو هدف اصلی پژوهش ،بررسی تأثیرات مدیریت
منابع انسانی دانشمحور بر عملکرد نوآوری با میانجیگری مدیریت دانش و سرمایه فکری در
شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده است.
مبانی نظری
وجود نیروی کارآمد ،باعث تولید کاالها و ارائه خدمات باکیفیتتر میگردد و این امر منجر به قرار
گرفتن شرکتها در دنیای نفسگیر رقابت میشود و اقتصاد داخلی یک محصول را به برونزایی و
صادرات سوق میدهد؛ بنابراین توزیع مناسب و تخصصی و بهسازی منابع انسانی میتواند زمینه توسعه
صادرات شرکتها را فراهم کند .هدف غایی مدیریت منابع انسانی کمک به عملکرد کل سازمان است.
اگرچه واحد منابع انسانی نمیتواند به طور مستقیم در تخصیص سایر منابع سازمان نقش داشته باشد،
ولی با توجه به نقش منابع انسانی در تمام واحدها ،مدیریت منابع انسانی میتواند با طراحی سیستمهای
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کارا و اثربخش منابع انسانی زمینه بقا ،سوآوری ،کارایی و توسعه سازمان را فراهم کند (قلیپور:1934 ،
ص  .)10بازار صادرات معموالً هدف و آرزوی تمامی شرکتهای کوچک و متوسط است .همچنین نظر
به اینکه روشهای مدیریت منابع انسانی به تنهایی منبع مزیت رقابتی شناخته نمیشوند ،اما همین
روشها با هدف توسعه سرمایه انسانی در ارتباط با دانش از منابع بسیار مهم سودآوری در رقابت
شرکتها هستند .مدیریت منابع انسانی دانشمحور ،شامل آن دسته از شیوههای مدیریت منابع انسانی
است که بهطور کامل طراحی شده تا پروسههای دانش را در یک سازمان ارتقا دهند و شامل استخدام،
آموزش ،ارزیابی عملکرد و جبران خسارت دانشی است .بهطورکلی ،استخدام دانشی شامل یک تمرکز
قوی و صریح در انتخاب نامزدها از طریق دانش ،یادگیری و قابلیتهای مرتبط با آن است (کیانتو و
همکاران .)1511 ،سازمانها با طراحی و اجرای فعالیتهای آموزش و توسعه دانشی ،میتوانند مناسب
بودن دانش و مهارتهای موجود و دانشآموزان را بهینهسازی کرده و در نتیجه ،باعث ایجاد دانش
(دِوینه و سِلز )1515 ،1و همچنین باعث بهبود سرمایه انسانی شوند (کابِلو مِدینا و همکاران.)1511 ،1
ارزیابی عملکرد میتواند مکانیسم بسیار مناسبی برای هدایت رفتار کارکنان باشد که با ارتباط
فرآیندهای مدیریت دانش ،معیارهای عملکرد به منظور ارتقاء آنها عمل میکند (لِپاک و اِسنِل،9
 .)1551همچنین جبران خسارات دانشی ،پاداش به کارکنان را بر اساس مشارکت در فرآیندهای کلیدی
دانش ،میسنجند (کیانتو و همکاران .)1511 ،هرگونه تالش برای ارزیابی تأثیر فعالیتهای مدیریت
منابع انسانی دانشمحور در سرمایه فکری باید شامل تجزیهوتحلیل روابط بین اجزای سرمایه فکری
نیز باشد .سرمایه فکری ،مجموع تمام منابع نامشهود و دانشی بوده که سازمان برای ایجاد ارزش از
آن استفاده میکند (سوبرمانیام و یوندِت .)1550 ،4یک مؤسسه با سرمایه ساختاری قوی میتواند،
شرایط مساعدی را برای استفاده و بهرهبرداری از سرمایه انسانی خویش ایجاد کند و به سرمایه انسانی
خود اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را کرده و افزایش بیشتر سرمایه نوآوری و مشتری
را موجب شود (الوانی و همکاران .)1911 ،چندین مطالعه تجربی در کشورها و صنایع مختلف نشان
میدهد که سرمایه انسانی یک پیشرو کلیدی از سرمایههای ساختاری و ارتباطی است؛ به عبارت دیگر،
سرمایه انسانی که دانش ،مهارت و انگیزش کارکنان را شامل میشود ،موجب توسعه سرمایههای
ساختاری و ارتباطی میشود و بر میزان توسعه آنها تأثیر میگذارد (کاستا و همکاران1514 ،0؛ چِن و
همکاران )1511 ،1همچنین ،پیکرهبندی سرمایه فکری ارائهدهنده خدمات باالیی بر مدیریت منابع
انسانی به شمار میرود و کارکنان زمانی که بر دانش و مهارتهای پیشرفته خود متکی هستند ،میتوانند
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نقش شایستگی خود را تحقق ببخشند و همچنین سطح بهرهوری خود را نیز باال ببرند (مِیجِرینک و
بونداروک.)1511 ،1
مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی ازآنجاییکه هر دو بر افراد تمرکز دارند و برخی از فعالیتها
و اهداف را به اشتراک میگذارند ،رابطه نزدیکی باهم دارند (اولترا)1550 ،1؛ بنابراین راهبرد مدیریت
دانش میتواند یک عامل کلیدی از شیوههای مدیریت منابع انسانی در هنگام ایجاد اهداف برای سطوح
سازمانی باشد .زمانی که یک شرکت دارای استراتژی مدیریت دانش است ،مدیریت منابع انسانی به
سمت یک سیستمی با کارایی باال پیش میرود (چووانگ و همکاران .)1519 ،9برای این تحقیق نیز
مدیریت دانش را میتوان مجموعهای از فعالیتها ،ابتکارات و استراتژیهایی دانست که شرکتها از
آنها برای بهبود عملکردشان بهمنظور ایجاد ،ذخیرهسازی ،انتقال و بکارگیری دانش استفاده میکنند
(زَک و همکاران .)1553 ،4در شرکتهای مختلف عملیات اکتشافی در اصل به دنبال ایجاد دانش جدید
است ،درحالیکه فعالیتهای استخراجی با هدف بهبود مخازن دانش ،یعنی بهوسیلهی انتقال ،اشتراک
و کاربرد دانش بکار گرفته میشوند (دانته و دِپابلو .)1510 ،0بنا به یافتههای شاهمحمدی مهرجردی و
بردبار ( )1930انتقال و یکپارچگی دانش اثرات مثبت و قابلتوجهی بر انعطافپذیری منابع انسانی
دارند .سازمانها با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و
نوآوری ،فعالیت پیچیدهای است که دانش جدید را به کار میگیرد که بخشی از این دانش جدید از
عوامل خارجی و بخشی نیز از طریق فعالیتهای توسعه منابع انسانی صورت گرفته در داخل سازمان
به دست میآید (فسفری و تریبو .)1551 ،1گفتنی است عملکرد نوآوری ،ترکیبی از موفقیتهای کلی
در سازمان و نتیجه تالشهای صورت گرفته جهت نو کردن ،بهبود دادن و بهکارگیری جنبههای
مختلف نوآوری در سازمان است (گاندِی و همکاران )1511 ،1در پژوهشهایی ،به این نتیجه رسیدهاند
که اعمال مدیریت منابع انسانی در قابلیتهای مدیریت دانش موجب افزایش آموزش سازمانی میشوند
که برای بروز نوآوری و رقابت پایدار ،عاملی ضروری است (لوپزکابرالِس و همکاران1553 ،؛ رجبی و
همکاران .)1930 ،شرکتها بهطور فزایندهای از ابزار رسانههای اجتماعی برای دسترسی به دانش از
بازیگران خارجی ،بهویژه مشتریان و سایر کاربران ،برای تسهیل روند نوآوری و عملکرد شرکت استفاده
میکنند؛ بدین صورت که جریان دانش بهطور مثبت با نوآوری در ارتباط است و ارتباط بین جریان
دانش خارجی با استفاده از رسانههای اجتماعی و نوآوری به اهمیت مدیریت منابع انسانی مدرن شرکت،
بستگی دارد (دِزوبیئِلکویی و همکاران.)1511 ،
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بر پایه دیدگاه دانشمحوری ،روابط مثبتی بین چهار بعد کسب دانش ،ذخیره دانش ،انتقال دانش،
کاربرد دانش و عملکرد نوآوری شرکتها وجود دارد ،بدین صورت که ظرفیتسازی مدیریت دانش
میتواند بر نتایج نوآوری شرکتها از بُعدهای چند واسطهای تأثیرگذار باشد (خی و همکاران.)1511 ،1
همچنین ،بر اساس نظریههای مدیریت دانش و تواناییهای نوآوری در تحقیقی که توسط وانگ و هو
( )1511انجام گرفته است ،بین فعالیتهای نوآوری مشترک ،اشتراک دانش ،قابلیت نوآوری مشترک
و عملکرد نوآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد .تحقیقات مختلفی در رابطه بین مدیریت دانش و
نوآوری صورت پذیرفته است (الی و همکاران1519 ،1؛ دانته و دِپابلو1510 ،؛ شجاحت و همکاران،9
 .)1511در تحقیقی که توسط فضلی و علیشاهی ( )1931صورت گرفته است ،نقش پررنگ و تأثیر
مثبت و معنادار مدیریت دانش بر عملکرد سازمان قابل توجه بود و بهبود فرآیندهای دانش سازمانی
که متأثر از فرهنگ و راهبرد سازمانی است ،منجر به افزایش عملکرد سازمان میگردد .بر اساس نظریه
سرمایه فکری ،سرمایه ساختاری و ارتباطی رابطه بین رفتار نوآورانه و سرمایه انسانی را تقویت میکند؛
چراکه با افزایش رفتار نوآورانه و انباشت سرمایه انسانی میتوان فرصتی برای جذب مزیت رقابتی
فراهم آورد (لیو .)1511 ،4بنا به تحقیق رحیمی و همکاران ( ،)1934هرچه مؤلفههای سرمایه فکری و
فرآیند تبدیل دانش افزایش یابد به همان اندازه میزان تحقق مؤلفههای سازمان کوانتومی نیز افزایش
پیدا میکند .همچنین وجود سرمایه فکری باال به افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان در سازمان منجر
میشود و اگر زمینه بروز خالقیت فراهم آید ،فرآیند عملکرد سازمانی بهبود مییابد و هرچه در این
تعامل سرمایه فکری کم باشد ،میزان خالقیت و نوآوری کاهش مییابد (جهانیان و حدادی.)1934 ،
در پژوهشی ،تحلیل نقش مدیریت دانش و سرمایههای فکری بر نوآوری سازمانی مورد بررسی قرار
گرفت و از نتایج حاصله این بود که بین مدیریت دانش ،سرمایههای فکری و نوآوری سازمانی روابط
مثبت و معناداری وجود دارد (اِگبو1554 ،0؛ دِلگادُوِرده و همکاران .)1511 ،1در اقتصاد مبتنی بر دانش،
عامل کلیدی که بر ارزش شرکتها تأثیر میگذارد ،سرمایه فکری است (سینایی و همکاران.)1935 ،
طی تحقیقی که توسط مکدووِل و همکاران ( )1511انجام گرفت ،نوآوری بخشی از رابطه بین سرمایه
فکری و عملکرد سازمانی است و شرکتهایی که سازماندهی کارآمد و مؤثری دارند ،میتوانند از
طریق نوآوری ،کارکنان ماهر و نوآورانه را در دستیابی به بهترین عملکرد شرکت بهکارگیرند .طبق نظر
رضائیان و همکاران ( )1935بین مؤلفههای سرمایه فکری ارتباط مثبتی وجود دارد و جهت دستیابی
به مزیت رقابتی ،همافزایی سرمایه ساختاری و ارتباطی تحت تأثیر قابلیتهای محیطی بر افزایش
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ی ملی ،تأثیرات مثبتی خواهد داشت .توسعه سرمایه اجتماعی در
داراییهای دانشی -سرمایه فکر ِ
سازمان بر توسعه فرآیند مدیریت دانش به ویژه از ابعاد خلق و انتقال دانش تأثیرگذار است (الوانی و
همکاران .)1911 ،همچنین مدیریت دانش میتواند نقشی واسط بین سرمایه فکری و نوآوری داشته
باشد (صالحی و داناییفرد1934 ،؛ بورقانی فراهانی و همکاران.)1930 ،
با توجه به ماهیت انسانی دانش و نوآوری ،شیوههای مدیریت منابع انسانی میتواند بهطور
قابلتوجهی در افزایش سرمایه فکری و توانایی نوآوری شرکت تأثیر داشته باشد (باوِن و استروف،1
 .)1554در راستای مطالعاتی که انجام شده ،برای ارتقاء نوآوری به عنوان یک فرآیند دانشی ،مدیران
باید شیوههای مدیریت منابع انسانی سنتی را برای پیشبرد دانش و ایجاد دانش در شرکت سفارشیسازی
کنند (مینبائوا و همکاران1551 ،1؛ مینبائوا .)1519 ،بر اساس مطالعهای که توسط کیانتو و همکاران
( )1511صورت گرفته است ،مدیریت منابع انسانی میتواند به صورت غیرمستقیم از طریق اجزای
سرمایه فکری بر عملکرد نوآوری تأثیرگذار باشد .پژوهشهایی هم وجود دارد که تأثیر مستقیم مدیریت
منابع انسانی بر عملکرد نوآوری را مورد بررسی قرار دادهاند (ساپریز و دیازدیاز1515 ،؛ گیلمارکوئس و
مورِنولوزون .)1519 ،درعینحال که نوآوری و عملکرد شرکت رابطه مثبتی دارند ،در شرکتهایی که
اهمیت کمتری بر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی مدرن میشود ،این اثر کمتر به چشم میخورد
(دِزوبیئِلکویی و همکاران .)1511 ،همچنین ،مطالعاتی هم بین شیوههای مدیریت منابع انسانی و
سرمایه فکری انجام پذیرفته است (وانگ و همکاران1519 ،؛ کیانتو و همکاران1511 ،؛ مِیجِرینک و
بونداروک.)1511 ،
چارچوب مفهومی و فرضیههای پژوهش
با توجه به شرح بیان مسئله ،مبانی نظری ،پیشینه تجربی و توسعه فرضیههای پژوهش ،چارچوب
مفهومی و فرضیههای پژوهش ارائه میگردد .بدین صورت که مدیریت منابع انسانی دانشمحور به
عنوان متغیر مستقل ،مدیریت دانش و سرمایه فکری به عنوان متغیرهای میانجی و عملکرد نوآوری
به عنوان متغیر وابسته در چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شدهاند.
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عملکرد نوآوری
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دانشمحور
سرمایه فکری

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

فرضیه  :1مدیریت منابع انسانی دانشمحور تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد.
فرضیه  :1مدیریت منابع انسانی دانشمحور تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه فکری دارد.
فرضیه  :9مدیریت منابع انسانی دانشمحور تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.
فرضیه  :4مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.
فرضیه  :0سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد.
فرضیه  :1سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.
فرضیه  :1مدیریت دانش بهطور مثبت رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد نوآوری را میانجیگری میکند.
فرضیه  :1مدیریت دانش بهطور مثبت رابطه میان مدیریت منابع انسانی دانشمحور و عملکرد نوآوری را
میانجیگری میکند.
فرضیه  :3سرمایه فکری بهطور مثبت رابطه میان مدیریت منابع انسانی دانشمحور و عملکرد نوآوری را
میانجیگری میکند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت به صورت توصیفی -پیمایشی است .این
پژوهش با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 19و  Smart PLS 9به روش مدلسازی معادالت
ساختاری انجام پذیرفته است .همچنین برای تحلیل فرضیههای دارای متغیر میانجی از آزمون سوبِل1
استفاده شده است .جامعه آماری منتخب ،شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده استان آذربایجان
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تأثیر مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط ـــــــــــــــــــــــــ 3

شرقی است .بر اساس آمار پایگاه اطالعرسانی صنایع کوچک و متوسط ایران ،1تعداد  1130شرکت
فعال در استان آذربایجان شرقی وجود دارد .نمونهگیری این پژوهش به صورت تصادفی طبقهای انجام
شده است .حجم نمونه برآورد شده با استفاده از جدول مورگان شامل  991نمونه است .از نظرات
مدیران این شرکتها ،تعداد  109پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .سنجش روایی
محتوایی پرسشنامه از طریق شاخص روایی و نسبت روایی محتوا انجام شده و از نظرات اساتید مدیریت
نیز بهره گرفته شده است .جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش
کتابخانهای و گردآوری دادهها به روش میدانی بهوسیله توزیع پرسشنامه صورت گرفته است .در این
پژوهش از پرسشنامه ترکیبی استانداردشده با طیف  0سطحی لیکرت برای سنجش و اندازهگیری
متغیرها استفاده شده است؛ بهطورکلی  19سنجه از کیانتو و همکاران ( )1511برای مدیریت منابع
انسانی دانشمحور؛  11سنجه از الی و همکاران ( )1519برای مدیریت دانش؛  3سنجه از لیو ()1511
برای سرمایه فکری؛  1سنجه از زِنگ و همکاران ( )1514و  4سنجه از کیانتو و همکاران ( )1511برای
عملکرد نوآوری استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
ارزیـابی مدل اندازهگیری :برای بررســـی پایایی مدل اندازهگیری از بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی اسـتفاده شده است .بارهای عاملی ،بیانگر سطح ارتباط بین متغیر آشکار و پنهان است.
طبق نظرات محققان ،برای تحلیلهای عاملی تأییدی ،مقدار بار عاملی مناسـب باید باالی  5/1باشد.
بار عاملی بین  5/4و  5/1نیز در صــورتی قابل قبول اســت که با حذف گویه دارای بار عاملی کمتر،
میانگین واریانس اســـتخراد شـــده تغییری نکند .همچنین برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز،
مقدار باالی  5/1را پیشــنهاد کردهاند که آلفای کرونباخ به عنوان حد پایین پایایی و پایایی ترکیبی به
عنوان حد باالی پایایی شناخته میشود (هیر و همکاران .)1511 ،نتایج این معیارها در جدول  1آمده
است و نشان از بارهای عاملی مطلوب و پایایی باالی متغیرها را دارد.

1. www.sme.ir
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متغیر

گویه

بار
عاملی

جدول  :1نتایج تحلیل عاملی تأییدی
بار
گویه
متغیر
عاملی

مدیریت منابع انسانی دانشمحور (=5/340آلفا)
( =5/301پایایی ترکیبی)

سؤال 0

5/110

سؤال 1

5/111

سؤال 1

5/141

سؤال 1

5/111

سؤال 1

5/115

سؤال 1

5/111

مدیریت دانش (=5/391آلفا)
( =5/340پایایی ترکیبی)

سؤال 4

5/114

سؤال 0

5/194

سؤال 1

5/199

سؤال 3

5/191

سؤال 3

5/111

سؤال 15

5/133

سؤال 15

5/144

سؤال 11

5/111

سؤال 11

5/109

سؤال 11

5/141

سؤال 11

5/111

سؤال 1

5/110

سؤال 19

5/110

سؤال 1

5/131

سؤال 1

5/191

سؤال 9

5/101

سرمایه فکری (=5/351آلفا)
( =5/310پایایی ترکیبی)

سؤال 9

5/114

سؤال 4

5/100

( =5/351پایایی ترکیبی)

سؤال 1

5/151

سؤال 9

5/111

عملکرد نوآوری (=5/111آلفا)

سؤال 1

5/110

سؤال 1

5/113

متغیر

گویه

بار
عاملی

سؤال 4

5/153

سؤال 0

5/111

سؤال 1

5/151

سؤال 1

5/114

سؤال 1

5/110

سؤال 3

5/143

سؤال 1

5/194

سؤال 1

5/103

سؤال 9

5/191

سؤال 4

5/113

سؤال 0

5/155

سؤال 1

5/111

روایی مدل اندازهگیری شـــامل روایی همگرا و واگرا اســـت .برای روایی همگرا از معیار میانگین
واریانس اســـتخراد شـــده ( )AVEاســـتفاده کردهایم .این معیار میزان همبســـتگی یک ســـازه با
شـاخصهای خود را نشـان میدهد و طبق نظر محققان ،مقدار آن باید باالی  5/0باشد .برای روایی
واگرا هم از معیار  HTMT1استفاده کردهایم که معیار جدیدتر و دقیقتری در اندازهگیری روایی واگرا
نسبت به معیارهای سنتی است .اگر اعداد موجود در ماتریس این شاخص کمتر از  5/3باشند ،نشان از
وجود روایی واگرایی مطلوب اسـت (هیر و همکاران .)1511 ،جدول شماره  1نشاندهنده تأیید روایی
همگرا و واگرا برای متغیرهای تحقیق است.

جدول  :1ارزیابی مدل ساختاری و روایی مدل اندازهگیری
متغیر

میانگین

R2

Q2

AVE

HTMT

1

1

 .1سرمایه فکری

9/011

5/913

5/151

5/011

 .1عملکرد نوآوری
 .9مدیریت منابع
انسانی دانشمحور
 .4مدیریت دانش

9/019

5/030

5/941

5/111

5/110

9/010

-

-

5/151

5/113

5/119

9/014

5/411

5/114

5/013

5/110

5/113

9

4

5/001

1. Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations
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ارزیابی مدل سـاختاری :برای ارزیابی مدل سـاختاری از سـه معیار ضـریب تعیین ( ،)R2شاخص
افزونگی ( )Q2و اندازه تأثیر ( )f2استفاده شده است .ضریب تعیین نشان از تأثیری دارد که یک متغیر
برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد .ســـه مقدار  5/99 ،5/13و  5/11را بهعنوان مقادیر ضـــعیف،
متوســط و قوی برای ضــریب تعیین معرفی کردهاند .شــاخص افزونگی نیز ،قدرت پیشبینی مدل را
مشخص میکند و مقادیر آن برای سازههای درونزا به ترتیب برای ضعیف ،متوسط و قوی سه مقدار
 5/10 ،5/51و  5/90تعیین شــده اســت (هنســلر و همکاران .)1553 ،نتایج این دو معیار در جدول 1
آمده است و نشاندهنده برازش و قدرت پیشبینی بسیار مطلوب مدل است .بنا به نظر کوهن ()1331
برای بررسی شدت تأثیر نیز ،سه مقدار  5/10 ،5/51و  5/90تعیین شده که به ترتیب دارای شدت اثر
ضــعیف ،متوســط و قوی هســتند (هیر و همکاران .)1511 ،نتایج اندازه تأثیر در جدول  4تحقیق آمده
اسـت که نشـاندهنده اندازه تأثیر مطلوب و قابل قبول برای تحقیق حاضر است .محاسبه اندازه تأثیر
متغیرهای میانجی توسـط فرمول  1انجام میپذیرد که  ،aمقدار ضـریب مسـیر میان متغیر مستقل و
میانجی؛  ،bمقدار ضــریب مســیر میان متغیر میانجی و وابســته؛  ،cمقدار ضــریب مســیر میان متغیر
مستقل و وابسته است.
a×b
√(a × b) + c

= (1) VAF

تحلیل فرضـیهها :اثرات مسـتقیم به بررسی اثرات متغیرهای برونزا بر درونزا اختصاص دارد .در
بخش اثرات میانجی به بررســـی آن دســـته از مســـیرهایی که یک یا چند متغیر میانجی وجود دارد،
پرداختهایم که اثرات میانجی را با اسـتفاده از آزمون سـوبِل بررسـی کردهایم .نتایج حاصله اگر باالی
 1/31باشـد ،نشان از معناداری متغیر میانجی بین متغیرهای مستقل و وابسته بوده و فرضیه در سطح
اطمینان  30درصـد تأیید میگردد .در فرمول سـوبِل مقدار  aبیانگر مقدار ضـریب مسیر میان متغیر
مستقل و میانجی و مقدار  bبیانگر مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته است .مقدار Sa
بیانگر خطای استاندارد مسیر میان متغیر مستقل و میانجی بوده و مقدار  Sbبیانگر خطای استاندارد
مسیر میان متغیر میانجی و وابسته است .آزمون سوبل توسط فرمول  1محاسبه میگردد.
a×b

= (2) Z − value

) √(b 2 × Sa 2 ) + (a2 × Sb 2 ) + (Sa 2 × Sb 2

ضریب مسیر ،بیانکننده وجود رابطه علی خطی ،شدت و جهت رابطه بین دو متغیر مکنون (پنهان)
است .با توجه به نتایج حاصله ،بین متغیرهای پنهان رابطه خطی مثبت برقرار است .جدول  9نشاندهنده
ضرایب مسیر مستقیم و ضریب خطاهای استاندارد کل است که برای سنجش آزمون سوبِل از ضرایب
خطای کل استفاده میگردد.
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جدول  :9ضرایب مسیر مستقیم و ضریب خطای استاندارد
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضرایب مسیر

خطای استاندارد کل

مدیریت منابع انسانی دانشمحور

مدیریت دانش

5/111

5/501

مدیریت منابع انسانی دانشمحور

سرمایه فکری

5/114

5/541

مدیریت منابع انسانی دانشمحور

عملکرد نوآوری

5/909

5/543

مدیریت دانش

عملکرد نوآوری

5/993

5/511

سرمایه فکری

مدیریت دانش

5/410

5/510

سرمایه فکری

عملکرد نوآوری

5/114

5/511

اعداد معناداری  tابتداییترین معیار برای سنجش رابطه بین سازهها در مدل (بخش ساختاری)
است؛ مانند آزمون سوبِل درصورتیکه مقدار این اعداد از  1/31بیشتر شود ،صحت رابطه بین سازهها
و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش را در سطوح اطمینان مختلف بیان میکند .اعداد معناداری در
سطوح اطمینان  33 ،30و  33/3درصد به ترتیب برابر با  1/01 ،1/31و  9/11است .برای به دست
آوردن اعداد معناداری  tدر نرمافزار از فرمان بوتسترپ  0555برای نتایج دقیقتر استفاده کردهایم .نتایج
فرضیههای تحقیق در جدول  4قابل مشاهده است.

جدول  :4نتایج فرضیهها
اندازه تأثیر

اعداد معناداری t

نتایج

5/509

** 1/111

تأیید

فرضیهها
 .1مدیریت منابع انسانی دانشمحور ← سرمایه فکری

5/191

*** 19/443

تأیید

 .9مدیریت منابع انسانی دانشمحور ← عملکرد نوآوری

5/111

*** 4/113

تأیید

 .4مدیریت دانش ← عملکرد نوآوری

5/111

*** 0/511

تأیید

 .0سرمایه فکری ← مدیریت دانش

5/194

*** 1/919

تأیید

 .1سرمایه فکری ← عملکرد نوآوری

5/501

** 9/151

تأیید

 .1سرمایه فکری ← مدیریت دانش ← عملکرد نوآوری

5/413

*** 9/131

تأیید

 .1مدیریت منابع انسانی دانشمحور ← مدیریت دانش ← عملکرد نوآوری

5/111

** 9/119

تأیید

 .3مدیریت منابع انسانی دانشمحور ← سرمایه فکری ← عملکرد نوآوری

5/114

** 1/135

تأیید

 .1مدیریت منابع انسانی دانشمحور ← مدیریت دانش

***در سطح معناداری 5/551؛ **در سطح معناداری 5/51؛ *در سطح معناداری 5/50

بحث و نتیجهگیری
دولتها ،شرکتهای کوچک و متوسط را تشویق میکنند تا رشد پایداری داشته باشند ،بهنحویکه
بتوانند نیروی کار مطلوب را جذب کنند .عالوه بر این ،شرکتها باید منابع کافی برای امر صادرات را
داشته باشند .ازاینرو ،منابع سرمایهای و منابع انسانی توسط شرکتها باید به صورت کارا و مؤثر
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مدیریت شود تا بتوان به اهداف شرکت دست پیدا کرد (اویزانا و همکاران .)1514 ،1افزایش مهارتهای
اصلی شرکتها ،بهویژه مهارتهای منابع انسانی ،عنصر کلیدی موفقیت شرکتها است و توجه به
منابع انسانی در توسعه و اجرای استراتژی کسبوکار منجر به اثربخشی شرکت میگردد (کرمی و
همکاران .)1551 ،نقش کلیدی سرمایه انسانی در تحقیقات پیشین به عنوان پیشروی در سرمایه
ساختاری و ارتباطی قابل درک بوده و از این طریق بر نوآوری تأثیرگذار است ،همچنین نوآوری بخش
مهمی از سرمایه فکری و عملکرد سازمانی است و روابط مستقیم و معناداری بین این متغیرها برقرار
است (دِلگادُوِردا و همکاران1511 ،؛ کیانتو و همکاران1511 ،؛ لیو و همکاران1511 ،؛ مکدووِل و
همکاران)1511 ،؛ مطابق با نظرات و تحقیقات این محققان در این پژوهش نیز تأثیر سرمایه فکری بر
عملکرد نوآوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفت .این پژوهش با گسترش رویکرد
مدیریت منابع انسانی دانشمحور ،به ادبیات مدیریت منابع انسانی استراتژیک نیز کمک میکند،
همچنین بر دانش تأثیر روشهای مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر سرمایه فکری و مدیریت دانش
نیز میافزاید .بر اساس پژوهشهای پیشین (لوپزکابرالِس و همکاران1553 ،؛ مینبائوا1519 ،؛ مِیجِرینک
و بونداروک1511 ،؛ رجبی فرجاد ،)1930 ،این پژوهش به صراحت در مورد ترکیب دستهای از شیوههای
مدیریت منابع انسانی برای تحریک فرآیندهایی که بر دانش سازمانی تمرکز دارد ،بحث میکند و نتایج
تحلیلها نشان میدهد که این شیوهها داراییهای دانش سازمانی را افزایش میدهد؛ بنابراین این
شیوهها با واسطه قرار دادن مدیریت دانش و سرمایه فکری تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد نوآوری
میگذارند.
همچنین این پژوهش به ادبیات سرمایه فکری از طریق غنیسازی پژوهشها در این زمینه کمک
میکند .برخالف مطالعاتی قبلی (لوپزکابرالِس و همکاران1553 ،؛ دِوینه و سِلز ،)1515 ،در این پژوهش
سرمایه فکری و مدیریت دانش از دیدگاه میانجی بودن بررسی شده است؛ بنابراین ،این مطالعه از درون
اقدامات میان سرمایه فکری و مدیریت دانش به عنوان واسطههایی در بین ارتباطات نوآوری و مدیریت
منابع انسانی دانشمحور ،درک کاملی را ارائه میدهد .چراکه رسیدن به نوآوری بهتر از طریق
فرآیندهای مدیریت دانش در گرو بهرهوری کارکنان دانشی ،نقش اصلی رویکرد انسانی و فرهنگی بر
رویکردهای مبتنی بر فناوری اطالعات و سیستم خواهد بود (شجاحت و همکاران .)1511 ،1با توجه به
نتایج ،اثرات مثبت مدیریت منابع انسانی دانشمحور بر روی عملکرد نوآوری نیز تأیید گردید.
شرکتهایی که بر مدیریت منابع انسانی مدرن خود اهمیت زیادی قائل هستند ،نوآوری باعث بهبود
عملکرد این شرکتها خواهد شد (دِزوبیئلکویی و همکاران .)1511 ،همانطور که پیشبینی شده بود
از فرضهای این پژوهش تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری بود که مورد پذیرش قرار گرفت و
مطابق با یافتههای وانگ و هو ( )1511و خی و همکاران ( )1511است .بهطورمعمول ،پژوهشها نشان
1. Uizana et al
2. Shujahat et al
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داده است که شیوههای مدیریت دانش مربوط به مزایای نوآوری است (دانته و گوادمیالس1515 ،1؛
فراهانی بورقانی ،)1930 ،چهبسا که با بهکارگیری دانش سازمانی در زمان مناسب با فعالیتهای ایجاد،
ذخیرهسازی ،انتقال و کاربرد دانش بتوان به اهداف نوآوری نزدیکتر شد .زیرساختهای فناوری
اطالعات ،شرکت را قادر میسازد تا بهرهبرداری بهتری از دانش موجود و جدید نسبت به نوآوری
صورت گیرد که در این میان توانایی رسانههای اجتماعی میتواند نقش مثبت نظارتی داشته باشد (بِنیتِز
و همکاران .)1511 ،1همچنین شرکتها با خوشهبندی صنعتی میتوانند با ایجاد ،ذخیرهسازی و انتشار
دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر بگذارند و مدیریت دانش درونی شرکتها را تقویت کنند (الی و
همکاران.)1519 ،
بهطورکلی هرچه سطح دانش منابع انسانی شرکتهای صادرکننده بهبود یابد ،شاهد ارتقاء عملکرد
نوآوری این شرکتها خواهیم بود .از نظر عملکردی نیز ،نتایج نشان میدهد که مدیریت نوآوری موفق
یک موضوع مرتبط با انسان و دانش است .شرکتهای کوچک و متوسط صادرکننده میتوانند بهطور
قابلتوجهی بهبود نوآوری خود را با پیگیری شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشمحور از طریق
تحریک دانش ،ایجاد ،ذخیره ،انتقال و کاربرد دانش در میان کارکنان پیش ببرند؛ زیرا دانش ترکیبی
که حاصل دانش جدید یا موجود بوده ،میتواند بهصورت ریشهای یا افزایشی در نوآوری نقش داشته
باشد (داروچ و مگنانتون .)1551 ،9عالوه بر این ،مدیرانی که میخواهند نوآوری را در شرکتهای
صادرکننده افزایش دهند ،باید سرمایههای ساختاری و ارتباطی شرکتها را بهبود بخشد .از سوی دیگر
نیز ،از مزایای اصلی شرکتهای کوچک و متوسط در امر نوآوری ،توانایی صادرات است .تقویت
سیستمهای مدیریتی مانند سیستمهای اطالعاتی و روابط خارجی ،کلید انتقال دانش به سطح سازمانی
است؛ بنابراین ،باعث ایجاد دانش سازمانی جدید و نوآوری میگردد (کیانتو و همکاران.)1511 ،
همچنین به منظور افزایش کارایی شرکتهای کوچک و متوسط و بهرهگیری از قابلیتهای منابع
انسانی ،مدیران اجرایی باید مشارکت متخصصان منابع انسانی در فرآیندهای مدیریت استراتژیک
شرکتهای خود را افزایش دهند (کرمی و همکاران .)1551 ،از سوی دیگر ،ایجاد ساختار و سازماندهی
مناسب نیروی انسانی باعث حرکت کارکنان در جهت تخصصهای اصلی خود شده و بهتبع آن موجب
افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای صادر کننده کوچک و متوسط خواهد شد .مطالعات جدید نشان
میدهند که توجه به فعالیتهای مدرن منابع انسانی تأثیر فراوانی را بر نوآوری و عملکرد شرکتها
دارند؛ لذا با اهمیت نهادن به منابع انسانی مدرن ،توسعه و اجرای استراتژیهای جدید کسبوکار،
بهرهوری کارکنان دانشی و استفاده از رویکردههای جدید مبتنی بر فناوری اطالعات ،میتوان گام
بزرگی را در جهت عملکرد نوآوری و بهبود عملکرد شرکتهای صادرکننده برداشت .در این پژوهش
1. Donate & Guadamillas
2. Benitez et al
3. Darroch & McNaughton
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تأثیرات اقدامات مدیریت منابع انسانی دانشمحور به صورت جداگانه بررسی نشده است؛ زیرا
بهکارگیری شیوههای مدیریت منابع انسانی بهطور جداگانه در ارتباط بین مدیریت دانش ،سرمایه فکری
و عملکرد نوآوری ،ما را با مشکل مواجه میکرد .یکی از مشکالت اساسی این بود که برخی از
نویسندگان پیشنهاد کردهاند که روابط منفی ،بین شیوههای مدیریت منابع انسانی وجود دارد (جیانگ،1
 .)1511بدیهی است ،بهکارگیری این رویکرد ،مانع بررسی چنین اثرات متقابل منفی میشود ،از طرفی
همین محدودیت ،میتواند پژوهشی برای محققان آتی باشد .درنهایت ،این پژوهش تنها بر شرکتهای
کوچک و متوسط صادرکننده تمرکز داشت و نتایج ممکن است در دیگر سازمانها و سایر زمینههای
ملی و فرهنگی متفاوت باشد.
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