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ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های منابع انسانی در شرکت بیمه البرز
محمدمهدی برقی اسگویی ، 1حبیب آقاجانی ، 2اکبر قاسمی یالقوز آغاج ، 3یاسر توبه

4

 1دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
 2استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
 3استادیار دفترمرکزی جهاددانشگاهی
4دانشجوی دکتری اقتصادمالی پردیس دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)

چکیده
سازمان ها برای اطمینان از دسترسی کارکنان به دانش کافی و مرتبط با وظایف کاری خود که بخشی از مدیریت منابع
انسانی است نکات مهم مربوط به مدیریت دانش را مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهند ،که موجب می شود تمام فرآیندهای
موجود در یک سازمان که شامل یادگیری و همکاری می باشد به طور هماهنگ به اجرا در بیایند ،توسعهی تکنولوژی ها سبب
فزونی اهمیت دانش و به کارگیری آن در سازمان شناخته شده است .هدف این تحقیق ،ارزیابی تاثیر مدیریت دانش و مولفه
های آن شامل خلق دانش ،جذب دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش ،سازماندهی دانش و ذخیره دانش بر سرمایه انسانی اداره
کل شرکت بیمه البرز است .این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ،توصیفی –
تحلیلی و همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مدیران اداره کل شرکت بیمه البرز تعداد  219مورد است .تعداد
نمونه مورد نظر از فرمول کوکران بدست آمده است که شامل  140نفر می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی کارکنان
شرکت انتخاب شده است و پرسشنامه های مدیریت دانش و سرمایه انسانی بین کارکنان شرکت توزیع شده است .نتایج
حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری حاکی از آن است که مدیریت دانش بر سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
همچنین مولفه های خلق دانش ،جذب دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش ،سازماندهی دانش و ذخیره دانش بر سرمایه انسانی
در اداره کل شرکت بیمه البرزتاثیر مثبت و معناداری دارند.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،سرمایه انسانی ،عملکرد ،مدلسازی معادالت ساختاری.
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 .1مقدمه
عامل اصلی رشد وتوسعه سازمانها در عصر اقتصاد دانش محور ،خلق ،توزیع و کاربرد دانش می باشد ،لذا بکارگیری دانش
دانش و مدیریت آن در سازمان برای هرگونه فعالیت و خدماتی در جهت رسیدن به موفقیت  ،مهم می باشد( .آجیراپنگپن و
همکاران.)2010 1،
در دنیای امروزه که با رقابت سازمانها همراه است ،کارکنان باهوش و دارای دانش کافی با توجه به قدرت خالقیت و نوآوری
موجب دستیابی سازمان به فناوری های نوین و جدید می شودکه محصوالت و خدمات نو ،عملکرد سازمان در ارایه محصوالت
و خدمات با کیفیت بهتر می سازد( .آلهاک و آنواری .)2016 2،عصر جدید که با دنش و دانایی همراه ا ست عنوان جدیدی
است که به دنیای رقابتی امروزه اطالق میشود .توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به تمام نیازهای جامعه بشری پاسخ داده
وهمچنیین دستیابی سازمان ها را به ابزارها و راهکارهای نوین جهت رفع این نیازهای جامع بشری مصمم ساخته است.
(جامیپور و شرکت.)1394 ،
مهم ترین سرمایه سازمان های تولیدی و خدماتی امروزه  ،دانش در دسترس آنها است .سازمان هایی می توانند در دنیای
رقابتی امروزه پیشتاز باشند که بتوانند بیشترین ،معتبرترین و به روزترین دانش و تکنولوژی بشری را در حوزه کسب و
کارهایشان برای ارایه خدمات و محصوالت مطابق با نیازهای مشتریان خود به جهت استفاده بهینه به کار ببرند (انصاری و
همکاران .)2012 3،در واقع امروزه سازمان ها ،مدیریت دانش و فرآیندهای آن را یک راهکار مهم و ضروری جهت دستیابی به
اهداف اصلی و رسیدن به عملکردی بهینه خود می دانند .سازمانها جهت کیفیت عملکردخود ،ایجاد انگیزش روحی کارکنان ،و
حفظ بقاء و بهبود عملکرد فردی و سازمانی و به طور کلی تبدیل شدن به یک سازمان دارای دانش و تکنولوژی کافی مجبور به
تغییر عملکرد قدیمی خود هستند که این امر تنها با بکارگیری مدیریت دانش در بین نیروی انسانی خود میسر می باشد .از
مهمترین عوامل تولید در شرکتها نیروی انسانی میباشد  .پس ن یروی انسانی از مهمترین سرمایه شرکت محسوب می شود .اگر
این سرمایه انسانی شرکت از افراد دارای دانش و علم کافی مرتبط با رسته شغلی خود باشد سازمان در راستای اهداف خود
پیش خواهد برد عالوه بر این تصمیمات این سرمایه انسانی متخصص و دارای دانش میتواند مسیر رسید به اهداف شرکت را
میسر سازد.برای هر سازمانی مهم و ضروری میباشد که سرمایه انسانی خود را برای دستیابی به دانش کافی در حوزه کاری
خود تشویق سازد(.هرج حسن آبادی و مظفری)1396 ،
شرکت بیمه البرز به عنوان یکی از مهمترین شرکت های بیمه کشور ایران فعالیت می نماید و در طی سال های اخیر توانسته
است با بهره گیری از دانش و تخصص به کسب رضایت مشتریان خود کند و موجب افزایش سهم خود در بازار باشد .لذا
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه انسانی در این شرکت می تواند منجر به بهبود فرایند مدیریت دانش و کسب مزیت
رقابتی از طریق بهبود عمل کرد کارکنان شرکت گردد .با توجه به اهمیت مدیریت دانش و تاثیرگذاری آن بر بهبود کیفیت در
سازمان ها ،در این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های انسانی در شرکت بیمه البرز پرداخته خواهد شد .بدین
1

Aujirapongpan et al.

2

Ul-haq and Anwari

3

Ansari et al.
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منظور جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از کارکنان و مدیران شرکت بیمه البرز ،از آمارهای توصیفی شامل میانگین
و واریانس و انحراف استاندارد و آمارهای استنباطی و مدلسازی معادالت ساختاری در نرم افزارهای  SPSSو SMART PLS
استفاده میشود.

مبانی نظری تحقیق
مدیریت دانش
مدیریت دانش در ادبیات مفهومی خود دارای دو نوع دانش ضمنی و دانش صریح است که تعاریف هر یک به صورت زیر است:
دانش ضمنی (پنهانی) :این دانش از مجموعه تجارب ،مهارت ها ،آموزش ها ،تحصیالت ،نظام ارزشی و ذهنی افراد تشکیل شده
است.
دانش صریح (آشکار) :دانشی است که عینی بوده و در مستندات و مدارک سازمانی و سایر موارد شبیه این ها وجود دارد (ژائو و
همکاران.)2014 4،
مدیریت دانش افکارهای مختلف را برای یافتن راه حل  ،درک و استفاده از دانش برای ایجاد ارزش بکار می گیرد (جیسن و
اولسن .) 2015 5،تعاریف مختلفی در خصوص مدیریت دانش در ادبیات نظری است که برخی از آنها عبارتند از:مدیریت دانش،
آگاهی از دانش موجود و اهداف مهم سازمانی ،خلق ارزش ،تسهیم و انتقال دانش ،استفاده از دانش موجود ،کسب دانش جدید
و ذخیره و انباشت آن است که این اقدامات با توجه به استراتژی و فرهنگ سازمانی در جهت استفاده سرمایه انسانی خود
صورت خواهد گرفت (اصغرزاده و قرایی پور.)1393 ،
مزیت رقابتی پایدار شرکت ها ،با بکارگیری مدیریت دانش و رویه های سازمانی ناشی می شوند (ژائو و همکاران.)2014 ،
مدیریت دانش تمام فعالیت ها ،نوآوری و تفکرهایی است که شرکت ها برای تولید ،ذخیره ،انتقال و به کارگیری دانش جهت
بهبود عملکرد سازمانی استفاده می کنند (آقایی و همکاران.)1395 ،
در یک تعریف خوب ،مدیریت دانش عبارت است از ترکیبی از کسب و ذخیره سازی دانش صریح ،همراه با مدیریت سرمایه
های انسانی و فکری (دالکر .) 2013 6،دالکر با بررسی بیش از صد تعریف منتشر شده درباره مدیریت دانش را در سه دیدگاه
خالصه کرده است:

4

Zhao et al.

5

Jason & Olsen

6

Dalkir
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 -1دیدگاه کسب و کار  :مدیریت دانش فعالیتی تجاری را محسوب می وشد که دارای دو جنبه اصلی است .توجه به
عنصر دانش فعالیت های کسب و کار که به عنوان جزء آشکار کسب و کار که در استراتژی ها شناخته می وشد و
هم چنین خط مشی و رویه در همه سطوح سازمان ها را منعکس می سازد و برای ایجاد رابطه مستقیم بین سرمایه
های انسانی و نتایج مثبت کسب و کار .از همین دیدگاه به کار می رود،
 -2دیدگاه علم شناختی یا علم دانش :دانش – بینش ها منبعی اصلی است که به ما این امکان را می دهد بطور
هوشمندانه عمل کنیم .در طول زما ن ،دانش مهم به شکلهای متفاوتی مثل کتاب ،فناوری ،رویه ها ،در درون همه سازمان
ها و به طور کلی در جامعه استفاده می شود..
 -3دیدگاه فرایند  /فناوری  :مدیریت دانش مفهومی است که بواسطه ان اطالعات به دانش قابل کاربرد تبدیل و با تالش
اندک به دانش قابل استفاده برای کارکنان تبدیل می شود .مراحل توسعه مدیریت دانش از نظر دالکر به صورت شکل زیر است.

شکل  .1مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر.)2013 ،

ازاقدامات مهم مدیریت دانش انجام برنامه های یادگیری سازمانی ،استفاده از بهترین تجارب ،توسعه سرمایه انسانی و فکری،
توسعه دانش سازمانی ،خلق دانش جدید ،تسهیم و استفاده از دانش ،یکپارچه سازی آن میان افراد ،توسعه دادن شایستگی ها،
استفاده از فناوری ها برای بکارگیری و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ،شناسایی دانش و مهارت های مورد نیاز برای
حل مسائل است (کالفکه و همکاران)2018 7،

7

Klafke et al.
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بد ون آنکه کارکنان سازمان نسبت به دانش متعهد باشند و فعالیت های کنونی دانش را بپذیرند ،زیرساخت ها ی بکارگیری
مدیریت دانش موفق عمل نخواهد کرد .همچنین در صورت عدم دارابودن یک زیرساخت فناوری قوی  ،زیرساخت دانش عمل
نمی کند .موقعی که فرایندهای کاری مبتنی بر دانش نباشند ،مدیریت دانش از زیرساخت مناسبی برای بهبود عملکرد
برخوردار نخواهد بود .از پایه های مهم مدیریت دانش،اشتراک گذاری مدیریت دانش می باشد ،بنابراین در موفقیت برنامه های
مدیریت دانش ،ایجاد فرهنگ تسهیم دانش از اهمیت شایانی برخوردار است( .الکوردی و همکاران.)2015 8،

مزایای مدیریت دانش
متخصصان مدیریت دانش ،مزایای بسیاری را برای مدیریت دانش عنوان کرده اند .از جمله آنها تسریع فرایندهای کسب و کار،
کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق نوآوری ،شناسایی و سازگاری با تغییرات ،تداوم ،حفظ و رشد دارایی های فکری می باشد
ک ه در جدول زیر برخی از مزایای مدیریت دانش از نظر رادینگ نشان داده شده است.

جدول  .1مزایای مدیریت دانش (رادینگ.)1386 ،
مزایا

فرایندهای مدیریت دانش
بهترین طرز کارها

کارایی ها و صرفه جویی ها

پایگاه های دانش حل و قطعیت بخشی به مشکل
مستندسازی فرایند
داده کاوی

فرصت های جدید

پایگاه های دانش مشتری
دانش رقابتی و بازار
تسهیل بخشی به یادگیری

تغییر و نوآوری
همکاری

8

Al Kurdi et al.
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پایگاه های دانش مشتری
دانش رقابتی و بازار
در اختیار گرفتن دانش ضمنی
منابع انسانی

همکاری و گروه افزار
تسهیل بخشی به یادگیری و جریان کار

اهمیت موضوع
سرمای ه منابع انسانی یکی از موضوعاتی است که احتماالً در کشور یا به آن پرداخته نشده یا اگر پرداخته شده به صورت مستمر
و با دیدگاه کامل و اصولی نبوده و نتایج آن به درستی پیاده سازی نشده است .هنوز دید اکثر کارکنان ،مدیران و کارشناسان
بر نظام ارزیابی عملکرد به صورت معیاری برای تنبیه و تشخیص و نهایتاً ارتقاء شغلی بوده است .با توجه به تحوالت شگرف
دانش مدیریت ،بهره وری نیروی انسانی با توجه به توضیحات ذکر شده در باال  ،میزان بهره وری در نظام ارزیابی عملکرد از
اصلی ترین بازخوردهایی است که می توان از این نظام دریافت کرد.

پیشینه تحقیق
در این بخش پیشینه تحقیق ارائه می شود .پیشینه شامل مطالعات داخلی و خارجی صورت یافته در زمینه موضوع تحقیق
خواهد بود .برخی از مهمترین مطالعات داخلی و خارجی صورت یافته در حوزه مدیریت دانش و منابع انسانی به شرح زیر است.
مطالعات داخلی
هرج حسن آبادی و مظفری ( ،)1396در مقالهای ضرورت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها و نقش آن در کسب مزیت
رقابتی را مورد بررسی قرار دادهاند .در واقع هدف مقاله حاضر که به روش علمی  -مروری انجام شده است ،بررسی ضرورت و
اهمیت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها و همچنین نقش آن در کسب مزیت رقابتی میباشد .جهت دستیابی به هدف
فوق با توجه به ادبیات موجود در زمینه موضوع مورد مطالعه ،در ابتدا پس از ارائه مفهوم دانش ،مدیریت دانش و فرآیند آن،
اهمیت دانش به عنوان مزیت رقابتی معرفی گردیده است.
تقی پوریان و علیزاده لطره ( )1396در تحق یقی به نقش مدیریت دانش بر رقابت پذیری شرکت از طریق استراتژی تکنولوژی
محور در صنعت کاشی و سرامیک ایران با آزمون پیرسون و رگرسیون نشان داده اند که مولفه های مدیریت دانش از جمله
منابع تکنولوژی مشترک ،انطباق فرایند و آزمایش و وضعیت تکنولوژی فعال بر رقابت پذیری شرکت ها موثر است.
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ایرانبان ( ) 1396در مطالعه ای به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و
عملکرد سازمانی در شرکت ملی انتقال گاز منطقه یک پرداخته است .نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان می
دهد که بین عوام ل موثر بر استقرار مدیریت دانش با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
صالحی و همکاران ( ) 1396در تحقیقی به بررسی رابطه فناوری اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش پرداخته اند.
جامعه آماری شامل مدیران و متصدیان کامپیوتر اداره کل فرودگاه های استان مازندران بود .تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس
ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون بیانگر این است که رابطه بین فناوری اطالعات با مزیت رقابتی ومدیریت دانش
معنادار است .همچنین رابطه بین مزیت رقابتی و مدیریت دانش معنادار می باشد.
حسینی ,حسنا ،) 1395( ،در تحقیقی تحت عنوان نقش و تاثیر مدیریت منابع انسانی در نهادهای دولتی درقرن حاضر ،نشان
دادند که از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند ،اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده
بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است .این عوامل شامل زمین ،سرمایه،نیروی انسانی ،فناوری و مدیریت است .در
این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانها محسوب می شود .عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش،
مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در
مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش،توانایی ،انگیزش ،رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.
صفار ,محمد و فاطمه طایفی نصرآبادی ،)1395 (،در تحقیقی تحت عنوان ارتباط عملکرد مدیریت منابع انسانی و رفتار
شهروندی سازمانی در بین کارمندان بانک ملت شهرستان یزد ،بیان کردند که سازمان ها به منظور رقابت در صحنه
جهانی،ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت درحال تغییر شغل ،در تالشند تا کارکنانی را به کار گیرند که
فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در
ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد ،مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرارخواهد داد .نتایج پژوهش حاکی از این است
که بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و تمامی شاخص های آن با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی دار و مستقیم وجود
دارد.
الباد ,الهام ،) 1395 (،در تحقیقی تحت عنوان بررسی افزایش بهره وری کارایی واثربخشی درکارکنان نشان دادند که نیروی
انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان و از حساسیت برخوردار است .عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش ،مهارت و
ارزشهای او است .به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت
بخش های دولتی است که برای سنجش دانش ،توانایی ،انگیزش ،رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود .در این
پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت پرداخته شد و سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه
و خالقیت در بین نیروهای انسانی و نقش تأثیرگذار مدیران در ایجاد این دو عامل بررسی شد .نتایج نشان داد که استرس به
عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی است و راهکارهایی برای کاهش استرسی را ارائه کردند.
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مطالعات خارجی
تورس و همکاران ) 2018(9در تحقیقی به مطالعه نقش عوامل مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار سازمانی پرداخته اند .نتایج
تحلیل حاصل از داده های جمع آوری شده از طریق شرکت های کوچک و متوسط به روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان
می دهد که عوامل مدیریت دانش تاثیر معناداری بر کسب مزیت رقابتی پایدار و کاهش هزینه ها دارند.
ساکیب و همکاران )2017(10در مطالعهای به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانها در اقتصادهای امروزی با
استفاده از رویکرد توصیفی پرداخته و نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد عالوه بر اینکه مدیریت دانش در جوامع امروزه نقش
مهمی در رونق کسب و کارهای ایفا مینماید تاثیر مثبت و معناداری نیز بر عملکرد آنها بر جای میگذارد.
نوواک ( )2017در مقاله ای با استفاده از رویکرد توصیفی به بررسی مدیریت دانش و عملکرد شرکتها پرداختهاند .نتایج
تحقیقات نشان میدهد مدیریت دانش بر عملکرد شرکتها (عملکرد مالی – عملکرد غیرمالی) تاثیر مثبت و معناداری بر جای
میگذارند.
یو و همکاران ) 2017(11در تحقیقی به بررسی فرایندخلق دانش و مزیت رقابتی پایدار از طریق نقش قابلیت های نوآورانه
تکنولوژیکی پرداخته اند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری بر روی داده های جمع آوری شده از
شرکت های صنعتی چینی نشان داد که فرایند خلق دانش بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر معناداری ندارد ولی فرایند خلق دانش
از طریق نقش واسطه ای قابلیت های نوآورانه تکنولوژیکی بر مزیت رقابتی پایدار به صورت غیرمستقیم تاثیرگذار است.
آندره ،دونالد ) 2015( ،در تحقیقی تحت عنوان رهبری خدمتگزار و مدیریت سرمایه انسانی :مطالعه موردی در سیتی بانک
اندونزی نشان داد که گرین لیف ابداع کننده چنین سبک رهبری است ،فلسفه آن را " توجه داشتن به دیگران و توانایی باال
برای خدمت کردن به آنان" بیان می کند و رهبران خدمتگزار را چنین تعریف می کند" :رهبران خدمتگزار روی خدمترسانی
به دیگران تأکید میکنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران میکنند تا افراد از درایت و اختیار و سالمت بیشتری برخوردار
شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند.
میرتا فرناندز و دیگران( ) 2014در تحقیقی تحت عنوان روش مشروط برای نقش سرمایه انسانی و شایستگی در مورد استراتژی
شرکت نشان دادند که کارکنان نقش مربوطه در رقابت شرکت با توجه به شایستگی های شخصی خود و سرمایه انسانی آنها
برای سازمان را تشکیل م ی دهند بازی می کند .هدف از این مقاله این است که برای ارزیابی اینکه آیا زمینه های استراتژیک
مختلف شرایط ظهور کارکنان صالحیت متفاوت است .عالوه بر این ،بر این اساس با استراتژی انتخاب تجزیه و تحلیل و اینکه تا
چه حد این صالحیت ها توضیح متفاوتی از نظر ارزش و منحصر به فرد از سرمایه انسانی است.
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بنابراین همانطور که مشاهده گردید در تحقیقات پیشین برخی تحقیقات به بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه منابع انسانی
اداره کل شرکت بیمه البرز  ،تمایز و تمرکز پرداختهاند ،اما مطالعه ای که به بررسی تاثیر مستقیم مدیریت دانش بر سرمایه
انسانی یافت نشد .همچنین این موضوع در اداره کل شرکت بیمه البرز انجام نشده است .با توجه به اینکه سطح دانش و
تکنولوژی در این شرکت بر حسب شعبات و نمایندگی های متعدد دارای پیچیدگی زیادی است و از مهمترین اهداف شرکت
حضور در سطح کشور عالوه بر بازار داخلی از طریق افزایش شعبات و نمایندگی های شرکت است .بنابراین انجام این تحقیق با
عنوان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز ضروری و دارای اهمیت می باشد.

متدولوژی پژوهش
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق:
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز.

اهداف فرعی تحقیق به صورت زیر می باشند:
 -1ارزیابی تاثیر مولفه خلق مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز
 -2ا رزیابی تاثیر مولفه جذب مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز.
 -3ارزیابی تاثیر مولفه سازماندهی دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز.
 -4ا رزیابی تاثیر مولفه ذخیره دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز.
 -5ا رزیابی تاثیر مولفه انتشار دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز.
 -6ارزیابی تاثیر مولفه کاربرد دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز.

سواالت تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
آیا مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیرمعناداری دارد؟
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سواالت فرعی تحقیق به صورت زیر می باشند:
 -1آیا مولفه خلق مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر معناداری دارد؟
 -2آیا مولفه جذب مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر معناداری دارد؟
 -3آیا مولفه سازماندهی دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر معناداری دارد؟
 -4آیا مولفه ذخیره دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر معناداری دارد؟
 -5آیا مولفه انتشار دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر معناداری دارد؟
 -6آیا مولفه کاربرد دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر معناداری دارد؟
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق:
مدیریت دانش تاثیر معناداری بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق به صورت زیر می باشند:
 -1مولفه خلق دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 -2مولفه جذب دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 -3مولفه سازما ندهی دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 -4مولفه ذخیره دانش بر ا سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 -5مولفه انتشا ر دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 -6مولفه کاربرد دانش بر سرمایه منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز سایپا تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 چارچوب مفهومی تحقیقبا توجه به فرضیه ها و هدف تحقیق که بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه منابع انسانی در شرکت بیمه البرز است ،مدل
مفهومی تحقیق بر اساس مطالعات پیشین و ادبیات نظری به صورت شکل زیر است .در این تحقیق مدیریت دانش به عنوان
متغیر مستقل و سرمایه منابع انسانی به عنوان متغیر وابسته می باشد
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خلق دانش
دانش کارکنان
جذب دانش
توانایی کارکنان
سازماندهی دانش
عملکرد کارکنان

سرمایه منابع

مدیریت

انسانی

دانش

ذخیره دانش

مهارت کارکنان
انتشار دانش
تخصص کارکنان
کاربرد دانش

شکل  -3مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
تحقیق حاضر ،از نوع هدف ،کاربردی و به جهت جمعآوری دادهها ،از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی
است .برای جمعآوری اطالعات در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیقات از روش مطالعات کتابخانهای و متون مرتبط در
مقاالت ،کتاب و سایر اسناد استفاده میشود .برای طراحی گویههای پرسشنامه ،از مطالعات پیشین استفاده شده است.
متغیرهای اصلی در این تحقیق عبارتند از :مدیریت منابع انسانی ،که دارای  5گویه است .برای اندازهگیری متغیر مدیریت دانش
از پرسشنامه استاندارد الوسون ( )2003استفاده می شود که دارای ابعاد خلق دانش ،کسب دانش ،سازماندهی دانش ،انتشار
دانش و کاربرد دانش است و دارای  20گویه میباشد.
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جدول  .4ابعاد عملیاتی متغیرها

متغیر

سرمایه منابع
انسانی
LCS

ابعاد و نماد

متغیرهای آشکار

LC1

سازمان در تالش برای افزایش دانش خود است.

LC2

سازمان در تالش برای افزایش توانایی کارکنان است.

LC3

سازمان در تالش برای ایجاد کیفیت خوب در عملکرد کارکنان خود است.

LC4

سازمان در تالش برای افزایش مهارت کارکنان خود است.

LC5

سازمان در تالش برای افزایش تخصص و استعداد کارکنان خود میباشد.
KM1

سازمان ،تبادل دانش و اطالعات بین افراد و گروهها را تشویق میکند.

خلق

KM2

سازمان به کارکنان دانشی ،پاداش میدهد.

دانش

KM3

سازمان ،سازوکارهایی برای ایجاد دانش از دانش موجود و تجارب جدید دارد.

AM1

سازمان ،سازوکارهایی برای جذب دانش از کارکنان ،مشتریان و رقبا دارد.

جذب

AM2

سازمان ،روشهای مشخصی برای تبدیل دانش به برنامه عملیاتی دارد.

دانش

AM3

سازمان ،خط مشی روشنی برای دریافت ایدههای کارکنان دارد.

OM1

سازمان خط مشی روشنی برای ثبت و روزآمد کردن دانش دارد.

سازماندهی

OM2

سازمان روندهای مشخصی برای طبقهبندی دادهها به صورتی ترکیبی و چندمنظوره دارد.

دانش

OM3

سازمان به پینشهادات دانش محور بازخورد صحیحی میدهد.

SM1

در سازمان انبارههای داده و امکانات سختافزاری برای ذخیره دانش وجود دارد.

SM2

سازمان از ابزارهای مختلفی برای ذخیره دانش افراد و کارکنان استفاده میکند.

مدیریت دانش

ذخیره

KMA

دانش

SM3

انتشار

سازمان دانش اکتسابی را در قالب کتابها و دفترچه ها چاپ و منتشر میکند.

SM4

راهکارهایی برای حق امتیاز و کپی رایت دانش ایجاد شده ،وجود دارد.

TM1

دانش سازمانی به نحوی است که کارکنان میتوانند به سادگی از آن استفاده کنند.

TM2

سازمان گزارشات زمانبندی شده برای کارکنان ،مشتریان و ذینفعان ارسال میکند.
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TM3

سازمان کتابخانه ،مخازن داده و فرمهای متنوعی برای نشر دانش دارد.

دانش

TM4

سازمان روشهای متنوعی برای توسعه دانش کارکنان و ارتقا آنها براساس دانش دارد.

FM1

سازمان سازوکارهای روشنی برای محافظت از دانش از استفاده غیرمجاز بیرونی و درونی دارد.

کاربرد

FM2

سازمان از دانش در عرصه رقابت و حل مشکالت استفاده میکند.

دانش

FM3

سازمان روشهایی برای تحلیل و ارزیابی دانش جهت ایجاد الگوهای جدید کاری دارد.

جامعه آماری ،شیوه و تعداد نمونه
جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مدیران اداره کل شرکت بیمه البراست که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی،
کارکنان شرکت انتخاب و اطالعات از طریق ابزار پرسشنامه جمعآوری میگردد .جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول
کوکران استفاده میشود .فرمول کوکران به شرح زیر است:

Z 2 pq
d2
1 2

1   Z pq 2  1
d
N


n

با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  219نفر است ،لذا تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95
درصد برابر  140نفر انتخاب خواهد شد .قلمرو مکانی یا فیزیکی تحقیق نیز اداره کل شرکت بیمه البرز واقع در شهر تهران و
بازه ی زمانی پژوهش از آبان 1398الی دی 1398است .نحوه سنجش گویههای پرسشنامهها به صورت طیف لیکرت  5گزینه-
ای از خیلی کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= 4و خیلی زیاد= 5خواهد بود.

روایی و پایایی
برای تایید روایی تحقیق ابتدا گویه های پرسشنامه توسط خبرگان موضوع مورد بررسی قرار گرفت .همچنین از روایی همگرای
تحقیق با استفاده از میانگین واریانس توسعه داده شده استفاده خواهد گردید .به منظور بررسی سازگاری درونی مدلهای
اندازه گیری از شاخص پایایی مرکب و جهت سنجش انسجام یا همسانی درونی (پایایی) متغیرهای مشاهده پذیر هر متغیر
پنهان از آلفای کرونباخ استفاده میشود .برای اندازه گیری پایایی سواالت تعداد  25پرسشنامه توسط کارکنان شرکت تکمیل
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و توسط آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفته است .مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای سرمایه انسانی ،0خلق دانش ،0
جذب دانش  ،0سازماندهی دانش  ،ذخیره دانش  ،0انتشار دانش  ،کاربرد دانش  ،0مدیریت دانش و پایایی کل برابر بدست
آمده است.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
از روش های آمارهای توصیفی و استنباطی از جمله آزمون ،میانگین ،انحراف معیار ،آلفای کرونباخ از نرم افزار  SPSSو برای
مدلسازی معادالت ساختاری از نرم افزار  Smart PLSبرای تجزیه و تحلیل دادهها و ارزیابی تاثیر مدیریت دانش سرمایه
منابع انسانی اداره کل شرکت بیمه البرز استفاده خواهد شد.
مدلسازی معادالت ساختاری روشی بسیار جامع و نیرومند از گره خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر ،بسط مدل
خطی عمومی است که به محقق این اجازه را می دهد که مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان مورد تجزیه و
تحلیل قزرار دهد.

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی

به طور کلی ،روشهایی را که از طریق آنها میتوان اطالعات جمع آوری شده را مورد تنظیم قرار داد و خالصه نمود ،آمار
توصیفی مینامند .در واقع آمار توصیفی از مجموعه روشهایی است که پردازش دادهها را فراهم میکند،تشکیل شده است.
لذا در اینقسمت خالصه ای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر مقدار) گزارش می شود .نتایج حاصل از
یافتههای توصیفی در جدول  5نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود حداقل مقدار متغیرهای تحقیق برابر با عدد
 1و حداکثر مقدار آن برابر با عدد  4می باشد .باالترین میزان میانگین برابر  3/83و پایینترین میزان میانگین برابر با 3/25
است .انحراف معیار نیز در پایینترین مقدار خود عدد  0/50و در باالترین میزان خود عدد  0/95را به خود اختصاص داده است.

جدول  .5خالصهای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (اصلی – شاخصسازی شده)
متغیرها

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

LC1

140

1

4

3/50

0/83

LC2

140

1

4

3/25

0/95

LC3

140

1

4

3/75

0/67

LC4

140

1

4

3/59

0/73
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LC5

140

1

4

3/63

0/64

LC

140

1

4

3/54

0/52

KM1

140

1

4

3/68

0/58

KM2

140

1

4

3/50

0/83

KM3

140

1

4

3/50

0/83

KM

140

1/33

4

3/56

0/64

AM1

140

2

4

3/83

0/51

AM2

140

1

4

3/75

0/61

AM3

140

1

4

3/75

0/67

AM

140

1/33

4

3/77

0/50

OM1

140

1

4

3/50

0/83

OM2

140

1

4

3/30

0/82

OM3

140

1

4

3/75

0/67

OM

140

1

4

3/51

0/62

SM1

140

1

4

3/44

0/84

SM2

140

1

4

3/31

0/88

SM3

140

1

4

3/47

0/74

SM4

140

1

4

3/25

0/95

متغیرها

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

SM

140

1/25

4

3/37

0/65

TM1

140

1

4

3/63

0/64

TM2

140

1

4

3/53

0/71

TM3

140

1

4

3/63

0/64

TM4

140

1

4

3/53

0/79
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TM

140

1

4

3/58

0/57

FM1

140

1

4

3/22

0/93

FM2

140

1

4

3/59

0/73

FM3

140

1

4

3/63

0/64

FM

140

1/33

4

3/48

0/63

منبع :یافتههای تحقیق

یافتههای استنباطی
پایایی :سنجش بارهای عاملی
بارهای عاملی بصورت محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک مولفه با آن مولفه (سازه) ارزیابی میشوند ،برای اینکه
پایایی سازه یا یک مولفه مورد قبول واقع شود مقدار آن باید بیش از  0/4باشد و در واقع واریانس بین سازه و شاخصهای آن،
از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر خواهد بود .نتایج تمامی بارهای عاملی برای خلق دانش ،جذب دانش ،سازماندهی
دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش و سرمایه های انسانی بیش از  0/50می باشد ،بنابراین پایایی سازه ها قابل
قبول است .همچنین چنانچه مقدار بار عاملی کمتر از  0/7بوده ولی تعداد مشاهدهپذیرها کم (دو یا سه) بوده و  AVEمتغیر
مربوطه باالی  0/5باشد ،میتوان متغیر مشاهدهپذیر را در مدل اندازهگیری انعکاسی حفظ نمود (محسنین و اسفیدانی.)1393 ،

جدول  .6ضرایب بارهای عاملی

مولفهها

زیرمولفهها

خلق دانش

جذب دانش
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عالئم

بارهای عاملی

KM1

0/616

KM2

0/941

KM3

0/941

KM

0/842

AM1

0/854

AM2

0/902

AM3

0/778
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AM

0/779

OM1

0/767

OM2

0/868

OM3

0/740

OM

0/909

SM1

0/797

SM2

0/850

SM3

0/691

SM4

0/723

SM

0/887

TM1

0/927

TM2

0/809

TM3

0/927

TM4

0/663

TM

0/879

FM1

0/874

FM2

0/726

FM3

0/811

FM

0/815

تخصص

LC1

0/711

توانایی

LC2

0/742

مهارت

LC3

0/636

عملکرد

LC4

0/531

تخصص کارکنان

LC5

0/766

سازماندهی دانش

ذخیره دانش
مدیریت دانش

انتشار دانش

کاربرد دانش

سرمایه
انسانی

های

منبع :یافتههای تحقیق
در مدل معادالت ساختاری پس از مشخص نمودن میزان پایایی مربوط به هر بعد ،با استفاده از ضرایب بارهای عاملی ،از
شاخص پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده می شود .در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالی  0/7شود،
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مدلهای اندازهگیری ،از پایداری درونی مناسب برخوردارند و اگر این مقدار کمتر از 0/6باشد ،فقدان پایایی را نشان میدهد.
مقدار شاخص آلفای کرونباخ برای هر یک از مولفه های مدیریت دانش و سرمایه های انسانی بیش از  0/70است ،در نتیجه
پایایی مولفه های و سواالت آن مورد تایید قرار می گیرد .در نهایت جهت بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج
شده12استفاده شده است.
میانگین واریانس استخراج شده نشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود است.
فورنل و الکر این معیار را برای سنجش روایی همگرا معرفی کردند و اظهار داشتند که در مورد مقدار بحرانی عدد  0/5است.
بدین معنی که مقدار باالی  0/5روایی همگرای قابل قبول را نشان میدهد .مقادیر به دست آمده برای شاخص ( )AVEبرای
متغیرهای تحقیق باالی  0/5است که این امر حاکی از روایی همگرای قابل قبول است .مقدار شاخص پایایی مرکب برای مولفه
های مدیریت دانش و سرمایه های انسانی بیش از  0/80بوده ،از اینرو پایای متغیرها و سازه های آن از نظر هر سه شاخص
مورد تایید قرار می گیرد و مناسب است.

جدول  .7شاخص پایایی مرکب و آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجی

متغیرها

میانگین واریانس

شاخص پایایی مرکب

شاخص آلفای کرونباخ

کاربرد دانش

0/649

0/846

0/731

جذب دانش

0/715

0/882

0/799

خلق دانش

0/716

0/879

0/779

سازماندهی دانش

0/629

0/835

0/702

انتشار دانش

0/699

0/901

0/749

ذخیره دانش

0/589

0/85

0/765

سرمایه های انسانی

0/524

0/81

0/706

منبع :یافتههای تحقیق

12

Average Variance Extracted
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برازش مدل ساختاری
برای ارزیابی برازش مدل ساختاری باید مقدار ضریب تی ( )tبیش از  1/96در سطح اطمینان  95درصد باشد تا معنادار بودن
مورد تایید قرار بگیرد .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود کمترین مقدار ضریب تی برابر  7/06دانش کازکنان و
بیشترین مقدار برابر  67/85از مولفه های ذخیره دانش است .از اینرو سازه مدل ساختاری دارای برازش مناسب است.

جدول  .8معناداری بارهای عاملی
مولفهها

زیرمولفهها

خلق دانش

جذب دانش

سازماندهی دانش

مدیریت دانش

ذخیره دانش

انتشار دانش
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نماد

بارهای عاملی

KM1

12/25

KM2

17/23

KM3

17/23

KM

16/37

AM1

27/46

AM2

49/24

AM3

15/97

AM

8/05

OM1

22/89

OM2

45/77

OM3

14/57

OM

31/06

SM1

29/53

SM2

44/32

SM3

14/19

SM4

34/04

SM

67/85

TM1

114/84

TM2

27/74

TM3

114/84

TM4

12/51
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TM

9/69

FM1

44/67

FM2

14/62

FM3

9/81

FM

34/47

دانش کارکنان

LC1

17/90

توانایی کارکنان

LC2

27/09

مهارت کارکنان

LC3

9/16

عملکرد کارکنان

LC4

7/06

تخصص کارکنان

LC5

22/80

کاربرد دانش

سرمایه
انسانی

های
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شکل  .4مقادیر  tبرای متغیرهای تحقیق

برازش مدل کلی
در رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی برازش مدل کلی از معیاری به نام  GOFکه از طریق گرفتن ریشه مجذور
از متوسط اشتراک برای همه سازهها و متوسط  R2مربوط به همه سازههای دورنزا بدست می آید ،استفاده میشود .معیار
 GOFبا به صورت زیر به دست میآید .این معیار از طریق فرمول زیر به دست میآید .اگر مقدار آن بیش از  0/1باشد قابل
قبول خواهد بود ،مقدار  GOFمحاسبه شده برای مدل مربوط به تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های انسانی  ،مقدار 0/779
می باشد و نشانگر برازش خیلی قوی برای مدل را دارد.

GOF  Communality  R 2  0.648  0.936  0.779

ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
در جدول  9ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها نشان داده شده است .در نتیجهگیری از چنین آزمونهایی که در آنها
رابطۀ بین دو متغیر مورد بررسی قرار میگیرد ،چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از  0/25به دست آید ،رابطۀ بین
دو متغیر ضعیف ارزیابی میشود و چنانچه مقدار این ضریب در دامنۀ  0/60-0/25قرار گیرد ،این رابطۀ متوسط و در صورتی
که این رابطۀ بیش از  0/6باشد ،به این معنا است که رابطۀ قوی بین دو متغیر وجود دارد .همانطور که مشاهده میشود اغلب
بین ضرایب متغیرهای پنهان (مکنون) همبستگی متوسط و قوی وجود دارد و بیش از  0/54است .بیشترین مقدار ضریب
همبستگی برابر  0/962بین مدیریت دانش و سرمایه های انسانی است.
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جدول  .9ماتریس همبستگی بین متغیرهای پنهان
همبستگی

کابرد

جذب

خلق

سازماندهی

انتشار

ذخیره

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش

کابرد دانش

1

جذب دانش

0/549

1

خلق دانش

0/573

0/558

1

سازماندهی دانش

0/661

0/712

0/803

1

انتشار دانش

0/84

0/657

0/64

0/631

1

ذخیره دانش

0/676

0/569

0/757

0/78

0/729

1

سرمایه های انسانی

0/837

0/740

0/808

0/868

0/84

0/85

همبستگی

سرمایه های انسانی

سرمایه های انسانی

1

مدیریت دانش

0/962

سرمایه
های
انسانی

1

مدیریت دانش

1

منبع :یافتههای تحقیق

آزمودن فرضیهها
نتایج نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در جدول شماره  10خالصه شده است .مقدار تی برای تمامی مسیرها بیش از
 1/96است .از اینرو همه فرضیه ها مورد تایید قرار می گیرد.
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جدول  .10ضرایب مسیر و معناداری آنها
مسیرها

T-Value

ضرایب مسیر

نتایج فرضیه ها

تاثیر سازماندهی دانش بر سرمایه های انسانی

3/53

0/208

تایید

تاثیر ذخیره دانش بر سرمایه های انسانی

5/05

0/192

تایید

تاثیر کاربرد دانش بر سرمایه های انسانی

4/55

0/294

تایید

تاثیر جذب دانش بر سرمایه های انسانی

4/05

0/152

تایید

تاثیر انتشار دانش بر سرمایه های انسانی

2/06

0/113

تایید

تاثیر خلق دانش بر سرمایه های انسانی

3/31

0/169

تایید

تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های انسانی

67/96

0/963

تایید
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شکل  .5ضرایب مسیر برای متغیرهای تحقیق

بر اساس نتایج به دست آمده شرح فرضیات تحقیق به صورت زیر است.
فرضیه اصلی تحقیق :مولفه مدیریت دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج بیانگر این است که
مدیریت دانش با ضریب مسیر  0/963بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر به ازای یک واحد
افزایش در مدیریت دانش ،سرمایه های انسانی به اندازه  96درصد افزایش خواهد یافت.
فرضیه فرعی اول تحقیق مولفه خلق دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج بیانگر این است که
خلق دانش با ضریب مسیر  0/169بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر به ازای یک واحد
افزایش در خلق دانش ،سرمایه های انسانی به اندازه  17درصد افزایش خواهد یافت.
فرضیه فرعی دوم تحقیق :مولفه جذب دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج نشان میدهد خلق
دانش با ضریب مسیر  0/152بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در
جذب دانش ،سرمایه های انسانی به اندازه  15درصد افزایش خواهد یافت.
فرضیه فرعی سوم تحقیق :مولفه سازماندهی دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مولفه سازماندهی
دانش با ضریب مسیر  0/208بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در
سازماندهی دانش ،سرمایه های انسانی به اندازه  20درصد افزایش خواهد یافت.
فرضیه فرعی چهارم تحقیق :مولفه ذخیره دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مولفه ذخیره دانش با
ضریب مسیر  0/192بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در ذخیره
دانش ،سرمایه های انسانی به اندازه  19درصد افزایش خواهد یافت.
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فرضیه فرعی پنجم تحقیق :مولفه انتشار د انش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مولفه انتشار دانش با
ضریب مسیر  0/113بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در انتشار
دانش ،سرمایه های انسانی به اندازه  11درصد افزایش خواهد یافت.
فرضیه فرعی ششم تحقیق :مولفه کاربرد دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مولفه کاربرد دانش با
ضریب مسیر  0/294بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در کاربرد
دانش ،سرمایه های انسانی به اندازه  29درصد افزایش خواهد یافت.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
مدیریت دانش ،مدیریت دانایی به معنای در دسترس قرار دادن اطالعات نظامند و تحقیقات علمی است ،به گونهای که به
هنگام نیاز در اختیار افرادی که به ان نیاز دارند ،قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام
دهند .در این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه های انسانی در شرکت بیمه البرز پرداخته شد و نتایج بیانگر این
است که مدیریت دانش و مولفه های آن بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرایند خلق دانش در سازمان ،شا مل مراحل و اجزاء مختلفی می باشد که طی آن از طریق فرایندهای جامعه پذیری ،درونی
سازی ،برونی سازی و تلفیق دانش جدید به صورت دانشآشکار و یا ضمنی خلق می شود .پیشبرد این فرایندها در جهت اهداف
نیاز به وجود محیطی مناسب جهت تعامل و تبادل نظر میان کارکنان می باشد .تحقیقات نشان میدهد که مدیریت دانش،
سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و بهبود عملکرد خودتوانا میکند و هرچه خلق دانش با کیفیت بیشتری انجام گیرد،
مزیت رقابتی سازمان در سطح باالتری صورت خواهد گرفت و این امر سبب توانایی بهتر کارکنان خواهد شد .از اینرو مولفه
خلق دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ظرفیت جذب به عنوان قابلیت ذاتی سازمان فرایندهای کاری محسوب میشود که شرکت برای تعیین ،شبیهسازی ،تبدیل و به
کارگیری دانش خارجی به کار گرفته است .قابلیت پویا نیز به ظرفیت سازمان برای ایجاد ،گسترش و بهبود منابع اشاره میکند
که از قابلیت ذاتی متمایز است و تواناییهای سازمانی برای بازسازی قابلیتهای دیگر را مدنظر قرار میدهداز آنجایی که
سرمایه های انسانی اغلب تحت تأثیر عواملی چون کارآمدی سازمان ،اندازه و مقیاس فعالیت ،محیط و تجربه جمعی (منحنی
یادگیری) قرار دارد ،لذا ظرفیت جذب دانش میتواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد .بنابراین مولفه جذب دانش بر سرمایه
های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
از مهمترین اهداف هر سازمانی دانش شناسی است و هدف آن ایجاد زمینه ای مناسب برای آسان کردن دسترسی به منابع
اطالعات ی مختلف با توجه به نیازها ،شرایط و فناوی های زمانی  ،می باشد .با توجه به اینکه دانش مختلف و فراوانی در شرکت
بیمه البرز در خصوص انواع خدمات بیمه ای وجود دارد ،همچنین سازماندهی دانش ،موجب افزایش کیفیت و کارایی و کاهش
هزینهها می گردد .مولفه سازماندهی دانش برسرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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از بخش های مهم مدیریت دانش ،ذخیره سازی مناسب آن است و از بدین روش امکان دسترسی سایر کارکنان شرکت و
سازمان برای دانش های ضمنی و آشکار را ایجاد می کند و باعث کسب مهارت کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی شود .مولفه
ذخیره دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .درشرکت بیمه البرز فرایند ذخیره دانش عمدتا در مستندات،
مدارک و سیستم های نرم افزاری جمع آوری و ذخیره می شود و از این طریق در صورت نیاز به دانش ،افراد از طریق سیستم
های مختلف به آن دسترسی پیدا می نمایند.
از فعالیت های مهم و اصلی در حوزه مدیریت دانش ،روش به اشتراک گذاری دانش است ،زیرا با بکارگیری آن کارکنان توانایی
خود راجهت بهبود مزیت رقابتی سازمان ایفای افزایش می دهند ..نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از شرکت
بیمه البرز بیانگر این است که مولفه انتشار دانش بر سرمایه های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
بی تردیدعدم بکارگیری دانش و اطالعات جمع آوری شده در سازمان و شرکت ها همواره موجب هزینه های زیادی برای
اشتباهات در فرایند تولید می شود و کلیه فرایندهای قبلی مدیریت دانش بدون استفاده باقی می مانند و باعث کاهش
اثربخشی و کارایی مدیریت دانش در سازمان خواهد شد .نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که مولفه کاربرد دانش بر اسرمایه
های انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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