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(تاریخ دریافت1395/10/26 :؛ تاریخ پذیرش)1396/03/24 :
چکیده
عملکرد سازمانها را نمی توان صرف ًا بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها
نشان داده است ،ارزش بازاری شرکتها و مؤسسات مالی را عمدت ًا داراییهای غیرمالی که به آنها داراییهای
نامشهود یا سرمایههای فکری اطالق میشود ،تعیین میکند .بر این اساس تحقیقِ حاضر با هدف شناسایی تأثیرِ ابعاد
سرمایۀ فکری و مدیریت دانش و تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی در شرکت پایانههای نفتی ایران انجام شده است.
ظ روش ،توصیفی تحلیلی و از لحاظِ هدف ،کاربردی است .جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران،
پژوهش حاضر از لحا ِ
رؤسا و سرپرستان (رتبههای باالی  )17و پرسنل ستادی میباشد که در زمان تحقیق  214نفر بودهاند و به روش
سرشماری انجام گرفته است .برای تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد که مدل اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است .در این مدل سرمایۀ
انسانی و ساختاری و رابطهای بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و از سوی دیگر این اجزاء بهطور غیرمستقیم با
نقش میانجی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارند ،که با نتایج به دست آمده میزان تأثیر هر یک از
عوامل ،مشخص و رتبهبندی شده و بر این اساس پیشنهاداتی مطرح شدند.
واژههای کلیدی :سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ رابطهای ،مدیریت دانش ،عملکرد سازمانی.

 -1کارشناسی ارشد کارآفرینی ،گرایش کسب و کار جدید ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران .مسئول
مکاتباتstu.nourouzi@gmail.com :
 -2دانشیار مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،گرایش تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
سنجش و ارزیابی عملکرد فعالیتهای سازمان ،از دیرباز نقطۀ آغاز فرایندهای علمی مدیریت
و موضوع بحث و درگیری همیشگی مدیران و محققان بوده است ( .)Lin et al., 2011یکی از
مهمترین وظایف مدیر ،ارزیابی و کنترل عملکرد سازمان است چرا که اهداف ،اگر سنجشپذیر
باشند؛ دستیافتنی و قابل مدیریت و کنترل خواهند بود ( .)Neely & Adams, 2000در دنیای
رقابتی ،سازمان ها باید خود را برای رویارویی با تحوالتی پرشتاب آماده کنند .منظور از این
آمادگی ،تنها آمادگی تکنولوژیکی و تجهیزاتی نیست ،بلکه سازمانها باید کارکنان یعنی سرمایه-
های اصلی و ارزشمندِ انسانی خود را آماده نمایند (عبدالهی و نوهابراهیم .)1385 ،اهمیت
روزافزون دانش که عامل تعیینکنندۀ موفقیت و رقابتپذیری سازمان به شمار میرود ،موجب
شکلگیری اقتصادِ دانشمحور شده و مدیریت این دارایی مهم را به اساسیترین وظیفۀ سازمانی
تبدیل کرده است (منوریان و عسگری .)1388 ،بدین لحاظ ضرورت دارد سازمان بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم برای حفظ ،بقا و تداوم حیات خود با تغییراتی که آن را با تهدید مواجه
مینماید تطبیق یابد (قاسم زاده علیشاهی .)1394 ،در همین راستا پیتر دراکر ،1با به کارگیری
مفاهیم جدیدی چون کار دانشی ،دانشکار ،دانش و سازمانهای دانشی نوید نوع جدیدی از
سازمانها را میدهد که در آنها به جای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت دارد .بر اساس این
نظریه در آینده جوامعی میتوانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری
برخوردار باشند (الوانی .)1382 ،در این میان ،مدیریت سرمایۀ فکری برای موفقیت بلندمدت یک
شرکت بسیار مهم تشخیص داده شده و اهمیت دانش بهعنوان یک دارایی مهم و باارزش برای
سازمانهای معاصر سبب شده است تا نحوۀ کسب ،توسعه ،بهرهبرداری ،ادارۀ صحیح و ارتقای آن
به یکی از مسؤولیتها و چالشهای اساسی سازمانها تبدیل شود .امروزه مدیریت دانش نقش
بسیار مهمی در ارتقا و بهبود شایستگیهای اساسی بازی میکند تا جایی که میتوان از مدیریت
دانش بهعنوان فرایندی برای تسهیم دانش ،خلق دانش ،ذخیرهسازی دانش و کاربرد دانش
استفاده کرد .همچنین میتوان از آن بهعنوان تغییردهندۀ ساختار سازمانی و فراهمکنندۀ
محیطی پویا جهت بهبود شایستگیهای اساسی سازمان تعبیر کرد .با توجه به چنین رویکردی،
دانشِ سازمان ،نشاندهندۀ توانایی سازمان است و موجب ظهور روش مدیریتی جدیدی بر اساس
اطالعات و دانش شده است که همان مدیریت دانش نامیده میشود و امروزه به یک منبع
استراتژیک مهم تبدیل شده است .فضای کسبوکار مبتنی بر دانش نیازمند رویکردی است که
1

-Peter Drucker
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داراییهای نامشهود جدید سازمانی مثل دانش ،شایستگیها و نوآوریهای نیروی انسانی ،روابط
انسانی ،روابط با مشتری و فرهنگ سازمانی ،نظامها و ساختارهای سازمانی و  ...را در بر گیرد.
در راستای مطالب فوق باید توجه داشت که در حال حاضر کشورِ ما تأثیر فراوانی به لحاظِ
پیشرفتهای نرمافزاری و نیروی انسانی داشته و نفت بهعنوان مهمترین صنعت ،جزئی راهبردی و
جداناپذیر از این تعالی است .کشور ما ،در اکثر فناوریها و دانش روزآمد در منطقه سرآمد است
و باید سعی شود سطح دانش تخصصی حوزههای باالدستی و پاییندستی صنعت نفت نیز
همسطح این علوم گردد و این ممکن نیست مگر با قدرت فکر و دانش.
مبانی و چارچوب نظری تحقیق
مفهوم سرمایه فکری

سرمایه فکری بهعنوان مجموعه دانش که سازمانها برای کسب مزیت رقابتی استفاده می-
کنند ،در عملکرد نقش مهمی ایفا میکند ( .)Subramanian & Youndt, 2005سرمایه فکری
فراهمکنندۀ یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد
( . )Bontis, 1996بُنتیس معتقد است سرمایه فکری عبارت از تالش برای استفاده مؤثر از دانش
(محصول نهایی) در مقابل اطالعات (ماده خام) است ( .)Bontis, 1998سرمایه فکری اصطالحی
برای ترکیب دارایی ناملموس بازار ،دارایی فکری ،دارایی انسانی و دارایی زیرساختاری است که
سازمان را برای انجام فعالیتهای خود توانمند میسازد ( .)Brooking, 1996بهعبارت دیگر
سرمایههای فکری بهصورت گروهی از داراییهای دانشمحور تعریف میشوند که به یک سازمان
اختصاص دارند و جزء ویژگیهای آن سازمان محسوب میشوند و بهطور قابل مالحظهای از
طریق افزایش سطح ارزش افزوده برای ذینفعان کلیدی ،به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر
میشوند ( .)Gupta et al., 2000سرمایۀ فکری شامل همه فرایندها و داراییهایی میشود که
معموالً در ترازنامه نشان داده نمیشود و همچنین شامل همه داراییهای ناملموسی میشود
(مثل مارکهای تجاری ،حق ثبت و بهرهبرداری محصوالت و نامهای تجاری) که در روشهای
حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده میشوند .بُنتیس ( )1998ابعاد سرمایۀ فکری را شامل
ابعادی همچون سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری بیان میکند .منظور از
سرمایۀ انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن میباشد که این دانش
معموالً بهصورت ضمنی است .منظور از سرمایۀ ساختاری کلیۀ داراییهای غیرانسانی قابلیتهای
سازمانی است که برای برآورده شدن نیازهای بازار مورد استفاده قرار میگیرد .منظور از سرمایۀ
ارتبا طی کلیۀ دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان ،عرضه-
کنندگان ،مجامع علمی و غیره است .بر همین اساس بسیاری از سازمانهای بخش خصوصی و
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عمومی ،پیادهسازی نظاممند مدیریت دانش را در اولویت برنامههای راهبردی خود قرار دادهاند و
توسعۀ سرمایه های فکری و ناملموس را به منزلۀ یکی از اهداف راهبردی خود دنبال میکنند .در
این راستا تالش می کنند فرایندهای سازمانی خود را با اقدامات مدیریت دانش پیوند دهند و
فرایند خلق و کسب ،سازماندهی ،کاربرد و تسهیم دانش را تسهیل کنند .همچنین میکوشند
کارکنان خود را از مزایای به کارگیری برنامههای مدیریت دانش برای عملکرد سازمانی آگاه
کنند.
در این مقاله سه جزء سرمایۀ فکری (سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ رابطهای) بر
عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانههای نفتی ایران مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
سرمایۀ انسانی

سرمایۀ انسانی شالودۀ سرمایۀ فکری را تشکیل میدهد و عنصر اصلی برای اجرای
کارکردهای مربوط به سرمایۀ فکری است .این سرمایه نمایانگر یک منبع مستمر تجدید و
نوآوری برای سازمان محسوب شده که توانایی درک موضوعات را داشته و قادر است از تجاربی
که کسب میکند مزیت بیافرینند ( .)Longo, 2006مؤلفههای سرمایه انسانی طبق نظر مون و
کیم )2006( 1به سه بُعد تقسیم میشوند:
توانایی کارکنان :شامل شایستگیهای فردی ،مهارتهای افراد و سرمایهگذاری سازمان در
سرمایه انسانی است.
پایداری کارکنان :در درجۀ اول اشاره به نگهداری و حفظ کارکنان دارد .جابجایی داوطلبانه می-
تواند تهدیدی برای سازمان بهعنوان از دست دادنِ دانش انباشته شدۀ کارکنانی که سازمان را
ترک میکنند ،باشد .بر این اساس سازمانها باید در حفظ کارکنان پیشگام باشند.
رضایت کارکنان :مجموعهای از احساسات و باورهاست که افراد در مشاغل کنونی خود دارند.
رضایت کلی کارکنان در ارتباط مثبتی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است که منعکسکنندۀ
تفاوت بین آنچه که کارکنان از شغل خود میخواهند و آنچه که آنرا درک کردهاند میباشد
(مون و کیم.)2006 ،

1

-Moon & Kym
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سرمایۀ ساختاری

سرمایۀ ساختاری اشاره به ساختارها و فرایندهای موجود در درون سازمان دارد که کارکنان
از آنها استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارتهایشان را بهکار میگیرند .این سرمایه شامل
مکانیزم ها و ساختارهایی است که نقش اصلی آن در حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد
بهینۀ فکری و از سویی عملکرد بهینه در کسبوکار میباشد .در حقیقت این سرمایه شامل
تمامی مخازن دانشی غیرانسانی در یک سازمان مانند پایگاه دادهها ،فرایندها ،استراتژیها و
چارتهای سازمانی است که به سازمان ارزشی فراتر از داراییهای فیزیکی میبخشد .برخالف
ال تحت مالکیت شرکت است و میتوان از آن برای دستیابی
سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری کام ً
به اهداف تجاری شرکت سود برد .مؤلفههای سرمایه ساختاری طبق نظر مون و کیم ( )2006به
چهار بُعد تقسیم میشوند:
فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی همان ارزشهای اساسی ،باورها و اصول اخالقی در یک
سازمان است که نقش مهمی در نظام مدیریت سازمان ایفا میکند (مبینی و همکاران )1391 ،و
فرهنگی است که در آن خالقیت و نوآوری ارزش شمرده میشود ،به کارکنان اجازۀ تالش و خطا
و یادگیری داده میشود ،فضای حاکم بر سازمان به گونهای است که تمام افراد با شور و شوق
تمام در پی یادگیری و انتقال آموختههایشان به دیگران هستند و بر اساس سهمی که در رشد
دانش و سازمان داشتهاند ،مورد ارزیابی و تشویق قرار میگیرند( .نیازآذری و عمویی.)1387 ،
سیستمهای اطالعاتی :به فناوری اطالعاتی یک سازمان اشاره دارد که برای مدیریت صحیح و
کامل دانش در آن سازمان بهکار میرود.
فرایندهای سازمان :اشاره به شیوههای انجام فعالیتهای سازمانی دارد که در آنها افراد از منابع
اطالعاتی موجود در محیط کاری استفاده کرده و وظایف را به بهترین نحو انجام میدهند
(.)Hobley & Kerrin, 2004
مالکیت فکری :مالکیت فکری نوعی دارایی میباشد که از طریق ثبت اختراعات و عالیم تجاری
در هر سازمان بهدست میآید .به تازگی افزایش نرخ تجاریسازی حقوق مالکیت فکری از سوی
سازمان ها ،اهمیت راهبردهای انتقال دانش و فناوری برای سرعت بخشیدن در کشف ایدهها و
بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه بیش از پیش برجسته شده است (.)Siegel et al., 2007
سرمایۀ رابطهای

این سرمایه جزئی اساسی از سرمایۀ فکری محسوب شده و عبارت است از ارزش جاسازی
شده و موجود در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق شرکتها کسبوکارشان را
هدایت میکنند  .این سرمایه در مقایسه با سرمایۀ انسانی و ساختاری در تحقق ارزشهای شرکت
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اثری مستقیمتری داشته و عاملی بسیار حیاتی محسوب میشود ( .)Chen, 2004روس و
همکاران سرمایههای رابطهای را عبارت از ارتباط مابین سازمان و سهامداران خارجی و همینطور
داشتن ارتباط حسنه با تأمینکنندگان میدانند ( .)Marr, 2005مؤلفههای سرمایه رابطهای طبق
نظر مون و کیم ( )2006به دو بُعد تقسیم میشوند:
مشتریان :مشتری شخص یا شرکتی است که کاالها و خدمات را خریداری میکند .به اعتقاد
بُنتیس ( )1998مهمترین جزء سرمایه رابطهای ،مشتری است بهخاطر اینکه موفقیت یک
سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است.
جامعه :شامل عرضهکنندگان ،سهامداران ،دولت ،مجامع علمی و اطالعرسانی است.
مدیریت دانش

در قرن حاضر که عصر اطالعات و اقتصادِ دانشمحور است ،اطالعات ،دانش و اهمیت این دو
بهعنوان منابع سازمان ،به سرعت در حال افزایش است .در نتیجه مدیریت سازمان از مدیریت
کاال ،به سمت مدیریت دانش و اطالعات تغیر یافته است (موسوی خانی و نادی .)1390 ،مدیریت
دانش شامل تمام فرایندهای مربوط به شناسایی ،اشتراک و تولید دانش و مستلزم نظامی برای
تولید و نگهداری از مخازن دانش و همچنین ترویج و تسهیل اشتراک دانش و یادگیری سازمانی
است؛ بنابراین سازمانها در تالشاند تا دانش را بهطور مؤثرتر و کاراتری مدیریت کنند تا
عملکردشان بهبود یابد (ضیایی و همکاران .)1390 ،مدیریت دانش ،فرایندی شناخته شده است
که در آن ،سازمان به تولید ،کسب ،تسهیم ،انتقال و به کارگیری دانش برای افزایش بهرهوری
سازمانی میپردازند (حسنپور و همکاران .)1391 ،با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهای
آن در حیطۀ عملکرد سازمانها ،می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای
ادامۀ حیات سازمانها به یک ضرورت تبدیل شده است .بهویژه اگر روند تغییر و تحوالت دانش
در جامعۀ معاصر ارزیابی شود ،این نتیجۀ مهم حاصل میشود که در جامعۀ اطالعاتی امروز به
تدریج فناوریهای نیروافزا جای خود را به فناوریهای دانشافزا میدهند .ایجاد محیطی برای
اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضای سازمان از اهداف اولیهای است که به این منظور
ضروری به نظر میرسد .چرا که مدیریت دانش میتواند گسترهای از ویژگیهای عملکرد سازمانی
را با قادر ساختن شرکتها به عملکرد هوشمندانهتر بهبود بخشد.
عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی ،مفهومی چند بُعدی است که دارای شاخصهای اداری میباشد از قبیل:
شاخص مالی ،بازاریابی و مناسب بودن محصول که باید رشد و سود مناسبی داشته باشد و به-
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(.)Harris, 2001 & Dawes, 1999

وسیلۀ شاخصهای عینی یا ذهنی ،میتواند اندازهگیری شود
عملکرد سازمان عبارت است از دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آن و
انجام مسؤولیتهایی که بر عهدۀ افراد گذاشته شده است .مدیریت عملکرد در برگیرندۀ سه کنش
عمده است )1 :برنامهریزی عملکرد؛ یعنی تعیین اهداف و دستورالعملها برای پیروان در ابتدای
دورۀ برنامهریزی و تدوین طرحهایی برای رسیدن به این اهداف؛  )2آموزش؛ یعنی بازخورد روز-
بهروز و پیشرفت فعالیتها برای تقویت نقشههای عملکرد؛  )3تجدیدنظر در عملکرد؛ یعنی
ارزیابی کلی از عملکرد برای دورۀ خاص برنامهریزی.
مدیریت دانش و عملکرد سازمانی

با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهای آن در حیطۀ عملکرد سازمانها میتوان
دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت
تبدیل شده است .بنابراین مدیریت سازمانها باید با تکیه بر مدیریت دانش ،امکان اتخاذ
تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند .از اینرو
مدیریت دانش مقولهای مهمتر از خود دانش محسوب میشود و ایجاد محیطی برای اشتراک،
انتقال و تقابل دانش در میان اعضای سازمان از اهداف اولیهای است که ضروری بهنظر میرسد،
چرا که مدیریت دانش میتواند گسترهای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن
شرکتها به عملکرد هوشمندانهتر بهبود بخشد (پروست و مهاردت .)1385 ،باید توجه داشت که
دانش بهعنوان اهرم استراتژیک عملکرد سازمانی به شمار میآید و در عصر حاضر بیشتر شرکت-
های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنۀ رقابتی پی
بردهاند .مدیریت دانش تضمینکنندۀ برتریهای بلندمدت برای سازمانها و جوامع و میزان بهره-
گیری آنها از سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتی است .صاحبنظران مدیریت معتقدند که
فواید بهکارگیری مدیریت دانش شامل افزایش یادگیری سازمانی ،مدیریت پیشرفته سرمایههای
ذهنی ،افزایش کارآمدی و اثربخشی عملکردها و پیشرفت مداوم و مستمر سازمان است
(.)Davenport, 2008
ادبیات تجربی پژوهش

رضایی و همکاران ( ) 1392در پژوهش خود به بررسی نقش سرمایۀ فکری و مدیریت دانش
در بهبود کیفیت ارائه خدمات پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش ،سرمایۀ
فکری و ابعاد آن با مقدار کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه مشتریان رابطۀ مستقیم معناداری وجود
دارد.
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صداقت و همکاران ( ) 1391پژوهشی را در مورد رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در
صنعت هتلداری انجام دادند .یافتههای پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی میان رابطههای
مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش و نتایج کارکنان و همچنین بکارگیری دانش و
عملکرد سازمانی میباشد .در مجموع از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت
توانمندسازهای مدیریت دانش بر مدیریت دانش تأثیر گذاشته و مدیریت دانش با تأثیر خود بر
روی هتلها منجر به بهبود عملکرد سازمانی آنها میشود.
حسن پور و یزدانی ( )1391در مقالهای با عنوان« :بررسی ارتباط بین ارزش افزودۀ سرمایۀ
فکری و عملکرد مالی ،اقتصادی و بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ایران»  ،نشان دادند که رابطۀ مثبت و معناداری بین ارزش افزودۀ سرمایۀ فکری و عملکرد
اقتصادی ،مالی و ارزشِ سهام شرکتها وجود دارد.
غفاری مقدم و همکاران ( )1389پژوهشی با عنوان« :بررسی رابطه مدیریت دانش با بهبود
عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان» انجام دادند که نتیجه تحقیق ،اثبات
وجود رابطۀ مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان را
نشان میدهد.
در سال  1389مجتهدزاده و همکاران با مقالهای تحت عنوان «رابطۀ سرمایۀ فکری (انسانی،
مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران)» ،با مطالعۀ کارمندان و مدیران
ادارههای مرکزی شرکتهای بیمه شعب تهران و شهرستانها به نتایج زیر دست یافتند :سرمایه-
های فکری ،انسانی ،مشتری (رابطه ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر ،با
عملکرد رابطۀ معنادار دارند ،در حالیکه در بررسی همزمان صرفاً رابطۀ سرمایۀ ساختاری و
انسانی با عملکرد معنادار است.
نمازی و ابراهیمی ( )1388پژوهشی را با عنوان« :بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر عملکرد مالی
جاری و آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،انجام دادند که نتایج
حاکی از آن است که صرفنظر از اندازۀ شرکت ،ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته ،بین
سرمایۀ فکری و عملکرد مالی جاری و آیندۀ شرکت ،هم در سطح کلیۀ شرکتها و هم در سطح
صنایع ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .شاهقلیان ( )1385در پژوهشی با عنوان« :طراحی
الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی ایران (مورد صنعت خودرو) » ،به
بررسی مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش و تأثیر آنها بر سرعت عملکرد ،کیفیت عملکرد و سطح
رضایت مشتریان پرداخته است و بر پایه این مؤلفهها الگویی برای ارزیابی مدیریت دانش در
سازمان های صنعتی ایران ارائه داده است .عالوه بر آن توسط الگوی ارائه شده سطح مدیریت
دانش را نیز در سازمانها تعیین نموده است .این مؤلفهها عبارتند از :تشخیص ،تحصیل (کسب)،
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به کارگیری ،اشتراک (تسهیم) ،توسعه و نگهداری دانش که هر کدام از این مؤلفهها نیز به عوامل
دیگری تقسیم شدهاند.
بطحایی ( )1385در پژوهشی به بررسی اثرات سرمایههای فکری که از انواع دانش موجود در
سازمان محسوب میشود ،بر عملکرد شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع
و معدن پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که سرمایههای فکری و اجزای آن شامل
سرمایههای ساختاری ،رابطهای و انسانی دارای تأثیرات معنیداری بر عملکرد سازمانی هستند.
مَدیتینِس و همکاران )2011( 1در مقالهای با عنوان« :تأثیر سرمایۀ فکری بر ارزش بازار و
عملکرد مالی»  ،با هدف بررسی سرمایۀ فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتها به این نتایج
دست یافتند که توسعۀ منابع انسانی در جامعۀ مورد مطالعه میتواند تأثیر با اهمیتی در موفقیت
اقتصادی داشته باشد.
چارچوب مفهومی و سؤاالت پژوهش
مدی ریت دانش و سرمایۀ فکری ،منابع مهمی برای مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی به شمار
میروند ( .)Shih et al.2010 & Curado, 2008مدیریت دانش و سرمایۀ فکری بر یکدیگر تأثیر
می گذارند و این رابطۀ دوجانبه برای اثربخشی سازمان اهمیتی حیاتی دارد ( Seleim & Khalil,
 .)2011سرمایۀ فکری و مدیریت دانش دامنۀ گستردهای از فعالیتهای فکری را در بر میگیرند
که از خلق دانش تا اثر اهرمی دانش را پوشش میدهد ( .)Zhou & Fink, 2003به نظر میرسد
که اقدامات مدیریت دانش و سرمایۀ فکری ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند .هنگامی که
اقدامات مدیریت دانش برای توسعه و حفظ سرمایههای فکری به کار میروند ،به منبعی برای
مزیت رقابتی پایدار سازمان تبدیل میشوند (شیه و دیگران .)2010 ،از سوی دیگر ،هنگامی که
از سرمایۀ فکری به خوبی بهرهبرداری شود ،توانایی سازمان در انجام فرایندهای مدیریت دانش،
توسعه مییابد.
بر مبنای ادبیات بیان شده ،فرایند چهارگانۀ مدیریت دانش و سرمایههای فکری بهعنوان
متغیرهای مستقل و عملکرد بهعنوان متغیر وابستۀ پژوهش در نظر گرفته میشوند .شکل ()1
مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

1

-Maditinos et al.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
منبع( :یافتههای نگارندگان)

بر مبنای متون مرور شده در این پژوهش ،سؤاالت زیر بررسی خواهند شد.
 .1سرمایۀ انسانی بر مدیریت دانش در شرکت پایانههای نفتی ایران تا چه اندازه مؤثر است؟
 .2سرمایۀ ساختاری بر مدیریت دانش در شرکت پایانههای نفتی ایران تا چه اندازه مؤثر است؟
 .3سرمایۀ رابطهای بر مدیریت دانش در شرکت پایانههای نفتی ایران تا چه اندازه مؤثر است؟
 .4مدیریت دانش بر عملکرد شرکت پایانههای نفتی ایران تا چه اندازه تأثیر دارد؟
 .5سرمایۀ انسانی بر عملکرد شرکت پایانههای نفتی ایران از طریق مدیریت دانش چه اندازه
تأثیر دارد؟
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 .6سرمایۀ ساختاری بر عملکرد شرکت پایانههای نفتی ایران از طریق مدیریت دانش چه اندازه
تأثیر دارد؟
 .7سرمایۀ رابطهای بر عملکرد شرکت پایانههای نفتی ایران از طریق مدیریت دانش چه اندازه
تأثیر دارد؟

 -2روش تحقیق
روش استفاده شده در این تحقیق بر حسب روش از نوع توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف،
جزء پژوهشهای کاربردی میباشد ،زیرا این پژوهش در مورد عملکرد یک سازمان زنده و پویا
انجام میشود که سازمان مذکور میتواند از نتایج آن استفاده کند .همچنین از آنجایی که این
تحقیق درباره یک موضوع واقعی ،عینی و پویا صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان بطور
عملی استفاده کرد ،یک تحقیق کاربردی نیز میباشد .جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران ،رؤسا و
سرپرستان (رتبههای باالی  )17و پرسنل ستادی شرکت پایانههای نفتی ایران میباشد که در
زمان تحقیق  214نفر بودهاند و به روش سرشماری انجام گرفته است .در بررسی روایی محتوای
تحقیق با ارائۀ عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت پایانههای نفتی ایران و دریافت نظر متخصصان و
اعمال نظر آنان ،نهایت ًا عوامل و معیارها برای سنجش متغیرهای تحقیق شناسایی شد و برای
سنجش میزان تأثیرگذاری این متغیرها از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار Smart
 PLSو از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( 1)SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی
( 2)PLSبرای آزمون فرضیات و برازش مدل استفاده شده است PLS-SEM .یکی از
رویکردهای نسل دوم مدلسازی معادالت ساختاری است که در مقایسه با روشهای نسل اول
(نظیر لیزرل )3که کوواریانس محور هستند ،مزیتهایی را دارا است .از جمله این مزایا که
محققین پژوهش حاضر را به سمت استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرمافزار Smart
 PLSهدایت کرد ،می توان به حجم کم نمونه آماری در قیاس با تعدد گویههای (سؤالهای)
پرسشنامه و نیز امکان استفاده از مدلهای اندازهگیری با کمتر از سه شاخص در روش PLS-
 SEMاشاره نمود .از سوی دیگر آزمون پایایی پرسشنامه پس از سنجش روایی خبرگان انجام
شد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری،
سرمایه رابطهای و مدیریت دانش به ترتیب  0/878 ،0/949 ،0/802و  0/794به دست آمد.
1

)-Structural Equation Modeling (SEM
)-Partial Least Squares (PLS
-LISREL

2
3
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آمار توصیفی

با توجه به تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شده میتوان اطالعات را بهصورت جدول ()1
خالصه کرد:
جدول  :1مشخصات پاسخدهندگان
جنسیت

مرد
82/7

زن
16/4

نامشخص
0/9

سن

30-20
9/8

40-31
45/8

50-41
23/8

باالی  51سال
20/6

تحصیالت

دیپلم
4/67

فوق دیپلم
4/67

لیسانس
42/06

فوق لیسانس و باالتر
48/6

سابقۀ کار

10-5
48/13

15-11
24/30

20-16
11/22

 21سال به باال
13/08

نامشخص
3/27

منبع( :یافتههای نگارندگان)

معیارهای ارزیابی برازش مدل (مدل اندازهگیری ،ساختاری و کلی)

برای برازش مدل ابتدا باید از صحت روابط موجود در مدلهای اندازهگیری با استفاده از
معیارهای پایایی و روایی اطمینان حاصل شود و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش
ساختاری بپردازیم و در مرحلۀ پایانی نیز برازش مدل کلی پژوهش بررسی میشود .تنها در
صورتی روابط بخش ساختار ی معنادار و قابل تفسیر هستند که روابط و مقادیر بخش مدلهای
اندازهگیری در حد قابل قبولی باشند.
برازش مدل اندازهگیری

عاملی،1

آلفای کرونباخ ،پایایی
برای این منظور بایستی پایایی شاخص (ضرایب بارهای
ترکیبی 2و مقادیر اشتراکی) ،روایی همگرا (ضرایب  AVEسازهها) و روایی واگرا (ماتریس
بارهای عاملی متقابل) محاسبه شوند.

1

-Loadings

2

-Composite Reliability
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جدول  :2نتایج ضرایب بار عاملی سرمایه فکری
سرمایه انسانی

سازهها

سرمایه رابطهای

سرمایه ساختاری

مؤلفه

توانایی

پایداری

رضایت

فرهنگ

سیستم

فرایند

مالکیت

مشتریان

مسؤولیت-
پذیری
اجتماعی

بارعاملی

0/62

0/52

0/90

0/84

0/78

0/68

0/83

0/95

0/78

منبع( :یافتههای نگارندگان)

جدول  :3نتایج ضرایب بار عاملی مدیریت دانش
مؤلفه

تسهیم دانش

خلق دانش

ذخیرهسازی دانش

کاربرد دانش

بارعاملی

0/55

0/89

0/75

0/78

منبع( :یافتههای نگارندگان)
(.)Hulland, 1999

مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 0/4 ،میباشد
همانگونه که از جداول (2و ) 3مشخص است تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی متغیرها از 0/4
بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد.
جدول  : 4نتایج سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

()Alpha>0.7

()Alpha>0.7

استخراجی ))AVE>0.5

سرمایه انسانی

0/80

0/81

0/42

سرمایه ساختاری

0/92

0/92

0/67

سرمایه رابطهای

0/87

0/88

0/51

مدیریت دانش

0/87

0/88

0/43

عملکرد

0/95

0/96

0/53

متغیر مکنون

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ  ،)Cronbach, 1951( 0/7برای پایایی
ترکیبی  )Nunnally, 1978( 0/7و برای میانگین واریانس استخراجی Fornell & Lacker, ( 0/5
 )1981است که البته طبق نظر مَگنِر و همکاران )1996( 1مقدار  0/4به باال را برای  AVEکافی
1

-Mgnr et al.
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دانستهاند ،مطابق با یافتههای جدول ( ) 4تمامی این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار
مناسبی اتخاذ نمودهاند.
جدول  :5ماتریس بارهای عاملی متقابل
سرمایه

سرمایه

سرمایه

انسانی

ساختاری

رابطهای

توانایی کارکنان

0/ 818

0/371

0/592

0/548

پایداری کارکنان

0/702

0/259

0/449

0/393

رضایت کارکنان

1/077

0/730

0/535

0/746

فرهنگ سازمانی

0/660

0/941

0/410

0/703

سیستمهای اطالعاتی

0/580

0/865

0/614

0/834

فرایندهای سازمان

0/681

0/901

0/798

0/800

مالکیت فکری

0/507

0/899

0/471

0/672

مشتریان

0/672

0/669

1/081

0/770

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/500

0/465

0/936

0/609

مدیریت دانش

تسهیم دانش

0/463

0/423

0/656

0/862

خلق دانش

0/698

0/776

0/633

0/984

ذخیرهسازی

0/723

0/952

0/679

0/993

کاربرد دانش

0/806

0/844

0/784

1/034

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانگونه که در ماتریس باال (جدول  )5مشخص است مقدار همبستگی میان شاخصها با
سازههای مربوط به خود (اعداد پررنگ ماتریس) از همبستگی میان آنها و سایر سازهها بیشتر
است که بیانگر روایی واگرای مناسب در این مدل است.
برازش مدل ساختاری

در بخش مدل ساختاری بر خالف مدلهای اندازهگیری ،به سؤاالت (متغیرهای آشکار) کاری
ندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی میگردد.
2
برای برازش مدل ساختاری ضرایب معناداری ( zمقادیر  ،)t-valuesمعیار  ،Rمعیار اندازه تأثیر
 ،f2معیار  Q2و معیار  Redundancyمحاسبه میگردد.
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ضرایب معناداری ( zمقادیر )t-values

ابتداییترین معیار برای سنجش رابطۀ بین سازهها در مدل (بخش ساختاری) ،ضرایب
معناداری  zیا همان مقادیر معناداری  1tاست .در صورتی که مقدار این اعداد از  1/96بیشتر شود
نشان از صحت رابطۀ بین سازهها در سطح اطمینان  0/95است.2

شکل  :2ضرایب معناداری t

همان گونه که از شکل باال مشخص است ضرایب مربوط به سرمایۀ انسانی به مدیریت دانش
( ،)4/093سرمایۀ ساختاری به مدیریت دانش ( ،)10/927سرمایۀ رابطهای به مدیریت دانش
( )4/601و مدیریت دانش به عملکرد ( )18/205از  1/96بیشتر است که معنادار بودن مسیر و
مناسب بودن مدل ساختاری را نشان میدهد .همچنین ضرایب معناداری مربوط به هر مؤلفه نیز
از  1/96بیشتر شده است که برازش مدل را تأیید میکند.

1

-T-values

 -2اعداد معناداری در سطوح اطمینان  0/95و 0/99و  0/99.9به ترتیب برابرند با  1/96و  2/58و 3/27
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معیار R2

 R2معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی
معادالت ساختاری بهکار میرود R2 .نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر
درونزا میگذارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی در نظر گرفته میشود .مقدار  R2تنها برای سازههای درونزا (وابسته) مدل
محاسبه میگردد و در مورد سازههای برونزا مقدار این معیار صفر است.

شکل  :3مقدار  R2در مدل ترسیم شده پژوهش
جدول  :6مقادیر R2
R Square

متغیر

0/80

مدیریت دانش

0/99

عملکرد

منبع( :یافتههای نگارندگان)

مطابق با شکل باال مقدار  R2برای سازههای مدیریت دانش و عملکرد  0/80و 0/99محاسبه
شده است که با توجه به مقدار مالک ،برازش قوی مدل ساختاری را تأیید میسازد.
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معیار )Stone-Guisser Criterion( Q2

این معیار که توسط استون و گِیزِر )1974( 1معرفی شد ،قدرت پیشبینی مدل را مشخص
میسازد .هنسِلر و همکاران )2009( 2در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای
درونزا سه مقدار  0/15 ،0/2و  0/35که به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و
قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد.
جدول  :7مقادیر Q2
عملکرد

SSO3

SSE4

1-SSE/SSO

8/774/0000

5/772/350

0/342

منبع( :یافتههای نگارندگان)

از آنجایی که مقدار  ،)1-SSE/SSO( Q2سازۀ درونزای عملکرد  0/34شده است نشان
از قدرت پیشبینی متوسط مدل دارد.
معیارهای برازش مدل کلی

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن،
بررسی برازش در یک مدل کامل میشود.
5
برای بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معیار به نام  GOFاستفاده میشود .معیار GOF
توسط تِنِنهاوس و همکاران )2004( 6ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه میشود.
=GOF

رابطه :1
بنابراین مقدار معیار  GOFدر مورد این پژوهش برابر میشود با:
=0.841

=GOF

با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
 GOFمعرفی شده است ( )Wetzles et al., 2009و حصول  0/841برای  GOFدر مورد پژوهش
حاضر ،برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود.
1

-Stone & Guisser
-Henseler et al.

2

-3جمع مقادیر مربع مربوط به شاخصها
-4جمع مربع مقادیر خطا در پیشبینی شاخصهای سازۀ درونزا
3

-Goodness of Fit
-Tenenhaus et al.

4
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 -3یافتههای پژوهش
آزمودن سؤاالت تحقیق

پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی نوبت به بررسی
سؤاالت تحقیق میرسد و به این ترتیب به یافتههای پژوهش میرسیم .این بخش شامل دو
قسمت میشود:
بررسی ضرایب معناداری ( zمقادیر  )t-valuesمربوط به هر یک از سؤاالت .ضرایب معناداریمسیرهای مدل نشان میدهند که آیا میتوان به سؤاالت تحقیق پاسخ داد یا خیر؟
بررسی ضرایب استاندارد شده بارعاملی مربوط به مسیرهای هر یک از سؤاالت تحقیق .ضرایباستاندارد شده بارعاملی درصد تغییرات میان متغیرها را تبیین میکند.
پس از تعیین ضرایب  tو بار عاملی استخراج شده میتوان جدولی مانند جدول ( )8ارائه کرد.
جدول  :8بررسی سؤاالت تحقیق
سؤاالت
 :1میزان تأثیر سرمایۀ انسانی بر مدیریت دانش

ضریب مسیر

آماره t

0/196

4/160

 :1-1میزان تأثیر توانایی کارکنان در سرمایۀ انسانی

0/606

9/384

 :2-1میزان تأثیر پایداری کارکنان در سرمایۀ انسانی

0/500

5/293

 :3-1میزان تأثیر رضایت کارکنان در سرمایۀ انسانی

0/914

48/635

 :2میزان تأثیر سرمایۀ ساختاری بر مدیریت دانش

0/583

10/776

 :1-2میزان تأثیر فرهنگ سازمانی در سرمایۀ ساختاری

0/844

27/116

 :2-2میزان تأثیر سیستمهای اطالعاتی در سرمایۀ ساختاری

0/791

22/266

 :3-2میزان تأثیر فرایندهای سازمان در سرمایۀ ساختاری

0/695

14/992

 :4-2میزان تأثیر مالکیت فکری در سرمایۀ ساختاری

0/826

29/673

 :3میزان تأثیر سرمایۀ رابطهای بر مدیریت دانش

0/241

4/673

 :1-3میزان تأثیر مشتریان در سرمایۀ رابطهای

0/953

186/469

 :2-3میزان تأثیر مسؤولیتپذیری اجتماعی در سرمایۀ رابطهای

0/782

17/959

 :4میزان تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد

0/385

18/499

 :1-4میزان تأثیر تسهیم دانش در مدیریت دانش

0/549

10/192

 :2-4میزان تأثیر خلق دانش در مدیریت دانش

0/890

37/341

 :3-4میزان تأثیر ذخیرهسازی دانش در مدیریت دانش

0/758

21/863

 :4-4میزان تأثیر کاربرد دانش در مدیریت دانش

0/883

47/577

 :5میزان تأثیر سرمایۀ انسانی بر عملکرد از طریق اقدامات مدیریت دانش

0/186

13/175

 :6میزان تأثیر سرمایۀ ساختاری بر عملکرد از طریق اقدامات مدیریت دانش

0/404

20/356

 :7میزان تأثیر سرمایۀ رابطهای بر عملکرد از طریق اقدامات مدیریت دانش

0/135

13/698

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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رتبهبندی بر اساس تجمیع عوامل سرمایۀ فکری و مدیریت دانش

در این قسمت به رتبهبندی متغیرهای تحقیق میپردازیم تا مشخص شود که کدامیک از
متغیرهای تحقیق اولویت بیشتری در اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد شرکت پایانههای نفتی ایران با
نقش میانجی مدیریت دانش دارند.
جدول  :9رتبه بندی بر اساس تجمیع عوامل سرمایۀ فکری و مدیریت دانش
ردیف

متغیر

نتایج رتبهبندی

1

مشتریان

0/953

2

رضایت کارکنان

0/914

3

خلق دانش

0/890

4

کاربرد دانش

0/883

5

فرهنگ سازمانی

0/844

6

مالکیت فکری

0/826

7

سیستمهای اطالعاتی

0/791

8

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/782

9

ذخیرهسازی دانش

0/758

10

فرایندهای سازمان

0/695

11

توانایی کارکنان

0/606

12

تسهیم دانش

0/549

13

پایداری کارکنان

0/500

منبع( :یافتههای نگارندگان)

مطابق با جدول  ،9مشخص میشود که در بین مؤلفههای شرکت پایانههای نفتی ایران مشتریان
با  95درصد بیشترین تأثیر را در عملکرد سازمان دارند و کمترین تأثیر مربوط به پایداری
کارکنان با ضریب تأثیر  50درصد است.
 -4بحث و نتیجهگیری
در اقتصاد مبتنی بر دانش ،محصوالت و سازمانها براساس دانش زندگی میکنند و میمیرند
و موفقترین سازمانها آنهایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریعتری
استفاده کنند .از دیدگاه استراتژیک ،امروزه از دانش و سرمایۀ فکری به منظور خلق و افزایش
ارزش سازمانی استفاده میشود و موفقیت یک سازمان به تواناییاش در مدیریت این منبع
کمیاب بستگی دارد .چنانچه مدیریت دانش با هوشمندی و برنامهریزی ،طراحی و پیاده گردد،
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میتواند توانایی سازمانها و شرکتها را برای تحقق رسالت ،رقابت ،کارایی ،اثربخشی و تغییر و
تحول بهبود بخشد .لذا توجه به اجزای چهارگانه مدیریت دانش میتواند در بهبود عملکرد
شرکتها و دستیابی به مزیت رقابتی نقش قابل توجهی داشته باشد و توجه به تمامی این اجزا
برای شرکت ها از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است .در این پژوهش برای بررسی عملکرد
شرکت پایانههای نفتی ایران سه بُعد سرمایۀ انسانی ،ساختاری و رابطهای و همچنین مدیریت
دانش مورد برر سی قرار گرفتند که در این میان بیشترین تأثیر در بین ابعاد سرمایههای فکری
شرکت به ترتیب سرمایۀ رابطه ای ،انسانی و ساختاری دارا هستند که از بین مؤلفههای مربوط به
سرمایۀ انسانی رضایت کارکنان با  0/91درصد بیشترین اثر را داشت .بعد از آن مؤلفۀ توانایی
کارکنان با  0/61و سپس پایداری کارکنان با  0/50بیشترین تأثیر را داشتند .از بین مؤلفههای
سرمایۀ ساختاری در تحقیق حاضر بیشترین تأثیر را فرهنگ سازمان ( ،)0/84مالکیت فکری
( ،)0/82سیستمهای اطالعاتی ( )0/79و در آخر فرایندهای سازمان ( )0/69داشتند و در بین
مؤلفههای مربوط به سرمایۀ رابطهای بیشترین تأثیر را مؤلفۀ مشتریان ( )0/95و سپس مؤلفۀ
مسؤولیتپذیری اجتماعی ( )0/78دارا بودند .در بین مؤلفههای مدیریت دانش بیشترین تأثیر را
خلق دانش ( ،)0/89کاربرد دانش ( ،)0/88ذخیرهسازی دانش( )0/75و در انتها تسهیم دانش
( )0/54دارا میباشند.
با توجه به نتایج جدول ( ،)8سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش ،بیشترین تأثیر( )0/583را
بر عملکرد شرکت پایانه های نفتی ایران و سپس سرمایۀ ساختاری با نقش میانجی مدیریت
دانش بر عملکرد شرکت مؤثر است .همچنین کمترین تأثیر را سرمایۀ رابطهای با نقش میانجی
مدیریت دانش بر عملکرد شرکت پایانههای نفتی ایران دارد .روابط میانجیگری سرمایۀ فکری و
ال صادق میباشد و بنابراین مدیران بایستی هر چه بیشتر و بهتر از این دارایی-
ساختار دانش کام ً
ها و ابزارها برای بهبود عملکرد شرکت بهره گیرند.
با توجه به نتایج تأثیر هر کدام از مؤلفههای مدیریت دانش در شرکت پایانههای نفتی ایران
پیشنهاد میشود که کمیته ای تخصصی تشکیل شود و در این کمیته کارشناسان مجرب در هر
واحد ،برنامهریزی های الزم را در راستای اجرای مدیریت دانش انجام دهند .پست الکترونیکی،
وبالگ ،اینترنت ،اتوماسیون ا داری و غیره در راستای فرایندهای مدیریت دانش انجام شود .اتخاذ
راهبرد مدیریت دانش و هماهنگ کردن آن با راهبرد آموزشی ،فرهنگی و فنآوری اطالعات در
سازمان انجام گیرد .شرکت پایانههای نفتی ایران میتواند اقدام به برگزاری کالسهای توجیهی
برای کارکنان جهت آشناسازی آنها با مفاهیم مدیریت دانش و ضرورت به کارگیری آن انجام
دهد .شرکت می تواند اقدام به بهبود فرایند ارتباطات و تعامالت میان کارکنان و مدیران در داخل
و خارج سازمان در راستای ایجاد انگیزه بیرونی (روابط متقابل) کند و همچنین ایجاد فرهنگ و
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جوی آکنده از همکاری ،در راستای ایجاد انگیزه درونی (کمک کردن) انجام دهد .شرکت پایانه
های نفتی ایران باید محیطی دارای اعتماد متقابل و کار تیمی و گروهی در راستای ایجاد انگیزه
بیرونی و همچنین بایستی زمینهساز ایجاد همکاری بین کارکنان بخشهای مختلف و مدیران
شود .شرکت در راستای پیادهسازی راهبرد مدیریت دانش میتواند اقدام به ایجاد پایگاههای
اطالعاتی یا پست الکترونیک گروهی برای درج نظرات کند.
با توجه به نتایج تأثیر هر کدام از مؤلفههای سرمایۀ فکری در شرکت پایانههای نفتی ایران
پیشنهادهایی در راستای بهبود قابلیت سرمایۀ فکری میشود .از جمله اقدامات الزم دربارۀ
توانایی کارکنان در خصوص سرمایۀ انسانی توصیه میشود که علیرغم حساسیت شرکت در
جذب و بهکارگیری منابع انسانی ،افراد در مشاغل مرتبط با مدرک تحصیلیشان بهکار گرفته
شوند و در حین جذب به توانایی فردی در شغل و حرفۀ مورد نظر نیز توجه گردد .اقدامات الزم
دربارۀ توسعۀ سرمایههای انسانمحور میتواند شامل شناسایی خأل برنامههای آموزشی کارکنان،
بازبینی ساالنۀ این برنامهها و حفظ پل ارتباطی با مراکز علمی-پژوهشی جهت حفظ هستۀ دانش
سازمان و نیز تخصیص بودجۀ الزم جهت خرید دانش و اطالعات مورد نیاز توسط واحد آموزش و
تجهیز منابع انسانی میباشد .با توجه به وجود سیستم مدیریت عملکرد جامع و یکپارچه در
شرکت ،کارمندان میتوانند بر اساس ارزیابی عملکردشان (در صورت کسب شایستگی الزم و
کافی) ارتقا یابند .در این زمینه رعایت عدالت ِحقوق کلیۀ کارکنان بسیار مهم و ضروری است .با
نهادینه کردن و تسهیم بیشتر دانش در شرکت باید محیطی طراحی گردد که سطح تعامالت و
ارتباطات میان کارکنان را افزایش دهد ،بهخصوص وقتی آنها چندان عالقهای به مراجعه به
بخش های مختلف برای برقراری ارتباط با همکاران نداشته باشند باید از سیاستهای گردش
شغلی به منظور تسهیل تبادل اطالعات در سراسر شرکت و افزایش سطح انگیزش کارکنان برای
یادگیری بیشتر استفاده شود .برای تقویت سرمایۀ ساختاری میتوان به پیادهسازی و ارتقای
سیستم های اطالعاتی و مدیریتی ،و افزایش توجه به تحقیق و توسعۀ مالکیت فکری در شرکت
پایانههای نفتی ایران اشاره کرد.
اگر فضاهای الکترونیکی و فیزیکی که اطالعات را در آنجا ذخیره میکند در شرکت بیشتر
فراهم شود منجر به توسعۀ سیستمهای اطالعاتی میشوند .باید اعتماد میان همکاران از طریق
ترتیب دادن رویدادهای اجتماعی و برگزاری جلسات بحث و گفتگو و تعامالت زمان استراحت
افزایش یابد .همچنین باید در نظر داشت که هر سازمانی فرهنگ خاص و منحصر بهفردی دارد و
در نتیجه باید روشهای متناسب با آن را بهکار گیرد .شرکت پایانههای نفتی ایران واقع در جزیره
خارگ باید بهطور روزافزون از مشاوران بهعنوان کاتالیزورهای دانشِ درونی و بیرونی استفاده کند
تا با شناسایی مالکیت فکری مورد نظر بتواند بر سرمایۀ فکری شرکت اثرگذار باشد .در ضمن
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استفاده از مشاورهها باید با دقت طراحی شوند .ارائه یک چشمانداز جذاب و مشترک برای اجرای
مدیریت دانش ،مسألهای است که ارتباط نزدیکی با استراتژی دارد و باید مورد حمایت کل
سازمان باشد ،بیانیه ارزش مدیریت دانش باید بهطور واضح مشخص گردد تا اشتیاق به اجرای آن
در میان کارکنان و مدیریت ایجاد گردد.
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