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 3دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام شهرری.
 7کارشناس ارشد مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام.
نام نویسنده مسئول:
انيسا شهباز

چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر اثربخشی در سال  3131انجام گرفت.
جامعه آماری تحقیق شامل  087نفر از کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری بود که
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و با استفاده از روش کوکران ،تعداد  750نفر به
عنوان نمونه انتخاب شدند .روش جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامههای استاندارد انجام
گرفت .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSو روش مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد نرمافزار  AMOSدر دو بخش مدل اندازهگیری و بخش ساختاری انجام
پذیرفت .در بخش اول ویژگیهای فنی پرسشنامه بررسی گردید و در بخش دوم ،ضرایب  tبرای
بررسی فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و
معنادار سرمایه فکری بر اثربخشی کارکنان؛ تاثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر اثربخشی
کارکنان؛ تاثیر مثبت و معنادار سرمایه ساختاری بر اثربخشی کارکنان و تاثیر مثبت و معنادار
سرمایه ارتباطی بر اثربخشی کارکنان است.

واژگان کليدي :سرمایه فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی،
اثربخشی.
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(مورد مطالعه :شرکت بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاري)

فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (سال چهارم)

شناسایی تاثير سرمایه فکري بر اثربخشی کارکنان
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مقدمه
سازمان ها در محیط پویای رقابت جهانی ،جهت بقا و دستیابی به موفقیتهای رقابتی به استراتژیهای مناسبی نیاز دارند که از مزیت
رقابتی پایدار برخوردار بوده و در نهایت نوآوری و عملکرد بهتری نسبت به رقبا را برای سازمان به ارمغان بیاورد (طالبی و همکاران.)7735 ،
بقاء و تداوم فعالیتهای سازمانها و مؤسسات در محیط پویای رقابت امروز ،به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد .در هر سازمانی نقش
نیروی کار در تمام عرصههای فعالیت مهم شناخته شده است ،بنابراین مهمترین مؤلفه کار و فعالیت ،انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ
می کنند ،سپس آن را به اجرا در میآورند و بر پایه آنها ،تداوم فعالیتهای آینده را پیشبینی میکنند.
در این میان نیروی انسانی کارا و اثربخش به عنوان یکی از مهمترین مباحثی است که در سازمانها مطرح شده که منجر به سطوح
باالی عملکرد میشوند (کروک و همکاران .)7733 ،3اثربخشی کارکنان در تعریفی ساده ،به انجام کارهای درست توسط کارکنان گفته میشود
(امبوی و همکاران .)7737 ،7رابینز ،)3338( 1نیز اثربخشی را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاهمدت و بلندمدت با توجه به انتظارات و
ذینفعها ،ارزیابیکنندگان و مرحله زندگی سازمانی تعریف میکند .مدیران سازمان به دنبال آن هستند تا با فراهم سازی شرایط ،اثربخشی
باالتر کارکنان در سازمانشان را شاهد باش ند .در این میان کارکنانی که دارای دانش و مهارت کافی باشند ،نقش قابل توجهی در اثربخشی
باالتر ایفا میکنند .در پژوهشهای مختلف ،عوامل متعددی شناسایی شدهاند که میتوانند بر کارایی ،اثربخشی و در نتیجه بهرهوری و عملکرد
باالتر تاثیرگذار باشند که یکی از این عوا مل که نقش کلیدی و موثری بر توسعه این امر دارد ،سرمایههای فکری سازمانها میباشد (زیغال و
مالول.)7737 ،4
سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد .این سرمایه موجب افزایش
تالش برای استفادة مؤثر از دانش در مقابل اطالعات میگردد (بنتیس و سرنکو .)7773 ،5ادوینسون و مالونه ،)3330( 6سرمایه فکری را داشتن
دانش ،بکارگیری تجربه ،تکنولوژی سازمانی ،ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز تواناییهای حرفهای و در کل مجموعهای از داراییهای
فکری ناملموس تعریف میکنند که یک مزیت رقابتی در بازار را از آنِ شرکت کرده و در نهایت منجر به خلق ارزش ،کارایی و اثربخشی بیشتر
میشوند (ایلیانو و تاناسو.)7778 ،0
از اینرو ابعاد مختلف سرمایه فکری از قبیل سرمایه انسانی ،سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری باعث میگردند تا فرصتها و روندهای
آیند ه در سازمان به خوبی بررسی و مورد بازبینی قرار گرفته و مدیران از این فرصتها برای اثربخشی باالتر کارکنان بهره ببرند .بر همین
اساس ،سرمایه فکری برای سازمانها در جهت تحقق عملکرد باالتر ،امری ضروری و مهم محسوب میشود و در پژوهش حاضر به بررسی این
مسئله پرداخته خواهد شد که آیا سرمایه فکری بر اثربخشی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تاثیر دارد یا خیر؟

ادبيات پژوهش
سرمایه فکری جزء فکری سازمانهای قرن بیست و یکم است .سرمایه فکری تئوری منبعمحوری است که به عنوان یک منبع استراتژیکی
نگریسته میشود (زیغال و مالول .)7737 ،سرمایه فکری مجموعهای از داراییهای دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند .به
عبارت دیگر ،سرمایه فکری را داشتن دانش ،بکارگیری تجربه ،فنآوری سازمانی ،ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز تواناییهای حرفهای که
یک مزیت رقابتی در بازار را از آنِ شرکت میکند ،تعریف میکنند (ایلیانو و تاناسو .)7778 ،سرمایه فکری برای شرکتها تنوع ارزش سازمانی
زیادی مانند ایجاد سود ،تعیین استراتژی (سهم بازار ،رهبری ،شهرت) ،نوآوری ،وفاداری مشتری ،کاهش هزینه ،بهبود اثربخشی و بهرهوری و
موارد دیگر را فراهم میکنند (سالیوان.)7777 ،8
مون و کیم ،)7776( 3سرمایه فکری را به سه نوع سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم کردهاند .سرمایه انسانی
یا شایستگیهای کارکنان اشاره به مهارت ،آموزش ،تجربه ،و ویژگیهای ارزشیِ نیروی کاری دارد (لینگ .)7731 ،37پنینگ و همکاران،33
سرمایه انسانی یک سازمان را عبارت از دانش و مهارتهای متخصصان آن سازمان دانستهاند که به منظور ارائه خدمات حرفهای از آنها استفاده
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میکنند (اسورات .)7776 ،37لینگ ( ،) 7731سرمایه ساختاری را جزو ساختار درونی شرکت تعریف میکند که اشاره به دانش دربرگرفته شده
در ساختارها و فرآیندهای سازمانی دارد که توسط کارکنان ایجاد میشود و عمدتاً متعلق به سازمان میباشد .از نظر گادایو ،)7737( 31سرمایه
ساختاری نشاندهندة زیرساختار سرمایه انسانی است و شامل تواناییهای سازمان برای انطباق با الزامات بازار ،فلسفه مدیریتی ،فرهنگ شرکت،
عالئم تجاری ،مالکیت معنوی ،فرآیندهای مدیریتی و سایر داراییهای متعلق به شرکت میباشد .سرمایه ارتباطی ،نیز در برگیرنده ارزش فعلی
و ارزش بالقوة آتی روابط سازمان با مشتریان می باشد .این سرمایه شامل مواردی همچون :عالئم تجاری ،سهم بازار ،اطالعات مشتری ،روابط
با مشتریان ،مراکز قابل دسترس مشتریان و قراردادهای تجاری میباشد (بنتیس و همکاران.)7777 ،34
با توجه به گفتههای فوق ،اهمیت سرمایههای فکری در اثربخشی کارکنان به خوبی قابل درک است .چالشی که در حال حاضر شرکتها
در کل جهان با آن روبرو هستند ،توسعه و حفظ نیروی کار مولد و اثربخش است ،بهخصوص زمانیکه رقابت در بازار محصوالت شدید است .در
این شرایط ،سطح ریسک و میزان شکست برخی از شرکتها افزایش پیدا میکند و این شرکتها راهی جز حداکثر کردن نیروی کار توانمند
و اثربخش ندارند .در واقع ،بایستی منابع انسانی خود را مدیریت کنند تا شرایط الزم را در رقابت با شرکتهای رقیب پیدا کنند .در نتیجه،
این شرکتها قادر خواهند بود کارکنان توانمند و متخصص بیشتری جذب کنند که با افزایش کارایی و اثربخشی خود میتوانند موقعیت رقابتی
شرکت را در بازار تثبیت کنند (پاتل و کاردون.)7737 ،35
اثربخشی کارکنان در تعریفی ساده ،به انجام کارهای درست توسط کارکنان گفته میشود (امبوی و همکاران .)7737 ،در تعریفی دیگر،
اثربخشی ،تالش مؤثر کارکنان برای ارتقاء تجارب کاری خود و دیدگاه شان در ارتباط با سازمان و قبول مسئولیت در انجام وظایف کاری خود
است ،که به توسعه سازمانی منجر میشود (کارودیا و همکاران .)7734 ،36دوبری )7731( 30به نقل از ماری و همکاران )3336( 38بیان میکند،
اثربخشی میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص ،به اهداف خود دست مییابد بدون اینکه ذخیره منابع خود را خالی کند و یا
فشار بیمورد و غیر ضروری به کارکنان خود وارد کند .آرنولد و فیلدمن ،)3386( 33اثربخشی کارکنان را در چهار بعد نوآوری (یعنی تمایل به
ایدههای جدید و خالق ) ،تعهد سازمانی (یعنی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان) ،رضایت کارکنان (یعنی یک حالت احساس رضایت بخش
از محیط کار) و بهبود کیفیت ارائه خدمات (یعنی برآورده کردن انتظارات مشتریان) مطرح کردهاند.
در کل میتوان بیان کرد که عملکرد اثربخش کارکنان در یک سازمان ،به دانش ،مهارت و توانایی یا به طور کلی سرمایه فکری سازمان
بستگی دارد .آموزش کارکنان منجر به افزایش دانش ،مهارت و توانایی آنها برای انجام وظایف میشود .در واقع ،آموزش ابزاری برای پرکردن
شکافها در سازمان است و بایستی از آن برای بهرهوری و اثربخشی کارکنان استفاده شود (دیوی و شایک.)7737 ،77
مطالعات مختلفی به بررسی رابطه سرمایه فکری با کارایی ،اثربخشی ،بهرهوری و عملکرد کارکنان پرداختهاند .در پژوهشی میهامی و
همکاران ،)7734( 73نتیجه گرفتند که سرمایه فکری بر عملکرد تاثیرگذار است .در پژوهشهای دیگری همچون چن و همکاران )7734( 77و
فوساوات و همکاران ،)7731( 71بیان شده است که برای دستیابی به رشد پایدار در بهرهوری بایستی در سرمایه فکری خود از جمله ،مهارتهای
کارکنان و مدیران خود سرمایهگذاری کرد .کاستا ،)7737( 74در پژوهشی جداگانه ،به این نکته اشاره داشته است که شرکتهایی که در
ترازهای مالیشان ،به نحوی سعی کردهاند سرمایههای فکریشان را نیز به حساب بیاورند ،کاراتر و بهرهورتر از شرکتهایی بودهاند که سرمایه
فکری را در ترازنامهشان محسوب نکردهاند .و در نهایت زیغال و مالول ،)7737( 75نیز بعد از بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی،
نیز بیان کردند که سرمایه فکری سازمانها در ارتباط مثبتی بین کارایی ،اثربخشی و عملکرد قرار دارند.
بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که سرمایه فکری و ابعاد آن بر اثربخشی کارکنان موثر است .با بررسی ابعاد هر یک از دو متغیر
اصلی ،فرضیهها اینگونه تدوین گشتهاند:
فرضيه اصلی :سرمایه فکری بر اثربخشی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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فرضيه فرعی  :1سرمایه انسانی بر اثربخشی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيه فرعی  :2سرمایه ساختاری بر اثربخشی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيه فرعی  :3سرمایه ارتباطی بر اثربخشی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به هدف اصلی پژوهش و همچنین فرضیههای تحقیق ،مدل مفهومی پژوهش (شکل  )3تهیه گشته که در نمای زیر نشان داده
شده است:
سرمایه انسانی

اثربخشی

سرمایه فکری

سرمایه ساختاری

سرمایه ارتباطی

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش
()Arnold & Feldman, 1986; Moon & Kym, 2006

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی است .از لحاظ نحوة گردآوری دادهها از نوع توصیفی -پیمایشی میباشد .عالوه بر این
دادههایی از نوع کمی برای آزمودن فرضیهها گردآوری شده است که در این راستا پرسشنامههایی برای دریافت نظرات کلیه مدیران ،سرپرستان
و کارشناسان شاغل در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری توزیع شده و نتایج درج گردیده است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ،سرپرستان و کارشناسان شاغل در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری است که تعداد
آنها در حدود  087نفر میباشد .همچنین از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای برای انتخاب افراد نمونه آماری استفاده گشت .بدین ترتیب،
شش قسمت ادارات ستادی ،مدیریت عملیات ،مدیریت امور فنی ،مدیریت امور مالی ،مدیریت خدمات و مدیریت منابع انسانی به عنوان طبقات
انتخاب شدند که در هر یک از آنها به صورت تصادفی نمونهگیری انجام شد .برای محاسبه حجم نمونه ،با از فرمول کوکران استفاده گردید که
در نهایت تعداد  750نفر انتخاب شدند و در بین آنها پرسشنامه توزیع گردید.
جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد :پرسشنامة استاندارد سرمایه فکری مون و کیم ()7776؛ و پرسشنامه
استاندارد اثربخشی کارکنان آرنولد و فیلدمن ( .)3386سرمایه فکری شامل  43سوال میباشد که  33سوال برای سرمایه انسانی؛  33سوال
برای سرمایه ساختاری و  33سوال نیز برای سرمایه ارتباطی در نظر گرفته شده است .اثربخشی کارکنان نیز شامل  8سوال میباشد که برای
هر کدام از ابعاد آن از قبیل نوآوری ،تعهد کارکنان ،رض ایت کارکنان و بهبود کیفیت ارائه خدمات دو سوال (مجموعاً  8سوال) در نظر گرفته
شده است.
برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از نرمافزار  AMOS 20استفاده شده است .در این نرمافزار ،از طریق محاسبه مقدار همبستگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه ،پایایی مورد بررسی قرار میگیرد که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  7.4شود (هالند،)3333 ،76
موید این است که پایایی در مورد آن مدل اندازه گیری قابل قبول است .در تحقیق حاضر نتایج مربوط به پایایی شاخص نشان داد که تمامی
سواالت دارای بار عاملی باالی  7.4بوده و در نتیجه ابزار پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است.

Hulland
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روایی پرسشنامه نیز توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت ساختاری است ،بررسی گشت .برای ارزیابی
روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده) در نرمافزار  AMOS 20استفاده شد که نتایج این معیار برای متغیرهای پژوهش
در جدول شماره ( )3نشان داده شده است .مقدار مالک برای سطح قبولی  7.5 ،AVEمیباشد (هالند .)3333 ،همانگونه که از جدول شماره
( )3مشخص است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازهها از مقدار  7.5بیشتر بوده و این مطلب موید این است که روایی همگرای پرسشنامه
حاضر در حد قابل قبولی است .عالوه بر این در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در
مدل مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .نتایج خروجی
نرمافزار  AMOSنشان داد که جذر  AVEهرسازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شد که این مطلب حاکی از قابل
قبول بودن روایی واگرای سازهها میباشد.
جدول ( :)1نتایج روایی همگرا و واگراي سازههاي پژوهش

بهبود کیفیت
ارائه خدمات

رضایت
کارکنان

تعهد کارکنان

نوآوری

سرمایه
ارتباطی

سرمایه
ساختاری

سرمایه
انسانی

سازهها

7.531

7.577

7.537

7.077

7.657

7.683

7.078

AVE

7.041

سرمایه انسانی

7.613

7.407

سرمایه ساختاری

7.641

7.158

7.773

سرمایه ارتباطی

7.057

7.751

7.115

7.737

نوآوری

7.843

7.454

7.764

7.133

7.336

تعهد کارکنان

7.018

7.135

7.543

7.747

7.383

7.768

رضایت کارکنان

7553

7.113

7.417

7.713

7.711

7.147

بهبود کیفیت ارائه خدمات

7.083

یافتههاي پژوهش
70

در مرحله بعدی با استفاده از نرمافزار  ،AMOS 20تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش مدلهای اندازهگیری و همچنین بررسی ضرایب
مسیر علی برای سنجش بخش ساختاری مدل به کار گرفته شد .اگر شروط زیر برقرار باشد ،مدل برازش مناسبی دارد- :سطح معناداری بدست
آمده از آزمون کای دو ( )P-valueاز  7.75بیشتر شود- .نسبت کای دو به درجه آزادی از 1کمتر شود- .مقدار آماره ریشه میانگین توان دوم
خطای تقریب )RMSA( 78کمتر از  7.75باشد- .مقدار شاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص برازندگی تعدیل یافته ( )AGFIو شاخص برازش
غیرنرم ( )NNFIبزرگتر از  7.3باشند (جورسکوگ و سوربن .)3336 ،73همانگونه که در شکل شماره ( )7نمایان است مقدار  P-valueبرابر
 ، 7.731آماره  RMSAبرابر  7.786و نسبت کایدو ( )373.77به درجه آزادی ( )10نیز  7.01میشود که از  1کمتر میباشد .همچنین
نتایج خروجی دیگر  AMOSنشان داد که مقدار  Zمحاسبه شده از  3.36بیشتر و مقدار  GFIو  AGFIبرابر با  7.311و  7.337بدست
آمدهاند .بنابراین مدلهای اندازهگیری مربوط به دو متغیر اصلی تحقیق برازش قابل قبولی دارند..
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Confirmatory Factor Analysis
Root Mean Square Error of Approximation
29 Joreskog & Sorbom
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HC1
HC

HC2
HC3

SC1

IN1
QU2

EE

***.81

SC2
SC

IC

SC3
SA3

SC4
CO4

RC1
RC
RC2
)*** Significance level of .001 (one-tailed
)* Significance level of .05 (one-tailed

Chi-Square = 101.02, df=37, P-value=0.01300, RMSEA=0.086
شکل ( :)7مدل معادالت ساختاری در خروجی نرمافزار AMOS
IC=Intellectual Capital, HC=Human Capital, SC=Structural Capital, RC=Relational Capital,
EE=Employee Effectiveness

طبق شکل نشان داده شده در خروجی نرمافزار ( AMOSشکل  ،)7رابطه بین سرمایه فکری همراه با ابعاد آن و اثربخشی کارکنان
معنیدار و مستقیم است؛ بدین معنی که سرمایه فکری بر اثربخشی کارکنان تأثیر مثبت و معنیداری دارد که طبق ضرایب استاندارد خروجی
نرم افزار  83 ،AMOSدرصد از تغییرات اثربخشی کارکنان توسط سرمایه فکری پیشبینی میشود .جدول شماره ( )7نشاندهنده ضرایب
مسیرهای مدل است .وقتی مقادیر  tدر بازهی بیشتر از  +3.36و کمتر از  -3.36باشند ،بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه هستند .بنابراین
با استفاده از نتایج بدست آمده میتوان بیان کرد که روابط بین فرضیهها معنادار هستند و متعاقباً هر فرضیه ،تایید شدهاند.
جدول ( :)2نتيجه آزمون فرضيههاي پژوهش

فرضیهها

ضرایب استاندارد شده

سرمایه فکری ← اثربخشی کارکنان

7.83

AGFI= 0.91

GFI= 0.93

سرمایه انسانی ← اثربخشی کارکنان
سرمایه ساختاری ← اثربخشی کارکنان
سرمایه ارتباطی← اثربخشی کارکنان
AGFI= 0.91

GFI= 0.93

RMSEA= 0.08 6

7.48
7.44
7.65
RMSEA= 0.08 6

مقدار آماره t

3.60
df=37

31.45
73.30
33.36
df=37

نتیجه
قبول
χ2 = 101.02

قبول
قبول
قبول
χ2 = 101.02
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بحث و نتيجهگيري
همانطور که گفته شد سرمایه فکری نشاندهندة مجموعهای از داراییهای دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در
زمره ویژگیهای آن محسوب میشود و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان ،به طور قابل مالحظهای به بهبود وضعیت رقابتی
سازمان کمک میکند .این سرمایهها از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر کارایی ،اثربخشی و بهرهوری کارکنان شناخته میشوند که در بسیاری
از تحقیقات به آنها اشاره شده است (فوساوات و همکاران.)7731 ،
نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی پژوهش ،نشان داد که سرمایههای فکری سازمان بر اثربخشی کارکنان شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز آغاجاری  ،تاثیر مثبت و معناداری دارند .این نتیجه به این معنی است که توجه به داراییهای نامشهود در شرکت و پرورش دادن
این داراییها ،کارکنان شرکت را به سمت فعالیتهای سوق می دهد که اثربخشی بیشتری را به همراه داشته باشد و نهایتاً این فعالیتها به
بهبود عملکرد سازمان منجر میشوند .نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج تحقیقات (میهامی و همکاران7734 ،؛ کاستا7737 ،؛ زیغال و
مالول )7737 ،همخوانی دارد .آنها اشاره کردهاند که وجود سرمایه فکری یک منبع بالقوهای برای مزیت رقابتی سازمان میباشد که باعث رشد
و توسعه سازمان شده و نهایتاً منجر به کارایی و اثربخشی و بهبود عملکرد کارکنان سازمان میشوند.
نتایج به دست آمده از فرضیات فرعی پژوهش نیز نشاندهندة تاثیر سرمایههای انسانی ،ساختاری و ارتباطی بر اثربخشی کارکنان شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری است .بنابراین با تأیید این فرضیات ،میتوان بیان کرد که وجود سرمایههای انسانی به عنوان ورودیهایی که
در کارکنان شرکتها وجود دارد ،وجود سرمایههای ساختاری که اشاره به ساختارها و فرآیندهای موجود در درون یک سازمان دارد که کارکنان
از آنها استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارتهایشان را به کار میگیرند ،و وجود سرمایههای ارتباطی که نشاندهندة سرمایه بالقوهای
هستند که یک سازمان به عنوان داراییهای نامشهود در محیط خارج داراست؛ منجر به خروجیهایی از قبیل بقاء و اثربخشی و عملکرد شرکت
میگردند .نتیجة فرضیات فرعی با نتایج تحقیقات چن و همکاران ( ،)7734فوساوات و همکاران ( )7731و نوهام و همکاران ( )7733که بیان
میکنند سرمایههای انسانی ،ساختاری و ارتباطی سازمان بر کارایی ،اثربخش و عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارند ،همسو میباشند .از اینرو با
توجه به این یافته میتوان گفت که ،توجه به مباحثی از قبیل :دانش و مهارتهای افراد ،سطح رضایتمندی افراد سازمان چه از نظر نحوة
ارزیابی کار ،محیط کاری و حقوق و دستمزد ،و همچنین توجه به کارکنان از منظر نگرش به موقعیت شغلی آنها در شرکت ،و حتی مسائلی
از قبیل توجه به فرهنگ سازمانی ،فرآیندهای سازمانی ،مشتریان شرکت و  ...بر اثربخشی آنها در سازمان تاثیر بسزایی دارد.
از اینرو با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد که مسئولین سازمان با استفاده از برنامه های بهبود کارکنان ،ماندگاری کارکنان در
سطح سازمان را دوام ببخشند و با ارائه آموزشهای الزم در پی توانمندساختن آنها باشند .همچنین سازمان با استفاده از سیستمهای اطالعاتی
دقیق و بهروز ،سهولت دسترسی به اطالعات را برای کارکنان فراهم آورن د تا بتوانند از اطالعات فراهم شده ،به صورت اثربخشتر استفاده
نمایند .در نهایت پیشنهاد میگردد که با استقرار سیستم پیشنهادات در داخل سازمان برای دریافت نظرات کارکنان و در خارج سازمان برای
دریافت نظرات مشتریان ،گامهای بسیار مهمی را برای اثربخشی کارکنان و افزایش موفقیت سازمانی بردارند.
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