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 چکيده
در جهان امروزی که کلیه رقابتهای سازمانی به سمت پویایی ونوآوری رو به پیشرفت هستند 

ومشخصه اصلی آن افزایش پیچیدگی وجهانی شدن وپویایی است . بنابر این سازمانها برای برون 

رفت از مشکالت وهماهنگ شدن با سایر سازمانها نیاز به تقویت مهارت وتوانایی درونی خود 

را دارند واین امر با تقویت دانش ومهارتهای علمی سرمایه انسانی که مهمترین بخش  سازمان

هر سازمان می باشند امکان پذیر خواهد بود .با توجه به اینکه نقش سرمایه انسانی بر نوآوری 

این ضرورت بوجود آمده که  این ، سازمانها در جهان امروزی بیش از پیش مشهود است بنابر

 بر نوآوری سازمانها ارائه ت شناخت هرچه بیشتر سرمایه های انسانی وتاثیرات آنمطالبی در جه

گردد.در این تحقیق سعی شده به نقش سرمایه انسانی بر نوآوری وپیشرفت سازمانها پرداخته 

 .شود .روش پژوهش توصیفی تبیینی وبصورت کتابخانه ای بوده است

 .خالقیتی ، سرمایه انسانی ، نوآوری سازمان :يديکل واژگان 
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 2سيد سخاوت حسينی  ، 1  ایکبر یحامد فاضل
 نور امیدانشگاه پ تیریگروه مد اریاستاد 1
 دانشگاه پیام نور مرکزدلیجان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 سيد سخاوت حسينی

 بررسی تاثير سرمایه انسانی  بر نوآوري سازمانی
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 مقدمه
سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سازمانهاست زیرا منبع اصلی خالقیت است .این نوع دارایی ها دانش ضمنی در افراد سازمان است 

رد تنهایی در تحقق عملککه این دارایی های دانش محور به که یکی از عوامل حیاتی تاثیر گذار بر عملکرد هر سازمان است .اما باید توجه داشت 

یک سازمان کافی نیست .هدف سازمانها تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در تمام سازمانها است درغیر اینصورت امکان خلق هیچ گونه ارزش 

ی های حل دانش عمومی وحرفه ای کارکنان وتوانایی هایی های رهبری وتوانایسازمانی وجود نخواهد داشت . سرمایه انسانی ترکیبی تجمعی

مسئله وریسک پذیری است .آنچه از این تعریف مشخص است آن است که سنجش این نوع سرمایه بسیار دشوار است )حاجی کریمی ، بطحایی 

را  ) تجهیزات وابزار ها ( را ارتقا داده و دارایی های نامشهود        (.سرمایه انسانی ، خالقیت عملیاتی دارایی  های مشهود 77-76، ص  1811،

نی الفعال می سازد . در سازمانهای موفق به منظور افزایش وبهبود بینش وتوانایی ها و تجربیات برای رقابت در محیط متغیر امروزی ، سرمایه ک

(.لذا شایستگی های کارکنان بخش سخت سرمایه انسانی محسوب شده وشامل دانش ، مهارت 2002)بوزبورا ، بر روی کارکنان صورت می گیرد 

 استعداد وابتکار کارکنان است ودر بین آنها دانش ومهارت کارکنان باالترین نقش رادارند .، 

 دانش : شامل دانش فنی وتئوری دانشگاهی است .

مهارت ها : توانایی کارکنان در تکمیل ماموریت های کاری است وعمدا از طریق عمل کردن بدست می آید ، مخصوصا مهارت های ضمنی 

 ی نمی توان آن را بیان کرد .که بصورت شفاه

نگرش های کارکنان : بخش نرم سرمایه انسانی است و شامل نوآوری کارکنان در کار ورضایت از شغلشان می باشد و به عنوان پیش نیازی 

 برای کارکنان محسوب می گردد که از این طریق شایستگی هایشان را باال ببرند .

 : طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی

های و در این دیدگاه سرمایه انسانی وابسته به دارایی:( 1671های منحصر به فرد افراد توجه شده )شولتزدر دیدگاه نخست به جنبه -1

   باشد.توانمندیها نیروی انسانی است. این دیدگاه درست در مقابل مفهوم نیروی کار در دیدگاه کالسیک می

دانش، مهارت دو عنصر  در این دیدگاه   :تاکید می کند به روندهای آن  متمرکز شده  نی سرمایه انسا بر روی   دیدگاه دومین  -2

مانند تحصیالت رسمی و مهارتهای   های آموزشی توجه می شودفعالیت این دو موضوع در طول  باشند که به اهمیت کلیدی می

 .مشهود است 2001و آلن در  2002ه و سیلکونه در سال ای ، این دیدگاه در نظریات و پژوهش های محققان چون فینوتفنی و حرفه

آنان سرمایه انسانی را ترکیبی از عواملی مانند :( 2006دیدگاه سوم چشم انداز تولید مدار به سرمایه انسانی دارد )فرانک و بمانک   -8

عریف در ت .  تحت تاثیر قرار می دهد ابتکار عمل فرد که ارزش و تولید نهایی کارکنان   ، انرژی، عادات کاری  آموزش ، تجربه، تحصیالت، هوش ،

مجموعه ای از مهارتها و دانشها در انجام امور می باشد که به تولید و ارزش اقتصادی منجر می شود. )   سرمایه انسانی  دیگری از این دیدگاه

 ( 2008شفی

انسانی هم ابزاری برای تولید  سرمایه  یعنی اینکه   دانست مفهوم  شامل هر دو  طور همزمان   بهتوان سرمایه انسانی را می  در نتیجه

به طور .کند که این به معنای خود تولیدی برای سرمایه انسانی می باشدزا برای سازمان میمی باشد وهم چنین ایجاد ارزشی خاص و درون

 .انش جاسازی شده در تمام سطوح، فردی، سازمانی و یا یک ملت استخالصه می توان گفت سرمایه انسانی مترادف با د

 

 :دیدگاه فردي، دیدگاه سازمانی و دیدگاه اجتماعی ازتاثيرات سرمایه انسانی 

( در 2006، سیدوکین  1671-1661شولتز  1668 -باشد )بکروری وی میامکان افزایش درآمد فرد ناشی از بهره :در دیدگاه فردی -1

 ( 1660، گوالر1661باشد. )سیچرمن دیدگاه امکان رشد و ترقی افراد در سطوح بازارهای داخلی امکان پذیر میاین 

های به روز شده سازمان و فرهنگ سازمانی پویای آن وری سازمانی ناشی از مجموعه ای از توانایی و ظرفیتسازمانی: بهره در دیدگاه -2

 .(  1666ادویسون و یوالونه  ) است

برای ایجاد دموکراسی ، ثبات سیاسی و رعایت حقوق   را دارد که ساز و کارهایی  سرمایه انسانی این توانمندی :   در دیدگاه اجتماعی-8

شود )مک های اجتماعی میهای اجتماعی منجر به آگاهی عمومی از مولفهبشر را در سطح جامعه ایجاد کند و آنها را گسترش دهد. سرمایه

 (2006 وافزایش آگاهی اجتماعی از مولفه های درون اجتماع امکان پذیر است)بیچ (1666 ماهون، 
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 :تعریف خالقيت از دیدگاه سازمانی
افزایش  وری،افزایش بهره  مثالً  ؛   سازمان های فعالیت  یا کیفیت کمیت  و ارتقاء  برای بهبود   فکر و طرح نوین یعنی ارائه   خالقیت 

 ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیره. روبرت جی استرنبرگ و لینداای اوهاراتولیدات یا خدمات، کاهش هزینه

 :اندخالقیت افراد مؤثر انستههای خود شش عامل را دردربررسی

 .و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی ای محدودای در زمینهدانش: داشتن دانش پایه -1

  .توانایی عقالنی: توانایی ارائه ایده خالق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسائل -2

 .گزینندرابرمی سبک فکری: افراد خالق عموماً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی -8

   .شوندهای خود برانگیخته میانگیزش: افراد خالق عموماً برای به فعل در آوردن ایده-2

های شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم شخصیت: افراد خالق عموماً دارای ویژگی -5

 .بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند

ترین مشخص کردند که عمده  این محققان .  یابندهای حمایتی بیشتر امکان ظهور میفراد خالق عموماً در داخل محیطمحیط: ا  -7

باشد. به عنوان یکی از شش منبع مؤثر در خالقیت می ها بر تفکر خالق برنامه های آموزش خالقیت تاکید صرف این دلیل عدم کارایی برنامه

القیت کتاب هنر و علم خجورج اف نلردر.کنند های آموزشی خالقیت ایفا میتأثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامهجایی که سایر عوامل نیز 

نا شده شبرای خالقیت مراحل چهارگانه: آمادگی، نهفتگی، اشراق و اثبات را ذکر کرده است. از این دید، افراد خالق ابتدا با مسئله یا یک فرصت آ

 کنند، درشوند. در مرحله بعد افراد خالق روی مسئله تمرکز میوری اطالعات با مسئله یا فرصت مورد نظر درگیر میو سپس از طریق جمع آ

های قبلی خود جهت نیل به یک ایده ها، تجارب و زمینهشود و فرد سعی در نظم دادن تفکرات، اندیشهاین مرحله فعالیت ملموسی مشاهده نمی

ای جدید و بدیع دآگاه( فراهم کردن فرصت )جهت تفکر بر مسئله( منجر به خلق و ظهور ایدهخودد )خودآگاه و درگیری ذهنی عمیق فر .دارد

 .آید صالحیت و پتانسیل ایده خویش را به اثبات برساندشود. در نهایت فرد خالق در صدد برمیمی

 

 نوآوري تعریف 
است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خالق تحقق یافته؛ نوآوری همانا منظور از نوآوری خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده 

 .های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید استارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی

 

 مفهوم و جایگاه خالقيت و نوآوري

ه اساسی نگیزه آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی اتحقیق در مورد خالقیت و عناصر تشکیل دهند

خالقیت را با تفکر واگرا )دست یافتن به رهیافتهای ( GUILFORD)گیلفوردتوسط گیلفورد ایجادگردید. 1650سال برای پژوهش بیشتر در

 (86 ص ،1865 پور، مدنی –مترادف می دانست. )شهرآرای  صحیحجدید برای حل مسائل( در مقابل تفکر همگرا دست یافتن به پاسخ 

(: استاد رفتار سازمانی، خالقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروهها در یک روش جدید، 1662لوتانز )

 (86وم، کاال یا کشفی بدیع می داند. )همان منبع، ص بارزمن خالقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفه .تعریف کرده است

خالقیت همچون عدالت، دموکراسی و آزادی برای افراد دارای معانی مختلف است ولی یک عامل مشترک در تمام خالقیتها این است که 

مجموع میراث فرهنگی عمل می کنند  خالقیت همیشه عبارتست از پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خالقیت در آنها موجود بوده و به عنوان

ای برای  وسیله خالقیت تالشهای( 1662 نبتون، دوگالس –ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگویی جدید است )جک هالوران 

است.  مل خالقیتنوآوری است. خالقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی ع

 (7، ص 1860)فرنودیان، 

نوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاریهای دیگر همراه است. نوآوری به دگرگونیهای عمده در زمینه پیشرفتهای تکنولوژیک یا ارائه 

ت. نوآوری عموماً پدیده ای نادر تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولید، اطالق می شود. نوآوری پدیده ای واقعاً چشمگیر و جنجالی اس

 .است که فقط در عده ای خاص می توان آن را سراغ گرفت

(: اصطالح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطالعات مربوط به منظور ایجاد یا 1661هالت )

یز توضیح می دهد که: نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و ن ( VARKING)معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد، وارکینگ

 به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری

 .خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند
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بنابراین، در یک تعریف کلی می توان نوآوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در 

 (21، ص1861خداداد حسینی، .)جهان تعریف کرد

 

 مایه انسانی بر نوآوري سازمانها نقش سر
و  .سرمایه انسانی منبعی برای نوآوریانهاست زیرا منبع اصلی خالقیت استسرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سازمبا توجه به اینکه 

تجدید استراتژیک یک سازمان است ومیزان مفید بودن آن بستگی به چگونگی استفاده موثر سازمان از آنها دارد .گوتری وهمکارانش در سال 

ی نام  بردند .زمانی که انگیزش در کارکنان باال می رود خالقیت ، انگیزش کارکنان را به عنوان یکی از شاخصه های مهم سرمایه انسان2008

ه ب ونوآوری آنان نیز افزایش می یابد .انگیزش در کارکنان می تواند از طریق فاکتورهای مالی و غیر مالی زیاد شود از سوی دیگر ارزش نهادن

حیه اعتماد به نفس به کارکنان داشته ونقش زیادی در کمک به افراد نیز از جمله مواردی است که سهم زیادی در هویت بخشی ودادن روشان 

 نکارکنان در جهت استفاده مناسب از توانایی هایشان دارد .منابع انسانی نقشی بسیارمهم وحیاتی در درون یک  سازمان دارند ونتیجتا در ای

دانش فنی آنها بر خالف سرمایه های مشهود ، اهمیتی سرمایه اصلی ترین سهم را کارکنان به عهده دارند .دانش کارکنان و علی الخصوص 

برنامه .استراتژیک برای سازمانها دارند زیرا آنها جزء آن دسته  منابعی هستند که هرگونه کپی ویا انتقال آنها به سازمان بسیار مشکل می باشد 

ای آموزشی خاص در سازمان افزایش یابد .راه دیگر برای های نامشهود ایجاد شده به وسیله منابع انسانی می تواند از طریق گسترش برنامه ه

(بیان کردند که اگر 1662بدست آوردن این منابع می تواند استقرار فرایند استخدام وانتخاب کارکنان از بازار کار باشد .مک گیل و اسلوکام )

یستگی کارکنان در سازمان مطمئن شده ویقین حاصل سازمانی خواستار توسعه دانش ونوآوری خود است بایستی از تقسیم درست دانش فنی وشا

 کند که دانش کاری در سازمانش جریان دارد .

 

 پيشينه پژوهش 
که در بهبود وضعیت موجود در سازمانها تاثیر گذار خواهد  وجود دارددر تاثیر سرمایه انسانی برنوآوری سازمانها دونوع نوآوری در سازمانها 

این موارد را  هبود . الف  (تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری تدریجی در سازمانها  . ب( تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری بنیادی در سازمانها  که پیشین

 در ذیل به اختصار توزیح خواهیم داد .

 بر نوآوري تدریجی در سازمانها  الف ( تاثير سرمایه انسانی 
(در 1860( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سرمایه انسانی بر نوآوری تدریجی تاثیر معناداری دارد .بهرامی وهمکاران )2011لی )

معناداری  با نوآوری  ر ابطه به این نتیجه رسیدند که سرمایه انسانیتحقیق خود با عنوان تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری ونوآوری سازمانی 

( در تحقیق خود باعنوان تاثیر سرمایه فکری در نوآوری سازمانی در شرکت های تولیدی عراقی به این نتیجه دست 2012دارد .عاصی احمد) 

ی رابطه بین سرمایه فکری ( در تحقیق خود باعنوان بررس1860یافت که سرمایه انسانی تاثیر زیادی بر نوآوری سازمانی دارد .قربانی وهمکاران )

انجام داده اند وروش مطالعه از نوع توصیفی وهمبستگی است به این  2011تا       2010ونوآوری سازمانی در بانک های ملی ایران در سالهای 

( در مقاله ای با 1862) درصدوجود دارد .پروانه حاتمی وهمکاران65نتیجه رسیدند که رابطه ی بین سرمایه فکری ونوآوری با قابلیت اطمینان  

ستم سیستم تغییر نمی کند ولی سیعنوان نقش نیروی انسانی بر نوآوری سازمانها به این نتیجه رسیدند که درنوآوری تدریجی ساختار عمومی 

 از طریق اضافه کردن ویژگی های جدید به ویژگی های قبلی تکنیکی وخدماتی ، قابل های فرد را افزایش می دهد .

 

 بر نوآوري بنيادي  در سازمانها سرمایه انسانی  ب( تاثير
( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سرمایه انسانی بر نوآوری تدریجی تاثیر معناداری دارد .فرجی ده سرخی وهمکاران 2011لی )

شرکت خودرو سازی ایرانی ( به منظور  ( در تحقیق خود باعنوان بررسی رابطه سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی ) مطالعه یک1811)

 وبررسی رابطه بین سرمایه فکری وابعاد آن با گرایش به نوآوری سازمانی وهمچنین تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد سرمایه انسانی ساختاری 

یعنی  ایه فکری فقط دو بعد آنمشتری در پیش بینی گرایش به نوآوری سازمانی صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که از میان سه بعد سرم

( در مقاله ای با عنوان نقش نیروی 1862ساختاری وانسانی می تواند گرایش به نوآوری را در سازمان پیش بینی کند . پروانه حاتمی وهمکاران )

 انسانی بر نوآوری سازمانها به این نتیجه رسیدند که این نوع نوآوری منجر به خلق بازارهای جدید می شود .
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 نتيجه گيري 
ی و موفقیت سازمانها بستگ. سازمانها نقش بسزایی دارند و نوآوری  درپیشرفت ، سرمایه انسانی به عنوان مهمترین بخش سازمانها امروزه 

مت با توجه به اینکه سازمانها به س.در حال حاضر برند ببه دانش فکری سرمایه انسانی دارند که سازمان را در مسیر نوآوری وشکوفایی به پیش 

توجه به سرمایه های انسانی که نقش نوآوری سازمانها را بر عهده دارند می تواند کمکهای زیادی به پیشرفت ، خصوصی سازی پیش می روند 

ود  از رقبا و سایر سازمانها پیشی موجب می شایجاد انگیزه در سرمایه انسانی سازمانها کند . سازمانها نیز امروزه به این نتیجه رسیده اند که 

و این امر فقط با استخدام وبکار گیری سرمایه های فکری وانسانی به پیش روند  و نوآوری گرفته  وبا سرعت وشتاب بیشتری در جهت پیشرفت 

 .ابداع کننده وخالق باشند که قابل دسترسی است 
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 منابع و مراجع
ارزش آفرینی سازمانی /مفاهیم وکاربردها ، –یریت سرمایه فکری )مدیریت راهبردی مد(و1811حاجی کریمی ،ع. بطحایی،ع .) [1]

 تهران چاپ ونشر بازرگانی 

 10ص  8680(نوآوری وشکوفایی سازمانی ، روزنامه همشهری سال سیزدهم شماره 2005محمدی ، ناهید ) [2]

  (2011رمایه انسانی )آشنایی با مفاهیم س، ( 2011سعادت ،مهدی ، ) –حسنعلی زاده ،صابر  [8]

(بررسی رابطه بین سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی ) مطالعه شرکت 1811فرجی ده سرخی ، ح . شاطری ، ک .) [2]

 1-10خودرو سازی ( تهران دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش ص 

نوآوری ، گرگان دومین کنفرانس ملی حسابداری  ( بررسی سرمایه انسانی بر1862حاتمی ،پ.رحیمی ،ف .جعفری نیا ، ش . )   [5]

 .1862ومدیریت مالی یکم اسفند 

 208شماره (توانمند سازی منابع انسانی ، ماهنامه تدبیر سال بیستم ،2006وفایی ،ف . )طالبیان، ا .  [7]
[7] www.system.parsiblog.com   
[8] www.noormags.ir   
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