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بررسی تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش
(مورد مطالعه :سازمان پسماند شهرداری مشهد)
مینو افشانی  ، 1رسول

شیرازی2

 1استادیار گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،قوچان ،ایران (نویسنده مسئول)
 2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،قوچان ،ایران

چکیده
موضوع مورد بررسی تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش میباشد .این پژوهش از نظر هدف،
کاربردی و از نظر نوع و تحلیل ،توصیفی است .جامعه آماری در این تحقیق سازمان پسماند شهرداری مشهد با تعداد  700نفر کارمند می-
باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  248نفر به دست آمد که با استفاده روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبت به جمع-
آوری داده ها اقدام گردید .برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است .روایی پرسشنامه ها پس از بررسی توسط
اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تایید شد .برای تحلیل دادههای حاصل از
پرسشنامهها از نرمافزار  Smart PLSبه روش مدل یابی معادالت ساختاری بهره گرفته شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد
که مدیریت دانش تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد را میانجیگری می کند .ابعاد سرمایه فکری(سرمایە انسانی ،ساختاری و رابطهای) بر
مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد .مدیریت دانش بر عملکرد تاثیر مثبت و معنادار دارد .مدیریت دانش تاثیر ابعاد سرمایه
فکری(سرمایە انسانی ،ساختاری و رابطهای) بر عملکرد را میانجیگری میکند.

واژههای كلیدی :سرمایه فکری ،عملکرد سازمانی ،مدیریت دانش
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مقدمه
سرمایه فکری که طیفی از قابلیتهای هوش مصنوعی است ،الگوهای دادههای کالن را در دادههای تاریخی مبتنی بر
اطالعات نشان می دهد تا به مردم کمک کند کارها را سریعتر و بهتر با کمک فناوری انجام دهند .عملکرد سازمانی یکی از
مهمترین سازههای مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای
تجاری به حساب میآید .ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند ،هنوز توافق
نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد .در اقتصاد جهانی امروز که به وسیله چرخه زندگی کوتاهتر محصوالت ،نرخ
ترك خدمت باالتر کارکنان و تکنولوژیهای اطالعات که در هم

فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
.1مدیریت دانش تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد را میانجیگری می کند.
فرضیات فرعی
.1سرمایه انسانی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
.2سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
.3سرمایه رابطهای بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
.4مدیریت دانش بر عملکرد تاثیر مثبت و معنادار دارد.
.5مدیریت دانش تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد را میانجیگری میك
 .6مدیریت دانش تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد را میانجیگری میکند.
.7مدیریت دانش تاثیر سرمایه رابطهای بر عملکرد را میانجیگری میکند.
تعاریف مفهومی
عملکرد سازمانی در عرصه علمی بسیار رایج است ،اما تعریف آن دشوار است ،زیرا از معانی متعددی برخوردار است.
عملکرد به عنوان توانایی سازمان برای بهرهبرداری از منابع محدود در محیط خود در دستیابی به اهداف آن تعریف
شد(محمد و همکاران.)2018 ،
سرمایه فکری عبارت از جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها است .مسئولیت مدیران برای ارتقاء و بهبود
عملکرد در هر سازمان مهم است ،بنابراین مدیران نقش بسیار مهمی در چنین فعالیتهایی برای تشویق و حمایت از
کارکنان در کشف ایده های جدید برای بهبود کار دارند .برای دستیابی به نتیجه مورد نظر ،عملکرد سازمانی باید در ابتدا
توسط مدیران درك شود و پس از آن میتواند مورد استفاده قرار گیرد(اریف و اکرم.)20181،
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مدیریت دانش شامل توانایی بهرهبرداری از دانش ،افراد ،فرهنگ ،فرایندها و فناوری است که اجرای آن برای جامعه ،افراد
و دانشگاهها به خصوص دانشپژوهان منافعی دارد .بنابراین ،مدیریت دانش به توسعة شایستگیهای فردی ،موفقیت اجرای
استراتژی تحقیق و توسعه و افزایش بازده عملکرد سازمانی کمک میکند(تریوالو 2همکاران.)2014 ،

مبانی نظری
مفاهیم سرمایه

فکری3

واژه ی سرمایه فکری را نخستین بار اقتصاددانی به نام کنت گالبریت در سال  1969به کار برد .گالبریت از سرمایه فکری به
عنوان کنش فکری و چیزی فراتر از مفهوم تفکر به منزلهی تفکرمحض تعریف کرده است .به کارگیری این دیدگاه به این
معنا است که احتماال سرمایه فکری پویاتر از شکل ثابت سرمایه است .به عقیده وی ،سرمایه فکری وسیلهای برای رسیدن به
اهداف سازمان در جهت ایجاد ثروت است .وی سرمایه فکری را هر چیزی دانسته که میتواند ثروت ایجاد کند؛ مانند :دانش،
اطالعات ،تکنیک و روش ،استعدادها ،تجارب ،توانایی یادگیری از سازمان و روابط مشتری که ارزشمندترین دارایی و با صرفه
ترین ابزار در پیشی گرفتن از رقبا میتواند باشد(شبان.)8 ،1395 ،
با وقوع انقالب تکنولوژی و فناوری اطالعات ،از سالهای بعد از 1990الگوی اقتصاد جهانی ،تغییر اساسی کرد .در اقتصاد
امروز ،دانش به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است .سرمایه ،در مورد موسسهها ،به هر
دارایی برمیگردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود .بیشتر داراییهای شناخته شده ،ماهیت مشهود و عینی دارند،
بنابراین ،سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد .ارزش این داراییها به طور ادواری(توسط شرکت-
های بخش عمومی) افشا میشود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها ،یافت میشود.
داراییهای فیزیکی ،میتواند به معنی زمین ،ماشینآالت ،موجودی کاال ،تجهیزات و ...باشد ،درحالی که داراییهای مالی به
حقوق صاحبان سهام ،سودهای انباشته ،سرمایه در گردش ،پیش پرداخت هزینهها ،حسابهای دریافتنی و ...گفته میشود.
اهمیت داراییهای نامشهود(مانند :مهارتهای نیروی کار و سازمان) در تعیین سودهای آتی به طور فزایندهای در حال
افزایش است(دستگیر و محمدی.)32 ،1390 ،
شاید بتوان مطالعات فریتز مچالپ ،در اوایل دهه شصت میالدی را پیرامون دانش ،از نخستین مطالعات نظری مرتبط با
سرمایه فکوری به حساب آورد .اما به طور روشنتر توجه به سرمایه فکری را میتوان به تالشهای پژوهشگران در دهه
هشتاد میالدی نسبت داد .دهه نود میالدی را میتوان سرآغاز توجه گستردهتر به سرمایه فکری به حساب آورد .سالهای
پایانی این دهه و آغازین دهه آینده ،سالهای سرنوشتسازی برای کشورها و سازمانهای مختلف در حوزه سرمایه فکری
میباشد .چرا که سرمایه فکری امروزه به ضرورتی در مدیریت سازمانها و در سطح گستردهتر ،راهبری توسعه کشورها
تبدیل شده است(غالمی کرین و همکاران.)150 ،1394 ،
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امروزه مدل جدیدی از داراییها در عرصه سازمانی مطرح شده است و به طور کلی داراییهای سازمان را به دو دسته دارایی-
های ملموس(مشهود) و ناملموس(نامشهود) تقسیم میکنند که عموماً داراییهای نامشهود را سرمایه فکری مینامند و
ارزیابیها به سمت ارزیابی داراییهای نامشهود(سرمایه فکری) گرایش یافته است .اختالف در حال افزایش بین ارزش دفتری
و ارزش بازار شرکتها که همان سرمایه فکری نامیده میشود باعث افزایش اهمیت سرمایه فکری شده است .سرمایه فکری را
میتوان اساسیترین دارایی یک سازمان دانست و سه جزء اصلی آن که اغلب محققین بر آن اتفاق نظر دارند عبارتند از
سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری .از سال  1990با تغییر روند ارزشیابی شرکتها چالش بزرگی ایجاد شد
و ارزش بیشتری برای داراییهای نامشهود همانند مهارت و دانش کارکنان ،نام تجاری ،سیستمها و ...در نظر گرفته
شد(احمدیان و قربانی.)114 ،1392 ،
این هوش مصنوعی برای استفاده از قابلیت اتصال و به اشتراك گذاری اطالعات ،هوش جمعی بیان شده یا اشاره به آن را در
جامعه از برنامههای متنوع جمعآوری میکند .تقویت هوش مصنوعی مشتق شده در یک فرآیند بهینه سازی مدلسازی و
تجزیه و تحلیل شرکت در تصمیمگیریهای اس تراتژیک شرکت بسیار مفید خواهد بود .سرمایه فکری نیز نتیجه تحول در
مورد دانش ضمنی سازمان ها است .این یک دارایی نامشهود است که ارزش آن همان معامله است ،دولت و نهادهای نظارتی
هنوز به طور صریح مقررات مربوط به سازمان و اندازهگیری آن را تنظیم نکردهاند .استفاده از پتانسیل جوانان به عنوان
نیروی انسانی اشتیاق و خالقیت را برای ورود به اطالعات استراتژی کسب و کار شرکت با درگیر کردن کارکنان و مصرف
کنندگان عملکرد کسب و کار خود را بهینه میکنند بدون اینکه از توانایی فکری چشم پوشی کنند .کارمندان با کیفیت
یکی از عوامل اصلی مورد نیاز شرکت برای بهبود عملکرد شرکت و بهبود بازیگران کسب و کار هستند .سرمایه فکری مولفه-
ای در گزارش فعالیت است که برای تخصیص اعتبار شرکت برای دستیابی به ارزش شرکت کافی است .اهمیت سرمایه
فکری به طور مداوم در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد تا ارتباط با سایر عوامل را مشاهده کند(کادیم4و همکاران،
.)28 ،2020
ویژگیهای سرمایه فکری
با وجود شباهت سرمایه فکری با داراییهای مشهود ،در توانایی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی ،اما ویژگیهایی که
سرمایه فکری را از این داراییها متمایز میکنند ،عبارتند از:
-

داراییهای فکری ،داراییهای غیر رقابتی هستند .بر خالف داراییهای فیزیکی که فقط میتوانند برای انجام یک کار به
خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند ،داراییهای فکری را میتوان به طور همزمان برای چند امر خاص به
کار گرفت .برای مثال ،سیستم پشتیبانی از مشتری میتواند ،امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم
کند .این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری داراییهای فکری بر داراییهای فیزیکی است.

-

سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای ،قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند ،بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و
تامین کنندگان مشترك باشند .بنابراین ،رشد این نوع از داراییها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد(دستگیر و محمدی،
.)32 ،1390
سرمایه فکری ،یک دارایی ناملموس است که به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمانها محسوب میشود که میتواند سهم
بازار شرکت را از طریق دانش و اطالعات افزایش دهد .در حسابداری سرمایه فکری ،داراییهایی هستند که فاقد خاصیت
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فیزیکی هستند ،اما اساس ٌا این داراییها ،منافع قابل توجهی برای جریان نقدی آتی شرکتها دارند .ناتوانی در گزارشگری
سرمایه فکری ،نشان دهنده ضعف حسابداری متداول یا سنتی است .البته ،ارزشگذاری آنها در معامالت تجاری مشکل بوده
و با روشهای موجود به سادگی امکانپذیر نیست .همچین هیچ تئوری با مدل اقتصادی واقعی برای سرمایههای فکری
وجود ندارد(شبان .) 8 ،1395 ،سرمایه فکری یکی از مهمترین منابع ایجاد ارزش بازار و تقویت مزایای رقابتی پایدار
است(گروس گوالکا5و همکاران.)39 ،2020 ،
امروزه یکی از دغدغه های اساسی مدیران درك افق آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش است و به این دلیل در تالش برای
استفاده از اطالعات داراییهای نامشهود در فعالیتهای تصمیمگیری میباشند .در واقع ،تکامل حسابداری برای ارزشیابی و
گزارش سرمایه فکری یا داراییهای نامشهود یک ضرورت تلقی میشود زیرا منابع نامشهودی مانند تحقیق و توسعه،
ارتباطات ،مهارتها و ظرفیت نوآوری موجب خلق ارزش شده و پایه اساسی مزیت رقابتی شرکتها و عملکرد تجاری برتر آن-
ها میباشند تا جایی که ادوینسون مغز نامرئی را جایگزین استعاره معروف آدام اسمیت از بازار یعنی دست نامرئی کرده
است .در جوامع دانشمحور کنونی اهمیت بازده سرمایههای فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی
به کار گرفته شده است؛ این بدان معنا است که در مقایسه با سرمایههای فکری ،نقش و اهمیت سرمایههای مالی در تعیین
قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است(شماخی و حبیبی گیالکجانی.)59 ،1393 ،
تأکید بر سرمایه فکری یک تفاوت اساسی میان عملیات شرکتها در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین را نشان میدهد که در
اقتصاد قدیم ارزش ناشی از داراییهای فیزیکی بود در حالی که در اقتصاد نوین ،ارزش از بکارگیری علم و سرمایه فکری
خلق میشود .یکی از مشکالت اساسی سیستمهای حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری
اطالعات مرتبط با داراییهای نامشهود(ازجمله دانش) و ارزشهای پنهان شرکت است .بنابراین این پدیده منجر به ایجاد
شکاف عظیمی بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتها شده است .اختالف فزاینده مشاهده شده بین ارزش بازار و ارزش
دفتری در بسیاری از شرکتها موجب توجه به بررسی ارزشهای گم شده(از دست رفته) از صورتهای مالی شده است.
محدودیتهای صورتهای مالی در ت وضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تولید کاالی مادی
است نه ایجاد سرمایه فکری .با توجه به کارهای محققین مختلف ،به نظر میرسدکه سرمایه فکری ارزشهای مخفی باشد
که صورتهای مالی را مخدوش میکند و چیزی است که سازمانها را در دستیابی به مزیتهای رقابتی سوق میدهد .به
عالوه اعتقاد برآن است که محدودیتهای صورتهای مالی توضیح دقیق ارزش شرکت را با مشکل مواجه میسازد.و این
واقعیت را آشکار میکند که این روزها ،منابع ارزش اقتصادی ،محصول سرمایه فکری است نه تولیدات کاالهای
مادی(پورزمانی و همکاران.)3 ،1391 ،
مفهوم سرمایه فکری ابتدا توسط دراکر در توصیف جامعه پر از سرمایهداری ارایه گردید .با گذشت زمان مدیریت سرمایههای
فکری به حوزه گستردهتری تبدیل گردید و در حووزههای گزارشدهی مالی و حسابداری سازمانها نیز وارد شود .در اقتصاد
دانش محور موفقیت سازمانها به مدیریت داراییهای نامشهود سازمان بستگی دارد و برای اینکه بتوان این داراییها را
مدیریت نمود ،ابتدا میبایستی آنها را شناسایی و اندازهگیری کرد .ظهور مدیریت دانشمحور منجر به پایان بخشیدن دوران
اهمیت نسبی داراییهای مشهود گردیده و به دنبال آن پارادایم جدید که توجه زیاد به سرمایه فکری و داند در آن دیده
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میشود ،پدید آمده است .امروزه مدیران باید به درك و ذهنیت بهتری از مفهوم سرمایه فکری دست یابند .آنها باید
داراییهای پنهان خود را مشخص کرده و به سرمایه فکری تبدیل نموده و برنامهای مشخص برای استفاده از آنها داشته
باشند(غالمی کرین و همکاران.)150 ،1394 ،
بسیاری از محققان در زمینه سرمایه فکری استدالل خود را بیان میکنند که در یک فضای تجاری معاصر ،توانایی شرکتهای
کوچک و متوسط برای تحویل و عملکرد موفقیت آمیز تنها با کمک سرمایه فکری امکان پذیر است .افزایش رقابت جهانی
بسیاری از سازمانها را در سراسر جهان مجبور می کند تا عملکرد برجستهای کسب کنند .سازمان ها باید عوامل اصلی
عملکرد را به طور موثر و کارآمد شناسایی و مدیریت کنند(خالیکو6و همکاران.)65 ،2020 ،
ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطالعات منجر به افزایش عالقه محققان به مطالعه در حوزه سرمایه
فکری شده است .این حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است سرمایه فکری را به عنوان ابزاری برای
تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار میدهند .با ورود به اقتصاد دانشی به مدل جدیدی از داراییهای سازمانی نیاز داریم.
به طور کلی ،داراییهای سازمانی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
-

داراییهای مشهود
این داراییها شامل داراییهای فیزیکی و مالی هستند که به صورت کامل در ترازنامه شرکتها منعکس میشود .این دارایی-
ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل میکنند ،یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته میشود.

-

داراییهای نامشهود
این داراییها به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

-

دارایی های نامشهودی که تحت حمایت قانون قرار داشته و با عنوان مالکیت معنوی شناخته میشوند و این داراییها
شامل حق امتیازها ،کپی رایت ،حق اختراع ،فرانشیز و ثبت عالئم و ماركهای تجاری است .برخی از موارد آن در ترازنامه
منعکس میشوند.

-

سایر دارایی هایی نامشهود که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل میکنند؛ یعنی با استفاده
بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمیشود و معموالً در ترازنامه منعکس نمیشوند.
امروزه در سازمانها عالوه بر داراییهای مشهود داراییهای نامشهود اهمیت کلیدی را در راستای موفقیت هرچه بیشتر
سازمانها بر عهده دارند ،چراکه این منابع جزئی از منابع بی پایان و از عناصر کلیدی موفقیت هر سازمان به شمار میرود.
در این میان ،سرمایه فکری از مهمترین داراییهای نامشهود سازمان است و آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه داراییهای
کلیدی سازمان میدانند .سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است و میتواند نقش بسیار مؤثری را در راستای موفقیت
مستمر سازمان ایفا نماید(احمدیان و قربانی.)114 ،1392 ،
عناصر سرمایه فکری
صاحبنظران حوزه سرمایه فکری ،اتفاق نظر دارند که سرمایه فکری از سه عنصر تشکیل شده است :سرمایه انسانی ،سرمایه
ساختاری و سرمایه رابطهای.
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.1

سرمایه انسانی :رس و همکارانش( ،)1997بحث میکنند که کارکنان ،سرمایه فکری را از طریق شایستگی ،نگرش و
چاالکی فکریشان ایجاد میکنند .مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان ،مجموعه مهارتهای نیروی کار،
عمق و وسعت تجربه آنهاست .منابع انسانی میتوانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند .این سرمایه در پایان
روز کاری ،با ترك سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج میشود ،اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای حتی با ترك
سازمان هم ،بدون تغییر باقی میمانند.
سرمایه انسانی شامل:

-

مهارتها و شایستگیهای نیروی کار،

-

دانش آنها در زمینه رشتههایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند و

-

استعدادها و اخالق و رفتار آنهاست.
بروکینگ معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها ،تخصص ،توانایی حل مسئله و سبکهای رهبری است.
اگر در یک سازمان ،سطح گردش کارکنان باال باشد ،این ممکن است بدین معنی باشد که سازمان این جزء مهم از سرمایه
فکری را از دست داده است.

.2

سرمایه رابطهای :سرمایه رابطهای ،شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد.
این افراد و سازمانها میتوانند شامل مشتریان ،واسطهها ،کارکنان ،تامینکنندگان ،مقامات قانونی ،جوامع ،اعتبار دهندگان،
سرمایهگذاران و ...باشند .روابط بر اساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم میشوند:

-

گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تامینکنندگان یا شرکای اصلی ،رسمی میشوند،

-

گروه دوم ،بیشتر شامل روابط غیررسمی است.
بنتیس بیان میکند که تعاریف جدید ،مفهوم سرمایه مشتری را که قبال وجود داشت ،به سرمایه رابطهای توسعه دادهاند که
شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان و رقبا ،تامین کنندگان ،انجمنهای تجاری و دولت برقرار
میکند .سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی میشود و یک عامل تعیین کننده در
تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است .این سرمایه ،شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط مشتری است.
روشهای اندازهگیری سرمایه فکری

.1

كیوی توبین
روش کیوی توبین ،توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داه شد .این نسبت ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و
ارزش جایگزینی آن شرکت(هزینه جایگزینی داراییهای آن شرکت) را اندازهگیری میکند .به صورت تئوری در بلندمدت
این نسبت به سمت واحد میل میکند ،اما شواهد تجربی نشان میدهد که در همین زمان این نسبت میتواند به طور
معناداری با عدد یک متفاوت باشد .نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به ارزش دفتری میباشد با این
تفاوت که توبین در هنگام محاسبه ،هزینه جایگزینی داراییهای فیزیکی را به جای ارزش دفتری داراییهای فیزیکی به کار
میگیرد .نسبت حاصله به این شکل به کار می رود که چنانچه نسبت کیوی یک شرکت بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از
مقدارکیوی رقابتی باشد ،شرکت مزبور توانایی کسب سود بیشتر از شرکتهای مشابه را دارا است.
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.2

بازار سرمایهگذاری(روشهای تشکیل بازار سرمایه)
محاسبه اختالف بین بازار شرکت(بر مبنای قیمت بازار سهام) و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده از بابت تورم یا بهای
جایگزینی ،به عنوان ارزش سرمایه فکری یا داراییهای نامشهود منظور میشود.

.3

بازده داراییها
سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دورهای از زمان است .رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود ،مقادیر
سرمایه به کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمیگیرد .در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از
افزایش سرمایهگذاریهای غیراقتصادی باشد ،به گونهای که بازده حاصل شده از این سرمایهگذاریها تکاپوی پوشش هزینه
سرمایه را نداشته باشد.

.4

حسابداری منابع انسانی
حسابداری منابع انسانی یکی از روشهای مهم قدیمی است که به دهه  60و  70میالدی بر میگردد .این روش برخی
شباهتها با مفهوم سرمایه فکری و نیز اندازهگیری آن دارد .حسابداری منابع انسانی از کارهای پیشگام در حوزه سرمایه
فکری است که حاوی برخی روشها جهت محاسبه ارزش منابع انسانی است .حسابداری منابع انسانی شامل اندازهگیری
هزینههای متحمل شده توسط واحدهای کسب و کار سازمانها است.

.5

ترازنامه نامرئی( برگه متوازن نامحسوس)
ترازنامه نامرئی به عنوان یکی از روشهای پیشتاز در حوزه داراییهای نامشهود توسط اسویبی در سوئد مطرح گردد .اسویبی
در آن زمان نسبت ناتوانی سیستمهای حسابداری سنتی در جهت تدارك اطالعات مناسب برای ارزشگذاری دانش فنی
واکنش نشان داد و چهارچوبی را جهت گزارشدهی داراییهای نامشهود توسعه داد که ترازنامه نامرئی نام گرفت.

.6

ارزش بازار به ارزش دفتری
ارزش بازار به ارزش دفتری یکی از روشهای عمومی شناخته شده جهت اندازهگیری داراییهای نامشهود و سرمایه فکری
است و از طریق اختالف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت محاسبه میشود .این روش علیرغم سادگی دارای برخی
پیچیدگیها در اندازهگیری و همچنین تفسیر نتایج آن می باشد .ارزش دفتری به استاندارد ملی و یا بینالمللی بستگی دارد
که برآن اساس حسابها تهیه شدهاند که امکان دارد عمالً ارزش دفتری را دستخوش تغییر نمایند .ارزش بازار به ارزش
دفتری اندازهای غیرقابل اعتماد از داراییهای نامشهود حاصل میکند.

.7

كارت ارزیابی متوازن(كارت امتیازی متوازن)
این روش که توسط کاپالن و نوترون گسترش داده شد ،سعی دارد اهداف بلندمدت و کوتاه مدت ،اندازههای مالی و غیر
مالی ،شاخصهای پیشرو و پسرو و نیز جنبههای داخلی و خارجی سازمان را متعادل نماید .به طورکلی چهار دیدگاه
مشتری ،مالی ،فرایندهای داخلی و نیز یادگیری و رشد ،جهت ترجمه سطوح باالی استراتژی به معیارهای واقعی به
کارگرفته میشوند و همراه با هر دیدگاه ،اهداف ،شاخصها ،معیارها و مقدمات موردنیاز فهرست میشوند .همچنین ارتباط
مابین هر یک از این جنبههای چهارگانه میبایست بررسی گردد .در مقایسه با اندازههای حسابداری سنتی ،کارت امتیازی
متوازن مرکز توجه را از شاخصهای مالی خالص به نحوی تغیییر داده که سه بعد کلیدی موفقیت غیر ملموس را شامل می-
شوند .اینها تقریباً برابر با سه بخش سرمایه فکری ،که سرمایه انسانی(دانش و تجربه افراد) ،سرمایه ساختاری(دانش نهفته در
سیستمها و فرایندهای سازمان) و سرمایه مشتری(ارتباطات مشتری) نام دارند.

64

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ، 7تابستان 1400

.8

سرمایه فکری مستقیم
تأک ید این روش اندازهگیری ارزش سرمایه فکری ،ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از این اجزا
قرارگرفته است .با تعیین اجزای سرمایههای فکری(سرمایه مشتری نظیر وفاداری مشتریان ،مالکیت فکری نظیر حقوق
اختراعات ،داراییهای فنی نظیر دانش فنی ،داراییهای انسانی نظیر آموزش و داراییهای ساختاری نظیر سیستمهای
اطالعاتی) و تعیین ارزش هر یک از اجزا میتوان ارزش کلی سرمایه فکری شرکت را محاسبه نمود .این روش پیچیدهترین
اما دقیقترین ابزار اندازه گیری سرمایه فکری است .عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزا واندازه
گیری و یا ارزشگذاری هریک از آنها میباشد که موجب پرهزینه و پیچیده شدن این روش میگردد.
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
 .1ابدل زاده و رضا زاده( )1398پژوهشی را در مورد بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شرکت کشت و
صنعت نیشکر امیرکبیر اهواز انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش را  221نفرکه در رده های کارشناسی ،سرپرستی و
مدیریتی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر مشغول به کار بودند ،را تشکیل می دهد .تعداد  136نفر از کارمندان با
استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .داده ها با آزمون
کولموگوروف  -اسمیروف ،آزمون  tتک نمون ه ای ،همبستگی پیرسون ،تحلیل عامل تاییدی و معادالت ساختاری به وسیله
نرم افزارهای  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی
تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .2شاهمرادی و عسگری( )1397پژوهشی در مورد تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی رضایت
شغلی کارکنان مطالعه موردی :شهرداریهای غرب استان مازندران انجام دادند .جامعه آماری تحقیق را کارکنان ،معاونین،
اعضاء شورای شهر و شهردارهای ا دارات شهرداری غرب استان مازندران تشکیل دادند.روش های نمونه گیری سرشماری و
تصادفی طبقه ای بوده است .به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری  Lisrelو
نیز نرم افزار  Spssاستفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شهرداری ها تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 .3نوروزی چشمه علی و همکاران( )1396پژوهشی را در مورد تحلیل اثر سرمایە فکری بر عملکرد سازمانی با نقش
میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانههای نفتی ایران انجام دادند .جامعه آماری شامل کلیه مدیران ،رؤسا و
سرپرستان(رتبههای باالی  )17و پرسنل ستادی میباشد که در زمان تحقیق  214نفر بودهاند و به روش سرشماری انجام
گرفته است .برای تحلیل داده ها 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 سرمایە 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.
 .4محمدی( ،)1396در تحقیقی با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمانهای پروژهمحور به این
نتیجه دست یافتند که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه مدیریت
دانش نقش بسزایی در بهبود عملکرد سازمانیها دارد سازمان ،مدیران شرکت باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمی و
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اعتمادقابل همراه با ارتباطات مفید و سودمند در سازمان باشند تا بتوانند شرایط توسعه و تسهیم دانش را فراهم آورند.
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با توجه به حجم کم جامعه تمامی
 108نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از روایی
صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ(برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر با 0.808و پرسشنامه عملکرد
سازمانی برابر با  )0.784مورد تایید قرار گرفته است  .روش پژوهش توصیفی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است و به
صورت میدانی اجرا شده است.
 .5رضایی و همکاران( ،)1393در تحقیقی با هدف بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی
استان البرز به این نتیجه دست یافتند که تقویت مدیریت دانش و مؤلفههای آن به طور مستقیم منجر به بهبود عملکرد
سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی میشود .جامعه آماری تحقیق شامل 272نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در
استان البرز بودند که با توجه به جدول کرجسی -مورگان ،تعداد 213نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری طبقهای با
انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید .نتایج
تحقیق نشان داد که مدیریت دانش و مؤلفههای آن شامل خلق ،کسب ،ثبت ،انتقال و کاربرد دانش از اثر مثبت و معنی-
داری(در سطح0.01درصد) بر متغیر وابسته برخوردار بودند و در مجموع 54درصد از واریانس عملکرد سازمانی در سازمان
جهاد کشاورزی استان البرز را تبیین کردند.
 .6محمودزاده و همکاران( ،)1392در تحقیقی با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل
داری به این نتیجه دست یافتند که بیشترین همبستگی میان رابطه مدیریت دانش و نتایج کارکنان و بکارگیری دانش و
عملکرد سازمانی می باشد و متغیر مدیریت دانش بر نتایج مشتریان ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد
تاثیر مستقیم و معناداری داردو همچنین متغیرهای خلق دانش ،ذخیره دانش ،تسهیم دانش و بکارگیری دانش بر
عملکردسازمانی تاثیر مستقیم و معنادار دارد .درمجموع از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت مدیریت
دانش با تاثیر خود برروی هتلها منجر به بهبود عملکرد سازمانی آنها میشود .روش تحقیق ،توصیفی و ازنوع پیمایشی
است .جامعه آماری  140مدیر و سرپرست ارشد بخشهای مختلف هتلهای 4و 5بودهاند که ازبین آنها 103نفر به عنوان
نمونه دردسترس انتخاب گردید.ابزار به کار رفته دراین پژوهش دو پرسشنامه میباشد که بر اساس طیف لیکرت میباشد.
تجزیه و تحلیل دادهها در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل اطالعات و بررسی رابطه
بین مدیریت دانش و عملکردسازمانی از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری و رگرسیون خطی استفاده شد.یافته های
تحقیق موید الگوی مفهومی پیشنهادی تحقیق است.
 .7احمدیان و قربانی( ،)1392تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی :مورد مطالعه وزارت
امور اقتصادی و دارایی انجام دادند ،این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع
پیمایشی میباشد .پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد سرمایه فکری و عملکرد سازمانی و
شکلگیری چارچوب نظری ،متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید .برای
اندازهگیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید .نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل  118نفر از کارکنان وزارت امور
اقتصادی و دارایی بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به
کمک مدلسازی معادالت ساختاری نشاندهنده ارتباط معنادار مؤلفههای سرمایه فکری(سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و
سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی میباشد.

66

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ، 7تابستان 1400

پیشینه خارجی
 .1آلوواد 7و همکاران( )2020به نوآوری و سرمایه فکری به عنوان متغیرهای واسطه ای در بین رهبری تحول گرا ،رهبری
معامالتی و عملکرد سازمانی پرداختند .پرسشنامه ای که  350پاسخ دهندگان را هدف قرار داده است ،منجر به  298سوال
قابل استفاده با میزان پاسخگویی  85.14درصد شد .برای آزمون فرضیه های تحقیق ،عالوه بر آمار توصیفی که پیش زمینه
در مورد پاسخ دهندگان ارائه می داد ،یک مدل معادالت ساختاری نیز انجام شد .یافته ها حاکی از آن است که رهبری
تحول گرا و معامله با عملکرد سازمان رابطه مثبت دارد .نتایج همچنین از این استدالل که سرمایه فکری و نوآوری نقش
واسطه در عملکرد رهبری تحول گرا و معامالتی و عملکرد سازمانی دارند پشتیبانی می کند و رابطه مستقیمی با عملکرد
سازمانی دارد.
 .2کابریلو8و همکاران( ،)2020تحقیقی با عنوان نقش سرمایه فکری چند بعدی و روشهای یادگیری سازمانی در عملکرد
نوآوری انجام دادند ،این مطالعه بر اساس نظرسنجی از شرکتهای مستقر در اقتصاد انتقالی صربستان انجام شده است.
نتایج نشان داد که سرمایه انسانی ،تجدید و کارآفرینی همگی بر روی روشهای یادگیری سازمانی تأثیر مثبت دارند .عالوه
بر این ،شیوه های یادگیری سازمانی به تنهایی و در ترکیب با ابعاد آزمایش شده سرمایه فکری مبتنی بر انسان به عملکرد
نوآوری کمک میکنند .ادغام تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی( )fsQCAالگویی از برابر بودن را تأیید میکند ،زیرا
چندین ترکیب شرایط استاتیک و دینامیکی وجود دارد که منجر به عملکرد برتر نوآوری میشود.
 .3الزازارا9و همکاران( ،) 2020تحقیقی با عنوان درك رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی انجام دادند ،تجزیه و
تحلیل انجام شده بر روی نمونهای از  168سازمان بزرگ ایتالیایی از نظرسنجی ) CRANET(2015نشان میدهد ،در
حالی که سرمایه فکری با عملکرد سازمانی رابطه مثبت دارد با وجود سطح باالیی از ، e-HRMچنین رابطهای ضعیف می-
شود .عالوه بر این ،در زمینههای سرمایه فکری باال ،وجود ترکیب سطح باالیی از عملکرد و  e-HRMتأثیر مثبت سرمایه
فکری بر عملکرد را لغو میکند ،در حالی که در زمینههای سرمایه فکری پایین منجر به عملکرد باالتر میشود.
 .4اقبالو 10همکاران( )2019به بررسی از مدیریت دانش گرفته تا عملکرد سازمانی :الگوبرداری از نقش میانجی نوآوری و
سرمایه فکری در آموزش عالی پرداختند .با استفاده از نمونه ای از  217نفر از کارمندان دانشگاهی و اداری دانشگاههای
تحقیقاتی پاکستان ،روابط فرضیه شده با استفاده از تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام شد.
یافتههای این مطالعه ،تجربه شرکتهای مدیریت دانش را تقویت میکند و نشان میدهد که چگونه مدیران دانشگاه های
تحقیقاتی و موسسات آموزش عالی میتوانند نوآوری را ارتقا دهند ،که به نوبه خود باعث تقویت عملکرد سازمانی می شود.
 .5ایبارا سیسنروسو 11همکاران( )2018به بررسی سرمایه فکری و عملکرد سازمان در بخش تولید مکزیک پرداختند.
نمونه ای از  127نظرسنجی برای مدیر عامالن و مدیران  SMEsاستفاده شد .به منظور آزمون فرضیه های تحقیق،
رگرسیون چندگانه قبل از توسعه تحلیل های اکتشافی و تأییدی اجرا شد .نتایج نشان داد که چهار پایتخت تأثیر مثبتی بر
7
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Lazazzara
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عملکرد سازمان دارند .شواهد سازگار با مطالعات متعدد در مکزیک و خارج از کشور است .عالوه بر این ،مدیریت دانش به
عنوان یک متغیر تعدیل کننده معرفی شد و نتیجه این شد که رابطه منفی و بینایی را تعدیل می کند.
 .6ابوالوش و همکاران( ،)2018در تحقیقی با هدف بررسی نقش توانمندسازی کارکنان به عنوان یک متغیر میانجی بین
مدیریت دانش و سیستمهای اطالعاتی بر عملکرد کارکنان به این نتیجه دست یافتند که سیستم های اطالعاتی به طور
مثبت و به طور قابل توجهی توانمندی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند که در آن عملکرد کارکنان تاثیر میگذارد .با
این وجود ،نه مدیریت دانش و نه سیستمهای اطالعاتی ثابت شده است که به طور مثبت مربوط به عملکرد کارکنان نیست.
عالوه بر این ،توانمندی کارکنان رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان داشت؛ عالوه بر رابطه بین
سیستمهای اطالعاتی و عملکرد کارکنان.
 .7چن و همکاران( )2015تحقیقی با هدف بررسی شیوههای استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در مدیریت دانش انجام
دادند ،این مطالعه با استفاده از تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیهها در نمونهای از  146شرکت انجام شده است .نتایج
نشان میدهد که استراتژیهای منابع انسانی با ظرفیت مدیریت دانش ارتباط مثبتی دارد که به نوبه خود تاثیر مثبتی بر
عملکرد دارد .یافتهها شواهدی را ارائه میدهند که ظرفیت مدیریت دانش نقش میانجی بین شیوههای منابع انسانی
استراتژیک و عملکرد دارد.
مدل مفهومی
مدیریت دانش و سرمایە فکری ،منابع مهمی برای عملکرد سازمانی محسوب میشوند .مدیریت دانش و سرمایە فکری بر
یکدیگر تأثیر میگذارند و این رابطە دو جانبه برای اثربخشی سازمان اهمیتی حیاتی داردند .سرمایە فکری و مدیریت دانش
دامنه گستردهای از فعالیتهای فکری را در بر میگیرند که از خلق دانش تا اثر اهرمی دانش را پوشش میدهد .به نظر میرسد
که اقدامات مدیریت دانش و سرمایه فکری ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند .زمانی که اقدامات مدیریت دانش برای توسعه و
حفظ سرمایههای فکری به کار میروند ،به منبعی برای مزیت رقابتی پایدار سازمان تبدیل میشوند .از سوی دیگر ،زمانی که از
سرمایە فکری به خوبی بهرهبرداری شود ،توانایی سازمان در انجام فرایندهای مدیریت دانش ،توسعه مییابد.

شکل-2-2مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مطالعه نوروزی چشمه علی و همکاران()1396
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روش تحقیق
روش شناسی تحقیق عبارت است از مطالعه مجموعه اصول و قوانین و کند و کاوهایی که ما را به سمت شناخت علمی هدایت
میکند .روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود است .روش ممکن است به مجموعه طرقی که انسان را به کشف
مجهوالت هدایت می کند ،مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می روند و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از
مجهوالت به معلومات راهبری می کند اطالق شود(ساروخانی .)1390 ،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 می تواند 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.
ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق
برای گردآوری دادهها میتوان از دو روش استفاده کرد.
 روش اول مربوط به جستجوی کتابخانه ای است .در این روش محقق برای جمع آوری اطالعات مربوط به متغیرهای
تحقیق ،پیشینه پژوهش و ادبیات نظری در مورد متغیرهای تحقیق به سراغ مقاالت ،پایگاههای اینترنتی و کتابهای
در دسترس میرود تا اطالعات کافی در مورد متغیرهای خود جمعآوری نماید.
 روش دوم مربوط به مطالعات میدانی است .در این روش از ابزارهایی مانند پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون
استفاده میشود .این نوع مطالعه به محقق کمک میکند که دادههای کمی و کیفی خود را جمعآوری نماید .در این
تحقیق از هر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .بدین صورت که در بخش مبانی نظری از
روش کتابخانهای و رجوع به مقاالت و کتب و در بخش میدانی به سراغ نمونه آماری رفته و پرسشنامه خود را در
بین آنها پخش نموده است و از آنها خواسته است تا با دقت کافی به سواالت پاسخ دهند تا نتایج تجزیه و تحلیل
دادهها به واقعیت نزدیک باشد و از لحاظ کاربردی این نتایج قابلیت استفاده را داشته باشد.
به منظور جمع آوری اطالعات ،ابتدا منابع الزم در زمینه موضوع مورد تحقیق مطالعه شد و سپس با توجه به اطالعات
مورد نیاز و ضروری برای یافتن پاسخ سواالت تحقیق و آزمون فرضیهها ،پرسشنامههایی تنظیم خواهد شد .در این
پژوهش ابتدا به شیوه کتابخانه ای و مطالعات الزم اطالعات بخش نظری کار جمع آوری می شود و در گام بعد برای
جمع آوری اطالعات بخش میدانی کار از پرسشنامه های زیر استفاده می شود که در زیر ارائه شده است:
 پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک()2009
 پرسشنامه عملکرد سازمانی آندری .ای .دیوال()2004
 پرسشنامه سرمایه فکری ونتیس()1998
جدول -1-3تفکیک سواالت پرسشنامه های تحقیق
ردیف

متغیرهای تحقیق

1

مدیریت دانش

محقق
پاتریک()2009

سواالت
7

2

عملکرد

آندری .ای .دیوال()2004

6

4

سرمایە انسانی

ونتیس()1998

4
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5

سرمایە ساختاری

ونتیس()1998

4

6

سرمایە رابطهای

ونتیس()1998

4

روایی
روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حد می تواند خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند .مقصود از
روایی این است که ابزاری که برای اندازه گیری مورد نظر انتخاب شده است ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده
است را دارد یا خیر .به عبارت دیگر مفهوم روایی ،به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر
را میسنجد .سادهترین روش برای بررسی روایی ابزار اندازه گیری این است که آیا ابزار در ظاهر به درستی متغیر مورد مطالعه
را مورد سنجش قرار میدهد یا خیر .هرچند به طور کلی نمیتوان فقط اعتبار صوری را برای نتیجهگیری معتبر دانست چرا که
شکل ظاهری ابزار صحت و اعتبار نتیجهگیری نهایی را مشخص نمیکند بلکه این روش مشخص می کند آیا ابزار انتخاب شده
مناسب با هدف پژوهش است یا خیر .روایی سازه داللت بر این دارد که نتایج بهدستآمده از کاربرد سنجهها ،تا چه حد با
تئوریهایی که آزمون بر اساس آنها طراحیشده ،سازگاری دارد.
بررسی مناسب بودن بارهای عاملی  :اصوال بارهای عاملی که مقدار براورد استاندارد شده آن ها بیش از  0.3باشد ،مناسب است.
این حالت نشان میدهد که گویه مورد بررسی رابطه قابل توجه و معناداری در سازه مربوطه دارد .بنابراین گویههایی که بار
عاملی آنها کمتر از  0.3باشد از روند تحلیل حذف میشوند.
بررسی معناداری سازه  :معناداری هر یک از سازهها با توجه به شاخص های آماری مورد بررسی قرار می گیرد .شاخص های
مورد نظر و مقدار مطلوب آن ها به شرح ذیل است :
شاخص خی-دو :یکی از شاخصهای عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخصهای برازش شاخص
خی-دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-دو بر درجه آزادی مدل محاسبه میشود .چنانچه این مقدار کوچکتر از  2باشد
مطلوب است و اگر از  5کوچکتر باشد با اغماض قابل قبول است.
ریشه میانگین مجذور خطای برآورد( :)RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب می باشدکه به صورت اعشاری گزارش
می شود .این شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است و مدلهای قابل قبول دارای مقدار کمتر از 0/1
هستند .برازش مدل هایی که دارای مقادیر باالتر از  0/1هستند ضعیف برآورد می شود.
شاخص برازش مقایسه ای( :) CFI12این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطالح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ
رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر ،مقدار بهبود را می آزماید محققان معتقدند که مقدار مطلوب برای آن باید
بزرگتراز 0.8باشد.
شاخص نیکویی برازش : GFIدامنه تغییرات آن بین صفرو یک میباشد .مقدار مطلوب برای آن باید بزرگتراز 0.8باشد.
از میان شاخص های فوق شاخص کای دو و شاخص  REMSEAاهمیت بیشتری دارند و چنانچه کای دو به درجه آزادی
کمتر از  5و معیار  REMSEAکمتر و یا نزدیک  0.1نیز باشد نشان هنده این مطلب است که مدل از کیفیت قابل قبولی
برخوردار است.

12
-Comparative fit index
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پایایی
وقتی گفته می شود ابزار گردآوری داده ها باید ویژگی پایایی یا را داشته باشند بدین معناست که اگر در چند زمان مختلف در
یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتیجه به دست آمده اختالف چندانی مشاهده نمی کنیم .بسیار مهم است که بدانیم ابزار
اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ما می دهند .برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب
پایایی استفاده میشود .دامنه ضریب پایایی از صفر تا  1+است به این معنا که اگر ضریب صفر باشد عدم پایایی و اگر این
ضریب یک باشد پایایی کامل را نشان میدهد .هرچند پایایی کامل به ندرت دیده میشود و اغلب در صورت مشاهده ،به نتایج
حاصل شک میکنند .کرونباخ در سال  1951در دانشگاه استنفورد روش آماری ضریب آلفا را برای حل مشکل تعیین پایایی
آزمون های چند سوالی ابداع کرد .روش پایایی آلفای کرونباخ معمول ترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که در بیشتر
مطالعات از آن استفاده می شود و معرف میزان تناسب گروهی از آیتم هایی است که یک سازه را می سنجند.
این روش یکی از روش های سنجش پایایی است که فقط به انجام یک بار آزمون نیاز دارد تا برآوردی از پایایی آزمون را فراهم
کند .در کل ،ضریب پایایی آلفای کرونباخ زمانی مفید است که سواالت به صورت صحیح-غلط طرح نشده باشند و جهت
سنجش ثبات درونی سواالت به کار می رود.
جدول -2-3پایایی پرسشنامه های تحقیق
ردیف

متغیرهای تحقیق

ضریب آلفای كرونباخ

1

مدیریت دانش

0/789

2

عملکرد

0/846

3

سرمایه فکری

0/884

4

سرمایە انسانی

0/796

5

سرمایە ساختاری

0/782

6

سرمایە رابطهای

0/779

ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق به دو صورت دادهها مورد تحلیل قرار میگیرد .آمار توصیفی و آمار استنباطی
الف) سطح آمار توصیفی :آن قسمت از تجزیه و تحلیلها که مربوط به سواالت عمومی است در بخش آمار توصیفی قرار می-
گیرد.
ب)سطح آمار استنباطی :در این تحقیق از مدل معادالت ساختاری برای تایید یا عدم تایید فرضیات تحقیق و تحلیل عامل
تاییدی در این تح قیق استفاده شده است .به منظور تحلیل آمار توصیفی جمعیتشناسی از نرمافزار  SPSSو برای تحلیل آمار
استنباطی از نرمافزار  Smart PLSو روش مدلیابی معادالت ساختاری برای پاسخ به فرضیههای تحقیق استفاده خواهد شد.
مدلیابی معادالت ساختاری یک تکنیک بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل
خطی عمومی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرار
دهد .مدلیابی معادالت ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات ،درباره متغیرهای آشکار و پنهان است.
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آمار توصیفی
برای بررسی و توصیف مشخصات عمومی و پایه ای پاسخ دهندگان و شناخت جامعه آماری مورد تحقیق ،از شاخص های
و نمودارهای آمار توصیفی استفاده شده است.
توزیع فراوانی جنسی پاسخگویان
نخستین بخش مربوط به اطالعات جمعیتشناختی یا عمومی پاسخگویان در ابزار تحقیق مربوط به جنسیت پاسخگویان
میباشد که نتایج آن پس از گردآوری در جدول زیر ارائه شده است .نتایج این جدول نشان میدهد از میان  248کارمند
سازمان پسماند شهرداری مشهد  76/21درصد آزمودنیها را مردان و  23/79درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
جدول  1-4توزیع جنسیتی پاسخگویان
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

59

23.79%

مرد

189

76.21%

مجموع

248

100.00%

نمودار میله ای نتایج فوق در شکل زیر دیده می شود.

شکل  1-4توزیع جنسیتی پاسخگویان
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توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان
دومین بخش مربوط به اطالعات جمعیت شناختی یا عمومی پاسخگویان در ابزار تحقیق مربوط به وضعیت تاهل
پاسخگویان میباشد که نتایج آن پس از گردآوری در جدول زیر ارائه شده است .نتایج این جدول نشان میدهد از میان
 248کارمند سازمان پسماند شهرداری مشهد  71/37درصد متاهل و  28/63درصد آنان مجرد هستند.
جدول  2-4توزیع وضعیت تاهل پاسخگویان
وضعیت تاهل

فراوانی

درصد فراوانی

متاهل

71

28.63%

مجرد

177

71.37%

مجموع

248

100.00%

نمودار میله ای نتایج فوق در شکل زیر دیده می شود.

شکل  2-4توزیع وضعیت تاهل پاسخگویان
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توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان
توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان در جدول زیر گردآوری شده است .با نگاهی اجمالی به نتایج بدست آمده میتوان دریافت
که  38/71درصد پاسخگویان را افرادی با سطح تحصیالت کارشناسی 23/79 ،درصد را افرادی با تحصیالت کارشناسی ارشد،
 18/95درصد را افرادی با تحصیالت کاردانی تشکیل دادهاند 10/89 .درصد هم مربوط به افراد با تحصیالت دیپلم6/85 ،
درصد پایینتر از دیپلم و  0/81درصد دکتری میباشد.
جدول  -3-4توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان
فراوانی

درصد فراوانی

سطح تحصیالت
زیر دیپلم

17

6.85%

دیپلم

27

10.89%

کاردانی

47

18.95%

کارشناسی

96

38.71%

کارشناسی ارشد

59

23.79%

دکتری

2

0.81%

مجموع

248

100.00%

نمودار میله ای توزیع فراوانی پاسخ گویان در شکل زیر آمده است.

38.71%

23.79%
18.95%

10.89%
6.85%

0.81%

شکل  -3-4توزیع فراوانی ،وضعیت تحصیالت پاسخگویان
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توزیع فراوانی سن پاسخگویان
اطالعات مربوط به فراوانی سن پاسخگویان در جددول زیدر گدزارش شدده اسدت .از جددول چندین بدر میآیدد کده اکثدر
پاسخگویان( 42/34درصد) 41تا  50سال داشته اندد ،همچندین پدس از آن افدراد  31تدا  40سدال بدا  24/60درصدد نمونده،
بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهاند 14/92 .درصد افراد نمونه نیز کمتر از  30سال و  18/15درصد بداالی  51سدال
سن داشته اند.
جدول  -4-4توزیع فراوانی سن پاسخگویان
رده سنی

فراوانی

درصد فراوانی

 20تا  30سال

37

14.92%

 31تا  40سال

61

24.60%

 41تا  50سال

105

42.34%

 51سال به باال

45

18.15%

مجموع

248

100.00%

شکل زیر نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی سن پاسخ گویان را نشان می دهد.

شکل  -4-4توزیع فراوانی سن پاسخگویان

75

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ، 7تابستان 1400

آمار توصیفی گویه ها
در جدول زیر میانگین ،انحراف معیار ،کمترین .بیشتری مقدار مربوط به متغیرهای پژوهش مشاهده میشود .مشاهده میشود
که میانگین گویه های مربوط به مدیریت دانش و عملکرد سازمان کمتر از حد متوسط یعنی سه بوده و میانگین گویه های
مربوط به مولفه های سرمایه فکری بیش از حد حد وسط طیف لیکرت یعنی سه بوده است.
جدول  -5-4نتایج آمار توصیفی برای گویههای پرسش نامه
گویه

نماد

میانگین

میانه

کمترین

بیشترین

در سازمان من از چرخش شغلی حمایت می شود.

M1

2.79

0.66

1.00

5.00

M2

2.85

0.62

1.00

5.00

M3

2.97

0.56

1.00

5.00

M4

2.88

0.65

1.00

5.00

M5

2.92

0.70

1.00

5.00

M6

2.96

0.61

1.00

5.00

M7

2.91

0.71

1.00

5.00

A1

2.98

0.65

1.00

5.00

A2

2.79

0.70

1.00

5.00

از کارکنان با تجربه دعوت می شود تا دانش و تجربه خود را ثبت
کنند.
از پیشنهادات مرتبط با کار در سازمان من حمایت می شود.

مدیریت دانش

از دانش موجود جهت توسعه ی دانش جدید در سازمان استفاده
می شود.
من می دانم هنگام نیاز به دانش،آن را از چه کسی تقاضا کنم.
کارکنان با تجربه تشویق می شوند تا یک نقش مرید و مربی را
برای کارکنان کم تجربه تر و جدید ایفا کنند.
دانش کسب شده از پروژههای مختلف ،برای تمام اعضای سازمان
قابل دسترسی می باشد.
دقیقاً مشخص است که چه کسی در سازمان ،مسؤولیت چه
وظایفی را بر عهده دارد.
گزارشهای عملکرد هم شامل اطالعات مالی و هم شامل
اطالعات غیر مالی است.
اجرای استراتژی در همه سطوح مدیریت و بر اساس عوامل

عملکرد سازمان

حیاتی موفقیت و شاخصهای کلیدی عملکرد به طور منظم

A3

2.86

0.65

1.00

5.00

مورد نظارت قرار میگیرد.
برنامه های سازمان ،با الگوبرداری از سازمانهای مشابه وضع
میشوند.
واحدهای سازمان به طور منظم با یکدیگر مورد مقایسه قرار
میگیرند.

A4

2.95

0.60

1.00

5.00

A5

2.95

0.61

1.00

5.00

گزارشهای عملکرد همیشه مطمئن و قابل اعتماد است،
بنابراین ،میتوان از آنها به عنوان مبنای تصمیمگیری استفاده

A6

2.87

0.73

1.00

5.00

نمود.

انسانی

سرمایه

زمانی یک کارمند کلیدی این سازمان را ترك میکند ،سازمان
برای جایگزینی او با مشکل مواجه می شود.
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براساس برنامه جذب نیرو ،بهترین متقاضیان شغل استخدام می
شوند.
کارکنان سازمان از چگونگی ،چرایی و ماهیت انجام کار آگاهی
کامل دارند.
کارکنان سازمان به چگونگی انجام کار خود کامالً مسلط هستند.
من از منزلت شغلی خود و شیوه جبران خدمات توسط سازمان
رضایت دارم.

سرمایه ساختاری

کارکنان سازمان به مطرح کردن ایده هایشان در جلسات گروهی
تشویق میشوند.
ایده های جدید در سازمان به کارگیری می شود.
روحیه تعاون و همکاری در برنامهریزی و سازماندهی ،در سازمان
وجود دارد.
تا حد زیادی زمان حل مسئله ارباب رجوع(مشتریان) کاهش
یافته است.

سرمایه رابطه ای

داده های مربوط به بازخور مشتریان(مثل رضایت و شکایت) در
سراسر سازمان منتشر میشود.
سازمان به موقع به تعهداتی که به تأمینکنندگان سازمان داده
است عمل میکند.
سازمان بطور فعال اطالعات مربوط به نیازها و خواستههای ارباب
رجوع(مشتریان) را جمع آوری می کند.

S2

3.18

0.49

1.00

5.00

S3

3.17

0.59

1.00

5.00

S4

3.17

0.56

1.00

5.00

S5

3.18

0.61

1.00

5.00

S6

3.13

0.60

1.00

5.00

S7

3.10

0.60

1.00

5.00

S8

3.10

0.59

1.00

5.00

S9

3.12

0.59

1.00

5.00

S10

3.12

0.81

1.00

5.00

S11

3.10

0.75

1.00

5.00

S12

3.16

0.74

1.00

5.00

بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ،که دو شاخص اساسی توزیع داده ها هستند
استفاده شده است ..چولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد .کشیدگی نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است.
به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است .همیشه کشیدگی را با کشیدگی توزیع نرمال
مقایسه می کنند .برای این مقادیر منابع مختلف مقادیر مختلف ارائه داده اند .به عنوان مثال شوماخر و لومکس( )2004مقادیر
این دو شاخص را جهت نرمال بودن داده ها بین( 2و  )-2می دانند .همانطور که در جدول نشان داده شده است میزان
کشیدگی و چولگی بیشتر گویه ها بین بازه( 2و  )-2نمیباشد که نشان دهنده نرمال نبودن داده هاست .بنابراین جهت برازش
مدل از روش  PLSاستفاده خواهد شد.
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جدول  -6-4نتایج چولگی ،كشیدگی برای گویههای پرسش نامه
گویه

نماد

چولگی

کشیدگی

مدیریت دانش

در سازمان من از چرخش شغلی حمایت می شود.

M1

-8.21

8.03

از کارکنان با تجربه دعوت می شود تا دانش و تجربه خود را ثبت کنند.

M2

-8.20

11.13

از پیشنهادات مرتبط با کار در سازمان من حمایت می شود.

M3

-1.90

17.33

از دانش موجود جهت توسعه ی دانش جدید در سازمان استفاده می شود.

M4

-6.83

10.72

من می دانم هنگام نیاز به دانش،آن را از چه کسی تقاضا کنم.

M5

-4.50

10.33

کارکنان با تجربه تشویق می شوند تا یک نقش مرید و مربی را برای کارکنان
کم تجربه تر و جدید ایفا کنند.
دانش کسب شده از پروژههای مختلف ،برای تمام اعضای سازمان قابل
دسترسی می باشد.
دقیقاً مشخص است که چه کسی در سازمان ،مسؤولیت چه وظایفی را بر عهده
دارد.
گزارشهای عملکرد هم شامل اطالعات مالی و هم شامل اطالعات غیر مالی

عملکرد سازمان

است.
اجرای استراتژی در همه سطوح مدیریت و بر اساس عوامل حیاتی موفقیت و
شاخصهای کلیدی عملکرد به طور منظم مورد نظارت قرار میگیرد.

M6

M7

A1

A2

A3

-0.56
-3.09
-3.79
-8.25

13.82
8.95
12.56
7.13

-5.31

12.01

برنامه های سازمان ،با الگوبرداری از سازمانهای مشابه وضع میشوند.

A4

-1.37

14.29

واحدهای سازمان به طور منظم با یکدیگر مورد مقایسه قرار میگیرند.

A5

-3.29

13.42

گزارشهای عملکرد همیشه مطمئن و قابل اعتماد است ،بنابراین ،میتوان از
آنها به عنوان مبنای تصمیمگیری استفاده نمود.
زمانی یک کارمند کلیدی این سازمان را ترك میکند ،سازمان برای جایگزینی

سرمایه انسانی

او با مشکل مواجه می شود.

A6

S1

-2.74

8.56

1.40

15.00

براساس برنامه جذب نیرو ،بهترین متقاضیان شغل استخدام می شوند.

S2

8.06

14.20

کارکنان سازمان از چگونگی ،چرایی و ماهیت انجام کار آگاهی کامل دارند.

S3

3.52

11.53

کارکنان سازمان به چگونگی انجام کار خود کامالً مسلط هستند.

S4

6.38

13.71

من از منزلت شغلی خود و شیوه جبران خدمات توسط سازمان رضایت دارم.

S5

6.40

8.62

سرمایه ساختاری

کارکنان سازمان به مطرح کردن ایده هایشان در جلسات گروهی تشویق می-
شوند.

S6

ای

سرمایه رابطه

1.04

12.98

ایده های جدید در سازمان به کارگیری می شود.

S7

6.53

11.17

روحیه تعاون و همکاری در برنامهریزی و سازماندهی ،در سازمان وجود دارد.

S8

2.98

11.92

تا حد زیادی زمان حل مسئله ارباب رجوع(مشتریان) کاهش یافته است.

S9

3.70

9.94

داده های مربوط به بازخور مشتریان(مثل رضایت و شکایت) در سراسر سازمان
منتشر میشود.
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سازمان به موقع به تعهداتی که به تأمینکنندگان سازمان داده است عمل می-
کند.
سازمان بطور فعال اطالعات مربوط به نیازها و خواستههای ارباب
رجوع(مشتریان) را جمع آوری می کند.

S11

-4.42

S12

-4.09

2.44
1.88

ب) روایی واگرا
معیار مهم دیگری روایی واگرا می باشد که میزان رابطه یک سازه با شاخص هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه ها
است به طوریکه روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص های خود
دارد تا با سازه های دیگر .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر(یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه ها) در مدل باشد.
جدول  ،،11-4سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الركر
نام

عملکرد سازمان مدیریت دانش سرمایه انسانی سرمایه رابطه ای سرمایه ساختاری

عملکرد سازمان

0.75

مدیریت دانش

0.63

0.72

سرمایه انسانی

0.37

0.36

0.73

سرمایه رابطه ای

0.23

0.48

0.13

0.74

سرمایه ساختاری

0.32

0.34

0.57

0.07

0.74

در ماتریس فورنل و الرکر ،مقدار جذر  AVEمتغیرها در قطر اصلی ماتریس همبستگی متغیرها وارد می شود و دیده
میشود که مقدار جذر  AVEمتغیرهای تحقیق از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه ی زیرین قطر اصلی قرار گرفته
بیشتر است .از این رو می توان گفت که در این پژوهش تمامی سازه ها تعامل بیشتری با شاخص های خود دارند تا با
سازه های دیگر و روایی واگرای تمامی سازه ها در حد مطلوب قرار دارند .که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب
مدل های اندازه گیری را نشان می دهد.
معیار cv com
معیار  CV.COMبرای مدلهای اندازه گیری مدل مفهومی فوق در جدول زیر آمده است. .
جدول  -12-4معیار cv com
نام

cv com

عملکرد سازمان

0.38

مدیریت دانش

0.36

سرمایه انسانی

0.26

79

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ، 7تابستان 1400

سرمایه رابطه ای

0.15

سرمایه ساختاری

0.26

در جدول  ،11-4دیده می ش ود که مدل اندازه گیری تمامی متغیرها از کیفیت مناسبی برخور دارند چرا که ضریب
 cv.comانها مثبت برآورد شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده از این بخش ،تمامی معیارها در مورد متغیرهای پژوهش مقدار مناسبی را اتخاذ نموده اند و
می توان مناسب بودن وضعیت پایایی ،روایی و کیفیت مدلهای اندازهگیری را تایید نمود .در نتیجه ابزار تحقیق از
روایی(محتوا ،واگرا و همگرا) ،پایایی(ضریب الفای کرونباخ ،پایایی مرکب و ضرایب بارعاملی) مناسب و کیفیت)(CV.COM
مطلوب برخوردار است.

بررسی فرضیات پژوهش

فرضیه فرعی اول :سرمایه انسانی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد
جدول  14-4نتایج بررسی فرضیه فرعی اول
نماد مسیر

ضریب

خطای معیار

آماره T

نتیجه

سرمایه انسانی  >-مدیریت

0.19

0.04

4.48

آماره  Tبزرگتر از  1.96است وضریب
مسیر معنی دار است

دانش

با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر سرمایه انسانی به مدیریت دانش  4/48برآورد شده که بزرگتر از  1/96است،
معنی داری ضریب مسیر سرمایه انسانی به مدیریت دانش تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود:
سرمایه انسانی بر مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد.
همچنین ضریب این مسیر  0/19برآورد شده ،که مقداری مثبت است و نشان دهنده این موضوع است که سرمایه انسانی
بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه انسانی ،مدیریت دانش بهبود می یابد و می توان با
اطمینان  95درصد ادعا نمود:
سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد.
و فرضیه فرعی اول تایید می شود.
فرضیه فرعی دوم :سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد
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جدول  15-4نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم
نماد مسیر

ضریب

خطای معیار

آماره T

نتیجه

سرمایه ساختاری  >-مدیریت

0.20

0.04

4.58

آماره  Tبزرگتر از  1.96است وضریب
مسیر معنی دار است

دانش

با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر سرمایه ساختاری به مدیریت دانش  4/58برآورد شده که بزرگتر از  1/96است،
معنی داری ضریب مسیر سرمایه ساختاری به مدیریت دانش تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود:
سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد.
همچنین ضریب این مسیر  0/20برآورد شده ،که مقداری مثبت است و نشان دهنده این موضوع است که سرمایه
ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه ساختاری ،مدیریت دانش بهبود می یابد و
می توان با اطمینان  95درصد ادعا نمود:
سرمایه ساختاری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد.
و فرضیه فرعی دوم تایید می شود.
فرضیه فرعی سوم :سرمایه رابطه ای بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد
جدول  16-4نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم
نماد مسیر

ضریب

خطای معیار

آماره T

نتیجه

سرمایه رابطه ای >-

0.44

0.03

14.97

آماره  Tبزرگتر از  1.96است وضریب
مسیر معنی دار است

مدیریت دانش

با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر سرمایه رابطه ای به مدیریت دانش  14/97برآورد شده که بزرگتر از 1/96
است ،معنی داری ضریب مسیر سرمایه رابطه ای به مدیریت دانش تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود:
سرمایه رابطه ای بر مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد.
همچنین ضریب این مسیر  0/44برآورد شده ،که مقداری مثبت است و نشان دهنده این موضوع است که سرمایه رابطه
ای بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه رابطه ای ،مدیریت دانش بهبود می یابد و می توان
با اطمینان  95درصد ادعا نمود:
سرمایه رابطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد.
و فرضیه فرعی سوم تایید می شود.
فرضیه فرعی چهارم :مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد
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جدول  17-4نتایج بررسی فرضیه فرعی چهارم
نماد مسیر

ضریب

خطای معیار

آماره T

نتیجه

مدیریت دانش  >-عملکرد سازمان

0.63

0.03

22.93

آماره  Tبزرگتر از  1.96است
وضریب مسیر معنی دار است

با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر مدیریت دانش به عملکرد سازمان  22/93برآورد شده که بزرگتر از  1/96است،
معنی داری ضریب مسیر مدیریت دانش به عملکرد سازمان تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود:
مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد.
همچنین ضریب این مسیر  0/63برآورد شده ،که مقداری مثبت است و نشان دهنده این موضوع است که مدیریت دانش
بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش مدیریت دانش ،عملکرد سازمان بهبود می یابد و می توان با
اطمینان  95درصد ادعا نمود:
مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد.
و فرضیه فرعی چهارم تایید می شود.

نتیجهگیری
فرضیه فرعی اول :سرمایه انسانی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر سرمایه انسانی به مدیریت دانش  4/48برآورد شده که بزرگتر از  1/96است،
معنی داری ضریب مسیر سرمایه انسانی به مدیریت دانش تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود سرمایه
انسانی بر مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد .همچنین ضریب این مسیر  0/19برآورد شده ،که مقداری مثبت است و نشان
دهنده این موضوع است که سرمایه انسانی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه انسانی،
مدیریت دانش بهبود می یابد و می توان با اطمینان  95درصد ادعا نمود سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت
دانش دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق نوروزی چشمه علی و همکاران( )1396همخوانی دارد.
فرضیه فرعی دوم :سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر سرمایه ساختاری به مدیریت دانش  4/58برآورد شده که بزرگتر از  1/96است،
معنی داری ضریب مسیر سرمایه ساختاری به مدیریت دانش تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود سرمایه
ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد .همچنین ضریب این مسیر  0/20برآورد شده ،که مقداری مثبت است و
نشان دهنده این موضوع است که سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه
ساختاری ،مدیریت دانش بهبود می یابد و می توان با اطمینان  95درصد ادعا نمود سرمایه ساختاری تأثیر مثبت و معناداری
بر مدیریت دانش دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق نوروزی چشمه علی و همکاران( )1396همخوانی
دارد.
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فرضیه فرعی سوم :سرمایه رابطه ای بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر سرمایه رابطه ای به مدیریت دانش  14/97برآورد شده که بزرگتر از 1/96
است ،معنی داری ضریب مسیر سرمایه رابطه ای به مدیریت دانش تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود
سرمایه رابطه ای بر مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد .همچنین ضریب این مسیر  0/44برآورد شده ،که مقداری مثبت
است و نشان دهنده این موضوع است که سرمایه رابطه ای بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش سرمایه
رابطه ای ،مدیریت دانش بهبود می یابد و می توان با اطمینان  95درصد ادعا نمود سرمایه رابطه ای تأثیر مثبت و معناداری
بر مدیریت دانش دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق نوروزی چشمه علی و همکاران( )1396همخوانی
دارد.
فرضیه فرعی چهارم :مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به اینکه آماره آزمون مربوط به مسیر مدیریت دانش به عملکرد سازمان  22/93برآورد شده که بزرگتر از  1/96است،
معنی داری ضریب مسیر مدیریت دانش به عملکرد سازمان تایید شده و در سطح خطای  5درصد نتیجه می شود مدیریت
دانش بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد .همچنین ضریب این مسیر  0/63برآورد شده ،که مقداری مثبت است و نشان
دهنده این موضوع است که مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش مدیریت دانش،
عملکرد سازمان بهبود می یابد و می توان با اطمینان  95درصد ادعا نمود مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
سازمان دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق نوروزی چشمه علی و همکاران( )1396همخوانی دارد.
فرضیه پنجم :مدیریت دانش تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد را میانجیگری میكند.
حال با توجه به نتایج بدست آمده در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار
 t-valueیعنی  4/40خارج از بازه  ±1/96می باشد می توان گفت اثر غیر مستقیم سرمایه انسانی بر عملکرد از طریق مدیریت
دانش معنادار اس ت و این فرضیه تأیید می شود به عبارت دیگر سرمایه انسانی از طریق افزایش مدیریت دانش باعث بهبود
عملکرد سازمان می گردد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق ابدل زاده و رضا زاده( )1398همخوانی دارد.
فرضیه ششم :مدیریت دانش تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد را میانجیگری میكند.
با توجه به نتایج بدست آمده در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار t-
 valueیعنی  4/49خارج از بازه  ±1/96میباشد میتوان گفت اثر غیر مستقیم سرمایه ساختاری بر عملکرد از طریق مدیریت
دانش معنا دار است و این فرضیه تأیید می شود به عبارت دیگر سرمایه ساختاری از طریق افزایش مدیریت دانش باعث بهبود
عملکرد سازمان می گردد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق نوروزی چشمه علی و همکاران()1396
همخوانی دارد.
فرضیه هفتم :مدیریت دانش تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد را میانجیگری میكند.
با توجه به نتایج بدست آمده در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار t-
 valueیعنی  12/53خارج از بازه  ±1/96می باشد میتوان گفت اثر غیر مستقیم سرمایه رابطه ای بر عملکرد از طریق
مدیریت دانش معنادار است و این فرضیه تأیید می شود به عبارت دیگر سرمایه رابطه ای از طریق افزایش مدیریت دانش باعث
بهبود عملکرد سازمان می گردد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق محمدی( )1396همخوانی دارد.
فرضیه اصلی :مدیریت دانش تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد را میانجیگری میكند.
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با توجه به نتایج بدست آمده در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار t-
 valueیعنی  10/43خارج از بازه  ±1/96میباشد میتوان گفت اثر غیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد از طریق مدیریت
دانش معنادار است و این فرضیه تأیید می شود به عبارت دیگر سرمایه فکری از طریق افزایش مدیریت دانش باعث بهبود
عملکرد سازمان می گردد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق نوروزی چشمه علی و همکاران()1396
همخوانی دارد.
پیشنهادات كاربردی تحقیق
فرضیه فرعی اول :سرمایه انسانی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
پیشنهاد میشود که علیرغم حساسیت سازمان پسماند شهرداری مشهد در جذب و به کارگیری منابع انسانی ،افراد در مشاغل
مرتبط با مدرك تحصیلیشان به کار گرفته شوند و در حین جذب به توانایی فردی در شغل و حرفە مورد نظر نیز توجه گردد.
اقدامات الزم دربارە توسعە سرمایههای انسانمحور میتواند شامل شناسایی خأل برنامههای آموزشی کارکنان ،بازبینی ساالنە
این برنامهها و حفظ پل ارتباطی با مراکز علمی-پژوهشی جهت حفظ هستە دانش سازمان و نیز تخصیص بودجە 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 سازمان سازمان پسماند شهرداری مشهد ،کارمندان میتوانند بر اساس ارزیابی عملکردشان(در صورت
کسب شایستگی الزم و کافی) ارتقا یابند.
فرضیه فرعی دوم :سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
پیشنهاد میشود که رعایت عدالت حقوق کلیە کارکنان بسیار مهم و ضروری است .با نهادینه کردن و تسهیم بیشتر دانش در
سازمان پسماند شهرداری مشهد باید محیطی طراحی گردد که سطح تعامالت و ارتباطات میان کارکنان را افزایش دهد ،به -
خصوص وقتی آنها چندان عالقهای به مراجعه به بخشهای مختلف برای برقراری ارتباط با همکاران نداشته باشند باید از
سیاستهای گردش شغلی به منظور تسهیل تبادل اطالعات در سراسر سازمان و افزایش سطح انگیزش کارکنان برای یادگیری
بیشتر استفاده شود .برای تقویت سرمایە ساختاری میتوان به پیادهسازی و ارتقای سیستمهای اطالعاتی و مدیریتی ،و افزایش
توجه به تحقیق و توسعە مالکیت فکری در سازمان پسماند شهرداری مشهد اشاره کرد.
فرضیه فرعی سوم :سرمایه رابطه ای بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد.
پیشنهاد میشود که در سازمان پسماند شهرداری مشهد 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 به کار گیرد .سازمان پسماند شهرداری مشهد باید به
طور روزافزون از مشاوران به عنوان کاتالیزورهای دانش درونی و بیرونی استفاده کند تا با شناسایی مالکیت فکری مورد نظر
بتواند بر سرمایە فکری سازمان اثرگذار باشد.
فرضیه فرعی چهارم :مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.
سازمان پسماند شهرداری مشهد میتواند با استفاده از مشاورهها باید با دقت طراحی شوند .ارائه یک چشمانداز جذاب و
مشترك برای اجرای مدیریت دانش ،مسأله ای است که ارتباط نزدیکی با استراتژی دارد و باید مورد حمایت کل سازمان باشد،
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بیانیه ارزش مدیریت دانش باید به طور واضح مشخص گردد تا اشتیاق به اجرای آن در میان کارکنان و مدیریت ایجاد گردد و
به دنبال آن عملکرد سازمان بهبود یابد.
فرضیه پنجم :مدیریت دانش تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد را میانجیگری میكند.
پیشنهاد میشود که اتخاذ راهبرد مدیریت دانش و هماهنگ کردن آن با راهبرد آموزشی ،فرهنگی و فنآوری اطالعات در
سازمان انجام گیرد .سازمان پسماند شهرداری مشهد میتواند اقدام به برگزاری کالسهای توجیهی برای کارکنان جهت
آشناسازی آنها با مفاهیم مدیریت دانش و ضرورت به کارگیری آن انجام دهد.
فرضیه ششم :مدیریت دانش تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد را میانجیگری میكند.
پیشنهاد میشود که کمیتهای تخصصی در سازمان پسماند شهرداری مشهد تشکیل شود و در این کمیته کارشناسان مجرب در
هر واحد ،برنامهریزیهای الزم را در راستای اجرای مدیریت دانش انجام دهند .پست الکترونیکی ،وبالگ ،اینترنت ،اتوماسیون
اداری و غیره در راستای فرایندهای مدیریت دانش انجام شود.
فرضیه هفتم :مدیریت دانش تاثیر سرمایه رابطه ای بر عملکرد را میانجیگری میكند.
سازمان پسماند شهرداری مشهد 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 جوی آکنده از همکاری ،در راستای
ایجاد انگیزه درونی(کمک کردن) انجام دهد تا از این طریق بتوانند عملکرد این سازمان را تا حد قابل مالحظهای افزایش دهند.
فرضیه اصلی :مدیریت دانش تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد را میانجیگری میكند.
سازمان پسماند شهرداری مشهد 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 .سازمان پسماند شهرداری مشهد در
راستای پیادهسازی راهبرد مدیریت دانش میتواند اقدام به ایجاد پایگاههای اطالعاتی یا پست الکترونیک گروهی برای درج
نظرات کند.

محدودیت های تحقیق
تمامی فعالیتهای پژوهشی کم و بیش با محدودیتهایی مواجه هستند .البته باید توجه داشت که محدودیتهای پژوهش به
معنی نارسایی پژوهش در مراحل تدوین ،اجرا ،تحلیل و تبیین نتایج نمیباشد به عبارت دیگر از زاویه روش شناختی محدودیت
های اعمال شده ،بیانگر توانمندی پژوهش است.
بخشی از محدودتهای این تحقیق به شرح زیر میباشد:
از عمدهترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطالعات است .در این زمینه مشکالتی وجود دارد که موجب شده
خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب ،مجالت ،آمار ،بانکهای اطالعاتی و  ...در کشور به راحتی ممکن نباشد .بخشی از
این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هریک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط ،سبب خصوصی تلقی
کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و موسسات به نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند.
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از سوی دیگر متغیرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرحها و روشهای ویژهای باشند که در تحقیق به کار گرفته می-
شوند ،غالبا به گونههای مختلف ،اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره میاندازند و کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل
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