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 بسمه تعالی

 

 "  شرکت نفت پاسارگاددر بررسی مولفه های سرمایه فکری   "  عنوان :

 

 محقق، شرکت نفت پاسارگاد ( امیر رسولی ( 

Rasoli_am@yahoo.com 

 ( مدرس، دانشگاه جامع علمی کاربردیندا اسداله زاده جعفری ) 

Asd_jafari@yahoo.com 

 ( دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمحسن هادی زاده )  

m-hadizadeh@gmail.com 

 

 چکیده :

وسعه های تبا توجه به ارزشمند شدن روزافزون سرمایه فکری در اقتصاد کنونی دنیا و قرار گرفتن شاخص سرمایه فکری در شاخص 

سرمایه  به منظور بررسی مولفه های یافتگی بسیاری از اندیشمندان لزوم شناسایی و اندازه گیری سرمایه فکری را نمایان می کند، لذاا

و اندازه گیری این شاخص ها بر اساس نظریه فکری در بین کارکنان شرکت نفت پاسارگاد در ابعاد ساختاری، رابطه ای و انسانی 

در این شرکت  39تا پایان شهریور  3131از سال . جامعه آماری پژوهش کل کارکنان شرکت نفت پاسارگاد که رت کردیمبنتیس مباد

درصد محاسبه شد و از  5نفر با سطح خطای  123را شامل می شود. که به وسیله فرمول کوکران حجم نمونه مشغول کار بودند 

ت نفت پاسارگاد پرسشنامه بنتیس میان این جامعه توزیع گردید و چگونگی طریق مصاحبه با اساتید دانشگاهی و متخصصین شرک

ابعاد سرمایه فکری و همچنین تقدم و تاخر مولفه های سرمایه فکری و نقاط ضعف و قوت شاخص های سرمایه فکری در شرکت 

طریق آزمون کلموگراف اسمیرنوف نفت پاسارگاد مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. و تجزیه و تحلیل مولفه های سرمایه فکری از 

مورد سنجه و در صورت نرمال نبودن آزمون ویلکاکسون در فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت از طریق آزمون فریدمن 

ایه متقدم و تاخر مولفه ها ارزیابی شد. که نهایتاً سرمایه رابطه ای ضعیف ترین مولفه سرمایه فکری و سپس سرمایه انسانی و سر

ساختاری در رتبه های بعدی قرار گرفتند و عدم مشارکت پرسنل در امور شناسایی بازار و همچنین عدم ارائه ایده های خالقانه و 

و عالقه مندی پرسنل نسبت به ادامه همکاری با این شرکت و  تبدیل این ایده ها به دانش از مهمترین نقاط ضعف این شرکت بود.

 .می باشدباال از مهمترین نقاط قوت این شرکت وجود نیروهای با تخصص 

 

 واژگان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای
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 مقدمه: - 1

امروزه حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است به گونه ای که می توان شاهد 

مبتنی بر اطالعات و دانش بود اساس و بنیان این اقتصاد بر محور سرمایه فکری استوار است. به تعبیری ساده  پدیداری اقتصادی

شاید بتوان سرمایه فکری را بسته ای دانشی تشکیل شده از مجموعه منابعی نامشهود و پنهان اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، 

ند ها و پردازش های منجر به دانش یا منتج از آن به حساب آورد)خاوندکار و قابلیت، شایستگی ها، ساختارها، ارتباطات، فرآی

 (.3132دیگران،

موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از آنجایی که منبعی  سرمایه فکری

سعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه پر ارزش برای کشور ها و سازمان ها به حساب می آید، میزان رشد و تو

یافتگی کشور هاست. از سوی دیگر منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزا ترین منابع شرکت ها و سرمایه ای کلیدی در رشد 

 (. 3131کارآفرینی مطرح شده است) همتی و دیگران، 

ت، بسیار مهم تشخیص داده شده است و شرکت هایی که از مدیریت سرمایه مدیریت سرمایه فکری برای موفقیت بلند مدت یک شرک

فکری به خوبی استفاده می کنند، نسبت به رقبایشان عملکرد بهتری دارند بسیاری از نویسندگان، سرمایه فکری را سازه ای در سطح 

می دهد. باید گفت که موضوع علم سرمایه فکری فردی قلمداد می کنند که دانش و مهارت های در اختیار افراد را مورد بررسی قرار 

یک موضوع بین رشته ای است و در برگیرنده علوم مختلفی مانند حسابداری، مدیریت دانش، خط مشی گذاری، و اقتصادو مدیریت 

 (.2119منابع انسانی و بسیاری دیگر از رشته ها می باشد) لیم و دالیمور،

فکری ارائه نموده اند و ابعاد و تقسیم بندی های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است ولی  دانشمندان تعاریف مختلفی برای سرمایه

بسیاری از دانشمندان بر تعریف و تقسیم بندی بنتیس که سرمایه فکری را دارای سه بعد سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه 

 اصول پایه ای پژوهش را تشکیل می دهد. ،چارچوب نظری بنتیس رابطه ای تقسیم می کند را پذیرفته اند و در این پژوهش نیز

سرمایه فکری فراهم کننده پایگاهی از منابع جدید است که از طریق آن، سازمان می تواند به رقابت بپردازد. بنتیس معتقد  

خام است. سرمایه فکری  ی مؤثر از دانش )محصول نهایی( در مقابل اطالعاتاست سرمایه فکری عبارت از تالش برای استفاده

اصطالحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارائی فکری، دارائی انسانی و دارائی زیر ساختاری است، که سازمان را برای انجام 

جاد (. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان دانشی سازمانی و توانایی های آن را برای ای3331فعالیتهایش توانمند می سازد )بنتیس،

(. تا کنون تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد، 3115ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ) قلیچ لی، 

و هر یک از صاحب نظران این حوزه، با هدف ها و سوگیری های متفاوت، تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند که در  ارائه نشده است

 2112به مهم ترین آنها اشاره شده است. در این تحقیق اجزاء تشکیل دهنده سرمایه فکری از نظریه بنتیس در سال  3شماره  جدول

 استخراج و بومی شده و برای هر شاخص مولفه هایی طراحی شده است.

 سرمایه انسانی 1-1

وان دانش فردی، مهارتها، توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و تحت عن 3سرمایه های انسانی

حل کردن مسایل کسب و کار تعریف شده است، بیشتر نظریه پردازان که سرمایه های انسانی را هدف تحقیق خود قرار داده اند آن 
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سرمایه انسانی،  نش، مهارت و هوش و استعداد افراد دیده شده است.را در سطح فردی در نظر گرفته و به نوعی آن را ترکیبی از دا

ها به دو شکل ها و آینده کارکنان دارد که این آموزشاشاره به ارزش تجمیعی سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت، آموزش، قابلیت

 صورت می گیرند:

 آموزشهایی که فرد از طریق یادگیری رسمی بدست می آورد.  

  که فرد از طریق یادگیری از دیگران و به صورت تجربی می بیند.آموزشهایی 

ترین ویژگی های یک سازمان موفق در بلند مدت یادگیری سازمانی است که ایجاد و رشد آن عموما از طریق برنامه یکی از مهم

ه مهمترین موضوعات در زمین های رشد و اموزش رسمی تسهیل می گردد به همین دلیل تحقیق در زمینه تحقیق و توسعه به یکی از

 (.3111مدیریت تبدیل شده است )میر کمالی، 

 کاربرد اصطالحات و تعاریف متفاوت سرمایه فکری توسط صاحب نظران.-1 جدول

 تعاریف تاریخ نویسندگان

 3311 ایتامی

دارایی های ناملموس  مانند دارایی های مبتنی بر اطالعات که شامل فناوری، اعتماد 

تصویر سازمانی حاصل از عالئم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مشتری، 

 مدیریتی می باشند.

 3313 هال

دارایی های فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز، عالئم تجاری طرح 

های ثبت شده، حق مالکیت معنوی شهرت، شبکه های فردی و سازمانی ، دانش، 

 تخصص و مهارت های کارکنان

 هال

 

3331 ،

3332 

سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت و مهارتها یا 

 مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی

کلین و 

 پروساک
3339 

هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی 

 کرد.با ارزش بیشتر استفاده 

 3331 بروکینگ
جزء اصلی، دارایی های بازار ، دارایی های انسانی، دارایی های مالکیت  9ترکیبی از 

 معنوی و دارایی های زیر ساختی

 3331 اسویبای
سرمایه فکری مربوط به سه دسته از دارایی های ناملموس  است. ساختار داخلی، ساختار 

 خارجی و شایستگی های انسانی

روس و 

 همکاران
3331 

سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری 

 مانند سرمایه ساختاری
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 تعاریف تاریخ نویسندگان

روس و 

 روس
3331 

سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت است که در ترازنامه نشان داده نمی 

آن چیزی که  شود. لذا هم شامل آن چیزی است که در مغز اعضای سازمان  است و هم

 پس از خروج افراد در سازمان  باقی می ماند.

 3331 استوارت
هر عنصر فکری دانش، اطالعات، مالکیت معنوی و تجربه که بتوان از آن برای ایجاد 

 ثروت استفاده کرد.

ادوینسون و 

 ماالن
3331 

سرمایه فکری مجموعه ای از سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شامل تجارت بکار 

گرفته شده، فناوری سازمان ، روابط با مشتریان و مهارتهای حرفه ای است که با ایجاد 

 مزیت رقابتی موجبات حیات سازمان  در بازار را فراهم می سازند.

 3331 بویسوت
حالت ها و تمایالتی که در افراد و گروهها وجود دارد که در صورت بر انگیخته شدن 

 دارند.قابلیت ایجاد ارزش افزوده را 

 3331 تیس
منابع خاص سازمانیکه کپی برداری از روی آن ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل 

 است.

بنتیس و 

 همکاران
3333 

مفهومی است جهت طبقه بندی تمامی منابع نامحسوس سازمان  و شناخت ارتباط 

 میان آن ها

سازمان  

همکاری و 

توسعه 

 اقتصادی

2111 
توسط دو دسته از دارایی های نامحسوس شرکت ایجاد می ارزش اقتصادی است که 

 شود، سرمایه سازمانی و سرمایه انسانی

نوناکا و 

 همکاران
 منابع خاص شرکت که وجود آنها برای ایجاد ارزش ضروری است. 2111

کاپالن و 

 نورتون
2119 

سرمایه دارایی های نامحسوس شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ها و استعداد و دانش 

 اطالعاتی مانند پایگاه های داده و سیستم های اطالعاتی و زیر ساخت های فناوری و....

 

 

 سرمایه ساختاری 1-2

اشاره با ساختارها و فرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد کارکنان از انها استفاده کرده و از طریق  2سرمایه ساختاری

شود. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر دانشی در سازمان می شود)به غیر از افراد سازمان( میهایشان به کار گرفته دانش و مهارت

ها، برنامه های اجرایی، و به طور که در برگیرنده پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل های اجرایی فرایندها، استراتژی
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زش مادی باشد، است. به عبارت دیگر، روس و همکارانش معتقدند سرمایه ساختاری کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان باالتر از ار

 هر آنچه که در شرکت  باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند. "عبارت است از 

وابسته  د به سرمایه ساختاریهمانگونه که سرمایه ساختاری به سرمایه انسانی متکی و وابسته است، سرمایه انسانی نیز می توان

باشد، زیرا سرمایه های ساختاری این امکان را فراهم می سازد که انتقال دانش موجود در فرایندها، رویه ها و قراردادها غیره به افراد 

ها و فرایندها به هایی از کارکنان برای مثال از طریق آموزش امکان پذیر شود. از این روش، دانش صریح موجود در این رویه یا گروه

شکل نامشهود تبدیل شده، شایستگی ها و ویژگی های فردی که سرمایه انسانی را می سازند از طریق سرمایه ساختاری می توانند 

آشکار شوند و الگوهای تعاملی ودانش جمعی که جزئی از سرمایه ساختاری هستند از طریق شبکه های میان فردی موجود در یک 

ان شود. به منظور آنکه از سرمایه انسانی ایجاد شده بوسیله کارکنان به صورتی سودمند استفاده شود، وجود موقعیت کاری نمای

های هر کارمند حمایت سیستم های ارتباطی و رویه های عملیاتی در درون عملیات در درون سازمان،  ضروری است که از فعالیت

 (.3331نماید )بنتیس، 

 ای(سرمایه اجتماعی )رابطه 1-3

را ارتباط میان  1های موجود در رابطه با سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد. خواستگاه سرمایه اجتماعیدر نحوه نگرش تئوری

افراد موجود در یک گروه یا دسته خاص می دانند. در حالی که ارتباطات میان افراد بعنوان یک فاکتور کلیدی معرفی شده اند اما 

مورد نظر می باشد به طور گسترده ای با مطالعات دیگران متفاوت است. بروکینگ نیز در بخش دارایی های سطحی که این ارتباطات 

های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری اند، اشاره داشته است. همچنین استوارت میل  اظهار بازار به مشتریان، وفاداری آنها و کانال

بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه مشتری،  می دارد که سرمایه مشتری عبارت از اطالعات

دانش موجود در کانالهای بازار یابی و روابط با مشتریان است، سرمایه مشتری بیانگر توانایی بالقوه یک سازمان بخاطر عوامل نامشهود 

اما تعاریف جدید مفهوم آن را به سرمایه رابطه ای توسعه دادند انج مطرح کرد  –بیرونی است این اصطالح را در ابتدا هیوبرت ساینت 

که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا و تأمین کنندگان،  انجکن های تجاری یا دولت برقرار می 

 (.3333کند) بنتیس،

پیشینه پژوهش :  4 – 1  

میالدی زمانی که مشغول ارزیابی ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی  31کارل اریک اسیوبی، حسابدار سوئدی، در دهه 

بود، متوجه نکته جالبی شد. بسیاری از این شرکت ها پس از انجام عملیات طوالنی حسابداری،  ارزشی در حدود چند کرون سوئد و 

به فروش آن بودند، بسیار بیشتر از قیمت حتی یک کرون نشان می داد. حال آنکه قیمت واقعی این شرکت ها که سهامداران حاضر

هایی بود که سرمایه حسابداری نشان می داده است. اسیوبی پس از بررسی های مختلف متوجه شد که بخش اعظم از این اختالف) 

ان برگشته های دانشی درون سازمها( به سرمایهها در بازار سهام و قیمت دارایی های مشهود این سازماناختالف بین ارزش شرکت

و برخاسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی شان بوده است. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی ها در ترازنامه 

ها پیش )تقریبا از های حسابداری است، چرا که اساساَ چیزی تحت عنوان مفهوم سرمایه های ناملموس وجود نداشته است. از سال

محدود بودن سرمایه های ملموس و فیزیکی و نیاز به افزایش برنامه ریزی شده آنها، منجر به خلق شاخه های جنگ جهانی دوم( 

علمی مختلف شده بود. به عنوان مثال، برنامه ریزی خطی و پژوهش عملیاتی، مکان یابی و تخصیص، طراحی کارخانه، تعمیرات و 

                                                           
3 Social Capital 
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و ... همگی در جهت مدیریت سرمایه های ملموس ایجاد شده بود. اما سرمایه  نگهداری، بهره وری ماشین آالت، برنامه ریزی تولید

های ناملموس تا آن زمان مورد توجه قرار نگرفته بود. فعالیت سیوبی و پس از آن بک من، نوناکا، ویگ و ... باعث گردید، توجه 

لید اکثریت ارزش افزوده کاال، کمتر مورد مدیریت صنعتگران و خبرگان صنعتی به سرمایه ای عظیم، یعنی سرمایه ای که با وجود تو

انجام این موضوع نشان داده شده است. همچنین یکی از مهمترین تحقیقات   جدولو ساماندهی قرار می گرفت، جلب شود که در 

است که در پژوهشی با عنوان سرمایه فکری مطالعه گرفته  در سال های اخیر در زمینه سرمایه فکری توسط آقای بنتیس بوده

انجام، که نتایج این تحقیق نشان داد که بین  3331های سرمایه فکری که در کشور کانادا در سال ها و نسخهاکتشافی و بررسی مدل

های مورد پژوهش ط متقابلی وجود دارد و هر سه )سرمایه انسانی و ساختاری و اجتماعی( بر عملکرد شرکتاجزای سرمایه فکری رواب

ا ه، عملکرد شرکتهای فکریهای سرمایهرابطه معناداری را نشان می داده است. به این صورت که با افزایش میزان هریک از شاخص

نیز در صنایع خدماتی و غیر خدماتی کشور  2111. همچنین ایشان در سال  داده استنیز حرکت رو به جلو و مثبت را نشان می

های فکری و عملکرد مجازی انجام دادند که نتایج بیانگر این بود که میان مالزی نیز پژوشی را با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه

داشته  %11د تجاری نیز اثر نسبتاً متوسطی در حدود ها برروی عملکرو این سرمایه اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود داشته

  (.2111است ) بنتیس، 

فهم سرمایه فکری و اندازه گیری آن در دنیا تالش های زیادی جهت توسعه مدیریت دانش و تدوین یک اصول پایه ای برای 

 آورده شده است. 2صورت پذیرفته که به اختصار در جدول شماره 

 در جهت توسعه مدیریت دانش.تالش های علمی  -2 جدول

 رویداد طرح کننده سال

 تراز نامه ناملموس اسیوبی/کونراد 3311

 ابداع مفهوم مدیریت دانش کارل ویگ 3311

 شروع تالشهای درونی برای اداره رسمی دانش شرکت های مشاور مدیریتی 3313

 استراتژی تجاری اش یکی از نخستین ها برای تکمیل مدیریت دانش در ارزش واتر هاوس 3313

 یکی از نخستین مقاالت منتشر شده در مورد مدیریت دانش بازبینی تجاری هاروارد 3333

 اهمیت به سرمایه فکری تام استوارت 3333

 یکی از نخستین کتاب های منتشر شده در مورد مدیریت دانش)اساس مدیریت دانش( کارل ویگ 3331

 منبع دانش پیتر دراکر 3339

 نخستین کنفرانس مدیریت دانش شبکه ارتباطی دانش مدیریت 3339

 نخستینی که سرویس های دانش مدیریت را به مشتریان پیشنهاد کرد شرکت بزرگ مشاوره 3339

 دانش به عنوان منبع بی پایان استنفورد پال رومر 3335

 کتاب شرکت دانش آفرین نوناکا و تاکوچی 3335

 کتاب سرچشمه های دانش دروتی ائونارد بارتون 3335

 انفجار پر سروصدای الحاقها و فعالیتها انواع شرکتها و شغلها 3331
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چالش های پژوهشی با عنوان ارزیابی سرمایه فکری انجام داد که نتایج این پژوهش نشان از  2111در سال جورج گلودیو همچنین

را در استفاده از دارایی های نا مشهود به منظور کسب جایگاه های سازمان ها در اقتصاد پویا را به نمایش می گذاشت و راه نجات 

رقابتی در بازار را نشان می دهد و عدم اهمیت به سرمایه فکری در سیستم حسابداری مالی آن ها را با چالش های بسیاری روبرو می 

ذار ت و سرمایه فکری عنصر اصلی و تاثیر گنماید و سیستم حسابداری سنتی دیگر قادر به رقابت در اقتصاد پویای جهان امروز نیس

 (.2111در اقتصاد آینده سازمان ها می باشد)جورج کلودیو، 

در ایران نیز پژوهش های خوبی در خصوص سرمایه فکری انجام گرفته است که از جمله این پژوهش ها می توان به پژوهش رویا 

ت گزارشگری مالی اشاره نمود که نتایج این پژوهش نشانگر این است که دارابی با عنوان تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفی

سرمایه فکری از سه بعد اصلی سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای و سرمایه ساختاری تشکیل شده است و دو مولفه سرمایه انسانی و 

 (.3133رابطه ای بر متغیر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنا داری دارد) دارابی،

چنین در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هم

انجام گردید شاخص های سرمایه فکری را سه شاخص سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای یا اجتماعی  3132که توسط همتی در سال 

 (.3132ین شاخص ها و ارزش بازار ارتباط معنا داری کشف می گردد)همتی و دیگران، و سرمایه ساختاری معرفی و بین ا

 اهداف پژوهش : 5 – 1

هدف اصلی پژوهش بررسی ابعاد سرمایه فکری در بین کارکنان شرکت نفت پاسارگاد می باشد همچنین تعیین سطح جایگاه       

در بین کارکنان این شرکت و شناسایی نقاط قوت و ضعف شاخص های سرمایه های ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای 

 سرمایه فکری در شرکت نفت پاسارگاد از اهداف پژوهش می باشد.

 از اهداف دیگر پژوهش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 گوها و جریان های دانشی در شرکت.شناسایی ال -3

 شناخت دارایی های نامشهود شرکت. -2

 مباحث دانشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت.اولویت بندی در  -1

 افزایش نوآوری و ایجاد انگیزه جهت ارائه ایده در میان کارکنان. -9

 تحت نظارت داشتن مستمر ارزش دارایی های دانشی و افزایش این دارایی ها در شرکت. -5

 افزایش هم اندیشی و مشارکت در بین پرسنل در شرکت. -1

 در سطح کالن شرکت.بهبود روند خط مشی گذاری ها  -1

و هدف کاربردی این پژوهش نیز ارائه اطالعات و تجزیه و تحلیل نتایج به منظور کمک به مدیران ارشد شرکت جهت شناخت نقاط 

 ضعف شرکت و برنامه ریزی جهت بهبود سرمایه فکری می باشد.

 پژوهش: سئوال های 6 – 1

 د چگونه است؟ابعاد سرمایه فکری در بین کارکنان شرکت نفت پاسارگا -3

 سرمایه ساختاری در بین کارکنان شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟ -2
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 سرمایه رابطه ای در بین کارکنان شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟ -1

 سرمایه انسانی در بین کارکنان شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟ -9

 است؟تقدم و تاخر مولفه های اصلی سرمایه فکری در شرکت نفت پاسارگاد چگونه  -5

 شاخص های ضعف و قوت سرمایه فکری در شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟ -1

 روش تحقیق: - 2

نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی می باشد و با توجه به اینکه پژوهش درصدد توصیف وضعیت فعلی کارکنان شرکت       

 حقیقات توصیفی قرار می گیرد.نفت پاسارگاد بر اساس متغیر های پیشنهادی پژوهش می باشد در زمره ت

 جامعه آماری: 1 – 2

جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حد اقل دارای یک صفت مشخصه باشند)آذر و        

 (.3112مومنی،

در شرکت نفت پاسارگاد  3139تا پایان شهریور  3131سال جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل شرکت نفت پاسارگاد که از 

نفر در شرکت های و واحد  3321نفر در شرکت مادر و  111نفر می باشد که تعداد  3313مشغول کار می باشند بوده که تعداد آنها 

 نفر می باشد. 3313های زیرمجموعه مشغول کار هستند که درمجموع تعداد آنها 

 نمونه آماری و روش نمونه گیری: 2 – 2

 (.3111عبارت است از تعداد محدودی از جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشند) آذر و مومنی، آمارینمونه        

بخشی از جامعه آماری هستند که از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه محاسبه گشته و به صورت تصادفی نمونه آماری این پژوهش 

 پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

 

N=1931 

n=320.55 

 

 

 ابزار های پژوهش: 3 – 2

ده ابرای جمع آوری اطالعات الزم در خصوص پژوهش از پرسشنامه بنتیس که به منظور سنجش سرمایه فکری تدوین شده، استف      

مایه سرمایه رابطه ای و سر لیکرت بود. و ابعاد سرمایه فکری که شامل سرمایه ساختاری،گردیده و پرسشنامه در مقیاس اندازه گیری 

انسانی می باشد در سئواالت این پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد و پاسخ دهندگان با انتخاب گزینه های کامالً موافق، موافق، 

یاز الزم را برای هر یک از ابعاد سرمایه فکری لحاظ می کنند و هرچه بی نظر، مخالف، و کامالً مخالف که در پرسشنامه ارائه شده امت

 امتیاز مولفه ای باالتر باشد نشان از وضعیت مناسب تر آن مولفه نسبت به بقیه مولفه های سرمایه فکری می باشد.

  pqzNd
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 روایی پرسشنامه: 4 -2

خصیصه مورد نظر را می سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار روایی به این سئوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد       

اندازه گیری نمی توان به دقت حاصل از آن اطمینان داشت.ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای 

 دار نباشد.در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخور اعتبار باشد

با توجه به استفاده از پرسشنامه استاندارد می توان عنوان داشت که روایی آن در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تایید شده است 

 همچنین این پرسشنامه از طریق مصاحبه با اساتید دانشگاهی و متخصصان آماری مورد تایید قرار گرفت.

 پایایی پرسشنامه: 5 – 2

است یکی از  Reliabilityقابلیت اعتماد که واژه های مانند پایایی، ثبات و اعتبار نیز به آن گفته می شود معادل انگلیسی       

ویژگی های ابزار اندازه گیری می باشد مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه 

 (.3111ی دهد)سرمد و دیگران،نتایج یکسانی به دست م

در این پژوهش شیوه تعیین پایایی پرسشنامه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ می باشد. برای تست پایایی پرسشنامه در این پژوهش 

رابر و برای هر یک از ابعاد سرمایه فکری به ترتیب ب 1939آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن برابر  spssبه کمک نرم افزار 

 بودند با :

 مشخص گردید. 1911،  وسرمایه رابطه ای 1913،  سرمایه ساختاری 1911سرمایه انسانی 

 تجزیه و تحلیل داده ها: 6 – 2

بعد اصلی که عبارتند از سرمایه  1با توجه به اینکه ادبیات پژوهش بر اساس نظریه بنتیس پایه ریزی شده، سرمایه فکری را در         

تک نمونه ای گذارده ایم و در صورتی که پاسخ های داده شده در این آزمون  tمایه رابطه ای، سرمایه انسانی به آزمون ساختاری، سر

 نرمال نبودند از آزمون ویلکاکسون استفاده می گردد.

 نرمال بودن ابعاد سرمایه فکری - 3جدول

  zآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد ابعاد سرمایه فکری ردیف

 اسمیرنوف -آزمون کلموگراف 

سطح معنی 

 داری

 نتیجه

 نرمال نیست 19111 19112 19119 1921 123 سرمایه ساختاری 3

 نرمال نیست 19111 39395 19511 2913 123 سرمایه رابطه ای 2

 نرمال نیست 19111 29211 19511 2939 123 سرمایه انسانی 1

 

اسمیرنوف ( نرمال نبودند، لذا در تمام ابعاد می بایستی از  –) کلموگراف  zبا توجه به اینکه شاخص های سرمایه فکری در آزمون 

 ویلکاکسون استفاده نمود. wآزمون تک نمونه ای ،  tآزمون ناپارامتری معادل 

 سرمایه ساختاری در بین پرسنل شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟ - 4جدول 

 نتیجه سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون wآماره  میانه تعداد متغیر

 است 1میانه بزرگتر از  19111 1232591 1921 123 سرمایه ساختاری
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با توجه به مقدار آماره ویلکاکسون و سطح معنی داری به دست آمده، مشاهده می شود میانه پاسخ ها برای سرمایه ساختاری بیشتر 

بودن پاسخ های داده  1بنابرین فرض صفر مبنی بر کوچک تر یا مساوی  این مولفه در حد مطلوبی قرار می گیرد.می باشد و  1از 

 شده رد می شود.

 سرمایه رابطه ای در بین پرسنل شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟ - 5جدول 

 نتیجه سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون wآماره  میانه تعداد متغیر

 است 1میانه کوچکتر یا مساوی  19111 3113591 2919 123 ایسرمایه ابطه 

 

با توجه به مقدار آماره ویلکاکسون و سطح معنی داری به دست آمده، مشاهده می شود میانه پاسخ ها برای سرمایه ساختاری کوچکتر 

بودن پاسخ های داده  1ر یا مساوی می باشد و این مولفه در حد مطلوبی قرار نمی گیرد. بنابرین فرض صفر مبنی بر کوچک ت 1از 

 شده رد نمی شود.

 سرمایه انسانی در بین پرسنل شرکت نفت پاسارگاد چگونه است؟ - 6جدول 

 نتیجه سطح معنی داری آزمون ویلکاکسون wآماره  میانه تعداد متغیر

 است 1میانه کوچکتر یا مساوی  19111 3113191 2931 123 سرمایه انسانی

 

مقدار آماره ویلکاکسون و سطح معنی داری به دست آمده، مشاهده می شود میانه پاسخ ها برای سرمایه ساختاری کوچکتر با توجه به 

بودن پاسخ های داده  1می باشد و این مولفه در حد مطلوبی قرار نمی گیرد. بنابرین فرض صفر مبنی بر کوچک تر یا مساوی  1از 

 شده رد نمی شود.

 ای سرمایه فکری چگونه است؟تقدم و تاخر مولفه ه

با دو درجه  911و 123و با توجه به آماره کای دو  هر یک از ابعاد سرمایه فکری از آزمون فریدمن استفاده شدبرای تقدم و تاخر 

مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر یکسان بودن،  a=0.05و مقایسه این سطح معنی داری و  19111آزادی و سطح معنی داری 

اولویت هر یک از ابعاد سرمایه فکری رد می شود. و سرمایه ساختاری در اولویت اول و سرمایه انسانی در اولویت دوم و سرمایه رابطه 

 ای در اولویت سوم قرار می گیرند.

 نتیجه گیری : - 3

ان داشت که بین ابعاد سرمایه فکری که در پژوهش شامل سرمایه ساختاری، سرمایه به یافته های پژوهش می توان عنوبا توجه      

رابطه ای، سرمایه انسانی می باشد و ادبیات پژوهش که از دیدگاه بنتیس استفاده گردیده است همخوانی دارد و وضعیت سرمایه 

در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و در مولفه های  1و با توجه به بیشتر بودن از  1921ساختاری در شرکت نفت پاسارگاد با میانه 

، این شرکت در این دو مولفه وضعیت مطلوبی ندارد و بیشترین شاخص 2919و سرمایه رابطه ای با میانه  2931سرمایه انسانی با میانه 

کیک شده  در جداول زیر ضعف در این دو بعد می باشد. شاخص های قوت  و ضعف اصلی و مهم هر یک از مولفه ها به صورت تف

 آورده شده است.
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 شاخص های قوت و ضعف مولفه سرمایه ساختاری  - 7جدول 

 شاخص ضعف شاخص قوت

 شرکت دارای کمترین هزینه به ازای هر معامله را دارد. – 3

در شرکت افراد در سطح باالیی از تخصص بوده و می توانند موجب  – 2

 ارتقاء عملکرد شرکت شوند.

 شرکت در حد امکان از بوروکراسی زائد پرهیز کرده است. – 1

 شرکت در سطح مطلوبی از کارایی قرار ندارد. – 3

تبدیل ایده به دانش و پویایی در شرکت در سطح بسیار پایینی قرار  – 2

 دارد.

 سطح درآمدی پرسنل مناسب و به درستی تسهیم نشده است. – 1

عات شرکت در وضعیت مناسبی دسترسی به اطالعات و شفافیت اطال – 9

 قرار ندارد.

 

 ی قوت و ضعف مولفه سرمایه انسانیشاخص ها - 8جدول 

 شاخص ضعف شاخص قوت

کارکنان شرکت از فعالیت در این شرکت و از ادامه همکاری با آن  – 3

 رضایت دارند.

 کارکنان بهترین عملکرد ممکنه خود را از خود بروز می دهند. – 2

 

استخدام و نگهداری پرسنل در شرکت دروضعیت بسیار ضعیفی قرار  – 3

 دارد.

اجازه اظهار نظر و ارائه عقائد و ایده های نو و تشویق پرسنل جهت ارائه  – 2

 ایده در شرکت بسیار ضعیف است.

در خصوص جانشین پروری و تربیت پرسنل متخصص برای آینده  – 1

 شرکت در حد بسیار ضعیفی قرار دارد.

برنامه ریزی نیروی انسانی و توسعه به درستی در شرکت انجام نمی  – 9

 پذیرد.

آینده شغلی و اطمینان به آینده در پرسنل در حد بسیارز پایینی قرار  – 5

 دارد.

 

 شاخص های قوت و ضعف مولفه سرمایه رابطه ای  - 9جدول 

 شاخص ضعف شاخص قوت

 زمان حل مشکالت مشتریان در حد نسبتاً قابل قبولی قرار دارد. – 3

شرکت در خصوص ارائه محصوالت جدید نسبت به رقبا در حد مطلوبی  – 2

 قرار دارد.

روابط شرکت با مشتریان دائمی نبوده و رضایت مندی مشتریان از  – 3

 شرکت در حد بسیار پاینی قرار دارد.

سهم بازار شرکت در چند سال گذشته سیر سعودی نداشته و مرتباً در  – 2

 حال نزول می باشد.

 بازاریابی و نیاز سنجی مناسبی در شرکت انجام نمی شود. – 1

 شرکت فاقد مشتریان وفادار و اطمینان به فروش در آینده ندارد. – 9

 

هر یک از مولفه ها را متوجه می شویم و می توان گفت  (عفقوت و ض)به راحتی شاخص های مهم و اصلی  ،با توجه به جداول

مهمترین شاخص های ضعف شرکت نفت پاسارگاد مربوط به مسائل رفتاری و نگرشی است که به بازار دارد و اینکه این شرکت با 

و عالقه مندی می داشتن رضایت مندی پرسنل از فعالیت در این شرکت و این موضوع که پرسنل همکاران خود را افراد متخصص 

ند ولی متاسفانه شرکت با عدم برنامه ریزی مناسب و قرار دادن فضای مشارکتی و گرفتن ایده ربینند و قصد انجام بهترین کار را دا

از پرسنل و تبدیل آن به دانش و سرمایه و عدم مشارکت پرسنل درامور بازاریابی و فروش و عدم تدوین راهکارهایی جهت افزایش 

دهی، موجب شده که شرکت نتواند به درستی از شاخص های قوت خود در جهت کاهش شاخص های ضعف خود استفاده مشارکت 
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کند که به نظر می رسد با یک برنامه ریزی مناسب می تواند بسیاری از شاخص های ضعف را با تکیه بر شاخص های قوت خود 

 مرتفع نمایید.

شرکت در زمینه ارتباط مستمر با مشتریان و یافتن بازارهای دائمی و مشتریان وفادار  همچنین با توجه به نتایج پژوهش شاهدیم که

 با مشکل روبرو می باشد و برنامه مناسبی جهت نیاز سنجی خواسته های مشتریان را ندارد.

رار امطلوبی قدر خصوص وضعیت استخدامی و همچنین نگهداری نیروی انسانی و اطمینان از آینده شغلی نیز شرکت در وضعیت ن

داردکه این شاخص نقش بسزایی در افزایش سرمایه انسانی و در نهایت سرمایه فکری ایفا می کند که لزوم تدوین یک نظام جامع 

 استخدامی و تبدیل وضعیت های استخدامی و ارتقا، و در کل برنامه جامع منابع انسانی را نیازمند می باشد.

لذا پیشنهاد می گردد این شرکت برنامه هایی مدون و تشویقی به منظور مشارکت پرسنل در ارائه ایده و نحوء تبدیل ایده به دانش 

را در شرکت تدوین نماید و با در نظر گرفتن شاخص های قوت و ضعف شرکت موجب ارتقاء مشارکت دهی پرسنل را فراهم نماید تا 

به دانش و عملیاتی نمودن آن در حفظ خود در  می باشد با تبدیل ایده های خالقانهدر حال تغییر  بتواند در دنیایی که به سرعت

 بازارهای داخلی و جهانی اقدام نماید.

همچنین می بایستی در خصوص مشارکت پرسنل در زمینه های فروش و بازاریابی مشارکت نماید و با ایجاد فاکتور های تشویقی در 

عرفی مشتری به شرکت تالش نمایند و حتی در بسیاری از شرکت ها که با کاهش فروش مواجه می شوند با خصوص بازاریابی و م

تدوین برنامه مشارکت دهی پرسنل به صورت تعاونی های خریدار محصول اقدام به افزایش حجم فروش و مشارکت دهی پرسنل می 

 نمود.نمایند.که در این شرکت هم می توان از این شیوه ها استفاده 
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