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Extended Abstract
Abstract
The purpose of this study is to investigate the mediating role of social
capital in the impact of knowledge-based human resource management
practices on innovative job performance (Case study: West Mazandaran
Electricity Offices). The research method is descriptive-correlational in
nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the
study consisted of 187 employees of western electricity departments of
Mazandaran province, of which 124 people were selected based on
Krejcie and Morgan table and stratified random sampling as the sample
size of the study. The collection tools include the questionnaires of
human resource management practices of Lapak and Snell (2002),
Putnam Social Capital (1999) and the innovative job performance of
Scott and Brass (1994). In order to analyze the data, the structural
equation method of LISREL statistical software and SPSS statistical
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software were used. Findings showed that knowledge-based human
resource management practices have a positive and significant effect on
innovative job performance, and the social capital component has the
greatest impact on innovative job performance. The results showed that
social capital has increasingly mediated the impact of knowledge-based
human resource management practices on innovative job performance.

Introduction
Organizations need employees to innovate while performing their duties,
so the performance of innovation plays an important role in decisions to
maintain and promote talent in the organization. In addition, existing
research shows an increase in research interests in individual innovation
performance. On the other hand, team diversity is the tactics of leadership
effect, performance management, work environment, corporate
knowledge sourcing strategy and the ability to absorb group and
organizational level structures to influence employee innovation
performance. In addition, knowledge-based human resource management
practices promote the creation, sharing, and utilization of knowledge to
enhance innovative job performance (Kianto et al., 2017). Innovative
employee job performance is an important structure in the fields of
human resource management and industrial psychology and can affect
organizational performance (Frederiksen & Knudsen, 2017). Innovative
job performance refers to the employee's willingness to produce,
promote, and implement new ideas in the workplace. Existing research
shows an increase in research interests in individual innovation
performance. This growing academic interest in employee innovation
performance reflects the desire of organizations to remain competitive
through innovative products and services in a dynamic and competitive
21st century market. However, existing studies in this field have not been
able to identify individual and process-related variables that are most
associated with individual innovation performance. Knowledge, skills
and motivational characteristics, personal effectiveness, knowledge
sharing and domain-related commitment affect employee innovation
performance. On the other hand, team diversity is the tactics of leadership
effect, performance management, work environment, corporate
knowledge sourcing strategy and the ability to absorb group and
organizational level structures to influence employee innovation
performance. According to the mentioned issues, the main issue of the
research is whether the system of knowledge management methods of
knowledge-based people with emphasis on the mediating role of social
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capital has a significant effect on innovative job performance in the
western electricity departments of Mazandaran province?
Case Study
The research consisted of 187 employees of electricity departments in the
west of Mazandaran province.
Theoretical framework
Human resource management influences employees' job-related attitudes,
abilities, and behaviors to achieve organizational goals and plays an
important role in supporting the organizational environment in favor of
knowledge management activities (Singh et al., 2021). Social capital
represents a type of social network, trust, and set of norms that brings
colleagues together to facilitate coordination and collaboration for the
mutual benefit of colleagues in order to achieve the larger goals of the
organization. Social capital is a strategic resource consisting of three
dimensions including structure, relationship and cognition (Ferraris et al.,
2018). Innovative job performance refers to the development and
application of a new subject for which employees must learn the
strategies and knowledge required, and these innovative employee job
behaviors help maintain organizational effectiveness. Innovative job
performance shows the extent to which an employee creates creative and
relevant ideas in the organization. Innovation performance is essential to
help organizations design and develop sustainable competitive advantage
(Frederiksen & Knudsen, 2017; Santoro et al., 2020). Yuliarmi et al.
(2021) conducted a study entitled "The effect of social capital and human
resources on the financing and performance of small and medium
enterprises". The research method was descriptive-survey and the method
was stratified random sampling. The statistical population was the
managers of service companies in Yemen. The results showed that social
capital and human resources had a direct and significant effect on the
financing and performance of small and medium enterprises. Gürlek &
Çemberci (2020) conducted a study entitled "Understanding the
relationships between knowledge-based leadership, knowledge
management capacity, innovation performance and organizational
performance". The statistical population consisted of employees and staff
managers of government agencies in Russia. The research method was
survey and the method was simple random sampling. The results showed
that there was a positive and significant relationship between knowledge-
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innovation

Methodology
The research method is descriptive-correlational in nature and applied in
terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 187
employees of electricity departments in the west of Mazandaran province,
of which 124 people were selected based on Krejcie and Morgan table
and stratified random sampling as the sample size of the study. To collect
data related to the variable of human resource management practices of
the knowledge base from the standard questionnaire Lepak & Asnel,
(2002) and the social capital variable from the standard questionnaire
Potnam (1999) and the variable of innovative job performance from the
standard questionnaire Sccat & Bras (1994) Was used.

Discussion and Results
In order to test the research hypothesis, the structural equation technique
was used by Lisrel statistical software and SPSS statistical software and
the results showed that the direct effect of knowledge-based human
resource management methods system on innovative job performance
(0.37). The indirect effect of knowledge-based human resource
management practices system on innovative job performance is in the
presence of social capital mediating variable (0.50). Due to the fact that
the effect of direct path is less than indirect paths, therefore, the existence
of the mediator variable of social capital increases the power of influence
and the mediating role of social capital in the present hypothesis is
confirmed. The impact of knowledge-based human resource management
practices on social capital is calculated to be equal to (0.61), which
indicates the desired impact. The t-test of the test (7.59) was obtained
which is greater than the critical value of t at an error level of 5%, ie 1.96
and shows that the observed effect is significant. Therefore, it can be said
that knowledge-based human resource management practices have a
positive and significant effect on social capital. The strength of the
impact of social capital on innovative job performance is calculated equal
to (0.69), which indicates the desired impact. The t-test of the test (7.67)
was obtained which is greater than the critical value of t at the error level
of 5%, ie 1.96 and shows that the observed effect is significant.
Therefore, it can be said that social capital has a positive and significant
effect on innovative job performance. The impact of knowledge-based
human resource management practices on innovative job performance
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has been calculated equal to (0.37), which indicates the desired impact.
The t-test of the test (4.35) was obtained which is greater than the critical
value of t at the error level of 5%, ie 1.96 and shows that the observed
effect is significant. Therefore, it can be said that knowledge-based
human resource management practices have a positive and significant
effect on innovative job performance.

Conclusion
The aim of this study was to investigate the mediating role of social
capital in the impact of knowledge-based human resource management
practices on innovative job performance (Case study: West Mazandaran
Electricity Offices). The results of this study are consistent with the
results of Rahman Seresht & Jabbarzadeh Krabasi (2017) and Han et al.
(2020) and Ali et al. (2020); Human resource management practices
based on the philosophy of opportunity facilitate the ability of employees
to innovate and be creative in the company. Knowledge-based human
resource management method is a set of carefully selected human
resource management methods with the aim of promoting organizational
knowledge, impact on human capital and social capital to communicate
and collaboratively create important experiences to improve innovation
performance in the organization. Assuming resource-based theory and
knowledge-based theory, we say that knowledge-based methods of
human resource management facilitate the development and
strengthening of social capital of colleagues in the organization.
Knowledge-based practices of human resource management have
explained the purpose of promoting knowledge processes in an
organization. The goal of knowledge-based human resource management
practices is to improve knowledge flow, knowledge acquisition,
matching, transformation, and exchange of capabilities in the
organization through specific methods of recruitment and selection,
education, performance appraisal, and employee reward. According to
the present study, because knowledge is an important competitive
advantage, the organization interested in developing and maintaining
innovation performance should identify and acquire unique and specific
knowledge of the organization that makes it difficult to copy and thus
determine its competitive advantage. Slowly Employees with unique
strategic knowledge are scarce and difficult for competitors to match, and
they must have long-term performance and a sustainable competitive
advantage. Knowledge-based practices of human resource management

Management and Sustainable Development Studies, 1(3): 113-139, Autumn 2021

118

are a necessary precondition for cultivating employees' social capital in
the workplace.

Keywords: Human resource management practices, knowledgebased, innovative job performance, social capital.
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چکیده :هدف این پژوهش ،بررسی نقش می انجی س رمایه اجتم ا ی در تأثیرگ ااری سیس ت ش یوههای
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه (مطالع ه م وردی :ادارهه ای ب ر ر را اس تان
مازندران) میباشد .روش پژوهش به لحاظ ماهیت توص یفی-همبس ت ی و از حی ث ه دف ا اربردی اس ت.
جامعه آماری پژوهش را اارانان ادارههای بر ررا استان مازندران به تعداد  187نفر تشکیل دادهاند ا ه
از این تعداد 124 ،نفر بر اساس جدول ارجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای به نوان
حج نمونه پژوهش انتخاا شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه ه ای ش یوههای م دیریت من ابع
انسانی دانشبنیان لپاک و اسنل ( ،)2002سرمایه اجتما ی پوتنام ( )1999و ملکرد شغلی نوآورانه اسکات
و براس ( )1994میباشد .به منظور تحلیل دادهها از تکنیک معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری
 Lisrelو نیز نرم افزار آماری  SPSSاستفاده شده است .یافتههای پژوهش نش ان میده د ا ه ش یوههای
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه تأثیر مثبت و معن اداری دارن د و مؤلف ه س رمایه
اجتما ی بیشترین تأثیر را بر ملکرد شغلی نوآورانه داشته است .نتایج پژوهش نشان میده د ا ه س رمایه
اجتما ی در تأثیرگااری سیست شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه بطور
فزایندهای نقش میانجی داشته است.
واژگان كلیدی :شیوههای مدیریت منابع انسانی ،دانشبنیان ،عملکرد شغلی نوآورانه ،سرمایه اجتماعی.
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اار ایران.
 .۳استادیار ،ضو هیأت لمی ،گروه ل اطال ات دانشکده لوم انسانی ،واحد تنکابن ،دانش اه آزاد اسالمی،
تنکابن ،ایران.
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مقدمه
سازمانها ب ه ااران انی نی از دارن د ا ه در زم ان انج ام و ای ،خ ود ،ن وآوری انن د
( .)Malik et al., 2019; Parker et al., 2016از ای ن رو ،ملک رد ن وآوری نق ش
مهم ی در تص میمات حف ت و ارتق اد اس تعداد در س ازمان ایف ا میان د ( Santoro et

.)al., 2020

الوه ب ر ای ن ،پژوهشه ای موج ود افزایش ی در الی ت تحقیق اتی در

م ورد ملک رد ن وآوری ف ردی نش ان میدهن د ( .)Ferraris et al., 2018از س وی دی ر،
تن و ت ی  ،تااتیکه ای اث ر رهب ری ،م دیریت ملک رد ،مح یب ا ار ،راهب رد منبعی ابی
دان ش ش رات و یابلی ت ج اا س اختارهای س طز گروه ی و س ازمانی ب رای اثرگ ااری
بر ملکرد نوآوری اارانان هستند (.)Mirzaei & Ariya, 2021
ملک رد ش غلی نوآوران ه اارمن د ی ک س اختار مه

در رش تههای م دیریت من ابع

انس انی و روانشناس ی ص نعتی اس ت ( )Javan, 2015و میتوان د ب ر ملک رد س ازمانی
اثرگ اار باش د ( Del Giudice & Maggioni, 2014; Frederiksen & Knudsen,

 .)2017; Tambe et al., 2019ملک رد ش غلی نوآوران ه ب ه می زان تمای ل اارمن د ب ه
تولی د ،ارتق اد و تحق ت ای دههای جدی د در مح ل ا ار اش اره میان د ( & Adler

 .)Ghadar, 2017الی ه رو ب ه رش د س ازمانها در ملک رد ن وآروی اارمن دان ،در وای ع
تمای ل س ازمانها ب رای ریابتپ ایر مان دن از طری ت محص والت و خ دمات نوآوران ه در
ب ازار پوی ا و ری ابتی س ده بیس ت و یک

را نش ان میده د ( Kaya et al., 2020; Lee

 .)et al., 2020; Popa et al., 2017ب ا ای ن وج ود پژوهشه ای موج ود در ای ن زمین ه
نتوانس تهاند متغیره ای ف ردی و م رتبب ب ا فراین د را شناس ایی انن د ا ه بیش ترین
ارتب اب ب ا ملک رد ن وآوری ف ردی را دارن د ( Lefebvre et al., 2016; Yuliarmi et

 .)al., 2021دان ش ،مهارته ا و ویژگیه ای ان یزش ی ،اثربخش ی ف ردی و تعه د م رتبب
ب ا ح وزه ب ر ملک رد ن وآوری ااران ان اثرگ اار هس تند ( .)Ray et al., 2019از س وی
دی ر ،تن و ت ی  ،تااتیکه ای اث ر رهب ری ،م دیریت ملک رد ،مح یب ا ار ،راهب رد
منبعی ابی دان ش ش رات و یابلی ت ج اا س اختارهای س طز گروه ی و س ازمانی ب رای
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اثرگ ااری ب ر ملک رد ن وآوری ااران ان هس تند ( .)Han et al., 2022ب هاارگیری
ن وآوری در زمین ههای تج اری ت أثیرات ش رفی داش ته اس ت .ب هاارگیری ن وآوری ،ن و ی
تغیی ر اس ت ا ه ب ر فرآین دها و اج زاد سیس ت تج اری ت أثیر میگاارن د و موم اً اث رات
مثبتی بر جای میگاارند (.)Jalali, 2021
نظریه مبتنی بر منبع1بیان میاند اه ملکرد برتر سازمان به دسته منحص ر بف ردی از
منابع راهبردی بست ی دارد اه سازمانه ا بای د آنه ا را داش ته باش ند و ب ه خ وبی از آنه ا
استفاده انند .این منابع راهب ردی ش امل داراییه ای م الی ،فیزیک ی ،انس انی و س ازمانی
هستند اه شرات از آنها استفاده میاند تا خدمات/محص والتی ب ه ارب اا رجو /مش تریان
خود مفهومپردازی ،تولید یا ارائه اند .شراتها به منظور حصول نیازمن دیهای نش ان داده
شده توسب نظریه مبتنی ب ر منب ع ب ه س رمایه انس انی باایفی ت نی از دارن د ت ا نیازه ای
مشتری/ارباا رجو را برآورده انن د ت ا جای اه خ ود در ب ازار را حف ت انن د .ش یوههای
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان شبکهبندی اارانان در سازمان با همکاران جه ت توس عه
روابب بینفردی را فراه میانند .راجرز2و همکاران ( )2019بیان میانن د ا ه ش یوههای
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان اثر مثبتی بر س رمایه اجتم ا ی س ازمانی دارن د؛ ب ه ای ن
صورت اه اارانان را به ایجاد روابب فروتنانه با همکاران خ ود در س ازمان س و میدهن د
( .)Rodgers et al., 2019اارانان در وایع ابزارهای راهبردی هستند اه شراتها از طری ت
آنه ا رواب ب و ش بکهها را توس عه میدهن د ()Parker et al., 2016؛ ب ه وی ژه داراییه ای
راهبردی دانشبنیان هستند اه مختص سازمان خود میباشند .از این رو رهبری در سازمان
در ارتب اب ب ا متخصص ین من ابع انس انی بای د س رمایه انس انی را ب رای یکپار هس ازی
درونسازمانی و فراسازمانی متناس ب ب ا حص ول اه داف س ازمانی منس ج ان د .س رمایه
اجتما ی یک منبع راهبردی است اه اارمند آن را از شبکههای رابطه خود بدست م یآورد
( .)Yan & Guan, 2018سرمایه اجتما ی زمانی ارتقاد مییابد اه همک اران فرص ت توس عه
RBT
Rodgers
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یک شبکه ارتباطات جهت تشخیص ،تلفیت و بهرهوری از اطال ات و منابع دارند تا در مح ل
اار ارزشآفرینی انند ( .)Pitas & Ehmer, 2020ای ن ام ر ب ه خ وبی از طری ت روشه ای
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان تسهیل میشود زیرا آنها ارتباب مثبتی با سرمایه اجتما ی
دارند و داللتهایی برای تراا ال وهای ارتباطات دارند (.)Sobaih et al., 2020
سازمانها یا افراد با سرمایه اجتما ی باالتر به منابع و اطال ات بیشتری دسترسی دارن د
اه میتوانند در روند تشکیل و توسعه اسب و اار و دستیابی به بازارهای جدی د تأثیرگ اار
باشند .از این رو سرمایه اجتما ی دارای نقش و اارارد وی ژهای در فرآین دهای مرب وب ب ه
نوآوری است .به الوه ،افراد خال و نوآور مستقر در گروههای اجتما ی ا ه دارای س رمایه
اجتما ی بیشتری هستند ،به احتمال فراوان در وضعیتهای س ودمندی در داخ ل ش بکهها
یرار دارند .بنابراین ،احتمال بیشتری دارد اه بتوانند ب ه ط ور م ؤثر فرص تهای تج اری را
تش خیص داده و از آن به ره گیرن د ( .)Moghali & Zare, 2018س رمایه اجتم ا ی ب ه
شیوههای م دیریت من ابع انس انی دانشبنی ان برجس ته بس ت ی دارد .در مقاب ل ،س رمایه
اجتما ی شرات به این امر بست ی دارد اه شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنی ان ت ا
ه حدی به صورت اارامد و مؤثر اجرا میشوند و ای ن ام ر ب ر س رمایه اجتم ا ی ش رات
اثرگاار است .شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان شرات باید اارانان را ب ر مبن ای
پتانسیل آنها و نه بر مبنای دانش ،مهارتها و تجربه آنها جهت مشارات در یادگیری دان ش
منحصربفرد و ضروری برای سرمایه اجتما ی س ازمان انتخ اا انن د ( Subramony et al.,

.)2018
این مطالعه درصدد است تا ااربرد نظریه مبتنی بر منابع و نظریه سرمایه اجتما ی پیش
ببرد؛ لاا امک خواهد ارد تا پژوهش ران درک انند اه سازمانها

ونه از شیوههای

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان خود برای هماهنگسازی شبکه روابب تعبیه شده در
شبکههای اجتما ی استفاده میانند تا ملکرد شغلی نوآورانه همکاران در سازمان را
پشتیبانی و تسهیل اند و از آنجایی اه دانش یک مزیت ریابتی مه است ،لاا سازمانها
الیمند به توسعه و حفت ملکرد شغلی نوآورانه هستند تا شاید بتوانند دانش سازمانی و
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منحصر بفردی بدست آورند ،را اه امروزه تقلید خیلی دشوار به نظر میرسد و باید بتوانند
مزیت ریابتی خود را تعیین انند .اارانانی اه دانش منحصربفرد راهبردی دارند اه تقلید
آن نادر و دشوار است ،میتوانند مزیت ریابتی پایدار و بلندمدتتری بدست بیاورند.
همچنین ،این پژوهش سعی خواهد داشت تا شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان را
به نوان پیش نیازهای ضروری برای پرورش سرمایه اجتما ی در محل اار را مشخص اند.
منابع انسانی موماً در شبکه روابب اجتما ی تعبیه میشوند اه آنها را برای مزایای متقابل
مرتبب میانند و ممکن است با ث شوند تا افراد ویژگیهای سازمانویژه را اتخاذ انند اه
این اار با ث خواهد شد تا آنها برای یک سازمان مه تر از سازمانهای دی ر اار انند
( .)Kianto et al., 2017; Subramony et al., 2018با توجه به مطالب ذار شده ،مسأله
اصلی پژوهش این است اه آیا سیست شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان با تأاید
بر نقش میانجی سرمایه اجتما ی بر ملکرد شغلی نوآورانه در ادارات بر ررا استان
مازندران تأثیر معناداری دارد؟
مبانی نظری پژوهش
مدیریت منابع انسانی بر ن رشها ،تواناییها و رفتارهای م رتبب ب ا ش غل ااران ان اث ر
میگاارد تا اهداف سازمان را بدست بیاورند و نقش مهمی در پشتیبانی از مح یب س ازمانی
به سود فعالیتهای مدیریت دانش و نوآوری ایفا میان د ( .)Singh et al., 2021از آنج ایی
اه دانش و نوآوری در روانشناسی انسان ریشه دارند ،از این رو مطالع ات پیش ین خواس تار
سفارشیسازی شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان هس تند؛ ب ه نح وی ا ه خل ت و
اشتراکگااری دانش ب رای ملک رد ن وآوری تقویتیافت ه در س ازمان توس عه یاب د .ه دف
شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان ،در وایع تقوی ت فراین دهای دان ش در س ازمان
است .ش یوههای م دیریت من ابع انس انی دانشبنی ان ت الش میانن د ت ا جری ان دان ش،
یابلیتهای ااتساا ،تلفیت ،تغییر و تبادل دانش در سازمان را از طریت شیوههای اس تخدام
و انتخاا ،آموزش و توسعه ،ارزیابی ملکرد و ش یوههای پرداخ ت حق و بهب ود ببخش ند.
شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان منجر به تقویت مبنای سرمایه انس انی س ازمان
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میشوند و در همین حال بر جنبههای ارزشآف رین ا رن گتر تاای د میانن د :مش ارات،
شبکههای داخلی و خارجی ،دانش تعبیهشده در زنجیرههای مدرج و ریره ( Kianto et al.,

.)2017
سرمایه اجتما ی نو ی از ش بکههای اجتم ا ی ،ا تم اد و مجمو ه هنجاره ا را نش ان
میدهد اه همکاران را گرد ه میآورن د ت ا هم اهن ی و همک اری ب رای مزای ای متقاب ل
همکاران تسهیل شود تا به این صورت اه داف بزرگت ر س ازمان را بدس ت بیاورن د .س رمایه
اجتما ی یک منبع راهبردی متشکل از سه بُعد از جمل ه س اختار ،رابط ه و ش ناخت اس ت
( .)Ferraris et al., 2018نصر ساختار سرمایهی اجتما ی مرتبب ب ا ماهی ت ال ی ارتب اب
بین همکاران است در حالی اه رابطه به شبکه اشاره میاند و شناخت مرتبب با ش انداز
مشترک و درای است اه شامل اه داف و زبانه ای مش ترک میباش د ( Yuliarmi et al.,

 .)2021سرمایه اجتما ی شامل خود اارانان نیست بلک ه ش امل رواب ب آنه ا ب ا همک اران
سازمان است و سازمان میتواند سرمایه اجتما ی را تعدیل اند ت ا ب ر اثربخش ی در س طز
تیمی و سازمانی اثر ب اارد.
ملکرد شغلی نوآورانه به توسعه و ااربرد موضو ی جدید اشاره میاند اه اارانان باید
ر اهبردها و دانش موردنیاز برای آن را یاد ب یرند و این رفتارهای شغل نوآورانهی اارانان به
حفت اثربخشی سازمانی امک میانند ( .)Lefebvre et al., 2016ملکرد ش غلی نوآوران ه
نشان میدهد یک اارمند تا ه حدی ایدههای خالیانه و با ازش در سازمان خلت میان د و
ب رای ام ک ب ه س ازمانها در طراح ی و توس ع مزی ت ری ابتی پای دار ض روری اس ت
( .)Frederiksen & Knudsen, 2017; Santoro et al., 2020ب ا ای ن ح ال ،همچن ین
مشخص است اه ملکرد شغلی نوآورانه منجر به لات درون ی و هزین هها و مزای ایی ب رای
همکاران میشود ( .)Lefebvre et al., 2016همچنین ،مشخص شده اس ت ا ه فراین دهای
روانشناختی برای توضیز اینکه فااتورهای اثرگاار ب ر رفت ار ش غل نوآوران ه ااران ان

ه

تفاوتی با ه دارند ،هنوز اامل نیستند ( .)Zhang et al., 2021ملک رد ش غلی نوآوران ه در
صورتی بدست میآید اه ایدههای جدید اارانان مفید باش ند و پتانس یل بازاری ابی داش ته
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باشند تا سازمانها امک انند ریابتهای بازار را شکست دهند اه نشان میدهند ا ه

را

خالییت و نوآوری در هر سازمان برای ملکرد بهتر ض روری اس ت ( Engelsberger et al.,

 .)2022از این رو تمام این مطالعات گاش ته نش ان میدهن د ا ه ملک رد ش غلی نوآوران

ه1

نقشی مه در ارتقاد نوآوری سازمانی ایف ا میان د و ش واهدی از ارتب اب ن وآوری -ملک رد
سازمانی وجود دارند (.)Kaya et al., 2020; Wang & Noe, 2010
پیشینه پژوهش
اصغری و همکاران ( ،)2022به بررسی ملکرد شغلی نوآورانه :نقش پیشایندهای
اشتراک گااری دانش و سرمایه اجتما ی (مورد مطالعه ادارات بر ررا استان مازندران)
پرداختند .روش پژوهش آنها به لحاظ ماهیت توصیفی-همبست ی و از حیث هدف ااربردی
است .جامعه آماری پژوهش را اارانان اد ارات بر ررا استان مازندران به تعداد  187نفر
تشکیل دادند اه از این تعداد 124 ،نفر بر اساس جدول ارجسی و مورگان و به روش نمونه
گیری تصادفی طبقهای به نوان حج نمونه پژوهش انتخاا شدند .یافتههای پژوهش آنها
نشان داد اه سرمایه اجتما ی و اشتراک دانش بر ملکرد شغلی نوآورانه تأثیر مثبت و
معناداری دارند و مؤلفه ا تماد به سازمان بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتما ی و اشتراک
گااری دانش داشته است .نتایج پژوهش نشان داد اه اشتراک گااری دانش در تأثیرگااری
سرمایه اجتما ی بر ملکرد شغلی نوآورانه بطور فزایندهای نقش میانجی داشته است
(.)Asgari et al., 2022
یولیارمی2و همک اران ( ،)2021پژوهش ی ب ا ن وان «ت أثیر س رمایه اجتم ا ی و من ابع
انسانی بر تأمین مالی و ملکرد شراتهای او ک و متوسب» انجام دادهاند .روش پ ژوهش
توصیفی-پیمایشی و روش نمونهگیری تص ادفی طبق های ب وده اس ت .جامع ه آم اری ای ن
پژوهش ،مدیران شراتهای خدماتی در یمن بودند .نتایج پ ژوهش نش ان داد ا ه س رمایه

INNPERF
Yuliarmi

1
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اجتما ی و منابع انسانی بر تأمین م الی و ملک رد ش راته ای او ک و متوس ب ت أثیر
مستقی و معناداری دارد (.)Yuliarmi et al., 2021
گورلک و مبرسی ،)2020(1پژوهشی با نوان «درک روابب بین رهبری دان ش مح ور،
رفیت مدیریت دانش ،ملکرد نوآوری و ملکرد سازمانی» انجام دادند .جامعه آم اری ای ن
پژوهش ،اارانان و مدیران س تادی س ازمانهای دولت ی در روس یه بودن د .روش پ ژوهش
پیمایشی و روش نمونهگیری تصادفی ساده بود .نتایج پژوهش نشان داد بین رهب ری دان ش
محور ،رفیت مدیریت دانش ،ملکرد نوآوری و ملکرد سازمانی رابطه مثب ت و معن اداری
وجود دارد (.)Gürlek & Çemberci, 2020
لی و همکاران ( ،)2020پژوهشی با نوان «بهبود ملکرد نوآوران ه :نق ش رس انهه ای
اجتما ی و یابلیتهای مدیریت دانش» انج ام دادهان د .روش پ ژوهش توص یفی-تحلیل ی و
روش نمونهگیری تصادفی ساده ب وده اس ت .جامع ه آم اری پ ژوهش آنه ا ش امل م دیران
شراتهای ریردولت ی تاجیکس تان بودن د .نت ایج پ ژوهش نش ان داد ا ه ب ین رس انههای
اجتما ی و یابلیتهای مدیریت دانش با ملکرد نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
(.)Ali et al., 2020
لی2و همکاران ( ،)2020پژوهشی با نوان «نقش اش تراک دان ش در وابس ت ی متقاب ل
و یفه و سرمایه اجتما ی» انجام دادهاند .جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد بانکه ای
ین بودند .روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و روش نمون هگی ری تص ادفی طبق های ب ود.
نتایج پژوهش نشان داد میان و یفه شناسی و سرمایه اجتما ی با نق ش می انجی اش تراک
دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)Lee et al., 2020
ادهوری۳و همک اران ( ،)2020پژوهش ی ب ا ن وان «ت أثیر س رمایه اجتم ا ی و یص د
اشتراک دانش بر توسعه محصول جدید رستورانها» انجام دادند .جامعه آماری این پ ژوهش
رستورانهای  5ستاره بودند .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش نمون هگی ری تص ادفی
1

Gürlek & Çemberci
Lee
3 Chowdhury
2
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ساده بود .نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتما ی و یصد اشتراک دانش بر توسعه محصول
تاثیر مثبت و معناداری دارد (.)Chowdhury et al., 2020
هان1و همکاران ( ،)2020پژوهشی با نوان «ایجاد سرمایه اجتما ی و رواب ب ی ادگیری
از طریت اشتراک دانش :رویکرد شبکه اجتما ی موارد دانش جویان م دیریت» انج ام دادن د.
جامعه آماری دانشجویان رشته مدیریت مشغول به تحصیل در دانش اه توای و بودن د .روش
پژوهش توصیفی-همبست ی و روش نمونهگیری در دسترس بود .نت ایج پ ژوهش نش ان داد
سرمایه اجتما ی و یص د اش تراک دان ش ب ر می زان ی ادگیری دانش جویان ت اثیر مثب ت و
معناداری داشت (.)Han et al., 2022
وطن خواه ( ،)2019پژوهشی با نوان «تأثیر تسهی دانش بر ملکرد صادراتی با در
نظر گرفتن نقش میانجی ملکرد نوآورانه (مورد مطالعه :مدیران ،سرپرستان و اارشناسان
شرات لبنی االه)» انجام داده است .روش پژوهش توصیفی-همبست ی بود .جامعه آماری
این پژوهش شامل مدیران ،سرپرستان و اارشناسان شرات لبنی االه بودند .روش نمونه
گیری تصادفی ساده بود .نتایج نشان داد اه تسهی دانش بر ملکرد نوآورانه تأثیر مستقی ،
مثبت و معناداری دارد و ملکرد نوآورانه نیز بر ملکرد صادراتی تأثیر مستقی  ،مثبت و
معناداری دارد (.)Vatan khah, 2019
لمداران ( ،)2019پژوهشی با نوان «بررسی تأثیر ادراک از تسهی دانش بر ملکرد
نوآورانه اارانان با نقش تعدیلگری سرمایه اجتما ی (مورد مطالعه :گروه صنعتی پارت
الستیک)» انجام داده است .روش پژوهش توصیفی -پیمایشی بود .جامعه آماری این
پژوهش اارانان گروه صنعتی پارت الستیک بودند .روش نمونه گیری در دسترس بود.
نتایج نشان داد اه ادراک از تسهی دانش تأثیر مثبت و معناداری بر ملکرد نوآورانه
اارانان داشت .همچنین نقش تعدیل گری سرمایه اجتما ی بین ادراک از تسهی دانش و
ملکرد نوآورانه اارانان مورد تأیید یرار گرفت (.)Alamdaran, 2019

Han
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مورلی و زار ( ،)2018پژوهش ی ب ا ن وان «بررس ی رابط ه ب ین س رمایه اجتم ا ی و
مدیریت منابع انسانی بر نظام ملکرد نوآورانه (مورد مطالع ه :ادارات دولت ی ش هر ش یراز)»
انجام دادهاند .روش پژوهش توصیفی-همبست ی ب ود .جامع ه آم اری ای ن پ ژوهش ش امل
اارانان ادارات دولتی شهر شیراز بودند .روش نمونهگیری تصادفی ساده ب ود .نت ایج نش ان
داد اه بین ابعاد سرمایه اجتما ی و مدیریت من ابع انس انی ب ر نظ ام ملک رد نوآوران ه در
ادارات دولتی شهر شیراز رابطه معناداری وجود دارد (.)Moghli & Zare, 2018
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی-همبست ی و از منظر هدف ،از نو
تحقیقات ااربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ،پژوهش امی محسوا میشود را اه
با توجه به استفاده از روشهای مطالعه اتابخانهای و میدانی نظیر پرسشنامه ،روند
پژوهش ،اجرایی شد .در نهایت از نظر نو روش پژوهش ،توصیفی -پیمایشی به حساا
میآید .جامعه آماری پژوهش را اارانان ادارههای بر ررا استان مازندران به تعداد 187
نفر تشکیل دادند اه از این تعداد ،تعداد  124نفر بر اساس جدول ارجسی و مورگان و به
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به نوان حج نمونه پژوهش انتخاا شدند و پرسشنامه
بین نمونه هدف پخش شد .روش گردآوری دادهها ،ترایبی از روش میدانی و اتابخانهای
میباشد .دادههای مربوب به مبانی نظری و مرور ادبیات این پژوهش از طریت مطالعه منابع
اسنادی و اتابخانهای شامل مقاالت ،اتب مرتبب فارسی و ان لیسی گردآوری شد .پس از
بررسی مبانی نظری و مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان ،ایدام به طراحی پرسشنامه
ارده و دادههای الزم با استفاده از این ابزار گردآوری شد .جهت ارزیابی ا تبار سازهای
طی،ها ،ضمن استناد به مبانی نظری پژوهش از تحلیل املی نیز استفاده شد و برای
توصی ،دادههای جمعیت شناختی از آمار توصیفی شامل شاخصهای مرازی (میان ین،
میانه) و شاخص های پرااندگی (واریانس ،انحراف معیار و دامنه تغییرات) و شاخصهای
توزیع مشاهدات ( ول ی -اشیدگی) و همچنین آمار استنباطی با امک نرمافزار SPSS
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برای آزمون فرضیهها استفاده شد .به این ترتیب اه ابتدا از آزمون اولموگروف اسمیرنوف
جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و معادالت ساختاری به منظور بررسی میزان تأثیرات
متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته با استفاده از نرمافزار آماری لیزرل ویرایش
هشت استفاده شد.
جهت گردآوری دادههای مربوب به متغیر شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان از
پرسشنامه استاندارد لپاک و اسنل )2002( 1استفاده گردید و شامل  12سؤال میباشد و
براساس طی 5 ،املی لیکرت مورد بررسی یرار گرفت.
جهت گردآوری دادههای مربوب به متغیر سرمایه اجتما ی از پرسشنامه استاندارد

پوتنام2

( )1999استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  ۳0سؤال و هار مؤلفه ا تماد به سازمان
( 11گویه) مشارات ( 8گویه) خیرخواهی ( 4گویه) و روابب متقابل ( 7گویه) میباشد و
براساس طی 5 ،املی لیکرت مورد بررسی یرار گرفت.
جهت گردآوری دادههای مربوب به متغیر ملکرد شغلی نوآورانه از پرسشنامه استاندارد
اسکات و بارس )1994( ۳استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  9سؤال و سه مؤلفه
ایدهپردازی ( ۳گویه) ترویج ایده ( ۳گویه) ایده ( ۳گویه) میباشد و براساس طی 5 ،املی
لیکرت مورد بررسی یرار گرفت.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی مربوب به جنسیت نشان میدهد اه  62درصد ( 77نفر) نمونه مورد
مطالعه ،مرد و  ۳8درصد ( 47نفر) پاسخدهندگان زن انتخاا شدهاند .همچنین ،توزیع
فراوانی متغیر ایفی دو سطحی جنسیت میباشد اه پاسخدهندگان مرد نسبت به زن
بیشترین تعداد افراد منتخب در نمونه را تشکیل میدهند.

1

Lepak & Asnel
Potnam
3 Sccat & Bras
2
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یافتههای توصیفی مربوب به سن نشان میدهد اه  4گروه سنی برای افراد منتخب در
نمونه در پرسشنامه طراحیشده است .گروه اول (امتر از  ۳0سال) دارای درصد فراوانی 24
( 19نفر) ،گروه دوم ( ۳0تا  40سال) دارای درصد فراوانی  52( 42نفر) ،گروه سوم ( 41تا
 50سال) دارای درصد فراوانی  28( 2۳نفر) و گروه هارم (باالتر از  50سال) دارای درصد
فراوانی  20( 16نفر) میباشد .همچنین ،توزیع فراوانی متغیر ایفی ند سطحی سن
میباشد اه پاسخدهندگان در گروه سنی  ۳0تا  40سال (گروه دوم) نسبت به بقیه دارای
بیشترین فراوانی و گروه سنی باالتر از  50سال (گروه هارم) دارای امترین مقدار فراوانی
میباشند.
یافتههای توصیفی مربوب به تحصیالت نشان میدهد اه گروه اول (دیپل و پایینتر)
دارای درصد فراوانی  11( 9نفر) ،گروه دوم (ااردانی) دارای درصد فراوانی  25( 20نفر) و گروه
سوم (اارشناسی) دارای درصد فراوانی  5۳( 4۳نفر) و گروه هارم (تحصیالت تکمیلی) دارای
درصد فراوانی  ۳5( 28نفر) میباشد .همچنین ،توزیع فراوانی متغیر ایفی ند سطحی
تحصیالت میباشد اه پاسخدهندگان با تحصیالت اارشناسی (گروه سوم) نسبت به بقیه دارای
بیشترین فراوانی و پاسخدهندگان با تحصیالت دیپل و پایینتر (گروه اول) دارای امترین مقدار
فراوانی میباشند.
یبل از اینکه فرضیههای این پژوهش آزمون شوند ،باید ابتدا از نرمالبودن متغیرها اطمینان
حاصل شود .برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از آزمون اولموگروف –
اسمیرنوف یک نمونهای استفاده شده است .در صورتیاه سطز معناداری از  0/05درصد بیشتر
باشد ،دادهها نرمال میباشد .در ریر اینصورت دادهها ریر نرمالاند.
جدول  .1نتایج آزمون كولموگروف -اسمیرنوف متغیرهای مربوط به فرضیات پژوهش

متغیر

مقدار k.s

مدیریت منابع انسانی دانش بنیان
ا تماد به سازمان

1/051
0/645

سطح
معناداری
0/219
0/800

وضعیت
نرمال
نرمال
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مشارات
خیرخواهی
روابب متقابل
سرمایه اجتما ی
ایده پردازی
ترویج ایده
ایده
ملکرد شغلی نوآورانه

1/240
1/259
1/165
0/767
1/246
1/240
1/27۳
0/852

0/092
0/082
0/1۳2
0/599
0/088
0/092
0/064
0/46۳
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نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

همانطور اه در جدول شماره  1نمایش داده شده است ،در تمامی موارد مقدار
معناداری بزرگتر از  0/05بدست آمده است .بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر
نرمال بودن دادهها وجود ندارد .به بارت دی ر توزیع دادههای پژوهش نرمال بوده و
میتوان آزمونهای پارامتریک را اجرا ارد.
مدل معادالت ساختاری نهایی برای سنجش نقش میانجی سرمایه اجتما ی در
تأثیرگااری سیست شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه
(مطالعه موردی :ادارههای بر ررا استان مازندران) استفاده شده است .مدل فرضیه اصلی
در نمودارهای شماره  1و  2ارائه شده است .این مدل با ایتباس از برونداد نرمافزار لیزرل
ترسی شده است.
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نمودار  :1نتایج تائید مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش

نمودار  :۲آماره معناداری ) (t-valueنتایج تائید مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش
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از آنج ا ا ه ش اخص ریش ه می ان ین مج اورات تقری ب براب ر  0.017اس ت ،م دل از
برازن دگی خ وبی برخ وردار میباش د .س ایر ش اخصهای نیک وئی ب رازش نی ز در ب ازه
مورد یبول یرار گرفتهاند اه در جدول شماره  2آمده است.
جدول  :۲شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیات پژوهش
شاخص برازندگي

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابل قبول

>0.1

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

0-1

مقادير محاسبه شده

0.017

0.98

0.93

0.94

0.95

0.97

جدول شماره  2نشان میدهد شاخصهای نیکویی برازش از برازش مطلوا ال و با
دادههای گردآوریشده حمایت ارده است.
بحث و نتیجهگیری
فرضیه اصلی به تعیین نقش میانجی سرمایه اجتما ی در تأثیرگااری سیست شیوههای
مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه پرداخته است .به منظور بررسی
اثر میانجی سرمایه اجتما ی در فرضیه مورد بحث ،بایستی اثر مستقی دو سازه را با اثر ریر
مستقی در حالت دخیل ساختن متغیر میانجی سرمایه اجتما ی مورد بررسی یرار داد تا در
صورت افزایش اثر بتوان اثر میانجی سرمایه اجتما ی را یابل یبول دانست .در فرضیه حاضر
اثر مستقی سیست شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه
( )0.۳7میباشد .اثر ریر مستقی سیست شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر
ملکرد شغلی نوآورانه در صورت وجود متغیر میانجی سرمایه اجتما ی ( )0.50است .با
توجه به امتر بودن اثر مسیر مستقی از مسیرهای ریرمستقی بنابراین وجود متغیر
میانجی سرمایه اجتما ی یدرت تأثیر را افزایش میدهد و نقش میانجی سرمایه اجتما ی
در فرضیه حاضر مورد تأیید وایع می شود .با توجه به امتر بودن اثر مستقی از مسیرهای
ریر مستقی  ،لاا نقش میانجی سرمایه اجتما ی در تأثیرگااری سیست شیوههای مدیریت
منابع انسانی دانش بنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه پایرفته میشود .سرمایه اجتما ی ویتی
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ارتقا می یابد اه اارانان فرصتی برای توسعه یک شبکه ارتباطی برای شناسایی ،مشابه
سازی و بکارگیری اطال ات و دانش برای ایجاد ارزش در محل اار به دست آورند .این
مسأله به طور مثبت از طریت شیوههای خوش ساخت دانش محور شیوههای مدیریت منابع
انسانی تسهیل میشود ،را اه ارتباب مثتبی با سرمایه اجتما ی دارند ،و الزاماتی برای
تراا ال وهای ارتباطی مربوب به اار دارند .نتایج این پژوهش با نتایج رحمان سرشت و
جبارزاده ( )2017و یولیارمی و همکاران مطابقت دارد.
نتایج فرضیه فر ی اول نشان میدهد اه یدرت تأثیر شیوههای مدیریت منابع انسانی
دانشبنیان بر سرمایه اجتما ی برابر ( )0.61محاسبه شده است اه نشان دهنده تأثیر
مطلوا است .آماره  tآزمون نیز ( )7.59بدست آمده است اه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر
سطز خطای  %5یعنی  1/96بوده و نشان میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است .بنابراین
میتوان گفت شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر سرمایه اجتما ی تأثیر مثبت و
معناداری دارد .نتایج این تحقیت با نتایج لمداران ( ،)2019جوان ( )2015و یولیارمی و
همکاران ( )2021مطابقت دارد.
نتایج فرضیه فر ی دوم نشان داد یدرت تأثیر سرمایه اجتما ی بر ملکرد شغلی نوآورانه
برابر ( )0.69محاسبه شده است اه نشان دهنده تأثیر مطلوا است .آماره  tآزمون نیز
( )7.67بدست آمده است اه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطز خطای  %5یعنی  1/96بوده
و نشان میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان گفت سرمایه اجتما ی بر
ملکرد شغلی نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این پژوهش با پژوهش رحمان
سرشت و جبارزاده ( )2017و هان و همکاران ( ،)2020مطابقت دارد.
نتایج فرضیه فر ی سوم نشان داد یدرت تأثیر شیوههای مدیریت منابع انسانی
دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه برابر ( )0.۳7محاسبه شده است اه نشان دهنده تأثیر
مطلوا است .آماره  tآزمون نیز ( )4.۳5بدست آمده است اه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر
سطز خطای  %5یعنی  1/96بوده و نشان میدهد تأثیر مشاهده شده معنادار است .بنابراین
میتوان گفت شیوههای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان بر ملکرد شغلی نوآورانه تأثیر
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مثبت و معناداری دارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش لی و همکاران ( )2020مطابقت
دارد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،از آنجا اه دانش یک مزیت ریابتی مه است ،سازمان
الیمند به توسعه و حفت ملکرد نوآوری باید دانش منحصربفرد و خاص سازمان را
شناسایی و اسب اند اه اپی اردن را دشوار میاند و بنابراین مزیت ریابتی آن را تعیین
میاند .اارانانی اه دانش منحصربفرد راهبردی دارد ،امیاا هستند و همتاسازی آنها
برای ریبا دشوار است و باید ملکرد طوالنی مدت و مزیت ریابتی پایدار به دست آورده
باشند .شیوه های دانش محور مدیریت منابع انسانی پیش شرب ضروری برای پرورش
سرمایه اجتما ی اارانان در محل اار است .نیروی انسانی موماً در شبکه اجتما ی
روابطی یرار دارد اه آنها را برای منافع دوسویه به ه مرتبب میاند و میتواند موجب شود
این اارانان مشخصههای خاص سازمان را داشته باشند اه آنها را برای یک سازمان خاص
(و نه سازمان های دی ر در بازار) با ارزشتر میاند .بنابراین ،مدیران و سازمانها باید از
شیوه های دانش محور مدیریت منابع انسانی استفاده انند اه در آن اارانان خود را در
شبکه روابب خود رر انند.
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