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 مقدمه
 بنه  صننعتی  اقتصاد از حرکتاست؛  متفاوت ها دوره سایر با مختلف از جهات حاضر عصر
 ینافتن  و اهمینت  یماد و فیزیکی های یهسرما شدن و کمرنگ محور دانش اقتصاد یسو
 از اجتمناعی  و یفکنر  دانشنی،  انسنانی،  هنای  یهسنرما  همچنون  یمناد  غیر های یهسرما
. اقتصاد دانش بنیان باعن   (5312، 1ونیساسیمپلیس و است ) عصر این مهم های ویژگی
انتخاب کنند و  خود راهبرد نوعینوآوری را به عنوان  ،ها سازمانتا بسیاری از  است شده

از طرین  ایجناد ننوآوری بپردازنند.      به بازنگری در سازمان، محصوالت و خندمات خنود  
و مطالعات جدید حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهنان بنیش از پنیش بنه داننش      

نش و نوآوری بنه عننوان عوامنل محنر      متکی شده است. اجماع در پذیرش دانوآوری 
ارتقاء و تسریع نوآوری جلب کرده  های یاستسرا بیش از پیش به  ها دولتتوسعه، توجه 

 تبندیل  بخشنی از سیاسنت توسنعه    به فناوریو سیاست نوآوری، فراتر از سیاست علم و 
 (.1331صمیمی و همکاران،است )شده 

را  هنا  سنازمان  یاز سنو  یاربردک های یدهاد و انتشار یدانش، تولتغییر نده ینرخ فزا
 کنند  یمایفا  ها سازمان ینوآوری، نقش مهمی برای بقا از این رو، است سرعت بخشیده

 عننوان  بنه کنه ننوآوری را   هسنتند   نینادی بنایجاد چارچوبی در تالش برای  ها سازمانو 
در گذشنته ثبنات و پاینداری بنه صنورت       ،به بیان دیگر د.نبپذیر ای یهپاهنجار فرهنگی 

اغلنب تغیینرات    ،امنا امنروزه   شد یمهنجار درآمده بود و تغییر به صورت تدریجی انجام 
بنه   ییگنو  پاسن  ایند بنرای   امنروز ب  های سازمانو  شود یمسازمانی به طور سریع انجام 
ایجناد شنده، ننوآوری را بنه      یهنا  فرصنت از  یبردار بهرهنیازهای مشتریان و به منظور 

اقتصاددانان،  یبرا ینوآورامروزه (. 1331طبرسا و همکاران،) یرندبپذعنوان یک راهبرد 
(. نوآوری به طنور  5،5334دراچ و زاهویاست )قدرت نوعی  ها سازمانران یدمان و قمحق
بندل شنده اسنت     ها شرکتبه عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت بلندمدت  ای یندهفزا

با سرعت نوآوری باال قادر خواهند بنود بنا سنرعت بیشنتر و بنه نحنو        ها شرکتچرا که 
 (.3،5332یرأبدهند )محیطی پاس   یها چالشبهتری به 
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بنه   تنوان  یمن  هنا  آنجملنه  کنه از  اسنت  متعنددی   هنای  شنر   یشپ دارای نوآوری
(. 1331طبرسا و همکاران،کرد )دانشی اشاره  های ییدارا ینچن همانسانی و  های یهسرما

بنه   یابی دستشود، بلکه به  به کسب منابع مالی و مادی محدود نمی ها سازمانموفقیت 
توان به برتری رقابتی پایندار   می ها آناست که به کمک وابسته نامشهودی  های یهسرما

دانایی، نوع جدیدی از سرمایه به نام سرمایه فکری بنه عننوان   رسید. در عصر مبتنی بر 
 شنده اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح  های یستگیشامبنای اولیه دستیابی به 

 شنود  یمتلقی امری مهم و حیاتی و در راستای رسیدن به مزیت رقابتی، توجه به دانش، 
(. از دیدگاه اسنتراتژیک، سنرمایه فکنری بنه منظنور تسنهیم و       5333، 1)اچ سو و تانگ

شود و موفقیت یک سازمان به توانایی آن  افزایش ارزش سازمانی مورد استفاده واقع می
 (.1331و همکاران،  5روزدارد )بستگی در مدیریت این منبع کمیاب 

در اینن   هنا  یسناز  مفهومسرمایه فکری اصطالحی مبهم و پیچیده است. تعاریف و 
ارائنه شنده توسنط     هنای  مندل یکسان ارائه نشده اسنت و عناصنر موجنود در     تماماًباره 
شامل سرمایه انسنانی، سنرمایه سناختاری و سنرمایه مشنتری        حوزهاین  نظران صاحب
سنرمایه فکنری    ،(. بنه طنور خالصنه   3،5333و بونتیس 1331استوارت،هستند ) یا رابطه

ش است. سرمایه انسانی سازمان نیز به عننوان یکنی از   از دان مؤثرتالشی برای استفاده 
توانند بنه    که توجه به آن می استهای نامشهود سازمان  اجزا سرمایه فکری، یک دارایی

ی بیشنتری را بنرای    منجنر شنده و ارزش افنزوده    هنا  سازمان کاراییبهبود اثربخشی و 
افراد را به عنوان دارایی سنازمان دانسنته و    ،سرمایه انسانی. نظریه کندایجاد  ها سازمان
هنای بنا ارزش    بر روی افراد به بازگشت سرمایه ها سازمان گذاری یهسرمادارد که  تأکید
 (.4،5331آرمسترانگشد )خواهد منجر 

سنازمانی   یها جنبهآن بر تمامی  تأثیرقرن بیستم به وسیله توسعه اهمیت دانش و 
در ایجاد و تسهیم داننش بنرای سنازمان     توانند یمفکری  های یهسرما. شود یمتوصیف 

(. مندیران امنروز بنه خنوبی     1322 انصناری رننانی و قاسنمی،   شوند )مورد استفاده واقع 
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ایفنا   هنا  سنازمان بنه تندریج نقنش مهمنی را در بقنای      پنهان های  اند که دارایی دریافته
منبنع تسنهیم ارزش در    ترین مهممنبع سازمان و  ترین مهمفکری  های یهسرماکنند.  می

 هنا  سنازمان هنای   فکری به ارزشنمندترین داراینی   های یهسرماهستند. اکنون  ها سازمان
 (.1325انواری رستمی و رستمی، هستند )اند و مؤثرترین سالح رقابتی  شدهتبدیل 

سرمایه انسانی بر نوآوری سنازمانی از طرین     تأثیرمطالعه آنچه پژوهشگران را به 
که با وجود ادبینات  است آن  داشت وا تولیدی حوزه دفاعی های شرکتتسهیم دانش در 

که در خصوص رابطه بین سرمایه انسانی، تسهیم دانش و ننوآوری سنازمانی    یا گسترده
در تسنهیم   توانند  یمن وجود دارد، شناخت موجود در خصوص نقشی که سنرمایه انسنانی   

دفناعی داشنته باشند از غننای کنافی       های سازماندانش و نوآوری سازمانی به ویژه در 
انجنام پنژوهش و    نیازمنند  ووجود دارد  نهیزم نیدر ا یو ابهامات فراوانبرخوردار نیست 

در ننوآوری سنازمانی    هنای  مؤلفنه . همچننین  اسنت  یشتریب یتجرب یها داده یگردآور
از سطح رضایت بخشنی برخنوردار نیسنت کنه بنه نارضنایتی        مورد مطالعه های سازمان

 یهنا  دغدغنه ه است و این مسئله به عننوان یکنی از   شدمنجر  نفعان یذمدیران و سایر 
دفاعی  های سازمانجایگاه منحصر به فرد  ،ه است. از سوی دیگرشداصلی مدیران مطرح 

ضرورت توجه به  تاسکه منبع  از محیط پویا و الزامات خاص فعالیت در صنعت دفاعی 
 کند یماز این رو این مقاله تالش  ؛سازد یمرا بیش از پیش توجیه پذیر  نوآوری سازمانی

تا چگونگی تقویت نوآوری سازمانی از طری  سرمایه انسانی و تسهیم داننش را تشنریح   
سنرمایه   عبارت است از این که کند یماصلی که این پژوهش دنبال  سؤالبنابراین ؛ کند

 دارد؟از طری  تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی  تأثیریانسانی چه 

 پژوهش ۀپیشین

 نوآوری سازمانی

شناخته  ها سازمانو  ها شرکتکننده رشد  نییتعی از عوامل کی ینوآور ،ریاخ یها سالدر 
دانش و  تیباال نشان دهنده اهم یبا تکنولوژ یدر مناط  صنعت ری. مطالعات اخشده است

ننوآوری از جملنه   . (5312، 1آرمناتلی است ) یتوسعه و رشد اقتصاد یبرا ینوآور تیظرف

 

1. Armatli 
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پایدار در سازمان است. امروزه ننوآوری بنه عننوان ینک      وری بهرهنیازهای اساسی  پیش
ضرورت برای هر شرکت در نظر گرفته شنده اسنت و ننوآوری بنه عننوان ایجناد ارزش       

یک بخنش از سنازمان    های ینوآور (.5314، 1کالکاناست )جدید تعریف شده  های یدها
 یهنا  واسطهو  ها لبهدر  ها ینوآورادامه یابد و اغلب بیشتر  ها بخشتوسط سایر  تواند یم

تولید ینک محصنول، فراینند ینا      (. نوآوری را1331کشتکار، دهد ) یمرخ  ها بخشبیش 
شنامل  . شومپیتر انواع ننوآوری را  دنکن یمخدمتی جدید و یا بهبود یافته در بازار معرفی 

بنرداری کنردن از    ، بهنره ینتنأم جدید تولیند، مننابع جدیند     یها روشمحصوالت جدید، 
. جیمنز و  کند یمدهی کسب و کار توصیف  جدید برای سازمان یها راهبازارهای جدید و 

( نوآوری را تحت عنناوین ننوآوری محصنول، فراینندی و ننوآوری اجراینی       5311) 5وال
 ند.کردبندی  تقسیم

جدیند و قابنل قبنول آغناز      یها حل راهیا  ها یدهاو ارائه  مسئلهنوآوری با تشخیص 
. در مرحله بعد فرد در سازمان به دنبال حامیانی است تا ایده خود را عملی سازد. شود یم
ممکنن   با توجه بنه غینر   آن رایا آن ایده را به مرحله اجرا درآورده یا اینکه  ترتیب ینبد

 ها سازمانخل  نوآوری به تحول سرمایه در  (.1334، 3اسکات و بروسکند ) یمبودن رها 
 هنای  یهسنرما از شکل سنتی سرمایه اقتصادی به شکل  ها یهسرمادارد و امروزه بستگی 
غفورینان شناگردی، آیبناغی اصنفهانی و فتناحی،      اند ) یافتهو انسانی تغییر  شناختی روان
بنر   تأثیرگذار، عامل کلیدی شناختی روان(، سرمایه 5332جونز )(. از نگاه کارمن و 1331

با ایجاد بسنتری مناسنب    شناختی رواننوآوری در سازمان است؛ به عبارت دیگر سرمایه 
از تسنهیم داننش    (.5331، 4لوتانز و همکناران شود ) یمموجب ظهور نوآوری در سازمان 

بر نوآوری است که در موفقیت یک سازمان در محیط رقنابتی   مؤثر یها مؤلفه ترین مهم
، کنند یمامروز نقش مهمی دارد. هنگامی که افراد سازمان دانش خود را دیگران تسهیم 

 (.5313، 2روی) یابد یمامکان یادگیری گروهی افزایش 
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 دانش تسهیم
اعضنای   در مینان  تجربنه  و اطالعات دانش، مبادله منظور به ،مند نظام فعالیتی دانش، تسهیم
حنل   منظنور  موجود بنه  دانش از برداری بهره و توزیع شناسایی، فرایند یا سازمان، یا گروه یک

تسهیم دانش به اشترا  گذاشنتن تجنارب،    است. گذشته به نسبت سازمان مسائل تر مطلوب
دانش انجام کار، تخصص و اطالعات حوزه کاری با سایر کارکنان از طری  تعامالت رسنمی  

دریافنت   برای ابزار بنیادی یک دانش (. تسهیم5312مردانی و همکاران، است )یا غیر رسمی 
 عملکنرد  بهبنود  و نوآوریمنظور  به سازمان بیرون یا درون آشکار و پنهان( ازدانش ) توزیع و

 نهنان  و آشکار دانش دسته تسهیم دو به دانش تسهیم های یتفعال (.5312، 1شو و چیهاست )

 برای را مختلف منابع دست آمده از به اطالعات افراد آشکار دانش تسهیم ؛ درشود یمتقسیم 

 دربناره  تفکر و وگو گفتاز طری   کارکنان نیز نهان دانش تسهیم در و کنند یم توزیع دیگران

(. 1334، راد یندی حمکشناورزی، صنفری و   پردازند ) یم نهان دانش تسهیم به خود یها تجربه
بنه   ؛ چرا که بنه طنور معنناداری   استتر  در بین کارکنان سخت دانش ضمنی از جهت تسهیم

 (.1332قربانی و همکاران، دارد )بیشتری نیاز  و زمانهزینه 
و کسب مزینت   ها سازماندر پایداری موفقیت  یا مالحظهتسهیم دانش نقش قابل 

اعتقادند که تسهیم دانش به بروز  ینا رب(. محققان 5311، 5کیناتو و آرامبرودارد )رقابتی 
عملیاتی  های یهروخالقانه و همچنین بهبود محصوالت، فرایندها و  های حل راهیا  ها یدها

مهمنی کنه مندیریت داننش در فراینند ننوآوری        نقش (.5315، 3ژو و لیشود ) یممنجر 
. تسهیم و است، کمک به تسهیم و تدوین دانش ضمنی در سازمان کند یمسازمانی ایفا 

ننوآوری   یهنا  برنامهاستفاده از دانش مشتریان و عرضه کنندگان منبع ارزشمندی برای 
زایش منابع فکری و اف های یهسرماآمیز به تسهیم  . تسهیم دانش موفقیتاست ها سازمان

و تنها زمانی که دانش فردی و گروهی بنه داننش سنازمانی     شود یممنجر مهم سازمان 
زاده مقدم، قلیچ  یهاداست )منابع با ارزش  مؤثر، سازمان قادر به مدیریت شود یمتبدیل 

 (.1331لی و محبی، 
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 سرمایه انسانی
 را او این مفهوم( مطرح شد. 1321) 1واژه سرمایه انسانی برای نخستین بار توسط شولتز

 کنند؛  ذاتنی و اکتسنابی( معرفنی منی    ) یانسنان  هنای  در نظر گرفتن همه تواننایی  شامل
های مناسب تکمینل شنوند،    گذاری توانند با سرمایه که ارزشمند بوده و می هایی خصیصه

گاه منبنع  نظریه سرمایه انسانی با دیند  (.5332، 5بوزبارا) روند به شمار میسرمایه انسانی 
. این دیدگاه معتقند اسنت کنه مزینت رقنابتی      است( مرتبط 1331) 3محور سازمان بارنی
است که قابل تقلید یا جایگزین توسط رقبنا  وابسته منابع انسانی نوعی پایدار سازمان به 

سننرمایه انسننانی یننک عنصننر کلینندی در بهبننود (. 5312، 4سننیمپلیس و ونیسننا) یسنت ن
 کنارایی چرا که یک مزیت رقابتی پایدار است و  درو شمار میبه یک سازمان  های ییدارا

تنوان بنه    سرمایه انسانی را می (.5312،زاده ینحسپاسبان و دهد ) یمکارکنان را افزایش 
عنوان نخستین دارایی سازمان در نظر گرفت و کسب و کارها باید برای تضمین رشند و  

سرمایه انسانی با دارا بودن  (.3 :5314آرمسترانگ،) کنندگذاری  بقای خود در آن سرمایه
، کمیننابی و تقلیدناپننذیری زمینننه را بننرای بهبننود ینننیآفر ارزشهمچننون  هننایی یژگننیو
و به  و عامل اساسی برای کسب مزیت رقابتی بوده آورد یمفراهم  ها سازمان های یتقابل

و غفوریان شاگردی، آیبناغی اصنفهانی   ) استمنزله عنصر مهم ساخت نوآوری سازمانی 
 .(1331فتاحی، 

( سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار 5332به اعتقاد چن )
هنا،   کارکنان و منبع اساسی نوآوری و بازآفرینی یک سازمان و به صورت ترکیبی از شایستگی

و ننوآوری   هنا  شنود. در تعریفنی کنه مرکنز پنژوهش      طرز فکر و خالقیت کارکنان تعریف می
موجنود در   هنای  ویژگنی هنا و دیگنر    ها، شایسنتگی  دانش، مهارت»سرمایه انسانی؛  ،شیآموز
 یانسنان  هیسرما (.43: 1322 یزدانی،)«تبط با یک فعالیت اقتصادی هستندکه مر است افرادی

 هنای  یهسنرما اجزای  ترین مهمیکی از  و سازمان است کیدانش افراد  ینشان دهنده موجود
 (.1321جعفری و همکاران، است )فکری در سازمان است زیرا منبع اصلی خالقیت 
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 ها توسعه فرضیهچارچوب نظری و 
 ؛ چرا که افزایش سرمایه انسنانی بنه  استسرمایه انسانی عامل مهمی برای نوآوری و توسعه اقتصادی 

توسنعه   میمسنتق  رین غشنده و موجنب افنزایش    منجر  و محصوالت نوآورانه نانیتعداد کارآفر شیافزا
 تنأثیر  مؤیند بررسی تحقیقنات گذشنته    .(5313، 1دایوبلت و هایپشود ) یم ینوآور  یاز طر یاقتصاد

(، رن 5353) 3تسنو و چنن  ( و 5313همکاران )و  5؛ مطالعه چواستسرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی 
پنژوهش  مطالعنه  دارد.  تنأثیر نشان داد که سنرمایه انسنانی بنر ننوآوری سنازمانی      ( 5353) 4و سانگ

ی دفناع  یصننعت  یفناوراننه در واحندها   یعوامل مؤثر بر ننوآور با عنوان ( 1331صمیمی و همکاران )
نشان داد که عوامل داخلی سازمان شامل: سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم مندیریت داننش، راهبنرد    

  و توسنعه داخلنی و   تحقین  هنای  ینت فعالسازمان، هوش سازمانی، فرهنگ سازمانی، سرمایه انسانی، 
کننده ریسک پذیر، تقاضا بنرای فنناوری، مراکنز رشند،      ینتأمعوامل خارجی سازمان شامل نهادهای 

دارد. نتنایج   تنأثیر همکاری با مشتریان و عرضه کنندگان بر نوآوری فناورانه واحدهای صنعتی دفناعی  
کوچنک و   هنای  بنگناه در  یبر نوآور مؤثر( با عنوان عوامل 1334) و همکاران بریکل ،یدیمجپژوهش 

فناوراننه   یرا بر نوآور تأثیر نیشتریبی انسان هیسرما ،یعوامل درون بنگاه نیمتوسط نشان داد که در ب
عننوان  بنا  ( 1334) ینان افالکو  یاطهر ،یمیرحنتیجه مطالعه  .گذارند یمکوچک و متوسط  های بنگاه
 نیکنه بن   نشنان داد  ،یداننش در سنازمان کوانتنوم    لیتبند  یندهایو فرا یفکر هینقش سرما یبررس
دانننش  لیتبنند ننندیفرا ( ویو مشننتر یسنناختار ،یانسننان هیسننرما) یفکننر هیسننرما هننای مؤلفننه

، هنا  ارزشاعتمناد،  ) یکوانتنوم ( و سنازمان  سنازی  یبترکو  سازی یبرون ،سازی یدرون، سازی یاجتماع)
در  (1333همکناران ) و  یبهرامن  وجنود دارد. ( رابطنه  تین و معنو ینوآور ،یریادگیگفتگو،  همتفکر با 
با عنوان تحلیل روابط بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی به اینن نتیجنه    پژوهشی

پنژوهش   ؛ ودار اسنت  رسیدند که رابطه سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی با نوآوری سنازمانی معننی  
در  یسنازمان  یبنر ننوآور   یانسنان  هینقنش سنرما   یبنا عننوان بررسن   نینز   (1331همکاران )طبرسا و 
 رین و هم بنه صنورت غ   میهم به صورت مستق یانسان هیکه سرما نشان دادترانسفو  رانیا های شرکت
 ؛شد تدویناساس فرضیه اول به صورت زیر  ینا رب. دارد تأثیر یسازمان یبر نوآور میمستق
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 دارد. تأثیر یسازمانبر نوآوری  : سرمایه انسانی1فرضیه 
صاحب نظران مدیریت سازمانی به این نکته اشاره دارند که اگر سازمانی به راحتی نتواند شنکل  

رقنابتی   یهنا  عرصنه های مدیریت دانش را در جایگاه مناسب خود به کار ببرد در  سیستم صحیحی از
یت جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. تسهیم دانش سنازمانی بنه عننوان یکنی از فراینندهای مندیر      

تسهیم داننش رابطنه    به بهبود عملکرد سازمان و دستیابی به مزیت رقابتی منجر شود. تواند یمدانش، 
 شنود منجنر  به بهبود عملکرد سنازمان   تواند یمداشته و از این طری   مثبت با سرمایه انسانی سازمانی

 5311و همکناران،   4رادلنی  5311، 3و انجناه و ابنراهیم   5313و همکناران،   5، اسنالم 1،5332اچ سو)
( بنا  5315همکناران ) (. پنژوهش شنریفی و   5353و همکناران،   2اولیورینا  5313و همکاران،  2وایروان

عنوان رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و تسهیم دانش در شرکت ملی گناز اینران نشنان داد کنه همنه      
دارنند. در   تنأثیر بنر تسنهیم داننش     (یو مشنتر  یسناختار  ،یانسان هیسرما) یفکرسرمایه  یها مؤلفه

شند. نتیجنه    ییند تأنیز ارتبا  بین سرمایه انسانی و تسهیم داننش   (1331همکاران )طبرسا و پژوهش 
 ؛ وارتبنا  بنین سنرمایه انسنانی و تسنهیم داننش بنود        مؤید( نیز 1334همکاران )پژوهش رحیمی و 
داننش   میتسنه  تیدر توسعه ظرف یانسان هیبا عنوان نقش سرما( 1334همکاران )پژوهش خلعتبری و 

( بنر  التیو تحصن  تین مهنارت، خالق  ،یشامل: خبرگ) یانسان هیکه همه ابعاد سرما نشان داد یسازمان
اساس فرضیه دوم بنه صنورت   بر این  ؛ کهمعنادار و مثبت دارند تأثیری یدانش سازمان میتسه تیظرف

 :شدزیر طرح 
 دارد. تأثیرتسهیم دانش  بر انسانی : سرمایه5فرضیه 

و  است مطرح نوآوری سازمانی آیندهای یشپ ترین مهممدیریت دانش به عنوان یکی از امروزه، 
، 5332، 1داروچاسنت ) شناخته شنده   ها سازمانبرای بهبود نوآوری و عملکرد  مؤثریک روش  مثابهبه 

مختلنف سنازمانی از جملنه     هنای  ینت قابلعالوه بر این، تسهیم دانش به توسنعه   (.5313، 2الیو و وو
اوکنام و اودراگنو،   اسنت ) که به نوبه خود برای اثربخشی سازمانی بسنیار مهنم    کند یمنوآوری کمک 
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اشترا  داننش و ادار    ،یتحول یرهبر تأثیربا عنوان ( 5313(. نتایج پژوهش فونگ و هوی )53131
 یاشنترا  داننش بنر ننوآور     که نشان داد نیدر کشور چ یسازمان ینوآور تیبر ظرف یسازمان تیحما
 نیدارد. همچن یانجینقش م زین ینوآور تیبر ظرف یتحول یسبک رهبر تأثیردارد و در  تأثیر یسازمان
 تین ادار  کارکننان از حما  زانیبه م یسازمان ینوآور تیبر ظرف یتحول یاشترا  دانش و رهبر تأثیر
 تین بنر ظرف  یتحنول  یرهبنر  تنأثیر در  یسازمان تیادرا  حما گریبه عبارت د؛ دارد یبستگ یسازمان
با عنوان رابطه بین مدیریت  (5312همکاران )پژوهش مردانی و  گر دارد. لینقش تعد یسازمان ینوآور

 تنأثیر نشان داد که اقدامات مدیریت دانش بر روی عملکرد نوآوری  دانش و نوآوری و عملکرد شرکت
مستقیم دارد و بر افزایش ظرفیت نوآوری شرکت اثر غیرمستقیم دارد؛ همچنین خل  و تسهیم داننش  

بنا   (5313) یشو و چن مطالعه  بر کمیت و کیفیت نوآوری و سرعت نوآوری دارد. یاثر مثبت و مستقیم
انش بنر  د تیرینشان داد که مد یسازمان یو نوآور یسازمان یریادگیدانش،  تیریمد نیعنوان روابط ب

 یانجین م رین بنه عننوان متغ   نیب نیدر ا زین یسازمان یریادگی ؛ ومثبت دارد تأثیر یسازمان نوآوری یرو
 تنأثیر ( نشان دادند که فرایندهای مدیریت دانش بر ننوآوری سنازمانی   5313وو )الیو و  .کند یمعمل 
مدیریت دانش بر ننوآوری سنازمانی بنه اینن      تأثیردر مطالعه خود در مورد  (5333سو تانگ ) اچدارند. 

 تیاسنم مطالعه  ؛ ودارد تأثیرنتیجه رسیدند که استفاده از مدیریت دانش در سازمان بر نوآوری سازمانی 
نیز نشان داد که تسهیم دانش و دیگر اجزای مدیریت دانش بر ننوآوری سنازمانی   ( 5332همکاران )و 
( رابطنه بنین تسنهیم داننش و ننوآوری      1331) یاصنغر پژوهش صمیمی، حسنینی و  در  دارند. تأثیر

داننش بنا    یگنذار  و اشترا  میتسه نیبا عنوان رابطه ب (1332) زاده یماناشد. پژوهش  ییدتأسازمانی 
نشان داد  زیدانشگاه تبر یدانشکده کشاورز ییو توسعه روستا جیگروه رشته ترو انیدر دانشجو ینوآور
بنه   شی( و گنرا یو داننش کارشناسن   کیاسنتراتژ  ،یبیپنهان، ترتدانش آشکار، دانش ) میتسه نیکه ب
 تیقابل یجنایقش من یبررس( در پژوهشی با عنوان 1332همکاران )قربانی و  رابطه وجود دارد. ینوآور
نی دریافتند که بین تسهیم دانش سازما یوآورن تیش و قابلندا میتسهین در رابطه ب نیسازما یریادگی

وجود دارد و قابلیت یادگیری سازمانی در این رابطنه نقنش    یدار سازمانی رابطه معنیو قابلیت نوآوری 
با عنوان رابطه تسهیم دانش و ننوآوری در   (1332همکاران )ی و زارعهمچنین پژوهش  میانجی دارد.
 یدار یمعندانشگاهی نشان داد که بین تسهیم دانش و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم و  یها کتابخانه
داننش   میتسه نیرابطه ب یبا عنوان بررسدر پژوهشی ( 1331همکاران )و  مقدم زاده هادی ود دارد.وج
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و  کیدانش آشکار، پنهان، داننش اسنتراتژ   میکه تسه افتندیدر یخدمات مال های سازماندر  یو نوآور
( با عنوان 1333همکاران )مطالعه طالقانی و  دارند. یرابطه مثبت و معنادار یبا نوآور یدانش کارشناس

خلن    یهنا  شناخص ارتبا  بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه نشان داد کنه  
بنر اینن    دارنند.  یدار یمعنن دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه 

 :شدبه صورت زیر طرح  3اساس فرضیه 
 دارد. تأثیر: تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی 3فرضیه 

 در شکل زیر مدل مفهومی پژوهش ترسیم شده است؛
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش .1 شکل

 شناسی پژوهش روش
و از ننوع   یفیتوصن  ،ها داده یوه گردآوریش ظرو از ن است یپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد

بنه لحناظ    نیاسنت. همچنن   یهمبسنتگ از ننوع  ها،  هیل فرضیاست و از نظر روش تحل یشیمایپ
کارشناسان  از نفر 333جامعه آماری پژوهش شامل  .است یمقطع های پژوهشاز نوع  زین یزمان

 براسناس فرمنول کنوکران و بنه روش    بودنند کنه   تولیدی حنوزه دفناعی   شاغل در سه شرکت 
تحلینل   .(1جندول  شندند ) به عنوان نمونه انتخاب  نفر 522تعداد  یا طبقهتصادفی  گیری نمونه

مندر  تحصنیلی   دارای درصد از اعضنای نموننه    21 2تحقی  نشان داد که  یها دادهتوصیفی 
که نشان دهنده برخورداری  استدرصد دکتری  1 2کارشناسی ارشد و  درصد 43 2کارشناسی، 

از اعضنای نموننه    درصد 12همچنین سابقه شغلی  .استاعضای نمونه از تحصیالت دانشگاهی 
درصد نیز بین بیست تنا سنی    42 3درصد بین یازده تا بیست سال و  32 1بین یک تا ده سال، 

رهنای مسنتقل و   یسنجش متغ ی. برااستی نمونه که نشان دهنده تجربه زیاد اعضا استسال 

 

 نوآوری سازمانی

 
 نوآوری محصول

 

 فرایند نوآوری

 نوآوری مدیریتی

 سرمایه انسانی

 تسهیم دانش



 /511 89پاییز ،5شماره  دوم،سال  ،های دفاعی سازمانمدیریت نوآوری در  فصلنامه 

از رواینی   هنا  پرسشننامه بررسنی رواینی    برای .وابسته تحقی  از پرسشنامه استاندارد استفاده شد
 SPSSافنزار   بنه کمنک ننرم    کرونباخ یآلفااز روش  ها پرسشنامهبررسی پایایی  برایمحتوایی و 
 .آمده است 5استفاده شد که نتایج در جدول  54نسخه 

 پژوهش نمونهجامعه آماری و  .1جدول

 نمونه تعداد جامعه آماری ویژگی شرکت نام شرکت ردیف

 22 23 تولیدی دفاعی 1شرکت 1

 133 143 تولیدی دفاعی 5شرکت 5

 22 113 تولیدی دفاعی 3شرکت 3
 522 333 جمع: 

 پرسشنامه تحقیق .7جدول 
 آلفای کرونباخ منبع ها شاخص سؤال متغیر

سرمایه 
 انسانی

 2تا  1

 هوشمند و خالق وجود کارکنان-
 کارکنانجدید توسط  های ایدهارائه  -
 یادگیری کارکنان از همدیگر -
 توانمندسازی کارکنان -

 رمضانمقیمی و 
(1335 ،32) 

13 3 

تسهیم 
 دانش

 3تا  2

 اعطای فرصت تسهیم دانش به کارکنان در سازمان -

 دانش در سازمان گر تسهیمقدردانی از کارکنانی  -
 محیط یادگیری گر تسهیلوجود فرهنگ سازمانی  -

 جو سازمانی آکنده از اعتماد حامی تسهیل دانش -
 شدن مدیریت برای تسهیم دانش قائلارزش  -

جنی ماریا و 
 (5315) 1همکاران

22 3 

نوآوری 
 محصول

تا  13
13 

 عرضه محصوالت و خدمات جدید -
 محصوالت جدیدفاصله زمانی محدود بین عرضه  -

 سرعت مطلوب ارائه محصوالت جدید -

 طبرسا و همکاران
(1331) 

 

22 3 

نوآوری 
 فرآیند

تا  14
11 

 ها و فرآیندهای جدید در شرکت استفاده از روش -
 ها و فرآیندهای انجام امور بهبود روش -
 ها و فرآیندها توجه به بهبود مستمر در روش -

21 3 

نوآوری 
 مدیریتی

تا  12
51 

 های شرکت تأکید بر بهبود خط مشی -

 های شرکت بهبود استراتژی -

 تأکید بر بهبود ساختار سازمانی شرکت -
23 3 

 

1. Jenny Marıa, et al. 



 511/ تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی: نقش تسهیم دانش

 های پژوهش یافته
نتنایج  اسنتفاده شند.    کولمنوگروف اسنمیرنوف  تحقی  از آزمون  یها دادهبررسی توزیع  برای

تنوان از   یمن های پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند و  هد دادهد نشان می 3آزمون در جدول 
 .کرداستفاده  یکآمار پارامتر یها آزمون

 ها نتایج آزمون بررسی نرمال بودن داده .0جدول 

 آزموننتیجه  )مقدار خطا( α )سطح معنی داری(Sig متغیر

3 123 سرمایه انسانی  32 3  نرمال 

3 331 تسهیم دانش  32 3  نرمال 

3 512 نوآوری محصول  32 3  نرمال 

3 554 نوآوری فرآیند  32 3  نرمال 

3 113 نوآوری مدیریتی  32 3  نرمال 

 
 یدر ابتندا بنه بررسن    ،از این رو .اطمینان حاصل کرد ها دادهاز کفایت  دقبل از انجام تحلیل عاملی بای 

. بنر  پرداختنه شند  و آزمنون بارتلنت    KMO توسط شناخص  یل عاملیتحل یبرا ها دادهمناسب بودن 
آزمون معنناداری کروینت نموننه     ینچن همو ( KMO) 1ها اندازه کفایت نمونه اساس نتایج تحلیل داده

آمند کنه نشنان دهننده کفاینت       به دسنت  3 333و  3 132به ترتیب برابر  PSS( Bartlett) 5بارتلت
 .استها برای انجام تحلیل عاملی  نمونه

محصنول،   داننش، ننوآوری   تسنهیم انسنانی،   )سرمایه پژوهش سنجش متغیرهای یبرا
در این مرحله  ؛ کهدر نظر گرفته شده است سؤال 51مدیریتی( تعداد  و نوآوری فرآیند نوآوری

 هنای  شکل. گیرد یمها( مورد بررسی قرار  )مکنون گر( با متغیرها )مشاهده سؤاالتارتبا  بین 
ن اسنتاندارد و ضنرایب   یمتغیرهای مندل پنژوهش را در حالنت تخمن     یریگ مدل اندازه 3و  5

 دهد. یمعناداری نشان م

 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett's Test of Sphericity Sig 
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 پژوهش متغیرهای یریگ ن استاندارد مدل اندازهیب تخمیزرل درباره ضرایل یخروج .7شکل 

 متغیرهای پژوهش یریگ ب معناداری مدل اندازهیزرل درباره ضرایل یخروج .0شکل

بنه   5 از مناسب بودن مدل است. مقدار کین حایج تخمینتازرل، یل یبا توجه به خروج
 دهننده  نشانن شاخص، یزان این بودن مییاست. پا یب ه مقدار است ک 3درجه آزادی کمتر از 
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، یخروجن  ینچنن  هممشاهده شده است.  یها دادهپژوهش با  یان مدل مفهومیم  تفاوت اند
 5 بر . عالوهاست 3 32 از تر کوچک   =p-value 3431341زان  RMSEA =34341زان یم
بنرای   برخوردار است. تری مناسبمتر باشد، مدل از برازش ک RMSEA زان شاخصیمچه ره،

پژوهش از مدل معادالت ساختاری و تکنیک تحلینل مسنیر اسنتفاده شنده      های یهفرضتائید یا رد 
( بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش اسنت. در  تأثیرهدف از تحلیل مسیر، شناسایی علیت )است. 

بر تسهیم دانش و نوآوری سنازمانی نشنان داده شنده     انسانیسرمایه  تأثیر 4 شکلمدل ساختاری 
 :است، فرضیه صفر و یک به صورت زیر ها یهفرضدر همه  ؛ کهاست

 

 

 زرل درباره مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استانداردیخروجی ل .2 شکل
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 زرل درباره مدل ساختاری پژوهش در حالت معنی دارییل یخروج .5 شکل
 

 یت مناسنب یتناسب در وضع یها شاخص از نظر مدل که دهد یمنشان  (2و ) (4) یها شکل
در جندول   ها آنکه خالصه  آمده است به دستج ین نتایمدل ا ین اجزای. در مورد روابط باست
 ؛شود یمپژوهش پرداخته  های یهفرضآمده است. در ادامه به بررسی هر کدام از  2

نشان داد که سرمایه انسانی هم به طور مسنتقیم و   4و جدول (2)و  (4) یها شکل
( و 3 21) یندفرا(، 3 22محصول )نوآوری در ) یسازماننوآوری  های مؤلفهغیر مستقیم بر 

 از اینن رو اسنت.   دار یمعن 3 31دارد و این روابط در سطح آلفای  تأثیر ((3 53) یریتمد
سنرمایه   تنأثیر و اینن فرضنیه    شود یم( رد H3( پذیرفته و فرض )H1فرض پژوهشگر )

سنرمایه   تنأثیر مقندار ضنریب مسنیر     قرار گرفت. ییدتأانسانی بر نوآوری سازمانی مورد 
 1 43و مقدار تی به دست آمده نیز برابر بنا   3 22انسانی بر نوآوری در محصول برابر با 

( H1پژوهشنگر ) فنرض   از این رواست.  دار یمعن 3 31 و 3 32است که در سطح آلفای 
سرمایه انسانی بر نوآوری در محصول  تأثیرو فرضیه  شود یم( رد H3) یهفرضپذیرفته و 
ر فراینند برابنر بنا    سرمایه انسانی بر نوآوری د تأثیرضریب مسیر  قرار گرفت. ییدتأمورد 
 3 31 و 3 32است که در سطح آلفای  2 31و مقدار تی به دست آمده نیز برابر با  3 21
و  شنود  یمن ( رد H3( پذیرفتنه و فنرض )  H1فرض پژوهشگر ) از این رواست.  دار یمعن

 قرار گرفت. ییدتأسرمایه انسانی بر نوآوری در فرایند مورد  تأثیرفرضیه 



 515/ تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی: نقش تسهیم دانش

و مقدار تی  3 53برابر با  دیریتسرمایه انسانی بر نوآوری در م تأثیرمقدار ضریب مسیر 
فرض  از این رواست.  دار یمعن 3 31است که در سطح آلفای  3 35به دست آمده نیز برابر با 

سرمایه انسانی بنر ننوآوری    تأثیر فرضیه و شود یم( رد H3( پذیرفته و فرض )H1پژوهشگر )
مقندار ضنریب   ، 4( و جدول2) و (4) یها شکلبا توجه به  قرار گرفت. ییدتأدر مدیریت مورد 

و مقدار تی به دست آمده نینز برابنر    3 23برابر با  تسهیم دانشسرمایه انسانی بر  تأثیرمسیر 
( H1فنرض پژوهشنگر )   از اینن رو اسنت.   دار یمعنن  3 31است که در سطح آلفنای   3 25با 

 ییند تأفرضیه سرمایه انسانی بر تسهیم دانش منورد  و این  شود یم( رد H3پذیرفته و فرض )
ننوآوری در   یسازماننوآوری  یها مؤلفهتسهیم دانش بر  تأثیرمقدار ضریب مسیر  قرار گرفت.
و  (2 52)( بنا مقندار تنی    3 15) یندفرا، نوآوری در 4 35( با مقدار تی برابر با 3 42محصول )
است که با توجه مقدار تی به دسنت آمنده در    (4 24)( با مقدار تی 3 22) یریتمدنوآوری در 
( رد H3( پذیرفته و فنرض ) H1فرض پژوهشگر ) از این رواست.  دار یمعن 3 31سطح آلفای 

 4قرار گرفنت. در جندول    ییدتأتسهیم دانش بر نوآوری سازمانی مورد  تأثیرفرضیه و  شود یم
 پژوهش نشان داده شده است. های یهفرضخالصه نتایج آزمون 

 نتایج آزمون فرضیات پژوهش بر اساس تحلیل مسیر .2جدول 

 متغیر
 مستقل

متغیر 
 میانجی

 متغیر
 وابسته

اثر  بار عاملی
 مستقیم

t-Value 
اثر غیر 
 مستقیم

 نتیجه

سرمایه 
  انسانی

تسهیم 
 دانش
 

نوآوری 
 محصول
 

3422 2412 
3442  ×
3423 

ییدتأ  

سرمایه 
 انسانی

 2413 3421 نوآوری فرآیند
3415 × 
3423 

ییدتأ  

سرمایه 
 انسانی

نوآوری 
 مدیریتی

3453 2441 
3422  ×
3423 

ییدتأ  

برازش مدل یها شاخص  

 5 3 یبر درجه آزاد میاسکوار تقس یکا
 35 3 (NFI) یشده برازندگ نرم شاخص
 33 3 (IFI)نده یفزا یبرازندگ شاخص
 33 3 (CFI) یقیتطب یبرازندگ شاخص

 315 3 (RMSEA)ب، یتقر یانس خطایدوم برآورد وار شهیر
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نخسنت  پژوهش با استفاده از مدل معادالت سناختاری،   های یهفرضدر آزمون  ینچن هم
ی برازش یافته برای آزمون فرضنیات  دهنده مناسب بودن مدل ساختار نشان افزار نرمخروجی 
-pمقدار مناسب و پایینی است. مینزان  χ 5 ؛ بنابراین مقداراست 3زیر  dfبه χ 5 نسبت است.

value 3 315و میزان  3 32از  تر کوچک =RMSEA  نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش
 و 3 33، 3 35نیز بنه ترتینب برابنر بنا      CFIو  NFI، IFI یها شاخصمدل ساختاری است. 

مشناهده   یهنا  دادهبه عبارت دیگنر  ؛ ندهستبرازش مناسب مدل  دهنده نشانکه  است 3 33
 شده تا میزان زیادی منطب  بر مدل مفهومی پژوهش است.

برای بررسی نقش میانجی تسنهیم داننش در ارتبنا  بنین سنرمایه انسنانی و ننوآوری        
 به دسنت در آزمون سوبل از طری  فرمول زیر  tاستفاده شد. مقدار  1سازمانی از آزمون سوبل

درصند،   32تنوان در سنطح اطمیننان    یم 1 32که در صورت بیشتر شدن این مقدار از آید یم
 میانجی یک متغیر را تأیید کرد. تأثیرمعنادار بودن 

 

 خروجی آزمون سوبل آنالین .6شکل

=Z- value (1فرمول )
   

√  2   2     2  2     2    2  

 

مقدار ضنریب   b:: مقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی؛aمفروضات فرمول: 
: مقدار خطای اسنتاندار مینان مسنیر متغینر مسنتقل و      Saمسیر بین متغیر میانجی و وابسته؛ 

 : مقدار خطای استاندار میان مسیر متغیر میانجی و وابستهSbمیانجی؛ 
=sb) :نقش میانجی تسهیم دانش 324 3 =Sa)؛ ( 342 3 )،(b= 23 3 =a)؛ ( 22 3 ) 

 Z- value = 24515 

 

1. Sobel Test 
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 ±5422است کنه بنه دلینل بیشنتر بنودن از       2 515تی حاصل از آزمون سوبل برابر با  مقدار
 تنأثیر در  تسنهیم داننش  متغینر   تنأثیر درصد،  33 اظهار داشت که در سطح اطمینان توان یم

 .شود یممعنادار است و فرضیه تائید  سازمانی نوآوریبر  سرمایه انسانی
را  کیصفر و  نیب یکه مقدار شداستفاده  1از آزمون واف یانجیشدت اثر م نییتع برای

 رین متغ تنأثیر تر بنودن   یباشد، نشان از قو تر کینزد کیمقدار به  نیو هر چه ا کند یم اریاخت
 دارد. یانجیم

     (2) فرمول
   

       
 

a :( :3 23مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی که برابر است با) 

b : (3 22میان متغیر میانجی و وابسته که برابر است با: )مقدار ضریب مسیر 

C :(3 53): مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته که برابر است با 
 22نزدیک بنه  دهد که  نتیجه آزمون فوق نشان می. است 3 22 بابرابر  VAFبنابراین مقدار 

غیرمسنتقیم توسنط متغینر    درصد از اثر کل سرمایه انسانی بر نوآوری سنازمانی بنه صنورت    
 شود. میانجی با تسهیم دانش تبیین می

 گیری بحث و نتیجه
سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقنش   تأثیرهدف پژوهش حاضر مطالعه 
پنژوهش   نین ا های یافتهبود.  تولیدی حوزه دفاعی های شرکتدر  متغیر میانجی تسهیم دانش

تسنهیم   نیمثبنت و معننادار دارد. همچنن    تنأثیر  ر تسهیم دانشب انسانیسرمایه نشان داد که 
مستقیم سرمایه انسانی بر  تأثیراز سوی دیگر معنادار دارد.  تأثیردانش نیز بر نوآوری سازمانی 

 

1. Variance Accounted For 
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سنرمایه انسنانی برننوآوری     تنأثیر  یبررسن  یبنرا  است. دار یمعننوآوری سازمانی نیز مثبت و 
سنرمایه انسنانی و ننوآوری     در ارتبنا  بنین   تسهیم دانش یانجیم نقش نیو همچن سازمانی
بنرازش مندل    یهنا  شناخص ( استفاده شد. SEM) یساختار معادالت یساز مدلاز  سازمانی

برخوردار است.  ها شاخصدر تمام  یبرازش مطلوب شده از یطراح ینشان داد که مدل ساختار
 یمندل سناختار   یرهایمسن ( T-Value) یت ریاستاندارد شده و مقاد ریمقاد یبررس نیهمچن
 کرد. دییپژوهش را تأ های یهفرض

( سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار 5332به اعتقاد چن )
هنا،   کارکنان و منبع اساسی نوآوری و بازآفرینی یک سازمان و به صورت ترکیبی از شایستگی

( 1331اسنتوارت ) (. 3: 1321 گنران، یو د یاعرابن کند  یم طرز فکر و خالقیت کارکنان تعریف
 یتجنار  یهافرآینند  این خدمات  دات،یدر تول ینوآور یانسان هیسرما هیدارد که هدف اول تأکید
 تنأثیر وجنود   ییند تأهنای فرعنی پنژوهش و     . نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهاست دیجد
به صورت مستقیم و بنه صنورت غینر    نوآوری سازمانی  های مؤلفه بر یانسان هیسرما دار یمعن

. کنند  یمن مستقیم از طری  تسهیم دانش در سه شرکت مورد بررسی از این فرضیه پشتیبانی 
کنه بنونتیس و    گوننه  همانزیرا است،  یمبانی نظری موضوع منطق بر اساس ای یجهنتن یچن

، ترکیبی استانسانی در سازمان  عواملسرمایه انسانی بیانگر  دارند یم( بیان 1333همکاران )
بخشنند. عالئنم و    ای منی  ها و تخصصی کنه بنه سنازمان شخصنیت وینژه      از هوش، مهارت

هستند که قابلیت یادگیری، تغییر، نوآوری و ارائنه نینروی    ییها آنهای انسانی سازمان  مؤلفه
دت سنازمان را  تواننند بقنای بلندمن    خالقانه دارند که اگر افراد به خوبی برانگیخته شوند، منی 

 تأکیند نظرینه سنرمایه انسنانی    (؛ 5331دیدگاه آرمسترانگ ) بر اساس ینچن هم. تضمین کنند
هنای فیزیکنی کنه بنه عملکنرد       همانند مالکینت داراینی   ،های کارکنان کند که شایستگی می

بننابراین بنه کنار بنردن نظرینه      ؛  کنند  کند، برای سازمان ایجاد ارزش می سازمان کمک می
گرفتن کارکنان به عننوان داراینی، تنأثیرات زینادی را بنر روی       نظر درانی برای سرمایه انس
 (1331مالوننه ) ( ادوینسون و 1331استوارت ) . محققان دیگری از جملهخواهد داشت نوآوری

است  ها سازماند که سرمایه انسانی منبع نوآوری برای ندار تأکید( 5333و گیس و همکاران )
 .نوآوری در تولیدات، خدمات یا فرآیندهای تجاری جدیند اسنت   ،انیهدف اولیه سرمایه انسو 

( و 5333مطالعات دیگنران از جملنه تحقین  آلبنرت فیننک )      های یافتهنتایج این پژوهش با 
دارد.  یخوان هم( مبنی بر ارتبا  سیستماتیک بین سرمایه انسانی و تسهیم دانش 1331روس )

نیز سرمایه انسانی و تسهیم دانش بنه عننوان    (1331) یاصغرو  ینیحس ،یمیصمدر تحقی  
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و  یلن  چیمقدم، قل هادیزاده بر نوآوری سازمانی شناخته شد. همچنین در تحقی  اثرگذارعوامل 
 یمنؤمن ( و زارعنی، حسنن زاده و   1332همکاران )(، قربانی و 1332ایمانزاده ) (1331) یمحب
قرار گرفته است کنه بنا نتنایج     ییدتأتسهیم دانش بر نوآوری سازمانی مورد  تأثیر( نیز 1332)

این تحقی  همخوانی دارد. تفاوت این تحقی  با تحقیقات مذکور در قلمنرو مکنانی و زمنانی    
ناشی از تفناوت در   رسد یمکه به نظر  استمورد بررسی  های مؤلفهانجام تحقی  و شدت اثر 

ری مورد مطالعه باشد. متفاوت اعضای نمونه آما یها نگرشنوع بستر و زمینه مورد مطالعه و 
معنی دار مدیریت داننش و   تأثیر (1334) یمحمدخاننصر و  یعیسم بر،یکل یدیمجدر تحقی  

 قرار گرفت. ییدتأعلم و فناوری مورد  های پار سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی در 

( نیز رابطه بین سرمایه انسانی بنا تسنهیم داننش    1334) یانافالکدر تحقی  رحیمی، اطهری و 
نینز  ( 1334همکناران ) و  یخلعتبنر این تحقی  همسو است. نتیجه تحقین    های یافتهشد که با  ییدتأ

تحقین    هنای  یافتنه ی است کنه بنا   دانش سازمان میتسه تیدر توسعه ظرف یانسان هیسرما نقش مؤید
(، 1333بنا نتنایج پنژوهش طالقنانی و همکناران )      ینچن همنتایج تحقی  حاضر حاضر همسویی دارد. 

( مبنی بر ارتبا  معنی دار سنرمایه انسنانی بنا    1331( و طبرسا و همکاران )1333همکاران )بهرامی و 
(، اچ 5313با نتیجه پژوهش شنو و چنی )   ینچن همدارد. نتایج این پژوهش  یخوان همنوآوری سازمانی 

مندیریت داننش بنر     های مؤلفه دار یمعن تأثیر( مبنی بر 5332ران )همکا( و اسمیت و 5333سو تانگ )
به دست آمنده از اینن پنژوهش نتنایج بنه دسنت آمنده از         های یافتهنوآوری سازمانی سازگاری دارد. 

، (5313) یفوننگ و هنو  . در تحقین   کنند  یمن پشتیبانی  ها آنکرده و از  ییدتأپیشین را  های پژوهش
نیز وجود روابنط علنی معننادار     (5315) یفیشرمقدم و  یمحمد ،یفیشرو  (5312همکاران )و  یمردان

 قرار گرفته است. ییدتأبین سرمایه انسانی، تسهیم دانش و نوآوری سازمانی مورد 
در سنرمایه انسنانی و تسنهیم داننش بنر ننوآوری سنازمانی         هایریو معنادار متغ ثبتم تأثیر

 ننوآوری  تواند یم یادیز زانیبه مسرمایه انسانی و تسهیم دانش است که  آن انگریپژوهش حاضر ب
 قرار دهند  الشعاع تحترا دفاعی  های سازمان در آخرو  تولیدی حوزه دفاعی های شرکتی در سازمان
انسانی و تسنهیم داننش را در    های یهسرماتوجه به های دفاعی  سازمانزمانی که مدیران  از این رو

 بنر اسناس  ؛ شوددر تقویت  این امر موجب خواهد شد تا نوآوری سازمانی دستور کار خود قرار دهند
 ؛شود یمتقویت سرمایه انسانی ارائه  برایزیر  یشنهادهایپپژوهش  های یهفرضنتایج تحلیل 

ی و هوشنمند چنون   هنایی  مؤلفنه فعال در حوزه دفاعی،  های شرکتدر گزینش کارکنان  -

 نظر قرار گیرد. مدیت خالق
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 .شوندتشوی  گردند و استقبال  دیجد های یدهابه ارائه  کارکنان ،یگروه یها جلسه در -

 تأکید ارزشبه عنوان یک اصل مهم و با  شرکت در همدیگر از کارکنان یریادگبر امر ی -

 .شوده و از کارکنان فعال در این زمینه با ارائه پاداش و اولویت دادن در ارتقا تقدیر شد

و با جدیت بیشنتر   مستمر صورت به شرکت کارکنانو توانمندسازی  توسعه آموزش، یها برنامه -

 گسترده از سوی مدیران ارشد شرکت در این راستا صورت بگیرد. های یتحمادنبال شود و 

 یننوآور  بنر داننش   میتسنه  تنأثیر  ییند تأپژوهش و  فرضیه سوم لیتحل جینتا بر اساس
 هنای  سنازمان در بنر ننوآوری سنازمانی     سرمایه انسانی تأثیرو نقش میانجی آن در  یسازمان
 :شود یمارائه  تسهیم دانش تیتقو برایزیر  یشنهادهایپ ی،دفاع
فعال در  های شرکتاستراتژیک سازمان و منابع انسانی  های یزیر برنامهتسهیم دانش در  -

 حوزه دفاعی گنجانده شود.

 تأکیدیم دانش فعال در حوزه دفاعی همواره در گفتار و عمل بر تسه های شرکتمدیران  -

 .کننده و از اقدامات مرتبط در این زمینه حمایت کرد

هنای مندیریت عملکنرد همنواره      تسهیم دانش از طری  مکانیزم کارکنان فعال در زمینۀ -

 مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

 الگوبرداری شود. تسهیم دانش زمینۀدر  ،موف  دفاعی های سازمان تجربیاتاز  -

 شود. ریزی برنامهدانش  میمرتبط با تسه یآموزش یها دورهشرکت کارکنان در  یبرا -

 منابع
عمل،ترجماه ساید مدماد اعرابای      ی؛ راهنماا یک منابع انساان یت استراتژیریمد(. 1898) کل.یآرمسترانگ، ما

 فرهنگی. های پژوهشوامید مهدیه،تهران، انتشارات دفتر 

 گاااری  ارزشسانشش و   یهاا  روشو  ها مدل(. ارزیابی 1892رضا )انواری رستمی، علی اصغر؛ رستمی، مدمد 

 .75-51. ص8۳، شماره حسابداری و حسابرسی یها یبررسمشله . ها شرکتفکری  یها هیسرما

(. سنشش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکاری  189۳حسن )انواری رستمی، علی اصغر؛ سراجی، 

، حسابداری و حسابرسای  یها یبررسمشله بورس اوراق بهادار تهران.  بازار های شرکتو ارزش بازار سهام 

 .۲2-۳8. ص 88شماره 

 تاروی   گروه رشته دانششویان در نوآوری با گااری دانش اشتراک و تسهیم بین (. رابطه188۲) یعلایمانزاده، 

، کشااورزی  آماوزش  و تروی  های پژوهش فصلنامهتبریز،  دانشگاه کشاورزی دانشکده روستایی توسعه و

 .۳7-55، صص 89، پیاپی 2سال دهم شماره
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 تدات پوشاش   هاای  شارکت  یرد ساازمان کا بر عمل یرکف یها هیسرمااثرات  یبررس "(.1895) ه.ی، عطییبطدا

 .ید بهشتیارشد، دانشگاه شه یارشناسکنامه  نایپا، "ع و معادنیصنا یسازمان گسترش و نوساز
(. تدلیل روابط چندگاناه سارمایه فکاری و ناوآوری     1881) حسینی، تقی.بهرامی، سوسن. رجایی پور، سعید و آقا 

 .27-51، ص ۲1،شمارهدر آموزش عالی یزیر برنامهفصلنامه پژوهش و سازمانی در آموزش عالی، 

کارد  یک رویا : یه فکار یسارما  گیری اندازه های مدل ی(، بازنگر 1859)، رضا ینور، جالل، حسنو ی، رضائی، مصطفیجعفر

 .فیشر یت و اقتصاد دانشگاه صنعتیری، دانشکده مدتیریمد ین المللین کنفرانس بیچهارم، نگر کل

در توساعه   یانساان  هینقاش سارما  (. 188۳) یعلا  ی،روزبهاان و  میاباراه  ،یاساکندر  ؛حاماد امیری،  مریم؛ معظم، یخلعتبر

 .۳8-71، صصهشدهمسال پنشم، شماره ، یفصلنامه مطالعات منابع انسانی، تسهیم دانش سازمان تیظرف

 :یساازمان کوانتاوم   در داناش  تیریماد  یندهایو فرا یفکر هیسرما(. 188۳ندا )رحیمی، حمید، اطهری زینب و افالکیان، 

 .88-118، ص۳، شماره 21دوره  ،یعال آموزشدر  یزیر برنامهو  فصلنامه پژوهش، دانشگاه کاشان یموردی بررس

 ، تهران؛ انتشارات سمت.مدیریتو مبانی سازمان (، 188۲) یعلرضاییان، 

فصلنامه مطالعاات  ، یه فکریسرما گیری اندازه های مدل(، ابعاد و 189۲، فرشته )زاده یلطفد مدمد؛ ی، سیزاهد
 .88-۲۳، سال پانزدهم، صص 55شماره  ت،یریمد

 در یناوآور  تیا داناش و قابل  میرابطاه تساه  (. 188۳عصامت )  ماممنی،  مدماد؛  ،زاده حسان  اباراهیم؛  زارعی،

 .22-88(، صص 2)5 ،رسانی و اطالع یپژوهشنامه کتابداری، دانشگاه یها کتابخانه

(، عوامل ممثر بر نوآوری فناوراناه در واحادهای    1887)حرمت صمیمی، مهدی؛ حسینی، سیدحسن؛ اصغری، 

 .119-1۳1، سال اول، صص 1، شماره دفاعی های سازمانفصلنامه مدیریت نوآوری در صنعتی دفاعی، 

(. رابطه بین مدیریت داناش و ناوآوری ساازمانی در یاک     1881) الیلطالقانی، غالمرضا. انواری، علی. افتخاری، 

 .151-171، 1، شماره29، سال پژوهشنامه بیمهشرکت بیمه، 

(. بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقاا  1881) طبرسا، غالمعلی؛ دری، بهروز؛ قوچانی، فرخ؛ احمدی زاد،آرمان.

 .78-98، ص 11،شماره فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتیسازمانی، نوآوری 

(. بهباود رفتارهاای کااری نوآوراناه     1887مدماد ) غفوریان شاگردی، امیر؛ آیباغی اصفهان، ساعید و فتااحی،   

فصالنامه  ساازمان،   شاناختی  روانانعطاف پایری منابع انساانی و سارمایه    یریکارگ بهکارکنان از طریق 
 .51-79، صص 2، سال اول شمارهدفاعی های سازماندر مدیریت نوآوری 

(. بررسی نقش میاانشی  1885مدسن )قربانی، مدمود؛ نیشابوری، وحیدرضا؛ عرفانیان خانزاده، حمید؛ یعقوبی، 

 هاای  پاژوهش فصلنامه قابلیت یادگیری سازمانی در ارتباط بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی، 
 .18۳-1۲9شماره سی و چهارم، صص  ، سال نهم،عمومی مدیریت

پایاان  استقرار مدیریت دانش، برای(،بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و آمادگی سازمانی 1897) میابراهکاظمی،
 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

فصلنامه مادیریت ناوآوری در   نوآوری اجتماعی در ایران،  یها مملفه(، شناسایی ابعاد و  1887)مهران کشتکار، 
 .1-2۳، سال اول، صص 1، شماره دفاعی های سازمان

بار ناوآوری در    مامثر (. عوامال  188۳کاامران ) مشیدی کلیبر، مرضیه؛ سامیعی نصار، مدماود؛ مدمادخانی،     

 .85-۳8، ص 11، شماره سیاست نامه علم و فناوریکوچک و متوسط،  های بنگاه

 .125، شماره مشله صنعت کفشاحی و تولید کفش با نگاهی نو. (. خالقیت در طر1897مکیان، س.، )
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