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تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی ،با میانجیگری سرمایۀ فکری در سازمان تامین اجتماعی استان گیالن
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تاریخ دریافت1396/12/24 :
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تاریخ پذیرش1397/5/14 :

چکیده
عملکرد سازمانی ،نشان دهندۀ میزان اهداف از پیش تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق گردیده است
و از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .در این بین ،تسهیم دانش به عنوان یک ابزار مهم در تحقق عملکرد سازمانی،
میتواند بر روی سرمایه فکری نیز موثر باشد .هدف از اجرای تحقیق حاضر ،پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا
بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی ادراک شده ،با توجه به نقش میانجی سرمایۀ فکری ،رابطهای وجود دارد؟ این
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی ،از شاخه همبستگی است؛ از نظر جمع آوری دادهها،
تحقیق میدانی محسوب میشود .جامعه آماری در این پژوهش ،شامل  760نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
استان گیالن است که  265نفر ازکارکنان آنها بر اساس روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شده اند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها که با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری ،حاکی از این است که
تمامی فرضیات تحقیق حاضر مورد تایید قرار گرفته است .بنابراین ،تاثیر مستقیم تسهیم دانش ضمنی و صریح بر
عملکرد ،تاثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد؛ و تاثیر تسهیم دانش ضمنی و صریح از طریق سرمایه فکری بر
عملکرد مورد تایید قرار گرفت .بر اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سطح تسهیم دانش و
سرمایه فکری ،میتوان عملکرد سازمان تأمین اجتماعی استان گیالن را افزایش داد.
کلمات کلیدی :تسهیم دانش ،سرمایه فکری ،عملکرد سازمانی.
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دانشجوی دکترای مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی .گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشتseyyedpourabbas@gmail.com

دانشیار ،عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
استاد ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،گروه مدیریت دولتی ،رشت ،ایران
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مقدمه
امروزه سازمانها در محیطی پویا ،پرابهام و متالطم فعالیت میکنند .از این رو بارزترین ویژگیهای دوران کنونی،
تغییرات و تحوالت شگرف و مداومی است که در پرتو تحوالت اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،و فناوری
روی میدهد .در این شرایط دشوار ،سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند به اهداف خود دستیابند(قاسمی،
 .)1393در این شرایط ،شرکتها تمایل دارند عملکرد پایداری را بدست آورده و حفظ نمایند(لیانگ 1و همکاران،
.)2014
عملکرد سازمان یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در پروژههای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار
سنجش موفقیت در سازمانها به حساب میآید .به هرحال ،عملکرد سازمانی عوامل زیادی را براساس تنوع
گروههای ذینفع شامل میشود و ضریب اهمیت هریک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگیهای
محیطی است که شرکت در آن فعالیت میکند(وزین کریمیان و همکاران.)1394 ،
ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان همواره یکی از اولین و اساسی ترین پیش نیازهای تدوین برنامههای بهبود برای
سازمانها است و از اهمیت باالیی برخوردار میباشد ،تا جایی که یکی از امور جاری سازمانها ،شناسایی نقاط قوت
و ضعف خود است .این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتالطم امروزی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
امروزه آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در راستای رسیدن به اهداف آن بوده و موقعیت سازمان در محیط
پیچیده و پویای امروزی کجا است ،برای مدیران و سازمانها اهمیت فراوانی دارد(اسدی و ذاکری.)1393 ،
عوامل متعددی بر عملکرد تاثیر گذارند مانند :رهبری دانشی(یانگ 2و همکاران ،)2014 ،ویژگیهای شخصیتی(یانگ
و هوانگ ،)2014 ،3قابلیتهای مدیریت دانش و مقابلیتهای دینامیکی (تسنگ و لی ،)2014 ،4رهبری
تحولآفرین(تسه و چیو ،)2014 ،5گرایشهای کارآفرینانه (کاسیا 6و همکاران ،)2014 ،و سرمایه فکری و تسهیم
دانش(لیانگ و همکاران)2014 ،؛ که در این تحقیق ،بر روی تاثیر تسهیم دانش و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی
متمرکز شده است.
بنا به گفته دانفورد امروزه دانش منبعی است که شرکتها تمایل دارند به جای زمین و یا دسترسی به سرمایه ،داشته
باشند(توان .)2013 ،7وانگ و همکاران بیان کردند از آنجا که دانش بطور مساوی در یک سازمان توزیع نشده،
تسهیم دانش بین افراد ،تیمها ،و یا واحدها ضروری است تا دانش خود را شناسایی ،جذب ،ایجاد و تجمیع نموده و
برای تسهیل ساختارمند نمودن منابع و ظرفیت سازی در سازمان بکار برند .در واقع باید پذیرفت که امروزه تسهیم
دانش یکی از مهمترین چالشهایی است که سازمانها با آن روبرو هستند(لیانگ و همکاران .)2014 ،تسهیم دانش
در بین افراد میتواند منافعی بواسطه پیشنهادات نوآورانه ،افزایش قابلیتهای فردی ،بهبود و توسعه کارآیی،
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تصمیمگیری بهتری و .. .را به همراه داشته باشد (ژانگ و انجی .)2012 ،1مخصوصا ،زمانی تسهیم دانش اهمیت
بیشتری مییابد که دانشی در اختیار کارکنان غیر تصمیم گیرنده است که به شدت برای تصمیم گیرندگان سازمان
حیاتی است (کابررا و کابررا .)2005 ،2خود تسهیم دانش نیز به  2بخش اصلی ضمنی و صریح تقسیم میشود.
تسهیم دانش صریح در خصوص دانشی اتفاق میافتد که بتوان به صورت راحتی قابل درک و انتقال باشد .ولی در
مقابل ،دانش ضمنی دانشی است که در کالم نمیگنجد و باید با تعامل رو در رو بین افراد منتقل گردد .مدل
مفهومی و نتایج یکی از تحقیقاتی که این تاثیر را مورد بررسی قرار داده است ،به شرح ذیل میباشد(لیانگ و
همکاران)2014 ،؛ و این دو بعد در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میگیرد.
در تحقیق حاضر ،سرمایۀ فکری به عنوان میانجی تاثیر ابعاد تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده
است .سرمایۀ فکری مجموعه تمام دانش و قابلیتهایی است که در شرکت جمع شده تا منجر به عملکرد بهتر
شرکت شود .برای سرمایۀ فکری ابعاد مختلفی را در نظر گرفته اند ولی اجماع بر روی  3بعد انسانی ،ساختاری و
ارتباطی است که به تعریف هر یک از آنها اشاره خواهد شد(لیانگ و همکاران :)2014 ،سرمایه انسانی به معنای
ترکیب و تلفیق دانش ،توانایی ،مهارتها و نوآوری کارکنان و افراد شرکت یا سازمان برای انجام وظایف محوله
میباشد .در اینجا الزم است بیان شود که محققان زیادی بر این موضوع متمرکز شده اند که چگونه میتوان در
شرکتها منابع انسانی را به سرمایۀ انسانی تبدیل نمود تا مزیت رقابتی در آن سازمان یا شرکت ،پایدار شود
(بیراسناو 3و همکاران .)2011 ،سرمایۀ ساختاری به داراییها و ارزشهای نامشهود موجود در سازمان است که میتواند
شامل قابلیتهای سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،برنامهها ،روشها ،سیستمهای اطالعاتی ،سخت افزار و نرم افزارها،
پایگاههای داده ،تصویر سازمانی ،اختراعات ،عالمتهای تجاری و غیره را در بر میگیرد(آرامبوبو و سانز.)2010 ،
سرمایه ارتباطی به قابلیتهای یادگیری و دانشیای بازمیگردد که در ارتباطات بین یک سازمان و سهامداران
خارجی ،وجود دارد (ناوارو و پولو.)2008 ،4
جامعه آماری مورد بررسی در تحقیق حاضر ،سازمان تامین اجتماعی استان گیالن هستند و با توجه به مدل مفهومی
تحقیق ،هدف اصلی محقق ،پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا بین تسهیم دانش و عملکرد سازمانی ،با توجه
به نقش میانجی سرمایۀ فکری ،رابطهای وجود دارد؟ مدل مفهومی این پژوهش مطابق شکل  1است:

تسهیم دانش
ضمنی
صریح

سرمایه فکری

عملکرد سازمانی

شکل  1مدل مفهومی تحقیق(لیانگ و همکاران)2014 ،
1
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مبانی نظری
عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی از جمله عوامل سازمانی تأثیر پذیر است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه
فعالیتهای معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست(حسین پور و آذر .)20 :1390 ،عملکرد واژهای است که
مفهوم فعالیت برای انجام کار و نتیجه آن فعالیت را یکجا در بر دارد .عملکرد در حقیقت ،نتیجۀ عمل است .بنابراین،
عملکرد یک سازۀ کلی میباشد که بر چگونگی انجام عملیات اشاره دارد .میتوان گفت عملکرد تبدیل یادگیری به
رفتار آشکار است؛ یعنی نتیجۀ یادگیری نه خود یادگیری .لذا به رفتارهای بالفعل و قابل مشاهده و اندازه گیری،
عملکرد گفته میشود .به زعم مورهد و گریفین ،عملکرد عبارت است مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از
خود نشان میدهند .از نظر کاسیکو عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده
نیروی انسانی گذاشته شده است .معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ارائه شده است «:فرایند تبیین
کیفیت اثربخشی و کارآیی اقدامات گذشته»(شفیعی و تارمست.)1393 ،
یک سازمان ،گروهی از افراد است که بر اساس پاسخگویی و با سطوح مختلف در یک ساختار قرار گرفته اند تا
بتوانند اهداف مشخصی را بدست آورند و تالش کنند تا محیط را تغییر دهند .عملکرد سازمانی ،در واقع نشان دهندۀ
حدی از اهداف از پیش تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق شده است؛ همچنین میتوان عملکرد
سازمانی را به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشی افراد و گروههای موجود در سازمان و خود سازمان دانست .در
سطح فردی ،این ارزیابی مربوط به میزان رضایت شغلی و تحقق اهداف آنها ،و در سطح گروهی مربوط به
اخالقیات ،انسجام ،اثربخشی و بهره وری میباشد .این ارزیابی در سطح سازمان به تامین منافع ،اثربخشی ،بهره
وری ،میزان غیبت ،میزان ترک خدمت ،و سازگاری میباشد .البته لین اعتقاد دارد که این موارد تنها محصور به
مواردی نمیشوند که اتفاق افتاده و یا محقق شده اند؛ بلکه میتوانند شامل توان بالقوهای باشند که برای کسب
اهدافی که در آینده مد نظر هستند ،الزامی میباشند .عملکرد سازمانی در واقع ،تمامی رفتاری را در بر میگیرید که
مربوط به اهداف سازمانیای است که وابسته به سطح مشارکت افراد در سازمان میباشد(تسنگ و لی.)2014 ،
با توجه به تغییر و تحول سازمانی ،هر سازمان به دنبال آن است که عملکرد مؤثرتری داشته باشد و این امر توجه
پژوهشگران حوزۀ علوم انسانی به خصوص روان شناسان سازمانی را به خود جلب کرده و باید به این نکته اشاره کرد
که فهم مسائل مرتبط با سازمانها ،به تأثیرگذاری بیشتر آنها منجر میگردد(برازنده و همکاران .)1391 ،در این راستا
میتوان گفت که مهم ترین هدف هر سازمانی ،اثربخشی و عملکرد سازمان ،و بهبود شرایط کاری و خدماتی ارائه
شده است(دهقان مروستی و رسولی .)1394 ،در واقع ارزیابی عملکرد سازمانها یکی از مهمترین دستور کارهای
مدیریت این سازمانها به حساب میآید؛ زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم
عملکرد سازمان است .بسیاری از سازمانها نیز اهمیت ارزیابی مداوم عملکرد سازمان را درک نموده و سیستم
ارزیابی عملکرد متنوعی در سازمانهای خود به کار برده اند(شائمی و همکاران.)1391 ،
این نکته را باید پذیرفت که در دو دهۀ اخیر ،مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوعات جذاب توجه شده است
و این تمایل در زمینههای تحقیقاتی و کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است .زیرا اطالعات مربوط
به عملکرد ،سازمانها را قادر میکند مزایای رقابتی کسب کنند .در دنیای متغیر امروز ،ایجاب میکند سازمانها
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برای بقا ،به دنبال ابزاری میباشند و یکی از ابزارهایی که میتواند سازمانها را تامین اهداف خود یاری کند ،ارزیابی
عملکرد سازمانی است(کردنائیج و همکاران.)1393 ،
تسهیم دانش
تسهیم دانش عبارت است از فعالیت انتقال و توزیع دانش (آشکار و پنهان) از یک شخص ،گروه یا سازمان به
شخص گروه یا سازمان دیگر .از طریق تسهیم دانش اثربخش ،سازمانها میتوانند کارایی خود را بهبود بخشیده و
هزینههای آموزشی و مخاطرههای ناشی از عدم اطمینان را کاهش دهند(انوری 1و همکاران .)2014 ،نوناکا و
تاکیوچی تسهیم دانش را به عنوان پیش نیاز توسعه فناوری ،و ایجاد محصوالت جدید میدانند(طباطبایی منزائی و
همکاران.)1393 ،
صاحبنظران در تعریف دیگری ،تسهیم دانش را به عنوان یک فرهنگ اجتماعی متقابل ،که شامل تبادل دانش
کارکنان ،تجربیات و مهارتهای آنها از طریق تمامی بخشهای سازمان تعریف میکنند .تسهیم دانش شامل یک
مجموعه از مفاهیم تسهیم شده مرتبط و قابل دسترس برای کارکنان برای استفاده و ساختن شبکههای دانش در
سازمانها است .انتقال دانش در سطوح مختلف یک سازمان اتفاق میافتد :بین افراد ،از افراد به منابع آشکار ،از افراد
به گروهها ،بین گروهها ،در میان گروهها و از گروه به سازمان بنابراین ،یک فرآیند مهم مدیرت دانش در محیطهای
سازمانی انتقال دانش به مکانهای مورد نیاز برای به کارگیری است شیوههای تسهیم دانش به ویژگیهای منحصر
به فرد هر سازمان ،فرهنگ سازمان ،یا سیستم آن که بر بهره وری سازمان اثر گذار است ،مربوط میشود(میری پور
فرد و محبی.)1390 ،
تسهیم دانش ،رفتار انتقال دانش به همکاران در فرآیند ارتباطات درون یا برون سازمانی است و منظور از دانش ،آن
دانشی است که فرد آن را در سازمان کسب کرده است .تسهیم دانش عبارت است از اشتراک اطالعات مناسب و
مفید ،ایدهها ،پیشنهادها و تخصصها با دیگران در سازمان تسهیم دانش مجموعهای از رفتارها است که مستلزم
مبادله اطالعات با یکدیگر است .وقتی بیان میشود فردی دانش خود را تسهیم میکند ،به این معنی است که آن
فرد ،شخص دیگری را با استفاده از دانش ،بینش و افکار خود در جهت تقویت موقعیت شخص مزبور راهنمایی
میکند .به عالوه فردی که دانش خود را تسهیم میکند ،ایده آل این است که از هدف دانش تسهیم شده و کاربرد
آن و همچنین از نیازها و شکا فهای اطالعاتی فرد گیرندۀ دانش آ گاهی داشته باشد(رضایی دولت آبادی و همکاران،
.)1393
از دالیل اهمیت تسهیم دانش در سازمانها این است که تسهیم دانش موجب کاهش هزینهها ،بهبود عملکرد ،بهبود
ارائه خدمات به افراد ،کاهش هزینه توسعه محصوالت جدید ،کاهش زمان تاخیر در تحویل کاال به مشتریان ،و در
نهایت کاهش هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان میشود(رحیمی و نادی،
 .)1393دانش یک دارایی با ارزش برای سازمانها محسوب میشود و اقدامات در زمینه گسترش آن قابل اهمیت
است .دانش به عنوان یک دارایی نامشهود برای هر سازمانی ضروری است که باید با مهارت تمام مدیریت شود .از
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طرفی به دلیل این که دانش مورد نظر در اختیار تمامی افراد و بخشهای سازمان به صورت یکسان قرار ندارد؛ لذا
تسهیم دانش اهمیت ویژهای دارد(شائمی و همکاران.)1392 ،
سرمایه فکری
اصطالح سرمایه فکری را اولین بار در سال  1962میالدی توسط فریتز مچالپ مورد توجه قرار گرفت .بعد از آن
جان کنت گالبرایت در سال  1969مطرح کرد .پیش از آن ،پیتر دراکر اصطالح کارگران دانشی را به کار برده بود.
نخستین اثر نظری در حوزه ی داراییهای نامشهود در سالهای نخستین دهه ی هشتاد توسط ایتامی در ژاپن
منتشر شد(نمامیان و همکاران .)1390 ،بر اساس این مفهوم بود که استوارت سرمایه فکری را به عنوان مواد فکری
مانند دانش ،اطالعات ،تجربه و مالکیت معنوی دانست که میتوان از آنها برای ایجاد ثروت استفاده نمود(تسنگ و
همکاران2013 ،؛ پوکار2012 ،1؛ وانگ و همکاران.)2014 ،
سرمایه فکری شامل ارتباطی است میان انسان ،ساختار ،نوآوری و سرمایه فرهنگی که سرمایه فرهنگی بستگی
زیادی به سه فاکتور دیگر دارد(پیری 2و همکاران .)2013 ،استوارت میگوید سرمایه فکری ،مواد ،دانش ،اطالعات و
اولویتها و تجارب فکری است که میتواند موجب تولید ثروت و دارایی شود .به نقل از پولیک انتشار یک سیستم
ارزیابی که تمرکز دارد بر خلق ارزشها(کالیسیر 3و همکاران.)2010 ،
با مروری کلی در حوزه مطالعات انجام شده درباره سرمایه فکری میتوان دریافت که اکثر تحقیقات انجام شده در
بین کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا ،امریکا ،کانادی ،استرالیا و سوئد انجام گرفته است .بسیاری از محققان
دانشگاهی ،تحقیقات خود را بر روی اقتصادهای توسعه یافته انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که مدیریت
اثربخش سرمایه فکری ،ارتباط قدرتمندی با موفقیت سازمان دارد(خالیکو 4و همکاران.)2015 ،
در سالهای اخیر ،سرمایه فکری به عنوان یکی از مهم ترین منابع نامشهود ایجاد ثروت مطرح شده است که حتی
از منابع مشهود نیز با اهمیت تر شده است .در شرایط فعلی اجتماعی و اقتصادی ،با وجود اقتصاد دانشی ،دانش و
اطالعات مرکز رقابت پذیری سازمانها و شرکتها را تشکیل میدهند .همین دارایی نا مشهود در ارتباط قوی با
توسعه اقتصادی است .از طرفی همین سرمایه فکری با بهره وری کار و سودآوری نیز در ارتباط میباشد(البرا و
سانچز.)2013 ،5
توجه سرمایه فکری به یک ضرورت غیرقابل اجتناب ،تبدیل شده است .زیرا سازمانها از طریق سرمایه فکری
میتوانند شاخصهای مزیت رقابتی خود از جمله نوآوری سازمانی را بهبود و توسعه دهند .تا اواسط قرن بیستم عمدتا
تصور میشد که دلیل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایههای مالی و فیزیکی است .لذا
کشورهای درحال توسعه عمدتا تالش میکردند برای جبران عقب ماندگی خود از طرق مختلف به کسب
سرمایههای مالی و فیزیکی بپردازند ،که این امر به نوبه خود باعث تشدید وابستگی و تخریب بنیانهای اقتصادی و
سیاسی آنها میگردید .اما امروزه به تجربه ثابت گردیده است که تزریق سرمایههای فیزیکی و مالی به خودی خود
1
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موجب تسریع روند توسعۀ کشورهای در حال توسعه نمیشود .تنها آن دسته از کشورهائی که دارای ساختارهای
اداری قوی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص هستند قادرند از سرمایههای مالی و فیزیکی در روند رشد و توسعه
شان به نحو صحیح و درست استفاده نمایند(شجاعی و همکاران.)1389 ،
پیشینه تحقیقات انجام شده
در این بخش به بیان تحقیقات انجام شده در قالب جدول زیر پرداخته خواهد شد:
جدول شماره  :1پیشینه تحقیقات انجام شده
یافته ها
منبع
هر  3بعد سرمایه فکری بر روی عملکرد این شرکتها تاثیر دارد.
(یحیی زاده فر و همکاران)1393 ،
تسهیم دانش ضمنی و صریح بر عملکرد مالی شرکتها تأثیر میگذارد.
(شائمی و همکاران)1392 ،
سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه تأثیر مثبت میگذارد .در این بین،
(شهائی و خائف الهی)1389 ،
بعد توسط سرمایه ساختاری و انسانی بیشتری تأثیر را بر عمکرد داشته اند.
سرمایه فکری تاثیر مثبتی بر روی عملکرد مالی این شرکتها دارد.
(چن و همکاران)2005 ،
(وانگ و چانگ)2005 ،
سرمایه فکری بر روی عملکرد این شرکتها تاثیر دارد.
(هسو)2008 ،
(هسو و وانگ)2012 ،
(کیم و همکاران)2013 ،

(لیانگ و همکاران)2014 ،

(عالمه و همکاران)2014 ،

تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی این شرکتها تأثیر میگذارد.
سرمایه فکری بر روی عملکرد این شرکتها تاثیر دارد.
تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت میگذارد.
دانش صریح بر سرمایه انسانی و ساختاری و عملکرد اجرایی تأثیر میگذارد.
همچنین ،تسهیم دانش ضمنی بر سرمایههای انسانی ،ساختاری و ارتباطی و
عملکرد مالی تأثیر میگذارد .تأثیر سرمایههای انسانی ،ساختاری و ارتباطی بر
عملکرد مالی و سازمانی نیز تایید شد.
تأثیر مثبت تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی مورد تایید قرار گرفت.

بر این اساس ،اهداف تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشد:
 بررسی و سنجش تاثیر تسهیم دانش (ضمنی و صریح) بر عملکرد سازمانی
 بررسی و سنجش تاثیر تسهیم دانش(ضمنی و صریح) بر سرمایه فکری
 بررسی و سنجش تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی
 بررسی و سنجش نقش میانجی سرمایه فکری در تاثیر تسهیم دانش(ضمنی و صریح) بر عملکرد سازمانی
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با توجه به اهداف تعریف شده فرضیههای تحقیق حاضر به قرار زیر هستند:
 -1تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
 :1-1تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
 :2-1تسهیم دانش صریح بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
 -2تسهیم دانش بر سرمایه فکری تاثیر دارد.
 :1-2تسهیم دانش ضمنی بر سرمایه فکری تاثیر دارد.
 :2-2تسهیم دانش صریح بر سرمایه فکری تاثیر دارد.
 -3سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
 -4سرمایه فکری نقش میانجی را در تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی دارد.
 :1-4سرمایه فکری نقش میانجی را در تاثیر تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد سازمانی دارد.
 :2-4سرمایه فکری نقش میانجی را در تاثیر تسهیم دانش صریح بر عملکرد سازمانی دارد.
روش تحقیق
به جهت کاربرد نتایج این تحقیق در تصمیمگیری ،سیاستگذاری و برنامهریزیها ،میتوان پژوهش حاضر را از نظر
هدف ،کاربردی نامید .از نظر نحوۀ گردآوری دادههای پژوهش نیز به دلیل بررسی و توصیف وضع موجود ،متغیرهای
تحقیق و روابط آنها در جامعه مورد بررسی ،پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی و از شاخه همبستگی است .در
اجرای پژوهش حاضر ،بصورت میدانی به مطالعه جامعه مورد نظر پرداخته میشود .گردآوری دادههای مربوط به
متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه مستخرج از مقاله لیانگ و همکاران ( )2014و بر اساس طیف  5تایی
لیکرت انجام شد که از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفته است .جامعه آماری در این پژوهش ،شامل  760نفر
از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیالن است که به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد.
بر اساس جدول مورگان باید  254نفر به ازای  750نفر انتخاب شود؛ که در این تحقیق تعداد  265نفر بر اساس
روش نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب گردیدند .به منظور تامین اعضای نمونه ،در این تحقیق ابتدا حجم
جامعه به تفکیک شهرستانهای استان گیالن به دست آمد و در ادامه متناسب با تعداد کارکنان هر شهرستان ،نسبت
به توزیع پرسشنامه در هر شهرستان اقدام شد .به منظور تامین دادههای مورد نیاز و پس از دریافت مجوز الزم از
سازمان تامین اجتماعی ،پرسشنامهها توسط محقق به نماینده هر شهرستان تحویل داده شد و پس از تکمیل
پرسشنامههای مربوطه و تماس نماینده با محقق ،نسبت به مراجعه مجدد و جمع آوری پرسشنامههای تکمیل شده،
اقدام گردید .همچنین به منظور تجزیه و تحلیل دادهها روش مدلسازی معادله ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده
شد.
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یافتههای تحقیق
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
جنسیت  % 4 .55مرد % 6 .39 ،زن و  % 5به این مورد پاسخ ندادند .سن  %8 .3از پاسخگویان زیر  25سال1 .38 ،
 %از پاسخگویان بین  25تا  35سال % 4 .30 ،بین  36تا  45سال و  % 8 .23بیش از  45سال بوده و  % 8 .3نیز به
این پرسش پاسخ ندادند .تحصیالت  % 5 .18از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم%6 .54 ،
کارشناسی و  %5 .23دارای مدرک کارشناسی ارشد % 5 .1 ،دارای مدرک دکتری و  % 9 .1نیز پاسخ ندادند.
همچنین  %7 .12از پاسخگویان سابقه کاری زیر  5سال %15/8 ،بین 5تا 10سال وهمچنین  %8 .30بین  11تا 15
سال % 6 .14 ،بین  16تا 20سال و  % 8 .10از پاسخگویان بین  21تا  25سال %10 ،بیشتر از  25سال سابقه کاری
دارند و همچنین  3 .5نیز به این مورد پاسخ ندادند.
 :2-4توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
توصیف متغیرهای تحقیق به قرار زیر است:
عملکرد سازمان از نظر پاسخ دهندگان دارای کمترین مقدار  1و بیشترین مقدار  ،5میانگین  ،6436 .3انحراف معیار
 74124 .0و واریانس برابر  549 .0میباشد.
سرمایه فکری از نظر پاسخ دهندگان دارای کمترین مقدار  07 .2و بیشترین مقدار  ،5میانگین  ،5135 .3انحراف
معیار  64529 .0و واریانس برابر  416 .0میباشد.
تسهیم دانش ضمنی از نظر پاسخ دهندگان دارای کمترین مقدار  60 .1و بیشترین مقدار  ،5میانگین ،3415 .3
انحراف معیار  69945 .0و واریانس برابر  489 .0میباشد.
تسهیم دانش صریح از نظر پاسخ دهندگان دارای کمترین مقدار  1و بیشترین مقدار  ،5میانگین  ،3918 .3انحراف
معیار  67881 .0و واریانس برابر  461 .0میباشد.
آزمون فرضیات
آزمون فرضیات تحقیق حاضر بر اساس روش مدلسازی معادالت ساختاری در قالب شکل و جدول زیر قابل مشاهده
میباشد:
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شکل شماره  :2آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)
جدول شماره  :1نتایج آزمون فرضیات
حالت معنی داری حالت استاندارد رد/تایید
فرضیه
تایید
0/15
2/06
تسهیم دانش ضمنی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
تایید
0/29
2
تسهیم دانش صریح بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
تایید
0/28
1/98
تسهیم دانش ضمنی بر سرمایه فکری تاثیر دارد.
تایید
0/65
10/69
تسهیم دانش صریح بر سرمایه فکری تاثیر دارد.
تایید
0/58
2/99
سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.
سرمایه فکری نقش میانجی را در تاثیر تسهیم دانش ضمنی بر
تایید
0/1624
عملکرد سازمانی دارد.
سرمایه فکری نقش میانجی را در تاثیر تسهیم دانش صریح بر
تایید
0/377
عملکرد سازمانی دارد.
همچنین تمامی شاخصهای برازش مدل نیز تایید شده و میتوان گفت که مدل تحقیق از نظر شاخصهای معنی
داری و برازش مورد تائید است.
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نتیجهگیری
تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تسهیم دانش ضمنی و صریح بر عملکرد سازمانی ادراک شده کارکنان سازمان
تامین اجتماعی استان گیالن با توجه به نقش میانجیگر سرمایه فکری انجام پذیرفت .نتایج حاصل از آزمون
فرضیات نشان داد که تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد؛ و این یافته با نتیجه تحقیق شائمی و همکاران
( ،)1392وانگ و همکاران ( ،)2014کیم و همکاران ( ،)2013عالمه و همکاران ( ،)2014هسو ( ،)2008همراستا
میباشد .دانش منبعی است که سازمانها تمایل دارند به جای زمین و یا دسترسی به سرمایه ،داشته باشند .از طرفی
این دانش بطور مساوی در یک سازمان توزیع نشده ،؛ و تسهیم دانش بین افراد ،تیمها ،و یا واحدها ضروری است تا
دانش خود را شناسایی ،جذب ،ایجاد و تجمیع نموده و برای تسهیل ساختارمند نمودن منابع و ظرفیت سازی در
سازمان بکار برند .در واقع باید پذیرفت که امروزه تسهیم دانش یکی از مهمترین چالشهایی است که سازمانها با
آن روبرو هستند .تسهیم دانش با انتقال دانش و تجربه از فرد و گروهی خاص به سایرین ،بر اساس یادگیری
سازمانی ،منجر به منافع متعدد و متنوعی در سازمان خواهد شد که شامل هزینه کمتر ،بهبود ارائه خدمات و
محصوالت ،مشکالت کیفی کمتر ،کسب تکنولوژیهای جدید ،معرفی به موقع محصوالت و خدمات ،پیشنهادات
نوآورانه ،افزایش قابلیتهای فردی ،بهبود و توسعه کارآیی ،تصمیم گیری بهتری و . .. .همۀ این مزایا ،نمونههایی
هستند که نشان میدهند تسهیم دانش خواهد توانست عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد.
فرضیه دیگری که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت نشان داد که تسهیم دانش بر سرمایه فکری تاثیر دارد و
این یافته با نتیجه تحقیق وانگ و همکاران ( ،)2014همراستا میباشد .باید پذیرفت دانش منبعی کلیدی است که
قابلیت سازمانی و سرمایه دانش محور را بهبود میبخشد .بطور کلی اگر دانش در افراد یا بخشها به صورت محصور
باقی بماند؛ استفاده از دانش درون سازمانی و توسعه بسیار دشوار خواهد بود .به عالوه اینکه تسهیم دانش عامل
مهمی در توسعه سرمایه فکری است .تسهیم دانش شامل انتقال دانش یک فرد یا گروه به سایرین است و یک جنبه
حیاتی برای بهره برداری ،انتقال و ایجاد دانش بوده و یک فرایند اساسی برای مدیریت دانش است .تسهیم دانش
میتواند دانش و مهارتهای افراد را اضافه کرده و حتی دانش فرستنده نیز به واسطه بازخورد و بحث بر سر آنها ،نیز
بهبود خواهد یافت .بنابراین میتوان گفت تسهیم دانش به بهبود سرمایههای فکری سازمان میانجامد.
آزمون فرضیه سوم این تحقیق نشان داد که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد؛ که این یافته با نتیجه
تحقیق ایزدی سعدی ( ،)1393یحیی زادهفر و همکاران ( ،)1393شهائی و خائف الهی ( ،)1389عباسی و گلدی
صدقی ( ،)1389وانگ و همکاران ( ،)2014هسو و چانگ ( ،)2012وانگ و چانگ ( ،)2005چن و همکاران (،)2005
همراستا میباشد .سرمایه فکری ،مجموع منابع دانش محور است که نشان دهنده موجودی ایدهها ،تواناییها،
زیرساختها و روابطی است که تعیین کننده قدرت رقابتی سازمان میباشد .سرمایه فکری ،رویکری قدرتمندی را در
ایحاد تمایز در عملکرد مالی و غیرمالی سازمان ارائه میدهد .در این زمینه ،با گذشت زمان به تعداد شرکتهایی که در
امریکا و اروپا فعالیت مینمایند و گزارش مربوط به سطح سرمایه فکری خود را به ذینفعان ارائه مینمایند رو به
افزایش است؛ چرا که با این اقدام خود قصد دارند پیشتازبودن خود را در این زمینه به نمایش بکشانند .امروزه
سازمانها نیازمند افرادی هستند که دانشی بوده ،مهارت حل مسئله و اتخاذ تصمیمات اثربخش را دارا هستند .این
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افراد سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند و حضور این افراد در سازمانها ،عملکرد سازمان را بهبود خواهد
بخشید.
آخرین فرضیهای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت ،نقش میانجی سرمایه فکری در تاثیر تسهیم دانش بر
عملکرد سازمانی بود که مورد تایید قرار گرفت که با نتیجه تحقیق همراستا وانگ و همکاران ( ،)2014میباشد .بر
اساس یافتههای تحقیق حاضر ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
با توجه به تایید فرضیات مربوط به تاثیر تسهیم دانش صریح ،پیشنهاد میشود مدیران و رهبران سازمان با تشریح
فواید تسهیم دانش در قالب آموزشها ،جلسات و غیره ،کارکنان را نسبت به این کار ،تحریک نمایند.
با توجه به تایید فرضیات مربوط به تاثیر تسهیم دانش ضمنی ،پیشنهاد میشود با بازبینی در سیستم و فرآیند پاداش،
تغییرات الزم به گونهای اعمال شود که شرکت به افرادی که در فعالیتهای مربوط به تسهیم دانش مشارکت
مینمایند ،پاداش بیشتری داده تا این رفتار مورد حمایت قرار گیرد و در بین تمامی افراد رواج یابد .همچنین پیشنهاد
میشود با اجرای پروژههای تحقیقاتی که از جانب مراکز آموزش تکمیلی و عالی قابلیت اجرا دارند ،عوامل موثر بر
تسهیم دانش کارکنان شناسایی شده و در جهت افزایش سطح آن اقدام شود .در بین این پروژهها ،آسیب شناسی
فرآیند تسهیم دانش در سازمان انجام شده تا بتوان بعد از شناسایی مشوقها و موانع تسهیم دانش ،میانگین این
رفتار سودمند را افزایش داد.
با توجه به تایید فرضیات مربوط به تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد ،پیشنهاد میشود همانند مورد قبل ،تحقیقات
جامع حول محور سرمایه فکری در این سازمانها انجام شده تا بتوان به اطالعات تکمیلی الزم برای بهبود سطح
سرمایه فکری (عوامل موثر بر آن) دست یافته و سپس در جهت بهبود آن گام برداشت .الزم به ذکر است ،انجام این
تحقیقات باعث خواهد شد تا کارکنان این سازمان نسبت به این مفهوم تحریک شده و در آموزشها و مطالعات خود
به آن توجه بیشتری داشته باشند .در این بین ،ارائه آموزشهای ضمن خدمت میتواند بر به کارکنان در آشنایی با
این مفهوم و کاربردی نمودن فواید آن در شرکت کمک نماید .همچنین پیشنهاد میشود رهبران سازمان با استفاده
از سبکهای رهبری تحول آفرین و مشارکتی ،مقاومت کارکنان را در برابر تغییرات کاهش داده ،و میزان تمایل آنها
به نوآوری و خالقیت را افزایش دهند.
در این تحقیق بطور کلی  3محدودیت اصلی وجود داشت که شامل مقطعی بودن ،و عدم بررسی تاثیر ابعاد سرمایه
فکری و ویژگیهای جمعیت شناختی در آزمون فرضیات است .در این راستا پیشنهاد میشود آتی به صورت  2دوره
پیش آزمون و پس آزمون انجام شده تا بتوان تاثیر پیشنهادات کاربردی مورد بررسی قرار گیرد .همچنین تاثیر ابعاد
سرمایه فکری و ویژگیهای جمعیت شناختی در آزمون فرضیات بررسی شود.
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The Effect of Knowledge Sharing on Organizational Performance by Mediating Role of
Intellectual Capital in Social Security Organization of Guilan Province

Seyyed Alireza Pourabbas Kiaei1*, Mohammad Doostar, Mehrdad Goudarzvand Chegini

Abstract:
Organisational performance represent the predefined goals that have already been achieved by
the organisation and it has great importance. Meanwhile, knowledge sharing as an important
tool in achieving organizational performance can also be effective on intellectual capital. The
main objective of research is the key is to answer the key question whether there is
relationship between knowledge sharing and organizational performance regarding the
mediating role of intellectual capital. The research is applied in terms of objective, and its
methodology is descriptive-correlational and it was field in terms of data collection. Statistical
population composed of 28 unites of administrative and therapeutic, satellite and brokerage,
in which 265 people were selected through convenience method. Data were analyzed through
statistical structural equation modeling. Results show that all assumptions were confirmed.
Therefore, the impacts of implicit and explicit knowledge sharing on performance, intellectual
capital on performance and implicit and explicit knowledge sharing on performance regarding
the mediating role of intellectual capital were confirmed. According to these findings, it can
be concluded that increasing the level of knowledge sharing and intellectual capital, the
performance of the social security organization of Guilan province can be increased.
Keyword: knowledge sharing, intellectual capital,organisational performance.
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