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  چکیده

 مای  ساازمانی  نوآوری میانجی نقش نظرگرفتن در با سازمانی عملکرد بر انسانی منابع مدیریت عملکرد تاثیر بررسی حاضر تحقیق از هدف 

 اطالعاات   گاردآوری  ابااار . اسات  پیمایشای  -توصاییی  ناو   از ها¬داده گردآوری نحوه لحاظ از و کاربردی هدف نظر از تحقیق این. باشد

 آنهاا  تعاداد  که است شده انتخاب یاد استان سالمت بیمه کل اداره کارکنان بین از سرشماری اساس بر آماری نمونه و باشد می پرسشنامه

 باا  هاا ¬فرضایه  آزماون  نتاای   و پاییرفت  صورت  Smart PLS و SPSS افاار نرم از استیاده با اطالعات تحلیل و تجایه. باشد می نیر 92

.  دارد معنااداری  و مساتقی   تااثیر  سازمانی  عملکرد بر انسانی منابع مدیریت عملکرد که داد نشان ساختاری معادالت یابی مدل از استیاده

 نیاا  اندیشه اجرای و تروی  تولید  و دارد معناداری و مستقی  تاثیر اندیشه اجرای و تروی  تولید  بر انسانی منابع مدیریت عملکرد همچنین

 مدیریت عملکرد بین رابطه در سازمانی نوآوری ابعاد از یک هر میانجی نقش نهایت در. دارند معناداری و مستقی  تاثیر سازمانی عملکرد بر

   .شد تایید سازمانی عملکرد و انسانی منابع

  

 اندیشه اجرای اندیشه  تروی  اندیشه  تولید سازمانی  عملکرد انسانی  منابع مدیریت :کلیدی واژگان
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 مقدمه 

هاای  ه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مایت رقابتی و ایجاد کننده قابلیات ترین سرمایترین عامل تولید و مه امروزه منابع انسانی با ارزش

کناد. ایان سارمایه باه دلیال کمیاابی        همه نیازمندی های استراتژیک را بارآورده مای   و )(Lapiņa et al, 2014اساسی هر سازمان است 

 نخواهاد  منابع انساانی  وجود بدون سازمانی هیچ. (Cabrera, 2003)ناپییری و تقلیدناپییری  بسیار با اهمیت است ارزشمندی  جانشین

 صحیح هدایت گرو در هاسازمان اثربخشی و موفقیت که دیدگاه این حاکمیت و ظهور. یابد دست خود نظر مورد اهداف تمامی به توانست

 قابال  توجه آنان عملکرد ازجمله نان کارک رفتارهای مطالعه و بررسی به اخیر هایسال در تا شده موجب است  انسانی منابع ویژه به منابع

 که باشدمی کارکنان صحیح عملکرد گرو در سازمانی حیات که است این کرد  بیان صریح طور به توانمی آنچه .شود معطوف ای مالحظه

 ساازمانی  اهاداف   و هاآرمان سوی به و کرد گوشاد را آنان ضعف و قوت نقاط و داده پرورش را کارکنان توانمی عملکرد مؤثر مدیریت با

 دنباال  باه  هاا ساازمان  اندرکاران دست و مدیران کهت اس مه  و اساسی موضوعات از کارکنان  شغلی عملکرد خاطر  همین به  برد پیش

هاای رشاد و   شرط بقای هر سازمانی در گرو تالش برای بهبود عملکرد خود در قالب شااخ  (. 1394)آزادی و عیدی   هستند آن افاایش

) عاطیه دوست و  گیرند تا بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشندها از ساز و کارهای متعددی بهره میاست و به این منظور سازمانسوددهی 

ها د عملکرد هستند از این رو مطالعههای ممکن برای بهبوو کسب مایت رقابتی به دنبال راه ها به منظور بقا.کلیه سازمان(1392همکاران  

متعددی به منظور شناخت عوامل موثر بر بهبود عملکرد سازمانی انجام شده است . در این راستا با توجاه باه اینکاه مناابع      هایژوهشو پ

هاای اثار گایار بار عملکارد      ترین مولیهشود  وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مه ان محسوب میانسانی سرمایه اصلی سازم

انسانی و اهمیت ایان واحاد در ساازمان     منابع درباره وظایف مدیریت . (1393ته است )امیرخانی و همکاران  سازمانی مورد توجه قرار گرف

توان ادعا کرد که هنوز جایگاه کلیدی و نقش راهباردی مادیریت   میاما  گیاران قرار گرفته استمتون بسیاری در اختیار مدیران و سیاست

انادرکاران  سازمانی  ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و تعالی عملکرد کارکنان برای بسیاری از دست منابع انسانی در افاایش عملکرد و کارایی

از ساوی دیگار در    .(1394اجرایی هنوز مشخ  نشده و نیاز به داشتن چنین واحدی در سازمان  به باور تبدیل نشده است )خسارومنش   

باشند و از این طریاق  ت خویش با استیاده از نوآوری میخدمات و محصوال ها به دنبال متمایا کردنسازمان حرکت به سوی جهانی شدن 

ری و عملکرد ساازمان و کساب ساود    وایجاد ارزش افاوده در هنگام تحویل به مشتریان و بهبود بهره های اقتصادی امروز  موجبدر محیط

های تیکر بر شیوه ها نیست  بلکه بیشتر تمرکادترین فناوریمعنای به کارگیری جدینوآوری لاوما به .(1392شوند) باورصاد و همکاران  می

افتد که نیروی کار در دانش خود اتیاق می های خالقانه در درون شرکت است تا پرداختن به موضو  فناوری.  نوآوری زمانیحلو یافتن راه

هاای ساازمان کاه    شود و برای قابلیات ب ایجاد میاختالف و اقترا بدین ترتیب بینش مشترك و جدیدی در فرایند  با سازمان شریک باشد

بنابراین هدف از پژوهش حاضار بررسای تااثیر     .(1394)ایمانی و همکاران   است دهند  راهنمای جدیدینوآوری را در سازمان افاایش می

 باشد.میعملکرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر نوآوری سازمانی 

 تحقیقمبانی نظری 

 مدیریت منابع انسانی

مدیریت را هنر انجاام اماور باه      ماری پارکر فالت برای ورود به بحث مدیریت منابع انسانی ابتدا باید تعریف دقیقی ازمدیریت داشته باشی .

ع انساانی اصاطالحی   منااب  .(Cabrera, 2003) کندداند. به این ترتیب  بعد انسانی مدیریت بیش از پیش خود نمایی میوسیله دیگران می

 (.1392)سعادت   گیردمورد استیاده قرار می کنندبرای اشاره به افرادی که برای یک شرکت یا سازمان کار میاست که 

مدیریت منابع انسانی مبین ضرورت مدیریت در اداره کارآمد و اثربخش مناابع انساانی از طریاق جایب  نگهاداری  آماوزش و بهساازی و        

  (Decenzo and Robbins, 2005) .نی به منظور اثرگیاری و نیوذ بار محایط خاارجی جهات تحقاق اهاداف اسات       انگیاش نیروی انسا

های شرکت  یعنی جایی ترین داراییارزشبایت و اداره استراتژیک و پایدار آرمسترانگ معتقد است مدیریت منابع انسانی عبارتست از مدیر

 (.1384کنند )آرمسترانگ  ار ه  در وصول به اهدافش کمک میکنند و بطور مجاا در کنکه کارکنانی کار می
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هاایی از فعالیات   مقصود از مدیریت منابع انسانی  سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظییه مدیریت است که باا جنباه  

د محیطای ساال  بارای کارکناان شارکت )دسالر        و ایجاارزیابی عملکرد  پاداش  کارکنان بستگی دارد بویژه کارمندیابی  آموزش کارکنان 

گااینش    برناماه ریاای مناابع انساانی و کارمناد یاابی        تجایه و تحلیل شاغل ی ها و اقدامات دربرگیرندهن سیاستبرای مثال ای (.1389

  ارزیابی و عملکرد  و ماایاایجاد انگیاه   مدیریت حقوق و دستماد  توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام  داوطلبان واجد شرایط

به عبارتی دیگار مادیریت مناابع انساانی      .متعهد نمودن کارکنان بر سازمان  توسعه ی نیروی انسانی و آموزش برقراری ارتباط با کارکنان 

مدیریت منابع  .دهدهایی است که رفتار  طرز تیکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار میها  اقدامات و عمده سیست معطوف به سیاست

ی ساازمان.  یابی به تعهد منابع کلیاد وسعه  مدیریت ایجاد انگیاش و دستانسانی عبارت است از رویکردی استراتژیک گونه جهت جیب  ت

ل خوش تغییار و تکاما  قدرت دارد اما به طور طبیعی دست  ی مدیریتی کل حوزهه به اندازهای است کابراین مدیریت منابع انسانی حوزهبن

 (.1392)سعادت  شده است 

 نوآوری سازمانی

 بقا برای های سازمانهمه شود.محسوب می هاسازمان حیات اصلی برای هایمایت از یکی عنوانبه نوآوری رقابت  پیچیدگی امروزه با

 نجات فنا و نیستی از را آن و شودمی دمیده سازمان در کالبد همچون روحی بدیع و نو هایایده هستند. بدیع و نو هاینیازمند ایده

 ارتقای برای را سودمندی اباار بلکه آورند دست به رقابتی مایت رقبا به نسبت سازدقادر می را هاسازمان تنها نه دهد. ظهور نوآوریمی

 و واکنش ایجاد  انتقال ) نوآوری پردازند می رقابت به قطعیت بدون و متغیر محیط در که هاییسازمان برای کند.می عملکرد سازمانی ارائه

 .(1388) دهقان نج   رودشمار می حیاتی به سازمان عامل بقای و موفقیت رشد  برای (عمل به خالقانه هایایده تغییر

مورهد و گرییین  .(1384های سازمان )محمدی  نوآوری یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیییت فعالیت 

نده و مولد از طریق ها ذهنی آفریناند  از نظر آنها دانستهصویری روشن از موقعیتهای اصیل و توآوری را فرایند ایجاد دیدگاهن  (1989)

حساسیت  است از (  نوآوری عبارت 1962) 1تورنس از نظر .(1378ها نوآوری نام دارد ) میرکمالی  تصور و به تصویر کشیدن موقعیت

هایی درباره این کمبودها  ارزشیابی و آزمایش حدس زدن و تشکیل فرضیه  الت و خالهای موجود در دانش بشریمسائل  کمبودها  مشک

ها و ای از تواناییه (  نوآوری را مجموع1950گیلیورد ) ها و در نهایت نتیجه گیری.ها  اصالح احتمالی و آزمون مجدد آنها و فرضیهحدس

بر طبق نظر چن و  (.1388باشد )فیضی  شود و مستلام انعطاف پییری و اصالت میر خالق میکه موجب تیک هایی می داندخصیصه

کند. در واقع سرمایه نوآوری ی تولید به سیست  تولید اشاره می(  نوآوری به معرفی یک ترکیب جدید از عوامل ضرور2004)  2همکاران

ی جدید و محصول جدید به منظور مواجه شدن با تقاضاهای مصرف کنندگان شایستگی سازماندهی و اجرای تحقیق و توسعه  ارائه تکنولوژ

های فنی  فیایکی و مبتنی بر دانشی هستند رآیند نوآوری در برگیرنده فعالیتکنند که ف(  اشاره می2001) 3می باشد. کاردینال و همکاران

کند که نوآوری  فرآیندی است که در آن (  بیان می0320) 4هرکما که در شکل دادن به روندهای توسعه محصول نقشی محوری دارند.

-گردد. همچنین اشاره میتلییق می دانش تحصیل  تسهی  و با هدف ایجاد یک دانش جدیدی که شکل دهنده محصوالت و خدمات است

جدید  یک خدمت جدید تا تواند یک محصول باشد. نوآوری میا رفتاری است که برای سازمان جدید میکند که نوآوری پییرش یک ایده ی

یجی و بنیادی را تواند تدریجی یا بنیادی باشد همراه است. او همچنین نوآوری تدرجدید باشد. نوآوری با یک تغییری که می یک تکنولوژی

هند. در دوسعه خطوط محصوالت موجود نشان میتدریجی خود را به صورت تعدیالت صورت گرفته یا تکند. نوآوری های از ه  متمایا می

داخلی سازمان را  هایهای تدریجی شایستگییها نیاز به انحراف قابل توجه از عملیات کسب و کار موجود  وجود ندارد و نوآوراین نوآوری

ها و بنیادی احتماال تخریب کننده شایستگی هستند و مهارت هایدهند. نوآوریایجاد دانش فنی موجود افاایش می از طریق ارائه فرصت

ها از آن جایی که در برگیرنده  سازند. این نوآوریلیات متیاوت مدیریتی را ضروری میها و عمکنند و فعالیتنش موجود را زائد میدا

هایی باشند. شرکتمدت تعیین کننده می موجود بازار هستند برای موفقیت بلند رهایتکنولوژی جدید و تغییر در ساختا توسعه و کاربرد

                                                           
1 Torrance 
2 Chen et al 
3 Cardinal et al 
4 Herkema 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 باشند.ق تر میها تمرکا می کنند موف هایی که فقط روی یک نو  از این نوآوریرا به پیش می برند نسبت به شرکت نوآوریکه هر دو نو  

(  نوآوری  اقتباس یک ایده یا رفتار است که بتواند سیست   سیاست  برنامه  طرح و فرآیند 2001)1براساس تعریف دامنپور و گاپلکرشینان

 (Jimenez, 2008) را برای سازمان تصویب کندید تولید کاال یا خدمتی جد

 عملکرد سازمانی
توان عملکرد را فقط سابقه نتاای  حاصاله تلقای کارد. از نظار فاردی        های متیاوتی وجود دارد. میدر مورد اینکه عملکرد چیست   نگرش

گیارد و جدای از هادف  که فرد بر جای می( معتقد است که عملکرد چیای است 1996) 2های یک فرد است. کینعملکرد  سابقه موفقیت

تارین رابطاه را باا اهاداف     ( و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتای  کار تعریف شود  چون نتای  قوی1996) 3است. برناردین

ست و باید از نتای  متماایا  ( معتقد است که عملکرد  رفتار ا1996) 4کمپ بل.ای اقتصادی دارداستراتژیک سازمان  رضایت مشتری و نقشه

عملکرد ه  به معنای رفتارها و ه  به معنای نتای    (1998) 5بروم براچ از منظرتوانند نتای  را منحرف کنند. میشود  زیرا عوامل سیستمی

رها فقط اباارهایی برای نتای  کنند. رفتاشوند و عملکرد را از یک میهوم انتااعی به عمل تبدیل میاست. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می

ها قضاوت کرد. ایان تعریاف از عملکارد منجار باه      توان جدای از نتای  در مورد آنآیند و میحساب مینیستند  بلکه به نوبه خود نتیجه به

وند )آرمساترانگ   هاا بایاد در نظار گرفتاه شا     ها و ه  خروجای ها و افراد  ه  ورودیشود که هنگام مدیریت عملکرد گروهگیری مینتیجه

فرهنگ لغت آکسیورد  عملکرد را انجام کامل یک کار یا فعالیت و ارزیابی را فرایند بررسی و سنجش کیییات  ارزش و ماهیات آن    (.1385

ای ای چناد بعادی و ساازه   های گوناگون نشان داده است که عملکارد پدیاده  تحقیقات و بررسی (Herreid, 2006) کار تعریف کرده است

ها  اکتساب منابع کمیااب )باه عناوان مثاال تاأمین      ها  کارایی یا اثربخشی هاینهاساس تحقق هدف توان برعی است:  عملکرد را میاجتما

کننادگان ماالی(  و   گایاران  تاأمین  طور مثال اعضای هیأت مادیره  قاانون  داران و ذینیعان )بهپییری با محیط  رضایت سهاممالی(  انطباق

 (Packard, 2009))نظیر یادگیری سازمانی  روحیه کارکنان و فرهنگ سازمانی( تعریف و ارزیابی کرد  فرایندهای داخلی

افاایای  ها    (Olson et al, 2005)اناد  های کسب و کار نیا تعریف کردهافاایی استراتژیبخشی و ه سازمانی را میاان کارایی  اثر عملکرد

کننده یکدیگر باشاند  باه   هایشان  مکمل و تقویتو کار یا محصوالت  به همراه منابع و شایستگی شود که دو یا چند کسبزمانی ایجاد می

 Walker)نحوی که عملکرد کل کسب و کار و محصوالت و خدمات مرتبط  بیشتر از جمع جبری عملکرد تک تک آن کسب و کارها باشد 

and Ruekert, 1987) 

ارزیابی عملکارد  بارآوردی انتقاادی و     (Herreid, 2006). های اصلی مدیران بوده و هستدغدغهارزیابی عملکرد سازمان  همواره یکی از 

شود اطالعاات  دهنده دارد. ارزیابی عملکرد موجب میهای مختلف سازمان است که نقش پیشگیری کننده و تشخی گرانه از فعالیتکاوش

گیری شود. ارزیابی عملکرد  امکان رفع نواق  احتمالی د و براساس آن تصمی مهمی در مورد ارتقای مقام افراد و افاایش حقوق به دست آی

هاای  (. در واقع یکی از هادف 1389سازد )دسلر  آورد و عالوه بر آن  مسیر شغلی آینده کارمند را مشخ  میو بهبود عملکرد را فراه  می

گیری دربااره حیا     ( و تصمی 1384ازی منابع انسانی )میر سپاسی  اساسی ارزیابی  توسعه منابع انسانی و ایجاد اصالحات الزم برای بهس

در دایره عملکرد و وظاایف مادیریت  ارزیاابی باه عناوان یکای از وظاایف         (Chen and Fu, 2008). ارتقاء یا خاتمه دادن به کار فرد است

شاده  ها با معیارهاای تعیاین  ها و مقایسه آنالیتاساسی مدیریت منابع انسانی مطرح بوده و هست. ارزیابی عملکرد یک جریان بازخورد فع

دسات  است که طی آن  واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تأثیر آن در کارایی سازمان و نظرات مسئوالن درباره نتاای  باه  

یت )و به خصاو  مادیریت مناابع    های مدیراگرچه ارزیابی عملکرد یکی از دشوارترین جنبه(. 1383کنند )سلطانی  آمده اطال  کسب می

توانی  کنترل کنی  و هار چاه را   انسانی( است  اما در عین حال  عل  مدیریت بر این باور است که هر چه را نتوانی  اندازه گیری کنی   نمی

رش  مهارت  پاییرش  توانی  مدیریت کنی . موفقیت یا شکست در مدیریت عملکرد بستگی به فلسیه سازمان و نگنتوانی  کنترل کنی   نمی

هایی که از سیسات   تحقیقات نشان داده اند سازمان . (Lawler, 1994)و تعهد افرادی دارد که مسئولیت ارزیابی عملکرد را بر عهده دارند

 McDonald)کنند  عملکرد بهتری نسبت به سایر سازمان ها دارناد  های مدیریت عملکرد کارا و اثربخش در ارزیابی کارکنان استیاده می

and Smith, 1995) 
                                                           
1 Damanpour & Gopalakrishnan 
2 Kane 
3 Bernardin 
4 Campbell 
5 Brum brach 
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 پیشینه تحقیق
رابطه عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی از طریق نوآوری ساازمانی در  (  در پژوهش خود تحت عنوان 2015)1لو و همکاران

مانی نقاش میاانجی را در   چین  دریافتند که عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر مستقی  و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد وآوری سااز 

استراتژی نوآوری و عملکارد در  در پژوهش خود تحت عنوان   (2015همکاران ) و 2ندوبسیرابطه بین متغیر مستقل و وابسته اییا می کند.

راتژی   به بررسی نقش متغیر تعدیلگر استقالل سااختاری در رابطاه باین اسات    : تاثیر تعدیلگر استقالل ساختاریالمللخدمات فناوری بین

المللی پرداختند. نتای  نشان داد که رابطه معناداری بین اساتراتژی ناوآوری و عملکارد وجاود دارد.     نوآوری و عملکرد خدمات فناوری بین

کند. اما استقالل رابطه باین ناوآوری محصاول باا     استقالل ساختاری نیا رابطه بین نوآوری فرآیند و نوآوری اداری با عملکرد را تعدیل می

های دولتای در  در پژوهش خود تحت عنوان نوآوری استراتژیک و عملکرد دانشگاه  (2014) 3و همکارانشیسیا کند. کرد را تعدیل نمیعمل

هاا نشاان داد کاه باین     های دولتی در کنیا پرداختند. تجایه و تحلیل دادهکنیا  به بررسی رابطه بین نوآوری استراتژیک و عملکرد دانشگاه

در پژوهش خود تحات عناوان     (2014) 4و لینکنیا رابطه معناداری وجود دارد.کاالی  های دولتی دریک و عملکرد دانشگاهنوآوری استراتژ

تاثیر اقدامات مدیریت نوآوری استراتژیک بر عملکرد نوآوری شرکت  به بررسی تاثیر استراتژی نوآوری  ساختار سازمانی  فرهنگ ناوآوری   

ها نشاان داد کاه اساتراتژی    تای  تجایه و تحلیل دادهنی و عرضه کننده بر عملکرد نوآوری شرکت پرداختند. قابلیت فناوری و روابط مشتر

دهد. اما قابلیت نوآوری و روابط مشتری نوآوری  ساختار سازمانی  و فرهنگ نوآوری به طرز معناداری عملکرد نوآوری شرکت را افاایش می

با عنوان ناوآوری ساازمانی یاک عامال      یدر پژوهش(  2014) 5و ویالر لوپا کامیسونمعنادار ندارد. و عرضه کننده بر عملکرد نوآوری تاثیر 

 که نوآوری سازمانی  بر توسعه قابلیات ناوآوری فرایناد تاأثیر     یافتنددر  های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکتقابلیت توانمند در ایجاد

 یدو نوآور یند. اکنیم ییاا یانجیمحصول  نقش م ینوآور یتو قابل زمانیسا ینوآور ینه بدر رابط یندفرا ینوآور یتگیارد و قابلمثبت می

باا عناوان اثارات اناوا  ناوآوری بار        یپژوهشدر  ( 2011) 6گوندای و همکاران.دشویمنجر به بهبود عملکرد شرکت م ینددر محصول و فرا

)نوآوری سازمانی  محصول  بازار و فرایند( بر عملکارد شارکت اسات.     وآوریکه نتای  حاکی از تأثیر مثبت انوا  ن یافتندعملکرد شرکت در

 رند. فروش و صادرات بیشتری دا های نوآور سه  بازار بدین معنی که  شرکت

ر های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تبلیغات اسالمی دثیر فعالیتتادر پژوهش خود تحت عنوان (  1394رحیمی )در ایران نیا  

های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی  به بررسی تاثیر فعالیت

در پژوهش خود تحت عناوان  (  1394های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد. صمدی موقر و رودگرنژاد )فعالیت

های تحت نظر پارس توشه  به بررسی رابطه ی باین مادیریت مناابع    رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت بررسی

های این پژوهش نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی ارتباط معنادار وجود انسانی و عملکرد سازمانی پرداختند. یافته

های مدیریت مناابع انساانی و عملکارد ساازمانی     در پژوهش خود تحت عنوان مطالعه رابطه بین فعالیت(  1394قرزاده )دارد. مرتضوی و با

ازطریق متغیر میانجی سرمایه فکری مورد پژوهشی تامین اجتماعی مازندران  به شناسایی ارتباط میان سه متغیر سرمایه فکاری عملکارد   

ی آن پرداختند. نتیجه گیری کلی چنین بیان نمود که توسعه و بهباود وضاعیت سارمایه    عاد زیرشاخهسازمانی و مدیریت منابع انسانی و اب

فکری و ابعادسه گانه آن یعنی سرمایه ساختاری انسانی و مشتری در سازمان برتوسعه تحقق فرایند عملکرد ساازمانی تااثیر گایار اسات و     

تواند تا حد زیادی بر بهباود عملکارد ساازمانی اثرگایار     عملکرد سازمان و حرکت به سمت سازمان نوآور و خالق میتوسعه و بهبود فرایند 

در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادارك شده بر عملکرد سازمانی: نقاش  (  1394باشد. داودنیا و همکاران )

  دانش صریح  به بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی ادارك شده بر عملکارد ساازمانی باا    توانمندساز تسهی  دانش ضمنی و تسهی

نقش تعدیلگر تسهی  دانش ضمنی و تسهی  دانش صریح پرداختند. نتای  نشاان داد اقادامات مناابع انساانی ادراك شاده تااثیر مثبات و        

دارد و تسهی  دانش ضمنی نیا بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبات دارد  اماا   مستقی  بر تسهی  دانش ضمنی  دانش صریح و عملکرد سازمانی 

تسهی  دانش صریح بر عملکرد سازمانی تاثیر ندارد. نقش توانمندسازت سهی  دانش بین اقادامات مادیریت مناابع انساانی ادراك شاده و      

                                                           
1 Lu et al 
2 Ndubisi 
3 Shisia et al 
4 Kalay 
5 Camison and Villar-Lopez 
6 Gunday 
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عنوان بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی باا   در پژوهش خود تحت(  1394عملکرد سازمانی ه  مورد تائید قرار گرفت. خسرو منش )

عملکرد سازمان مطالعه موردی: اداره آب و فاضالب شهرستان یاد  به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمان پرداخات.  

رابطه معنای  وجود وجود دارد همچنین  که بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمان رابطه مثبت و معنی داری نتای  تحقیق نشان داد

در پژوهش خود تحت عنوان نقش مادیریت مناابع انساانی بار     (  1393. داوری )تایید شدداری بین ابعاد مدیریت منابع انسانی با عملکرد 

نجف آباد از تواباع   افاایش عملکرد کارکنان  با تعیین رابطه بین کیییت زندگی کاری و عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 استان اصیهان  بر نقش موثر مدیریت منابع انسانی در افاایش عملکرد کارکنان تاکید کرد. 

 فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق
 نمایش داده شده است و فرضیه های زیر  آزمون خواهد شد: 1با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق  مدل میهومی در قالب شکل 

 تاثیر مستقی  و معناداری دارد.اندیشه لکرد مدیریت منابع انسانی بر تولید عم: 1فرضیه 

 تاثیر مستقی  و معناداری دارد. اندیشهعملکرد مدیریت منابع انسانی بر تروی  : 2فرضیه 

 تاثیر مستقی  و معناداری دارد. اندیشهعملکرد مدیریت منابع انسانی بر اجرای : 3فرضیه 

 تاثیر مستقی  و معناداری دارد.بر عملکرد سازمانی  تولید اندیشه: 4فرضیه 

 تاثیر مستقی  و معناداری دارد. تروی  اندیشه بر عملکرد سازمانی: 5فرضیه 

 بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقی  و معناداری دارد. اجرای اندیشه :6فرضیه 

 

 
 (Lu et al, 2015)مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

 روش تحقیق 

کارکناان اداره کال    تحقیق  جامعة .است پیمایشی  -توصییی نو  از ه ها داد نحوه گردآوری لحاظ به و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

گیری سرشماری استیاده شاده  به دلیل محدود بودن حج  جامعه آماری از روش نمونه و باشدنیر می 92بیمه سالمت استان یاد به تعداد 

های تحقیق استیاده برای جمع آوری داده (2015لو و همکاران ) ای و همچنین پرسشنامه استانداردتابخانهدر این تحقیق از منابع ک است.

های توصییی )جمعیت شناختی( و استنباطی )سواالت بسته( است. بخش اول پرسشنامه شامل شده است . پرسشنامه شامل دو بخش داده

سانجد. در بخاش دوم پرسشانامه  ساواالت     نسیت  تحصیالت و سابقه شغلی را میهای فردی افراد  یعنی سن  جسوال است که ویژگی 4
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( طراحای  خیلی ک  تا خیلی زیااد گاینه ای لیکرت ) 5سنجد. سواالت بخش دوم براساس طیف بسته وجود دارد که فرضیات تحقیق را می

 ست.مشهود ا 1اند که ابعاد پرسشنامه و تعداد سواالت مربوط به هر بعد در جدول شده

 
ابعاد و تعداد سواالت مربوط به هر بعد پرسشنامه -1جدول   

 تعداد سواالت ابعاد متغیر

انیانس منابع مدیریت عملکرد  …………………. 18 

 

 نوآوری

 

اندیشه تولید  3 

اندیشه تروی   3 

اندیشه اجرای  3 

یسازمان عملکرد  ………………… 10 

 
 عاملی تحلیل از استیاده با سازه روایی مورد در .رسید مجرب اساتید از تن تأیید چند پرسشنامه تهیه شده به محتوا  روایی بررسی جهت

شاد   4/0کمتار از  گویاه   9شد و از آنجایی کاه مقاادیر    محاسبه بارهای عاملی هر یک از گویه ها  Smart PLSبه کمک نرم افاار  تأییدی

ی پرسشنامه از دو معیار روایی همگرا و روایی واگارا اساتیاده شاد. روایای     برای ارزیابی روایهمچنین از تحلیل نهایی حیف شدند.  بنابراین

 نشان را باالیی باشد که این مقادیر  اعتبار همگراییمی 5/0میانگین واریانس بدست آمده برای تمام متغیرها بارگتر از همگرا با استیاده از 

( سنجیده شد که جیر میانگین واریاانس اساتخراش شاده    1981و الرکر ) روایی واگرای سازه ها با استیاده از روش نگرش فورنل دهند.می

 برای هر سازه بیش از همبستگی سازه میکور با سایر سازه ها می باشد بنابراین روایی واگرای سازه ها مورد تایید قرار گرفت.

مشاهود   3و  2کب استیاده شد که مقاادیر در جادول   از دو معیار آلیای کرونباخ و پایایی مرپایایی سئواالت پرسشنامه   ارزیابی به منظور 

 .می باشد بنابراین پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است 7/0است. با توجه به اینکه مقادیر محاسبه شده بارگتر از 

 
 آلفای کرونباخ پرسشنامه -2جدول 

 آلیای کرونباخ متغیر

872/0 عملکرد مدیریت منابع انسانی  

907/0 نوآوری  

856/0 عملکرد سازمان  
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پرسشنامه مرکب پایایی -3جدول  

 پایایی مرکب ابعاد متغیر

انیانس منابع مدیریت عملکرد  …………………. 754/0  

 

 نوآوری

اندیشه تولید  806/0  

اندیشه تروی   709/0  

اندیشه اجرای  821/0  

سازمان عملکرد  ………………… 869/0  

 

 

  یافته ها

 Smart PLS. نرم افاار مورد استیاده برای این کار شدزیابی صحت روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر استیاده برای اردر پژوهش حاضر 

   مشاهده نمود.4نتای  حاصل را می توان در جدول   می باشد.
 تحلیل مسیر  -4جدول

 tآماره  ضریب مسیر رابطه مسیر

 عملکرد مدیریت منابع انسانی 1
 

753/0 تولید اندیشه  650/12  

 عملکرد مدیریت منابع انسانی 2
 

هتروی  اندیش  771/0  485/16  

114/0 اجرای اندیشه  عملکرد مدیریت منابع انسانی 3  181/3  

 تولید اندیشه 4
 

046/0 عملکرد سازمان  408/3  

110/0 عملکرد سازمان  تروی  اندیشه 5  115/3  

 اجرای اندیشه 6
 

577/0 عملکرد سازمان  046/6  

 
توان گیت بارگتر باشد می 96/1مربوط به یک مسیر از  tسازی معادالت ساختاری  چنانچه مقدار آماره ا توجه به الگوی تیسیری در مدلب

مشاهده می  4گردد. همان طور که در جدول باشد و فرضیه مربوط به آن مسیر تأیید میدرصد معنادار می 95که مسیر مربوطه در سطح 

 .می باشد بنابراین کلیه فرضیات تحقیق تایید می شود 96/1بارگتر از  tآماره  شود تمامی مقادیر

 

 برازش مدل 

و بررسی اعتبار اشتراك یا  1در رویکرد حداقل مربعات جائی  کیییت و برازش مدل با استیاده از دو شاخ  بررسی اعتبار حشو یا افاونگی

 باشند.نشانگر کیییت مناسب مدل می  5های میکور در جدول ده برای شاخ شود. مقادیر مثبت بدست آمسنجیده می 2روایی متقاطع

 

                                                           
1 CV-Redundancy 
2 CV-Communality 
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 CV-Com و CV-Redهای مقادیر شاخص -5جدول 

 CV-Red CV-Com متغیر
347/0 عملکرد مدیریت منابع انسانی  347/0  

409/0 تولید اندیشه  266/0  

324/0 تروی  اندیشه  094/0  

012/0 اجرای اندیشه  337/0  

178/0 زمانعملکرد سا  177/0  

  
  مشهود است.مسیرهای مدل  تصویر مدل آزمون شده تحقیق به همراه ضریب مسیر بدست آمده برای تمامی  2در شکل 

 
 مدل کلی معادالت ساختاری -2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
ظار گارفتن نقاش میاانجی متغیار ناوآوری       عملکرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی باا در ن  تاثیر پژوهش حاضر با هدف بررسی

نجاا کاه ضاریب    تایید گردید و از آ اول نابراین فرضیهب  به دست آمد t   065/12سازمانی صورت گرفت. بر اساس آزمون فرضیه اول مقدار

  t ه دوم مقادار بار اسااس آزماون فرضای     مسیر مثبت است عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بار تولیاد اندیشاه دارد.   

نجا که ضریب مسیر مثبت است عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت و تایید گردید و از آ دوم نابراین فرضیهببه دست آمد    485/16

نجا که آ تایید گردید و ازسوم بنابراین فرضیه    به دست آمد t  181/3 معناداری بر تروی  اندیشه دارد. بر اساس آزمون فرضیه سوم مقدار

 بر اساس آزمون فرضیه چهارم مقدار ضریب مسیر مثبت است عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر اجرای اندیشه دارد.

t  408/3 نجا که ضریب مسیر مثبت است اجرای اندیشه بر عملکرد سازمانی تاثیر چهارم تایید گردید و از آبنابراین فرضیه    به دست آمد

نجاا کاه   پانج  تاییاد گردیاد و از آ   بنابراین فرضایه   به دست آمد  t  115/3 بر اساس آزمون فرضیه پنج  مقدار دارد. اری ثبت و معنادم

باه   t  046/6 مقدار شش .بر اساس آزمون فرضیه  دارداری ضریب مسیر مثبت است تروی  اندیشه بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناد

نجا که ضریب مسیر مثبت است اجرای اندیشه بار عملکارد ساازمانی تااثیر مثبات و      شش  تایید گردید و از آ  ن فرضیهبنابرای   دست آمد

تولید اندیشاه  تاروی  اندیشاه و اجارای اندیشاه در رابطاه باین عملکارد         با توجه با تایید تمامی فرضیه ها   نقش میانجی  دارد.اری معناد

انی و در نهایت نقش میانجی نوآوری سازمانی در رابطه بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکارد  مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازم

  034/0 میااان  باه  عملکرد مدیریت منابع انسانی از طریق تولید اندیشه  تروی  اندیشه و اجرای اندیشه به ترتیاب   لیا سازمانی تایید شد.

(  2014) 1و همکااران شیسیا (  2015لو و همکاران) تحقیقات نتای  تحقیق با نتای  دارد. رتاثی سازمانی عملکرد روی بر 065/0 و  084/0

 ( 1394صامدی ماوقر و رودگرناژاد )    ( 1394رحیمای ) (  2011(  گوندای و همکاران)2014(  کامیسون و ویالر لوپا)2014و لین) کاالی

 .ه  راستا می باشد (1393داوری ) ( 1394ش )خسرو من ( 1394داودنیا و همکاران ) ( 1394مرتضوی و باقرزاده )

طراحای و اجارا   کارکنان برای های آموزشی برنامه شودها پیشنهاد میبا توجه به نتای  تحقیق به منظور بهبود عملکرد و نوآوری به سازمان

ارائاه  مسئولیت هاای کااری کارکناان     تعاریف روشنی از و ارتباطات دوستانه به منظور کارکنانو  رانیمدشود  سازوکارهای ارتباطی برای 

هاای کااری خاود صاورت     به منظور تصمی  گیری در مورد روش برای کارکنانتیویض اختیار   گردد  مسیرهای شغلی روشن تعریف گردد

فتاری در فارد و  که زمینه تغییرات ر صورت گیرد برای ارائه هر نو  آموزشی از ابتدا به فکر تاثیر عملی آن آموزش بوده و تمهیداتیو  گیرد

 یبارا  کارکناان توساط   دیا جد یهادهیا با توجه به اینکه منظور از نوآوری عواملی چون  خلقد. ایجاد کن را  تحوالت عملکردی در سازمان

  ورانهنوآ یهادهیاز ا   حمایتمشکالت یبرا یاصل یهاحلراهایجاد   خروش از کار دیجد یو اباارها هاکیها  تکنروش  جستجوی بهبود کار

نوآورانه به کار  تیکر  تعریف دیمی یهانوآورانه به روش تیکر  تبدیل نوآورانه یهادهیا یاعضا برا   تشویقنوآورانه یهادهیا یبرا ارائه تاییدیه

 هایند فعالیتشود که جهت تسهیل فرآیتوصیه می به مدیران رواز اینباشد  می تیکر نوآورانه یاثربخشو ارزیابی  کیستماتیس یهابا روش

اطالعاات و   هات توساعه آنهاا  باه زیرسااخت فنااوری      در سازمان و افاایش دسترسی به اطالعات دقیاق و الزم ج  رویکردهامربوط به این 

ابعاد مختلاف   ه کارگیریها به عنوان سرمایه سازمان بنگرند و بودجه الزم را جهت بی ان خود توجه کرده و به این فناورارتباطات در سازم

های موجاود   انداز سازمان  رهنمودها و استراتژیافراد را تشویق کنند که در چارچوب چش  مدیران اختصا  دهند و  در تمام واحدها آن

 مسئولیت تصمیمات را متقبل شوند. 

 

 

 

 

                                                           
1 Adam et al 
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