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باشد. مدیریت استراتژیک منابع نیروی انسانی عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت می: چکیده

انسانی، روشی برای تصمیم گیری درباره مقاصد و طرح های سازمان می باشد و در این راستا، هم به نیازهای 

مدیریت تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین  ایه انسانی توجه دارد و هم به توسعه قابلیت های فرآیند.سرم

پردازد. پژوهش از حیث هدف ورانه با رویکرد مدیریت دانش میآمنابع انسانی و عملکرد نو استراتژیک

نورد مجتمع  یران ارشدکلیه رؤسا و مدباشد. جامعه آماری پژوهش پیمایشی می -کاربردی و از نوع توصیفی

ها از مدل معادالت تجزیه و تحلیل داده و جهت ها پرسشنامه بودهوری دادهابزار جمع آ باشد.می فوالد گیالن

استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد  SPSS18و نرم افزار AMOS81 توسط نرم افزار ساختاری

منابع انسانی بر  استراتژیک مدیریتچنین یر دارد و همثتأ وری سازمانیع انسانی بر نوآمناب مدیریتکه 

 ثر است.ؤم وری سازمانیمدیریت دانش همچنین بر نوآثیر دارد و مدیریت دانش تأ

 فوالد گیالن نورد ، مجتمع، مدیریت دانشنوآوری سازمانیمنابع انسانی،  استراتژیک مدیریتواژگان کلیدی: 

 مقدمه
ن یا شرکت، نظام مدیریت منابع انسانی آن است که تأثیر زیادی روی عملکرد سازمان ماهای هرسازترین نظامیکی از مهم

 (.8،1188دارد)سانچز و سوریانو

وری هرسازمان به رفتارو عملکرد نیروی انسانی ین است. در حقیقت، بازدهی و بهرههای نونیروی انسانی، سرمایه اصلی سازمان

ها نسبت به هم های سنجش میزان برتری سازمانها، از جمله شاخصسازمان در آن سازمان وابسته است و کارکنان شاغل

 .هستند

ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در نوآوری به عنوان یک عنصر فعال کننده حیاتی برای شرکتاز سوی دیگر، 

باشند، در زمینه اعمال ی برخوردار میآوری باالترهایی که از نو. شرکتیدآمحیط پیچیده و در حال تغییر امروزی به شمار می

های جدیدی را خواهند داشت که به آنها تر عمل نموده و توانایی توسعه قابلیتهای در حال تغییر سریعواکنش در برابر محیط

 (.1112، 1هونگ و چندهد به عملکرد بهتری دست یابند)اجازه می

                                                            
7.Sanchez & Soryano 

8.Huang & Chen 
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 یبرا را سازمانی تا تخصص بگذارند تاثیر یانسان یهسرما یرو است ممکن ها ازمانس ،انهنوآور عملکردانجام  ویجاد ا یبرا

   .دهند توسعه یدجد یها یدها یجادا

 یبرا کارکنان زشیانگ و لیتما موجب تا کنند و اعمال نییتع را یراهبرد اقدامات از یا است مجموعه ممکن هاسازمان

 شوند. در ینوآور عملکرد مثل اهداف سازمان یبرا یسازمان تخصص وسعهت منظور به آگاهانه اقدامات انجام در مشارکت

در حقیقت اقدامات منابع انسانی،  باشد، مهم و کنندهتیهدا ینوآور یهاتیفعال یبرا تواندمی یانسان منابع اقدامات جه،ینت

وظایف شغلی خویش و در افراد در انجام  ها و رفتارها، گرایشها برای شکل دادن و تأثیر گذاری بر مهارتابزار اصلی سازمان

 (.1112)مونتس، هاستنوآوری سازماننتیجه، نیل به اهداف به منظور بروز 

 و ییشناسا درسازمان را تخصص و دانش که دهد اجازه هاسازمان به است ممکن یانسان منابع تیریمد یراهبرد اقدامات رایز

توانند ها مییین نمودن و اعمال مجموعه ای از عملیات منابع انسانی، سازمانبه وسیله تع (.1112رند)اسکاربرو، یبگ کار به

تمایل و انگیزه افراد را برای انجام این عملیات حساس به منظور افزایش و توسعه تخصص سازمانی در جهت نیل به نوآوری 

 مستلزم آگاهانه اقدامات نیا باشد. یم فیاوظ درباره آگاهانه ده اقداماتیچیپ جهینت دانش، حال هر به سازمانی افزایش دهند.

بنابراین نقطه آغازین نوآوری شدیدٌا . دهند بهبود را عملکرد تا کنند تالش و دهند انجام را فیوظا افراد بخواهند که است نیا

 های اصلی در فرایند خلق ارزش و نوآوری وابسته است.به دانش و تخصص و تعهد منابع انسانی به عنوان ورودی

بــا اســتفاده از اقــدامات متمــایزمــدیریت منــابع انــسانی همچــون اســتخدام، آمــوزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد و 

ترکیبات متفاوتی از این (. 8228) دامن پور، پاداش، سازمان ها میتوانند کارکنان را وادار به تفکر خالقانـه و نوآوری کنند

شود. اقـدامات مـدیریت منـابع انسانی چندین پیامد مدیریت منابع انسانی نوآورانه متجلی می اقدامات در چارچوب پارادایم

شود. دوم اینکـه، از طریـق تر سازمان میاول اینکه، باعـث انتقـال حـق مالکیـت از مـدیران بـه کارکنـان و سطوح پایین ،دارد

درون  "ظرفیـت حـل مـساله  "سـتای حـل مـسائل و ارتقـا ی تخـصیص مـشوق هـا، باعـث افـزایش تالش کارکنان در را

از ابتکارات مدیریت منابع انسانی نوآورانه سطح عملکرد منابع انسانی را  ی مستمرکه استفادهشود و در نهایت اینسـازمانی می

ها شـده و باعـث افـزایش انبخشد چرا که منجـر بـه تغییـرات مـستمر در مهـارت هـای پرسنلی مورد نیاز سازمبهبود می

 (.8228)شاو، شـودتقاضـاهای مهـارتی هـر شـغل مـی

 تکامل شکل را دانش مدیریتها افراد هستند، می توان به دلیل این که اداره کنندگان اصلی دانش در سازماناز سوی دیگر،

  دانست. انسانی منابع مدیریت یافته

 انگیزش و سازماندهی اکتساب، در که گرفت نظر در کارکنان استراتژیک مدیریت انعنو به توانیم را انسانی منابع مدیریت

 ایجاد هنگام در ،مشترکند اهداف و هافعالیت دارای دانش مدیریت و انسانی منابع مدیریت .است متمرکز انسانی منابع

 سراسر در و سازمان داخل رد ها شبکه و ارتباطات جریان همچنین و کارکردی متقابل همکاری ،تیم کاری، دهایواح

 بین که را مختلفی هایفعالیت ما کنیم مقایسه انسانی منابع مدیریت فرایندهای با را دانش مدیریت چرخه اگر مرزها

 هانآ به کمک و افراد برجسته استخدام برای دانش کسب. یافت خواهیم مشترکند دانش مدیریت و انسانی منابع مدیریت

 ای حرفه های شبکه در مشارکت برای افراد کردن تشویق همچنین و باشدیم آنها ای حرفه و یشخص رشد و یادگیری در

 (.1112)اتلیک و استاورو،  یابند می گسترش سازمانی مرزهای ماورای در که عملیاتی با ارتباط و

  .است گرفته رارق بحث مورد گرانپژوهش و محققان از تعدادی توسط دانش مدیریت در انسانی منابع مدیریت نقش 

 لتسهی عنوان به دانش مدیریت در را انسانی منابع نقش (8222)آرمسترانگ، کارکنان مدیریت پژوهشگر مثال عنوان به

 کارکه و کسب طرحهای تهیهو  کردن هماهنگ مسئولیت ،ها کنفرانس و ها هپروژ، ها کارگاه طریق از آموزش امر کننده

(، استدالل کردند که مدیریت دانش به راستی برشخص 1111یحنی و گاه ) داند.می تاس یادگیری هایفعالیت نتایج شامل

 پذیرد.انسان متمرکز است و شیوه های مدیریت دانش از مدیریت منابع انسانی تأثیر می
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ربوط به مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و رشته های مشابه مانند مدیریت سرمایه فکری و مدیریت اطالعات، به مسائل م

وری آ( نشان داد که فرایند نو1111افزایش نقش دانش در سازمانهای معاصر و اقتصاد از زوایای مختلف توجه دارند. اسکاربرو)

 که مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی باهم در داخل سازمان مرتبط باشند.  گرددزمانی تسهیل می

مجتمع در  مدیریت دانشتوجه به نقش با  نوآوری سازمانیمنابع انسانی بر  استراتژیک مدیریتدر این پژوهش به بررسی تأثیر 

رشد تعالی سازمانی شرکت در ، شرکت فوالد گیالنهای اصلی که یکی از مأموریتبا توجه به اینپردازیم. میفوالد گیالن 

ها و در حقیقت ذهن خالق ع از فرصتبرای دستیابی به این هدف مهم، نیاز به نوآوری، استفاده به موق، باشدمی مقیاس ملی

توجه به لذا  گردندها توسط کارکنان و پرسنل مشغول به خود تعریف میکه سازمانباشد و با توجه به اینسازمانی ضروری می

و نیاز به یادگیری مستمر و  سطح تخصص و دانش نیروی انسانی مشغول و توسعه مدیریت دانش در فرهنگ و باورهای افراد

مدیریت لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  ی کارکنان بسیار قابل اهمیت می باشد.ای سطح تخصصارتق

  تأثیر گذار است؟ فوالد گیالن نورد مجتمعدر  نوآوری سازمانی منابع انسانی از طریق مدیریت دانش بر استراتژیک 

 مبانی نظری پژوهش

 نوآوری

باشد و طیف کاربردهای آن نیز به ای در حال مطرح شدن میسازمانی به طور فزایندههای اهمیت و ضرورت نوآوری در محیط

(، نوآوری را به عنوان فعالیتی برای 8211) 8دی وان باشد. برخی از محققان مانند وانرونده ای در حال گسترش میطور پیش

نظر وی فرآیند نوآوری بیش از ایجاد و یا ابداع ایده اند. از توسعه ایده، اجرا، واکنش و تغییر آن در صورت لزوم تعریف کرده

های جدید های درگیر در توسعه واجرا است. در واقع، فرآیند نوآوری به عنوان توسعه و اجرای ایدهجدید است که شامل فعالیت

 باشد، میکنندهای نهادی و سازمانی مشارکت میتوسط افرادی که در طول زمان در تبادل با دیگران تغییر زمینه

( نوآوری استفاده از دانش فنی واجرایی جدید برای ارائه محصول جدید و یا خدمت به مشتریان که شامل 1112از نظر یولین) 

باشد. البته همسو با کاربردهای وسیع و گسترده شود، میها میها و پروژهتجهیزات، محصوالت، خدمات، فرآیندها، سیاست

 نظران مختلف از آن ارائه شده است:یف متعددی از سوی صاحبها، تعارنوآوری در سازمان

های های جدید جهت ایجاد محصوالت، خدمات یا فعالیت( نوآوری را شناسایی و استفاده از فرصت1112سوبرامانیام ویوندت)

 کنند.کاری جدید تعریف می

های جدید برای بکاربردن و تسهیل نتایج کسب ایده اند: ایجاد دانش وگونه تعریف کرده( نوآوری را این1112چن وهمکارانش) 

وکار جدید، هدفگذاری برای بهبود فرایندها و ساختارهای داخلی تجارت و ایجاد محصوالت و خدمات متحرک) چن وهمکاران، 

1112.) ، 

 نوآوری سازمانی

باشد. موفقیت قاء در بازار جهانی میفهم، درک و توجه به نوآوری در سازمان به عنوان یک روش کار پیچیده و مبارزه جهت ب

هایی جهت پویایی و اقتصادی هر سازمان به طور فزاینده ای متأثر ظرفیت و توانایی جهت تمرکز و تخصص یافتن در فعالیت

ها و حتی فراتر از آن برای پدید به یک چالش در سطح سازمانباشد. مدیریت نوآوری جهت رسیدن برتری رقابتی سازمان می

 دن سیستم اقتصادی مطلوب بسیار ضروری است. آور

 از بسیاری (.8212اردکانی، د)شومی محسوب محور های دانشسازمان بقای و موفقیت بر مؤثر عوامل از یکی نوآوری امروزه

 (.8212معطوفی، ( اندکرده معرفی انکارناپذیر ضرورت یک عنوان به تمایز را ایجاد و نوآوری نظران، صاحب

 کاری در روال سازمان که جدید های پروژه و شده، ثبت گزارشهای آشکار، دستاوردهای تعداد بررسی اغلب با آورانهنو عملکرد

 نشان نیز رقبا با نو فرایندهای و جدید کارکرد محصوالت و کیفیت مقایسه همچنین . شود می تعیین گیرد، می عهده بر خود

 (.1188است)هونگ،  سازمان کردن عمل نوآورانه دهنده

                                                            
7. Van De van 
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بطور کلی اگر سازمانی در جهت نوآوری اقدام جدی انجام ندهد، قطعاٌ با شکست روبرو خواهد شد. زیرا نرخ باالی تغییر و 

های غیرپویا و بدون خالقیت و نوآوری خواهد شد. توسعه علم و فناوری و ورود کاال و خدمات جدید موجب حذف سازمان

به یک سازمان بسته، می بایست سازمانها روح خالقیت و نوآوری را در ازمان بنابراین برای جلوگیری از تبدیل شدن س

کالبدشان بدمند و در این بین کارکنان و کارشناسان سازمان بایستی همواره در جهت خالقیت و نوآوری گام برداشته و این 

 امر مهم باید بصورت فرهنگ سازمانی درآید) 

های کسب وکار برای تسهیل محصوالت جدید، با ه عنوان خلق دانش جدید و ایده(،  نوآوری را ب1112بارقه و همکارانش)

 تعریف کرده اند) بارقههای کسب وکار داخلی، ساختار وایجاد بازار به سوی محصوالت و خدمات هدف بهبود فرآیند

 (.8211، 1112، 8وهمکاران

های اداری، خگویی به تغییرات محیطی، نوآوری در رویهپاسهایی از قبیل: در این پژوهش متغیر نوآوری سازمانی با مؤلفه

نوآوری در سیستم کنترل فرآیند، استفاده نوآوری در ساز و کارهای کل سازمان، استفاده بهینه در فناوری جدید، استفاده از 

 شود.هزینه سنجیده میولوژی موجود و استفاده از فرآیندهای جدید جهت کاهش تکن

 مدیریت دانش

مفهوم دانش و هم چنین وجود رویکردهای مختلف در زمینه مدیریت دانش باعث گردیده است تا نگرش واحدی در پیچیدگی 

ای است که به (، اعتقاد دارد برخی تعاریف از مدیریت دانش به گونه8221)1خصوص مدیریت دانش شکل نگیرد. سوکنانان

دانش اصطالحی است که جایگاه مهمی در نظریه و عمل  مدیریت ها تنزل داده است.راحتی آن را تا سطح مدیریت داده

ها برای رسیدن به  شود که از طریق آنها، سازمانمدیریت پیدا کرده است. این مفهوم برای توصیف   فراگردهایی استفاده می

ه عبارت دیگر مدیریت دهند. بپردازند و آن را در دسترس همه کارکنان قرار میبرتری رقابتی، به تولید و سازماندهی دانش می

 (.8211های همتاست)عالقه بند، دانش، فراگرد استفاده از سرمایه فکری برای تفوق سازمان در رقابت با سازمان

ها در زمینه یادگیری) درونی کردن دانش(، مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن سازمان (،1111)2از دیدگاه مالهوترا

 (.11، 1111کنند) مالهوترا، هایی را کسب مینش( و توزیع و انتقال دانش مهارتکد گذاری)بیرونی کردن دا

سازد. وی معتقد است که مشکل اصلی (، مدیریت دانش را در ارتباط با مفاهیم داده ، اطالعات و دانش مطرح می1118)2هالز

اطالعات و اطالعات را به دانش تبدیل نمایند؛ دانند چگونه داده ها را به ها نمیدر زمینه مدیریت دانش این است که سازمان

 .لذا بسیاری از سازمان ها در حد مدیریت داده و مدیریت اطالعات باقی مانده اند

دهد تا دانایی جدیدی را به شکل ایجاد، ها امکان می(، مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان1118)2از دیدگاه شاین

های سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد ی از ویژگیاو بدین ترتیب گستره اعتبار، پخش و کاربرد بکارگیرد

  .هوشمندانه تر بهبود بخشد

(، مدیریت دانش ساز وکاری جهت ایجاد محیط کاری که در آن دانش و تخصص به آسانی توزیع 1112)8از نقطه نظر اسمیت

ان مناسب در اختیار افراد قرار گیرد، به گونه ای که آنها بتوانند به شود و ایجاد شرایطی که دانش و اطالعات بتواند در زم

 .باشدصورت موثرتر و با کارایی بیشتر فعالیت کنند، می

                                                            
7.Baragheh et al 

8. Sooknanan 

7. Malhotra 

8. Halz 
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 داند که مبتنی بر چهار رکن است:(، مدیریت دانش را فرایندی می1118)1هاینس

 شود.میمحتوا: که به نوع دانش) آشکار یا نهفته بودن( مربوط  -8

 ی به مهارت هایی جهت استخراج دانش.دستیاب -1

 فرهنگ: فرهنگ سازمان ها باید مشوق دانش و اطالعات باشد. -2

 سازماندهی: سازماندهی دانش های موجود. -2

المللی که در بسیاری از زمینه های فن آوری اطالعات به پژوهش، تحلیل و ای بینچنین گروه گارتنر، در حکم موسسه هم

 است:ز دقیق ترین تعاریف مدیریت دانش را به شرح زیر ارائه دادهپردازد، یکی امشاوره می

ای علمی است که شیوه برخورداری از حمایت دوجانبه را برای ایجاد، تصرف، سازماندهی و استفاده از مدیریت دانش رشته

 (.11، 8212، 2کند)برونواطالعات تشویق می

ایجاد دانش جدید، کسب دانش مشتری و کسب  ،ثل دانش عرضه شدههایی مدر این پژوهش، متغیر مدیریت دانش با مؤلفه

سازی انواع منابع و دانش، انتقال دانش سازمانی، پاالیش دانش، استفاده از دانش دانش به منظور توسعه خدمات جدید یکپارچه

ش در میان شرکای تجربی و استفاده از دانش به منظور حل مشکالت جدید مثل توزیع دانش در کل سازمان، توزیع دان

 شود.تجاری، سیستم استاندارد پاداش برای تسهیم دانش و تسهیل اشتراک دانش سنجیده می

 منابع انسانی مدیریت استراتژیک

(، معرفی گردید. آنها معتقد بودند که 8212مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اولین بار توسط فامبرن و همکارانش)

بتوانند کارا عمل کنند، وجود سه عنصر اساسی ضروری است: مأموریت و استراتژی، ساختار سازمانی، برای این که شرکت ها 

 مدیریت منابع انسانی.

گردد و ها استراتژی را به عنوان فرایندی معرفی نمودند که از طریق آن مأموریت اساسی و اهداف اصلی سازمان تعیین میآن

مدیریت در تعریفی دیگر،  کند.ز منابع خود برای حصول به اهدافش استفاده میفرآیندی است که از طریق آن سازمان ا

های مدیریت منابع انسانی در جهت تحقق ی منابع انسانی و فعالیتریزی شدهابع انسانی به معنی الگوی برنامهاستراتژیک من

ها برای نسانی بدان معناست که سازمانبه عبارت دیگر مدیریت استراتژیک منابع ا (.8222، 2مک دوفیاهداف سازمان است)

تا این منابع، رفتار و  مایندیابی به اثربخشی بایستی منابع انسانی خود را با کارکردهای بلندمدت این مدیریت اداره بندست

 (8212، 2فومبورن و همکارانهای مورد نیاز را متناسب با محیط درونی و بیرونی سازمان انجام دهند)صالحیت

ها به منظور فراهم کردن منابع انسای مناسب و استراتژیک منابع انسانی دارای کارکردهایی است که در سازمانمدیریت 

و توانند در مهارت، نگرش ها میانشود و در واقع، با اجرای این کارکردها، سازمهماهنگ برای تحقق اهداف سازمان اجرا می

 (.1112د و به اهداف سازمانی دست یابند)کولینز و کالرک، ها نفوذ کنننرفتار کارکنان متناسب با شغل آ

                                                                                                                                                                                         
9. Smith 

5.Haines 

Bruno .6 
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 کارکردها ایدر مطالعه مثالً اند؛ گرفته نظر در متنوعی کارکردهای انسانی، منابع استراتژیک مدیریت برای نظرانصاحب

دید)دلری و خدمت و توسعه شغلی مشخص گر پاداش ،کارکنان امنیت ، محور - نتیجه ارزیابی ،آموزش ،شغلی مسیر شامل

 (.8221، 8دیوتی

در مطالعه دیگری، کارکردهای استراتژیک و جهانشمول منابع انسانی کارمندیابی، انتخاب، جبران خدمات، مشارکت کارکنان و 

(. در پژوهشی دیگر، ارزیابی عملکرد و پاداش خدمت به این کارکردها اضافه 8222آموزش تشخیص داده شد) هارل و زفریر، 

( و نیز در تحقیقی تأمین منابع انسانی، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش خدمت، مشارکت 1112نز و کالرک، کولی گردید)

 (.1112اند)چن و هانگ، کارکنان جزء کارکردهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی شده

منابع انسانی  مدیریت استراتژیکبه طور کلی تعریف دقیقی از اقدامات منابع انسانی در دسترس نیست. در این پژوهش، متغیر 

 شود.های بسیج منابع و امکانات، آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، ارزشیابی خدمات و جبران خدمات سنجیده میبا مؤلفه

 

 

 مدیریت دانشمنابع انسانی و  مدیریت استراتژیکارتباط بین 

م با خلق محیط حمایتی بدست آمده که مشکالت برای ایجاد ایجاد دانش از طریق مدیریت منابع انسانی برای افراد، گروه وتی

 (.1112، 1کشد)اتلیک و استاورومیراه حل و نوآوری سازمانی را به چالش 

ها است رای کسب منافع در محدودیت سازمانمدیریت دانش در یک نگاه دقیق به معنای توسعه، اشتراک و بکارگیری دانش ب

های پژوهشگران در خصوص وابستگی شود. یافتهبه عنوان مدیریت کارکنان سازمانی تعریف می و مدیریت منابع انسانی معموالٌ

 مدیریت دانش و منابع انسانی، حاکی از ارتباط و وابستگی تنگاتنگ کارکنان و مدیریت دانش است. 

اد دانش است، پس مدیریت منابع ترین منبع افرثر است و اگر با ارزشنسانی اداره کردن افراد به طور مؤاگر مدیریت منابع ا

 (.8228دانش با هم ارتباط نزدیکی دارند)کلیدبری وهمکاران،  انسانی و مدیریت

ها مهم برداری از دخالت و مشارکت کارکنان از طریق مدیریت دانش برای سازمان( معتقدند که بهره1112کولینز وکالرک)

صلی به استنباط و تقویت دانش کارکنان و تخصصی کردن نیازهای نسانی رویکردهای امنابع ا مدیریت استراتژیکاست و 

 اصلی سازمان است.

( بیان کردند که اقدامات منابع انسانی راهبردی به طور مثبتی با ظرفیت مدیریت دانش مرتبط است و این 1112چن و هانگ)

 خود نیز بر عملکرد نوآوری اثر مثبت دارد.

سازمان اسپانیایی نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر  12بررسی به عمل آمده از  ( در1181هم چنین پاستور و همکاران)

 گذارد.انگیزش، اشتراک و نگهداری دانش کارکنان تأثیر می

 نوآوری سازمانیمنابع انسانی و  مدیریت استراتژیک ارتباط بین

های مختلف، ها در بخششرکت بر عملکرد نوآوری( در بررسی تأثیر اقدامات جدید مدیریت منابع انسانی 1112فوس) الرسن و

های جمع آوری های کیفیت، سیستمانسانی را شامل گروه های کاری میان رشته ای، چرخه متغیر مدیریت منابع 2

ریزی شده، تفویض مسئولیت، ادغام وظایف، پرداخت مبتنی بر عملکرد، آموزش پیشنهادهای کارکنان، چرخش شغلی برنامه

                                                            
8. Delery &Doty 
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ارجی شرکت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که عملکرد نوآوری چهار بخش تولیدی در یک بخش داخلی و خ

 متغیر مدیریت منابع انسانی در ارتباط است. 2مخابراتی با اکثر 

ارزیابی عملکرد و (، با استفاده از چهاربعد اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل کارمندیابی، آموزش، 1188)8یونت و همکاران

 پرداخت نشان دادند که سیستم اقدامات مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم با ابعاد چندگانه عملکرد در ارتباط است.

( تحقیقی تحت عنوان شیوه های استراتژیک منابع انسانی و نوآوری محصول انجام داد. آزمون تجربی 1111)1بیوجلزدیجک

تولید شرکت هلندی، اهمیت استقالل کاری، آموزش و پرداخت مبتنی بر عملکرد برای  211این تحقیق در یک نمونه از 

دهد. با توجه به نوآوری های رادیکال، نتایج به اهمیت استقالل کاری و ساعات کاری انعطاف پذیر نوآوری افزایشی را نشان می

کردن  رادیکال، نوآوری های افزایشی برای سازماندهیدهد که در مقابل نوآوری های این پژوهش نشان میاشاره دارند. یافته

توانند خروجی افزایشی نوآورانه های منابع انسانی، مدیران میباشند. به این مفهوم که با اجرای برخی از شیوهنسبتاٌ آسانتر می

 شرکت را افزایش دهند.

های سانی بر عملکرد نوآورانه در شرکتمنابع ان ثیر اقدامات استراتژیک( پژوهشی تحت عنوان بررسی تأ8228)محقر و همکاران

دهد که ظرفیت مدیریت دانش اثری مثبت و معناداری بر قطعه ساز خودرو به انجام رساندند. یافته های این پژوهش نشان می

طور غیر مستقیم و  اتژیک منابع انسانی اثری معنادار بر عملکرد نوآورانه ندارد، ولی بهعملکرد سازمانی دارد، ولی اقدامات استر

پنج بعد  تواند اثر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه داشته باشد. همچنین از بینبا تاثیر بر ظرفیت مدیریت دانش می

 اقدامات استراتژیک منابع انسانی تنها آموزش و جبران خدمات بر عملکرد نوآورانه اثر مثبت و معناداری داشتند. 

 سازمانی وآوریارتباط مدیریت دانش و ن

شناسایی عوامل مهم و حیاتی در نوآوری جهت ارائه خدمات و تولید بهترو در نتیجه برتری رقابتی امری ضروری است و 

توان آن را فرآیندی دانست که از ورود دانش به سازمان شروع و توان با مدیریت دانش این نوآوری را بهبود بخشید و میمی

یابد که برآیند این فرآیند مدیریت دانش نام دارد) باقری نژاد و قهاری، وری در سازمان ادامه میتارسیدن دانش به مرحله نوآ

8211.) 

ها و اقدامات باید در راستای مدیریت جهت دستیابی به نوآوری و در پی آن کسب مزیت رقابتی پایدار بخش اعظم فعالیت

 نماید.گیری کلی مدیریت دانش را مشخص مینی، چارچوب و جهتدانش سازمان قرار گیرد. در این راستا بینش شفاف سازما

تواند به نوآوری کمک نموده و آن را به جلو پیش ببرد. های کار متنوع و گسترده میها و روشمدیریت دانش به وسیله تکنیک

ریت دانش قابل انطباق های نوآوری و فرآیندهای مدیبه طور کلی متخصصان مدیریت دانش بر این عقیده هستند که مکانیزم

 (.8211هستند) محمدزاده، 

هایی که شان به این نتیجه دست یافتند که مدیریت دانش از طریق استقرار سازمان(، در تحقیق1181)2سیبوچی و مارتین

 ورانه مؤثر باشد.آتواند بر عملکرد نوشان دارند، مینوآوریهای یک چارچوب اثربخش برای اجرای استراتژی

( به این نتیجه رسیدند که فرایندهای مدیریت دانش از قبیل 1182)8( و کاستر و همکارانش1188)2سائنز ن آرامبرو وهم چنی

 نوآوریساختاری بر  و ایهای دانشی از قبیل سرمایه انسانی، رابطهدانش و دیگر سرمایهاکتساب دانش، تسهیم دانش، خلق 

 تاثیرگذار است.
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های به دست آمده پردازد؛ یافتهبر یادگیری سازمانی و نوآوری می ثیر مدیریت دانشررسی تأ( به ب8221یرپور و یعقوبی)دل

ثیر وری سازمانی دارد. مدیریت دانش تأحاکی از آن است که یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری بر مدیریت دانش و نوآ

 مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد.

پردازد؛ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های (، به بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری می8228یوسفی و همکاران)

آن است که بین مدیریت دانش و نوآوری ارتباط معنی داری وجود دارد و با توجه به مدیریت دانش می توان  پژوهش، حاکی از

 ها شد.موجب افزایش نوآوری در سازمان

 الگوی مفهومی پژوهش

(، با استفاده از چهاربعد اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل کارمندیابی، آموزش، ارزیابی عملکرد و 1188)1و همکاران یونت

 .پرداخت نشان دادند که سیستم اقدامات مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم با ابعاد چندگانه عملکرد در ارتباط است

( به این نتیجه رسیدند که فرایندهای مدیریت دانش از قبیل اکتساب 1182)2نش( و کاستر و همکارا1188)2آرامبرو وسائنز

ساختاری بر عملکرد نوآورانه  و ایهای دانشی از قبیل سرمایه انسانی، رابطهیم دانش، خلق دانش و دیگر سرمایهدانش، تسه

 ثیرگذار است.تأ

هایی که د که مدیریت دانش از طریق استقرار سازمانشان به این نتیجه دست یافتن(، در تحقیق1181)2سیبوچی و مارتین

 آورانه مؤثر باشد.تواند بر عملکرد نوشان دارند، مینوآوریهای یک چارچوب اثربخش برای اجرای استراتژی

( دریافت که مدیریت دانش تأثیر مستقیمی بر عملکرد مالی دارد و موجب بهبود عملکرد محصوالت جدید 1181وکارو)

 شود.می

منابع انسانی بر انگیزش،  مدیریتسازمان اسپانیایی نشان داد که  12( در بررسی به عمل آمده از 1181استور و همکاران)پ

 گذارد.اشتراک و نگهداری دانش کارکنان تأثیر می

رد نیاز در گرا و تعویض مو( به این نتیجه رسیدند که مدیریت مؤثر دانش باعث تسهیل ارتباطات دانش8222نوناکا و تاکوچی)

 دهد.مندی های جدید افزایش مینها و تواشود و در نهایت اجرای نوآوری را از طریق توسعه دیدگاهفرآیند نوآوری می

که به عنوان متغیر  "نوآوری سازمانی"بربه عنوان متغیر مستقل  "منابع انسانی مدیریت استراتژیک"تأثیردر تحقیق حاضر 

 نش بر آن در نظر گرفته شده است، سنجیده می شود.وابسته و با رویکرد مدیریت دا
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 مدل مفهومی پژوهش. 8شکل

 فرضیات پژوهش

 ثیر دارد.فوالد گیالن تأنورد مجتمع در  وری سازمانیآنو مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر -8

 ثیر دارد.د گیالن تأفوالنورد مجتمع منابع انسانی بر مدیریت دانش در  مدیریت استراتژیک -1

 ثیر دارد.فوالد گیالن تأنورد مجتمع در  نوآوری سازمانیمدیریت دانش بر  -2

 ثیر دارد.فوالد گیالن تأنورد مجتمع با توجه به مدیریت دانش در  نوآوری سازمانیمنابع انسانی بر  مدیریت استراتژیک -2

 روش شناسی پژوهش

مجتمع با رویکرد مدیریت دانش در  نوآوری سازمانیمنابع انسانی بر  استراتژیکمدیریت سنجش تاثیر  هدف از پژوهش حاضر

پیمایشی است.  -پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی باشد.می نورد فوالد گیالن

است و نمونه آماری به دلیل گیالن فوالد  نورد مجتمعدر تن از مدیران و مسووالن ارشد  822جامعه آماری پژوهش شامل 

مدیر ارشد  822 حجم نمونه و جامعه برابر بالذا  گردد،برآورد میمدیر 822محدودیت حجم جامعه آماری از بین تعداد 

است. پرسشنامه مورد  باشد. در این تحقیق از روش میدانی و توسط پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شدهمی

سوال مربوط به سنجش متغیر  81باشد که ( می1118سوال بر اساس پرسشنامه گاتری) 22حاوی ن پژوهش، استفاده در ای

سوال مربوط به سنجش متغیر  81و  نوآوری سازمانیبه سنجش متغیر  سوال مربوط 2منابع انسانی،  مدیریت استراتژیک

و پایایی سواالت پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  مدیریت دانش می باشد. روایی سواالت پرسشنامه به روش روایی محتوایی

نوآوری ، 11/1منابع انسانی  مدیریت استراتژیکبه ترتیب برای متغیر  تعیین شده است که میزان پایایی سواالت پرسشنامه

( با SEMهای پژوهش از روش مدل معادالت ساختاری)برای آزمون فرضیه باشد.می 18/1 و مدیریت دانش 21/1 سازمانی

 استفاده شده است. SPSS18 و نرم افزار   AMOS81استفاده از نرم افزار 

 یافته های پژوهش

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

خالصه شده  8اسمیرنوف استفاده شده ،که نتایج آن در جدول -ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال بودن توزیع داده

 است:

 

 

 

 

 نوآوری سازمانی منابع انسانی مدیریت استراتژیک

 دیریت دانشم
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 اسمیرنوف -کولموگروف. نتایج آزمون 8جدول

 *سطح معنی داری بعد

مدیریت استراتژیک منابع 

 انسانی

222/1 

 112/1 نوآوری سازمانی

 221/1 مدیریت دانش

 می باشد. 12/1*سطح خطا 

 

بوده که نشان دهنده این  12/1، مقدار معناداری متغیرهای تحقیق باالتر از 12/1، در سطح خطای 8براساس نتایج جدول

های پارامتریک و تحلیل مسیر برای آمار استنباطی استفاده توان از آزمونها نرمال می باشد، لذا میع دادهت که توزیموضوع اس

 کرد.

 آمار توصیفی

 (. توصیف متغیرهای پژوهش1جدول)

 

مدیریت  مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

 دانش

 نواوری سازمانی

 212/2 212/2 128/2 میانگین

 221/1 112/1 111/1 انحراف معیار

 181/1 212/1 221/1 واریانس

 812 812 812 تعداد

 

 تحلیل مسیر

. در این پژوهش از برای بررسی فرضیات پژوهش، از تکنیک تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر استفاده شده است

( در مدل تحلیل MDیت دانش)( و مدیرOI)نوآوری سازمانی(، SMHRمنابع انسانی)مدیریت استراتژیک عالمات اختصاری 

 ه است.الت استاندارد نشان داده شدمسیر استفاده شده است. در ادامه مدل ساختاری در ح
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 . مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد8شکل

 

که بیانگر آن است که  ه شده،( ارائ2گیری مربوط به فرضیه اصلی در جدول )ی اندازههای کلی برازش الگودر ادامه شاخص

 ها به خوبی از الگوکنند که دادهها این مورد را تأیید میگیری از برازش خوبی برخوردار بوده و به عبارتی شاخصاندازهی الگو

 .کنندحمایت می

 

 میزان برازش مدل .2جدول
RMSEA CFI TLI IFI RFI NFI مدل 

 مین مدلتخ 221/1 121/1 122/1 122/1 222/1 112/1

عدد نزدیک به  8/1عدد زیر 
8 

عدد نزدیک به 
8 

عدد نزدیک به 
8 

عدد نزدیک به 
8 

عدد نزدیک به 
8 

میزان قابل 
 قبول

 

، در رابطه با ضرایب هریک از مسیرها و میزان تبیین کنندگی و   AMOS81درجدول فوق خالصه ای از خروجی نرم افزار

بنابراین ضرایب هرمسیر نشان دهنده میزان ارتباط هریک از ابعاد روی متغیر  ارتباط برای هر مسیر نشان داده شده است.

 در جدول زیر نشان داده شده است. 12/1در ادامه ضرایب مسیر متغیرها در حالت استاندارد و سطح خطای  پنهان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

SMHR OI 

KM 

0 

8 

881/2 

221/2 
118/2 
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 .ضرایب مسیر در حالت استاندارد  2جدول

سطح معنی  ضرایب مسیر متغیر جهت متغیر

 داری

 نتیجه

مدیریت 

استراتژیک 

 منابع انسانی

 تایید فرضیه 111/1 222/1 مدیریت دانش <--

مدیریت 

استراتژیک 

 منابع انسانی

 تایید فرضیه 128/1 882/1 نوآوری سازمانی <--

 تایید فرضیه 111/1 128/1 نوآوری سازمانی <-- مدیریت دانش

مدیریت دانش و 

مدیریت 

استراتژیک 

 منابع انسانی

 تایید فرضیه 111/1 281/1 نوآوری سازمانی <--

 

 نتایج و پیشنهادات پژوهش

مجتمع با رویکرد مدیریت دانش در  نوآوری سازمانیمنابع انسانی بر  مدیریت استراتژیکدر پژوهش حاضر به بررسی تأثیر 

 پردازیم که در ادامه نتایج حاصل شده ارائه داده شده است:می فوالد گیالننورد 

بوده که در  222/1 و مدیریت دانش منابع انسانی مدیریت استراتژیکضریب مسیر بین ا آزمون فرض انجام شده، مطابق ب

ثر خواهد بود بر مدیریت دانش مؤمنابع انسانی  مدیریت استراتژیکتوان گفت که معنادار می باشد. لذا می 12/1از سطح کمتر 

برومند و  ،(8228بهرامی و همکاران) ،(8222(، هاسالید)8221ر و گرهات)(، بک1118که نتایج این تحقیق با تحقیقات گاتری)

منابع انسانی سازمانی باید به  کهباتوجه به این خوانی دارد.مطابقت و هم( 8211(، محقر و همکاران)8211رنجبری)

ا دلسوزی و تعهد و بینشی باشند و ب گونه مشکلی در مقابل تغییرات محیطی سازمان نداشتههایی مجهز شوند که هیچکیفیت

ها، انرژی و فکر خود را در راستای تحقق مأموریت سازمانی بکار گیرند و پیوسته برای سازمان ارزش تمام توانمندی علمی،

مایه سرتواند یک جدیدی تولید کنند. نیروی انسانی دانش گرا، خالق و آگاه و سازگار با شرایط پیچیده محیطی می یفیهای ک

 (.8222سازمان تلقی گردد)حسن زاده وهمکاران، مهم برای 

 عملکرد، تیریمد شامل یانسان منابع تیریمد یراهبرد اقدامات ریتأث ییشناسا یبرا یمورد مطالعه دگاهید (، از1112کرین)

 شنهادیپ ها کردند. آن استفاده سازمان در  دانش میتسه شیافزا بر یرشغلیمس توسعه و کارکنان تعامل انتخاب، و استخدام

 را فهیوظ بر یمبتن یسازمان فرهنگ و ساختار با یسازمان در دانش میتسه تواندیم یانسان منابع تیریاقدامات مد که کردند

 .دهد بهبود

مستمر و در  آموزش و بسیج منابع و امکانات ایی مانندهها از طریق اجرای سیاستشود که سازماندر این راستا پیشنهاد می

، ب ارتقای سطح دانش کارکنان گردندهای جدید به کارکنان جهت انجام امور سازمانی موجنین انتقال مهارتچحین کار و هم

های کسب دانش  به منظور توسعه خدمات نوین و ارائه برنامه هایی به منظور ایجاد دانش جدید بر توجه به برنامه چنین هم

و افزایش عملکرد از بران خدمات و افزایش تعهد، کاهش جابجایی ارزیابی عملکرد و جشود. اساس دانش موجود توصیه می

 طریق تاثیر بر توسعه و انگیزش کارکنان باعث ارتقای مدیریت دانش شد.
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معنی دار بوده که در  نوآوری سازمانیمنابع انسانی و  مدیریت استراتژیکضریب مسیر بین مطابق با آزمون فرض انجام شده، 

 است.ثر مؤنوآوری سازمانی  برمنابع انسانی  مدیریت استراتژیکار می باشد. بنابراین می توان گفت معناد 12/1سطح کمتر از 

(، افجه و اسماعیل 8228محقرو همکاران)، ( 8222(، هاسالید)8221(، بکر و گرهات)1118نتایج تحقیق با تحقیقات گاتری)

 دارد.و مطابقت ( همخوانی 8211(، صادقی و حسین پور)8211زاده)

 نوآورانه یکار اقدامات یهاشاخصها ازآن .دادند قرار یبررس مورد را نوآورانه یکار اقدامات راتی(، تأث8222) 8یوسکیچنی

 نیتضم منعطف، یشغل یها هیرو ،یمیت کار انتخاب، و ، استخدامیقیتشو یها پرداخت شامل که کردند استفاده یمتفاوت

 شرح مثل یسنت دگاهید به نسبت نوآورانه یکار اقدامات نیا که داد نشان هاآن جینتا بود. آموزش و ارتباطات استخدام،

 نظارت با یساعت پرداخت و انعطاف، قابل ریغ و سخت یکار یهاهیرو محدود، یهاشغل

 .شودیم یباالتر یوربهره سطوح به منجر ق،یدق

های اداری، وری در رویهآبه تغییرات محیطی، نو ، پاسخگویی مناسبظور ارتقای اقدامات منابع انسانیبه مندر این راستا، 

، شودپیشنهاد می کارهای کل سازمانوری در سازوآنواز  استفاده  هم چنین توجه بیشتر به  وری در سیستم کنترل فرایند،آنو

نیز توصیه جهت تولید فرآیندهای جدید  استفاده از تکنولوژی موجود چنینهمو  استفاده بهینه در فناوری جدیددر ادامه 

با  و استفاده از فرایندهای جدید سطح نوآوری،چنین ارتقای چنین به منظور کاهش هزینه در سازمان و همهم ،شودمی

 گردد.می نیز توصیه باشد،اصطالح نوآوری در فرایند که از ابعاد عملکرد نوآورانه می

معنادار می  12/1و در سطح کمتر از  128/1د نوآورانه ضریب مسیر مدیریت دانش و عملکرمطابق با آزمون فرض انجام شده، 

(، بکر و 1118نتایج تحقیق با نتایج پژوهش گاتری) است.عملکرد نوآوری موثر  برتوان گفت مدیریت دانش باشد. بنابراین می

(، دلیرپور و 8222هم چنین با نتایج پژوهش الیکانی و فکری) رد.راستاست و مطابقت دا( هم8222(، هاسالید)8221گرهات)

 ( مطابقت دارد.8221(، محمدی و همکاران)8221یعقوبی)

ایجاد دانش جدید، کسب دانش  شود که سازمان به توصیه می ،نوآوری سازمانیبربه منظور ارتقای تاثیر مدیریت دانش 

ی داشته باشد. ه اتوجه ویژ یکپارچه سازی انواع منابع و دانشو مشتری و کسب دانش به منظور توسعه خدمات جدید 

استفاده از دانش به منظور حل مشکالت جدید مثل توزیع  به مسأله انتقال و پاالیش دانش سازمانی نیز توجه کند.چنین هم

دانش در کل سازمان، توزیع دانش در میان شرکای تجاری، سیستم استاندارد پاداش برای تسهیم دانش و تسهیل اشتراک 

 شود.پیشنهاد مینیز دانش 

مدیریت استراتژیک در فرضیه چهارم به بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین بق با آزمون فرض انجام شده، مطا

از طریق مدیریت  منابع انسانی مدیریت استراتژیکشود. برطبق نتایج پژوهش، پرداخته میسازمانی منابع انسانی و نوآوری 

به صورت مستقیم  منابع انسانی مدیریت استراتژیککه یر گذار است، در حالیثتأ نوآوری سازمانیبر  21/1دانش به اندازه 

از طریق مدیریت دانش تاثیر  منابع انسانی مدیریت استراتژیکدهد گذارد که نشان میتاثیر مینوآوری سازمانی بر 81/1

و  (، طالقانی8228همکاران) گذارد. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش احمدی ومی نوآوری سازمانی تأثیربیشتری بر 

 ( مطابقت دارد.8212(، میر فخرالدینی و همکاران)8212الهی) (، نقی زاده و8228همکاران)

 یها بخش در ها شرکت ینوآور برعملکرد یانسان منابع تیریمد دیجد اقدامات راتیتأث یبررس (، در1112الرسن و فوس)

 یآور جمع یهاستمیس ،تیفیک یها چرخه ،یا رشته انیم یکار یها وهشامل گر را یانسان منابع تیریمد ریمتغ 2 مختلف،

 عملکرد، بر یپرداخت مبتن ف،یوظا ادغام ، تیمسئول ضیتفو ، شده یزیر برنامه یشغل چرخش کارکنان، یشنهادهایپ

 و یدیتول بخش چهار ینوآور عملکرد که داد ها نشانآن جیدادند. نتا قرار یبررس مورد را شرکت یخارج و یداخل آموزش

 .است ارتباط در یانسان منابع تیریرمدیمتغ 2اکثر با یمخابرات بخش کی

                                                            
7. Ichniowski et al.  
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تحکیم و ارتقای میزان تاثیرات متقابل سه عامل ذکر شده، استفاده از فرایندهای جدید جهت کاهش هزینه،  لذا به منظور

تقای سطح مدیریت دانش پیشنهاد هت ارکاهش جابجایی و افزایش عملکرد از طریق تاثیر بر توسعه و انگیزش کارکنان ج

 شود.می

 

 

 منابع و مآخذ

(. هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی، فصلنامه 8211اعرابی، محمد. علیرضا، مقدم.)

 .822-812. صص1. شماره 1علوم مدیریت ایران. سال 

(. تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد 8228، فرج اله.)احمدی، ابراهیم. کراهی مقدم، سیروس. رحیمی

 سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری. دانشگاه علوم و تحقیقات. واحد خوزستان.

فرانس بین (. ارائه مدل نواوری با رویکرد مدیریت دانش در صنایع خودروسازی ایران. کن8222الیکانی، حامد. فکری، رکسانا.)

 . تهران. موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.18المللی مدیریت در قرن 

ها. مجله (. بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت8211افجه، علی اکبر. اسماعیل زاده، محمد.)

 .82-2. صص 1مدیریت توسعه و تحول. شماره 

(. تأثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر 8221ابراهیم. افخمی اردکانی، مهدی. )باباشاهی، جبار. غالمشاهی، 

 .812-12. صص 2. شماره1کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری. توسعه کارآفرینی. دوره 

رابطه ی ساده و چندگانه (. 8228بهرامی، سوسن. یارمحمدیان، محمد حسین. رجایی پور، سعید. بختیار نصرآبادی، حسنعلی.)

کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان. 

 .122-121مدیریت اطالعات سالمت. دوره نهم .سال ششم. صص 

انی و عملکرد نوآوری با تاکید بر نقش مدیریت (. اقدامات راهبردی مدیریت منابع انس8211برومند، مجتبی. رنجبری، مریم.)

 .22-28. صص 12دانش. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال ششم. شماره 

(. اثربخش ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان های موفق. پژوهش 8221جوادین، سیدرضا. فراحی، محمد مهدی.)

 .22-82 . صص8. شماره 81های مدیریت در ایران.  دوره 

البرز  بیمه در شرکت سهامی سازمانی نوآوری به گرایش با آفرین تحول رهبری بین رابطه بررسی (.8221) حمید چوپانی،

 تهران.  دانشگاه ارشد چاپ نشده(. کارشناسی نامه )پایان

با بهسازی منابع (. بررسی رابطه بین مدیریت دانش 8222حسن زاده، رضا. سید عباس زاده، میرمحمد. قالوندی، حسین.)

-112. صص 2. شماره 21انسانی از دیدگاه کارکنان اداری دانشگاه ارومیه. تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه. دوره 

118. 

 شرکتهای: مطالعه مورد سازمانها در نوآوری سطح و دانش مدیریت های رویه بین رابطه(. 8212) صبا خیابانی، عباس خادم

 .اصفهان دانشگاه(. نشده چاپ ارشد کارشناسی نامه پایان) اصفهان شهر منتخب اقتصادی هایبنگاه زیرمجموعه

(. ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری. دهمین 8221دلیرپور، مصطفی. یعقوبی، سعید.)

 ان. دانشگاه صنعتی امیر کبیر.کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران. انجمن مهندسی صنایع ایر
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 شماره ،8 دوره وابسته، صنایع و خودرو مهندسی. سازمانی نوآوری در آن نقش و دانش مدیریت(. 8211) محمد نجم، دهقان

 .21-22: صص ،81

 تبهر و (. شناسایی8212و رضایی دولت آبادی، حسین. ) اردکانی،سعید. کنجکاو منفرد، امیررضا.حکاکی، سید مسعود. سعیدا

 ماه.  بهمن 11 و 12شیراز،  کارآفرینی.  و نوآوری ساالنه مدیریت، کنفرانس اولین رویکرد. با نوآوری بر موثر عوامل بندی

  .ذهن آویز. تهران: نشر خالقیت و نوآوری(. 8212) هرامش ،ارژنو  لیشمیسا، ع

انسانی و نوآوری سازمانی در یکی از مراکز  (. ارتباط عملیات استراتژیک منابع8211صادقی،ابراهیم. حسین پور، مصطفی)

 نظامی. دانشکده علوم انتظامی.

 –(. رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت بیمه. فصلنامه علمی 8228طالقانی، احمد. بهشتی، محمود.)

 ترویجی. بیمه مرکزی.

 ت ویکم. تهران: نشر روان(. مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. چاپ بیس8211عالقه بند، علی)

(. بررسی تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش بر 8211محقر، علی. احمدی، امیر. محقر، فاطمه.)

 عملکرد نوآورانه. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات.

نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد (.8212ی. تاجدینی، کیوان.)معطوفی، علیرضا. تاجدینی، کیهان. آقاجانی، حسنعل

 .8212، 22، پیاپی 2سازمانی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 

 دانش، مدیریت  (.8212امیررضا.)منفرد، کنجکاو رضا؛ فر، طالعی حسن؛ سید نسب، حاتمی حیدر؛ سید میرفخرالدینی،

 .881-812ص ص ،1 شماره بازرگانی، مدیریت انداز چشم ، متوسط و کوچک شرکتهای در نوآوری عملکرد و دانش نوآوری

(. بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری. ابتکار و خالقیت 8228یوسفی، احسان. صادق فیضی، جعفر. سلیمانی، محمد.)
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