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بررسی تأثیر شاخص سرمایه انسانی بر افزایش نوآوری
(مطالعه موردی :ستاد مرکزی بانک ملت)
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چکیده
یکی از عواملی که میتواند بر نوآوری سازمان تأثیرگذار باشد ،سرمایه انسانی سازمان و شاخصهای
آن است .این مقاله با هدف تعیین تأثیر شاخصهای سرمایه انسانی بر افزایش نوآوری در ستاد مرکزی
«بانک ملت» موردبررسی و سنجش قرار گرفت .در این پژوهش شاخصهای سرمایه انسانی بهعنوان
متغیر مستقل و نوآوری در سازمان بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند .روش پژوهش از نوع
توصیفی پیمایشی است .تحلیل و بررسی دادهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و فرآیند تجزیهوتحلیل
ساختارهای کواریانس (مدلسازی معادالت ساختاری) و نرمافزار  SPSSو  LISRELصورت گرفت .نتایج
نشان میدهد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری در سازمان در ستاد مرکزی «بانک
ملت» دارد.
واژگان کلیدی :سرمایه انسانی ،سرمایه عقالنی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه هیجانی ،نوآوری.

تاریخ دریافت مقاله ،1391/10/13 :تاریخ پذیرش مقاله1391./12/22 :
 .1کارشناس ارزی بانک ملت.
E-mail:Leila_panadgoo@yahoo.com

 .2عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی – دانشکده مدیریت
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 .1مقدمه

نوآوری ،فرآورده جدید یا محصول خالقی است که توسط یک سازمان ارائه میشود .خالقیت
و نوآوری چنان به هم درآمیختهاند که ارائه تعریف مستقلی از هر یک دشوار است .خالقیت،
پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است؛ درحالیکه نوآوری عملیساختن آن اندیشه و فکر است.
سرمایه انسانی عبارت است از :تغییر و تحوالت مثبتی که با سرمایهگذاری در انسان بهوجود
میآید و باعث افزایش رفاه بشر و ارتقای ظرفیت تولیدی افراد جامعه میشود .منابع یا سرمایه
انسانی به آنچه در اختیار افراد است ،داللت میکند؛ البته موارد بسیاری در اختیار افراد است که
ربطی به سرمایه انسانی ندارد .نخستین عنصر سرمایه انسانی ،سرمایه عقالنی است .برای
سازمانها سرمایه عقالنی یک عامل رقابتی ،بهخصوص در صنایع خدماتی محسوب میشود که
شامل دانش و مهارت و تخصص است .سرمایه اجتماعی ،دومین عنصر سرمایه انسانی ،به شبکه
ارتباطات ،چگونگی و کیفیت آن و اجتماعیبودن و امینبودن بازمیگردد .برای موفقیت شغلی
عالوه بر تخصص به سرمایه هیجانی نیز نیاز است که عنصر سوم از سرمایه انسانی بوده و
نشأتگرفته از رفتارهای بنیادی افراد یعنی خودآگاهی ،اعتمادبهنفس و غیره است و شامل
خودآگاهی ،انگیزه توفیق طلبی ،صداقت و شجاعت و انعطافپذیری در کار است.
بیان مسئله :پژوهشها نشان میدهند ،سازمانهایی که تأکید بیشتری بر سرمایههای فکری
دارند نسبت به سایر سازمانها نوآورتر هستند؛ زیرا در چنین سازمانهایی به علت وجود
سرمایههای فکری و استفاده از دانش ،یادگیری نیز بیشتر است که بهنوبه خود ارائه راهکارهای
جدید برای انجام امور و بهطورکلی نوآوری را در پی خواهد داشت.
سازمانهای امروزی برای آنکه بتوانند در ساختار جدید رقابت میان سازمانها که فضای کامالً
رقابتی و دانشمحور است ،به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوری بهعنوان یک راهبرد ضروری
در عصر کنونی نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر و تحوالت محیطی ،برای رویارویی با آنها،
شاخصهای سازمانی تأثیرگذار بر نوآوری سازمانی را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسبترین
پاسخها را بدهند .مسئله مهم این است که چه اقداماتی باید برای توسعه و بهبود نوآوری در
سازمان انجام دهند؛ زیرا در دهههای اخیر و با حاکمشدن فرهنگ رقابت در فضای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی و سازمانی ،نوآوری بهعنوان راهحلی موفق ،بخش جداییناپذیر بستر حرکت
جامعه و در سطوح خردتر محیطهای سازمانی شده است؛ ازاینرو شرکتها و سازمانهایی که
خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند ،مجبور به انعطافپذیری و پذیرش تغییرات هستند.
حال سؤال این است که چه رابطهای بین سرمایه انسانی و مؤلفههای آن با نوآوری در سازمان
وجود دارد؟ کدام یک از مؤلفههای سرمایه انسانی رابطه بیشتری با نوآوری دارد و کدام کمتر؟
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برای پاسخ به این سؤالها و با توجه به اهمیت موضوع ،هدف این مطالعه بررسی اثر شاخصهای
سرمایه انسانی بر افزایش نوآوری در «بانک ملت» است.
 .2پیشینه پژوهش در داخل و خارج از ایران
کمیجانی و همکاران ( ،)1391تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهرهوری نیروی
کار انجام دادند.
سایمون ( ،)2012سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و کیفیت خدمات تولیدی را در نیجریه
موردبررسی قرار داد .این مطالعه با استفاده از دادههای ثانویه رابطه بین سرمایه انسانی و کیفیت
خدمات تولیدی را بین سالهای  2008-1978در نیجریه بررسی کرد .نتایج مطالعه نشان داد که
هزینهکردن دولت بر روی سرمایه انسانی و بر شاخص آموزش رابطه طوالنیمدت با کیفیت
خدمات تولیدی صنعتی دارد.
گیرمان و همکاران ( ،)2013رابطه بین سرمایه انسانی ،کیفیت تولید و رشد اقتصادی را در 31
کشور آفریقایی برای دوره  1975تا  2008بررسی کردند .نتایج نشان داد که رشد در سرمایه
فیزیکی مسئول  67درصد تولید ناخالص داخلی است؛ درحالیکه سرمایه انسانی تنها مسئول 22
درصد رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ همچنین در مورد کیفیت تولید 46 ،درصد آن با
افزایش سرمایه انسانی ارتقا پیدا میکند.
مبانی نظری .فراورده خالق میتواند نرمافزاری مانند انواع خدمات (خدمات آموزشی ،خدمات
بهداشتی درمانی ،خدمات اداری و غیره) و سختافزاری مانند کاالها (مثل محصوالت صنعتی،
محصوالت دارویی ،محصوالت غذایی و غیره) باشد .تغییر و تحول در سازمانهای امروزی
بهقدری سریع ،چندجانبه ،پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیشبینی ،همگامی و تطابق با
آن قادر به ادامه حیات نیستند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به
شرایط محیطی متحول و پویا ممکن نخواهد بود .همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشههای نو و
نظرهای بدیع و تازه هستند .خالقیت و نوآوری چنان به هم درآمیختهاند که ارائه تعریف مستقلی از
هر یک دشوار است .خالقیت ،پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است؛ درحالیکه نوآوری
عملیساختن آن اندیشه و فکر است .سرمایهی انسانی ،دید اقتصادی جامعای از انسان فعال در
اقتصاد است؛ درحالیکه تالشی برای کسب پیچیدگی زیستی ،اجتماعی ،روانشناسی و فرهنگی
است؛ بهطوریکه در اثرهاهی متقابل اقتصادی یا صریح با هم تقابل دارند .سرمایه انسانی شامل
ترکیبی از سرمایههای عقالنی ،اجتماعی و هیجانی توصیف شده است .سرمایههای عقالنی شامل
معلومات ،مهارتها و تخصص است.
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سرمایه اجتماعی دربرگیرنده ساختار و کیفیت شبکه ارتباطات و سرمایه هیجانی شامل
شجاعت و انعطافپذیری الزم برای کار و دربرگیرنده صفات خودآگاهی ،موفقیتطلبی ،صداقت و
انعطافپذیری است
در پژوهش حاضر از مدل شکل  ،1استفاده میشود .در اینجا سرمایه انسانی شامل ترکیبی از
سرمایههای عقالنی ،اجتماعی و هیجانی توصیف کرده است.

شکل  :1مدل پژوهش

فرضیههای پژوهش

فرضیه اصلی :بین شاخصهای سرمایه انسانی و افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت»
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی

 .1بین سرمایه عقالنی و افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت» رابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین سرمایه هیجانی و افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت» رابطه معناداری وجود
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دارد.
 .3بین سرمایه اجتماعی و افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت» رابطه معناداری وجود
دارد.
 .3روش پژوهش

پژوهش حاضر ،کاربردی و از شاخه پیمایشی و روش گردآوری دادهها نیز توصیفی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ستاد مرکزی «بانک ملت» تهران است که تعداد
آنها  1200نفر برآورد شد و حجم نمونه آماری متناسب با جدول کرجسی مورگان ،تعداد  291نفر
انتخاب شد.
پرسشنامه مورداستفاده بر اساس مقیاس لیکرت مقیاس لیکرت و شامل سه بخش است .بخش
اول شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن ،بخش دوم شامل اطالعات شخصی
(متغیرهای جمعیتشناختی نظیر جنسیت ،تحصیالن ،میزان سن و غیره) و بخش سوم شامل
سؤالهای مرتبط با متغیرهای پژوهش (شاخصهای سرمایه انسانی ،نوآوری) است .جداول ،1
نشاندهنده چگونگی تخصیصیافتن سؤالهای پرسشنامه به متغیرهای موردبررسی در پژوهش
است.
در پژوهش حاضر پس از جمعآوری دادهها و بررسی متغیرهای جمعیتشناختی با استفاده از
آمار توصیفی ،برای بررسی روایی پرسشنامه و برازش مدل پژوهش ،اقدام به انجام تحلیل مدل
معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی شد؛ همچنین آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از
آمار استنباطی صورت گرفت که برای جمعآوری دادهها آن از پرسشنامه استفاده شد .ابزار
بررسیوتحلیل دادهها با توجه به روش بهکارگرفتهشده آماری و آزمون بررسی پایایی ،یعنی آزمون
کرونباخ ،نرمافزار  SPSSو  LISRELاست که برای افزایش دقت ،صحت و سرعت آزمونها از
آن استفاده شده است.
جدول  1چگونگی تخصیص سؤالهای پرسشنامه به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  :1چگونگی تخصیص سؤالهای پرسشنامه به متغیرهای پژوهش

سرمایه عقالنی

ابعاد
دانش
مهارت
تخصص
ساختار و کیفیت شبکه و ارتباطات (ساختاری)

سؤالها
5-1
9-6
14-10
22-15

شاخصها

سرمایه اجتماعی

امینبودن (رابطهای)

14-3

اجتماعی بودن (شناختی)
خودآگاهی
انعطافپذیری
موفقیت طلبی
صداقت

2-1
3-1
6-1
7-1
7-1
11-1

هیجانی
نوآوری

در پژوهش حاضر ازآنجاکه ابزار اصلی اندازهگیری پرسشنامه است ،پایایی پرسشنامه با استفاده
از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .پایایی محاسبهشده طبق جدول  0/96 ،2است که با توجه به
نزدیکبودن به یک ،مقدار باالیی است
جدول  :2آزمون آلفای کرونباخ
متغیر
دانش
مهارت
تخصص
سرمایه عقالیی
ساختاری (ساختار و شبکه ارتباطات)
رابطهای (امینبودن)
شناختی (اجتماعیبودن)
سرمایه اجتماعی
خودآگاهی
انعطافپذیری
موفقیتطلبی
صداقت
سرمایه هیجانی
سرمایه انسانی
نوآوری
کل پرسشنامه

میزان آلفای کرونباخ
0/87
0/87
0/92
0/92
0/82
0/80
0/89
0/90
0/97
0/83
0/81
0/90
0/86
0/93
0/95
0/96

وضعیت آلفای متغیر
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال
پایایی باال

59

بررسی تأثیر شاخص سرمایه انسانی بر افزایش ...

آزمون نرمالبودن دادههای جمعآوریشده :موضوع نرمالبودن توزیع دادهها از مهمترین
مقولهها در انتخاب نوع آمار (پارامتری یا ناپارامتری) و آزمون فرضیهها است .انواع روشهای
گرافیکی و عددی برای تشخیص نرمالبودن وجود دارد که در این پژوهش از روش آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف تکنمونهای استفاده شد.
جدول  :3نرمالبودن متغیرها
متغیر
دانش
مهارت
تخصص
شناختی
رابطهای
ساختاری
خودآگاهی
انعطافپذیری
موفقیت طلبی
صداقت
نوآوری

( Sigسطح معنیداری)
0/150
0/171
0/768
0/731
0/073
0/133
0/065
0/165
0/115
0/111
0/256

( α/2مقدار خطا)
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25

نتیجه آزمون
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است
دادهها نرمال است

در پژوهش حاضر برای سنجش روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAو با
استفاده از نرمافزار  LISRELمقدار  tمحاسبه شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی با توجه به اینکه
طبق جدول  ،4مقدار  tدر تمامی ابعاد مربوط به سه شاخص سرمایه عقالنی ،سرمایه هیجانی و
سرمایه اجتماعی بزرگتر از  1/96است ،روایی سازه را تأیید کردهاند.
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جدول  :4نتایج تحلیل عاملی ابعاد سرمایه عقالیی ،سرمایه هیجانی و سرمایه اجتماعی
مفهوم
سرمایه عقالیی

سرمایه
اجتماعی

سرمایه هیجانی

ابعاد
دانش
مهارت
تخصص
شناختی
رابطهای
ساختاری
خودآگاهی
انعطافپذیری
موفقیت طلبی
صداقت

آماره t
14/46
17/83
17/25
14/60
23/44
18/37
2/12
13/22
10/79
15/30

بار عاملی
0/76
0/89
0/86
0/74
0/99
0/88
0/32
0/76
0/63
0/88

خطای استاندارد
0/43
0/22
0/25
0/45
0/03
0/23
0/80
0/42
0/61
0/23

ارزیابی بخش ساختاری :در بخش قبلی ،مدلهای اندازهگیری موردبررسی و تأیید قرار گرفت؛
بهعبارتدیگر روایی مدل بررسی شد .در این بخش ساختار مدل ،روابط بین متغیرهای نهفته
درونی و بیرونی موردتوجه قرار میگیرند .در اینجا هدف ،تشخیص این موضوع است که آیا روابط
نظری بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مدنظر پژوهشگر بوده است بهوسیله دادهها
تأیید شده است یا خیر؟ در نمودار  ،1تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری بررسی شد .در نمودار  ،1مقدار
عدد معناداری  13/11و بیشتر از مقدار  1/96است؛ بهعبارتدیگر رابطه بین سرمایه انسانی و
نوآوری معادار است .مقدار ضریب استاندارد نیز در نمودار آورده شده است .طبق نمودار  ،1سرمایه
انسانی با ضریب گامای  0/98بر نوآوری تأثیر میگذارد .مقدار ضریب تعیینکننده ( )R2که
تعیینکننده سهم واریانس متغیر مستقل در پیشبینی متغیر وابسته است ،در این مدل در حد
مناسبی است؛ بهطوریکه سرمایه انسانی توانسته است حدود  99درصد تغییرات نوآوری را
پیشبینی کند.
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نمودار 1اعداد معنادار و ضرایب استاندارد مدل ساختاری

اعدادی سمت چپ گویهها ،مقدار خطای استاندارد است که در مدلهای کالسیک برآورد
نمیشود .این آماره نشان میدهد که مقدار پارامتر با چه دقتی برآورد شده است .هر چه مقدار
استاندارد کوچکتر باشد ،نشان میدهد که برآورد انجامشده دقیقتر است؛ هرچند مقدار خطای
استاندارد میتواند مشکلساز باشد؛ زیرا در این صورت تعریف مقدار  tامکانپذیر نخواهد بود.
همیشه چهار شاخص مجذورکای ( ،)Chi-Squareدرجه آزادی ( ،)dfسطح معناداری
( ،)P-valueجذر برآورد واریانس خطای تقریب ( ،)RMSEAنشاندهنده برازش مدل هستند.
شاخصهای برازش مناسب مدل شامل مجذور کای ( ،)Chi-Squareدرجه آزادی ( ،)dfسطح
معناداری ( ،)P-valueجذر برآورد واریانس خطای تقریب ( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازش
) ،(GFIشاخص تعدیلشده نیکویی برازش ) (AGFIهستند که اگر نسبت مجذور کای به درجه
آزادی کوچکتر از  4باشد ،موردقبول است .مقدار بزرگتر از  0/05برای سطح معناداری ،مقدار
کوچکتر از  0/07برای  RMSEAو مقدار باالتر از  80درصد برای ( Goodness of Fit
 GFI)Indexو ( ،AGFI )Adjusted Goodness Of Fit Indexنشاندهنده برازش الگو با
دادههای گردآوری شده است
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جدول  :5شاخصهای برازش الگوها
RMSEA

P-Value

AGFI

CFI

DF

X2

0/050

0/069

0/92

0/82

76

291/84

شاخصها
مدل

پس از اجرای مدل با استفاده از نرمافزار لیزررل  8/5و انجام اصالحات  ،اعداد معناداری و
پارامترهای اصلی حاصل شد؛ همچنین شاخصها ،حاکی از برازش مناسب مدل دارد؛ بهعبارتدیگر
دادههای مشاهدهشده با مدل مفهومی پژوهش تناسب دارد؛ درواقع این مدل نظری پس از اجرای
آزمون به مدل تجربی پژوهش تبدیل شد.
آزمون فرضیها :برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل معادلههای ساختاری استفاده شد .این
روش ،شیوهای جامع برای ارزیابی و بهبود مدلهای نظری محسوب میشود .هدف این مدل
توضیح الگوهای میان مجموعهای از متغیرهای پنهان است که هر یک توسط یک یا چند متغیر
مشاهدهشده سنجیده میشوند .مزیت این روش نسبت به رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر این
است که  .1این مدل توانایی سنجش چندین رابطه را بهطور همزمان دارد و  .2این مدل میتواند
اثر خطای اندازهگیری را در متغیرهایی که چندین بُعد دارند ،در نظر بگیرد .در مدل معادلههای
ساختاری ازیکطرف میزان انطباق دادههای پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد
(آیا از برازش مناسب برخوردار است) و از طرف دیگر معناداری روابط در این مدل برازش یافته
آزمون میشود .بر اساس نتایج مدل ساختاری فرضیهها بررسی میشود.
فرضیه اصلی :بین شاخصهای سرمایه انسانی (عقالنی ،اجتماعی ،هیجانی) بر افزایش نوآوری در
ستاد مرکزی «بانک ملت» رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :6نتایج آزمون فرضیه اصلی
فرضیه
فرضیه اصلی

برآورد استاندارد
0/98

کمیت t
13/11

نتیجه آزمون
تأیید

طبق نتایج ،فرضیه اصلی تأیید میشود؛ زیرا مقدار  tبیشتر  1/96است و مقدار بار عاملی کافی
است؛ درنتیجه ،سرمایه انسانی با اطمینان  99درصد به میزان  0/98بر نوآوری سازمانی تأثیر
ساختاری مثبت و معناداری دارد (جدول .)6
فرضیههای فرعی
فرضیه فرعی  :1بین سرمایه عقالنی و افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت» رابطه
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معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2بین سرمایه اجتماعی و افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت» رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :3بین سرمایه هیجانی و افزایش نوآوری در ستاد مرکزی «بانک ملت» رابطه
معناداری وجود دارد (جدول .)7
جدول  :7نتایج آزمون فرضیههای فرعی
فرضیه

برآورد استاندارد

کمیت t

نتیجه آزمون

فرضیه فرعی 1

0/99

14/81

تأیید

فرضیه فرعی 2.

0/78

11/92

تأیید

فرضیه فرعی 3

0/71

10/21

تأیید

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به نتایج فرضیهها مشخص شد که سرمایه انسانی بهمیزان  0/98درصد بر نوآوری
سازمانی تأثیر ساختاری مثبت و معناداری دارد .بُعد سرمایه عقالنی بهمیزان  0/99درصد بیشترین
تأثیر را بر نوآوری سازمانی و بُعد سرمایه هیجانی بهمیزان  0/71درصد کمترین تأثیر را بر نوآوری
سازمانی دارد؛ بنابراین نتایج پرسشنامه و آزمونهای انجامشده همه فرضیههای پژوهش را تأیید
میکنند و نشان میدهند که توجه به وضعیت موجود ستاد مرکزی «بانک ملت» در زمینه نوآوری
سازمانی دارای اهمیت است .یکی از ضرورتهای توجه به این موضوع این است که سازمانهای
امروزی برای آنکه بتوانند در ساختار جدید رقابت میان سازمانها که فضای کامالً رقابتی و
دانشمحور است ،به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوری بهعنوان یک راهبرد ضروری در عصر
کنونی نگاه کنند و ضمن شناخت تغییر و تحوالت محیطی ،برای رویارویی با آنها ،شاخصهای
سازمانی تأثیرگذار بر نوآوری سازمانی را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسبترین پاسخها را
بدهند؛ بنابراین با توجه به تأیید تمامی فرضیههای پژوهش ،ابعاد سرمایه انسانی بر نوآوری
سازمانی تأثیرگذار است.
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