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چکیده
عملکرد سازمانها را نمی توان صرفاً بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشاان داد اسا
ارزش بازاری شرکتها و مؤسسات مالی را عمدتاً داراییهای غیرمالی که به آن های ها دارایی نامشهود یا سرمایه هاای فکاری
اطالق میشود تعیین میکند .بر این اساس تحقیقِ حاضر با هدف شناسایی تأثیرِ ابعاد سرمایه فکری و تأثیر آنهاا بار عملکارد
سازمانی در بیمارستان حضرت آی اله العظمی گلپایگانی قم انجام شد اس  .هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه
فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان حضرت آی اله العظمی گلپایگانی (ر ) شهر قم بود .روش تحقیق مدل ساازی
معادالت ساختاری بود که به روش میدانی و ابزار پرسشنامه ای انجام شد .جامعه آماری ایان تحقیاق را کارکناان بیمارساتان
حضرت آی اله گلپایگانی (ر ) شهر قم به تعداد  502نفر تشکیل می دادند که نمونه گیری به صورت تصادفی سااد انتااا
شدند .برای انداز گیری سرمایه فکری و سنجش عملکرد از پرسشنامه بونیتس )6991( 6و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه
هرسی و گلداسمی  5استفاد شد .یافته های تحقیق نشان داد که بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی کارکناان بیمارساتان
آی اله گلپایگانی قم رابطه مثب و معناداری وجود دارد در حاالی کاه باین سارمایه سااختاری و سارمایه رابطاه ای در ایان
بیمارستان رابطه معنادار وجود ندارد .بنابراین می توان نتیجه گرف که تقوی سرمایه انسانی کارکنان منجر به افزایش بهباود
عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان می شود.
کلید واژه ها :سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای بهبود عملکرد سازمانی.
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مقدمه
سرمایه های فکری در یك سازمان داراییهایی هستند که ارزش آنها با به اشتراك گذاشتن با دیگران و گذش زمان افازایش
می یابند .بیمارستان ها و مراکز درمانی مهمترین مراکز ارئه خدمات سامم محساو مای شاوند کاه مادیری داراییهاای
ناملموس در آنها از اهمی باالیی برخوردار اس  .برای جلوگیری از بین رفتن تمشها و هزینه ها می بایسا ناسا میازان
اهمی هر یك از ابعاد سرمایه های فکری بیمارستانها شناسایی شد سپس در جه رشد و مدیری آنها اقدام نماود .اماروز
سرمایه فکری و داراییهای نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقی شرک ها و سازمان ها میباشند حرفه حسابداری هنوز
چالشهای مربوط با انداز گیری و گزارشگری نتایج واحدهای دانش بنیان را رفع نکرد اس  .مشکل انداز گیری و گزارشگری
سرمایه فکری دامنه بینالمللی دارد و سرمایه فکری نامشهود اس و نمیتوان آنرا بصورت صاحیحی اناداز گیاری نماود اماا
سازمان ها و شرک ها باید از روشهایی در جه افزایش ارزش سهامداران استفاد نمایند .بر اساس تئوری سارمایه فکاری
مهم ترین نقش سرمایه فکری تولید و ارایه خدمات دارای ارزش افزود از طرق مدیری فعال منابع نامشهود میباشد که تأثیر
مثبتی بر عملکرد سازمانی شرک ها دارد .در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه فکری تشریح خواهد شاد و در نهایا باه اهمیا
سرمایه فکری و مدلهای انداز گیری آن اشار خواهد شد.
بیان مسأله
سرمایههای فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال ماتلف در فرآیند توسعه اقتصادی مدیریتی تکنولوژیکی
و اجتماعی به ایفای نقش میپردازد .انقم حاصله در تکنولوژی اطمعات اهمی در حال افزایش دانش و اقتصاد مبتنی بار
دانش الگوهای در حال تغییر ایجاد جامعه شبکهای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کنند مزی
رقابتی از جمله مواردی هستند که موجبات افزایش اهمی سرمایه فکری در سازمانها را بیش از پایش فاراهم کارد اسا .
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بود اس و تعاریف ماتلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاد قرار گرفته اس  .بسیاری
تمایل دارند از اصطمحاتی مانند داراییها منابع یا محركهای عملکرد به جای سرمایه استفاد کنند .این گرو واژ فکری را
با کلماتی مانند نامشهود برمبنای دانش یا غیرمالی جایگزین میکنند .سرمایه فکری به مجماو دانشاها و تواناییهاای هماه
کارکنان اطمق میشود که منجر به ایجاد ثروت برای سازمانی میشود .به عبارت دیگر سرمایه های فکری بهصورت گروهی
از داراییهای دانش محور تعریف میشوند که به یك سازمان اختصاص دارند و جزء ویژگیهای آن سازمان محسو میشوند و
بهطور قابل ممحضهای از طریق افزایش سطح ارزش افزود برای ذینفعان کلیدی به بهبود وضعی رقاابتی ساازمان منجار
میشوند (هوانگ و لوثر  .)5001از نظر محققان و صاحب نظران متعدد سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانی سارمایه
ساختاری وسرمایه مشتری (رابطهای) میباشد .اصطمح سرمایه فکری را ناستین بار جان کن گالبرای در سال  6919مطرح
کرد .پیش از آن پیتر دراکر اصطمح گارگران دانشی را به کار برد بود .در تعریفی ساد سرمایه فکری عبارت اس از تفاوت
بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییهای یك شرک  .طبق این تعریف سرمایه فکری شامل فرایندها و داراییهایی اس
که معموالً در ترازنامه منعکس نمیشوند .انداز گیری سرمایه فکری از دو جنبه دارای اهمی اس یکی درون سازمانی که
هدف از آن تاصیص بهتر منابع در راستای کارایی و به حداقل رساندن هزینههای سازمان اس ؛ دیگری برون سازمانی؛ کاه
هدف از آن در دسترس قرار دادن اطمعات سرمایه گذاریهای موجود و بالقو سازمان برای پیش بینی رشد آیند و نیز برنامه
ریزیهای بلندمدت اس  .استوارت  6اعتقاد دارد سرمایه فکری مجموعهای از دانش اطمعات داراییهاای فکاری تجرباه
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رقاب و یادگیری سازمانی اس که میتواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود .در واقع سرمایه فکری همه کارکنان دانش
سازمانی و منابع انسانی گرو های هم سطح و تواناییهای آنها را در ایجاد ارزش افزود در بر میگیرد و باعث ایجااد مناافع
رقابتی مستمر میشود .ادوینسون و مالون سرمایه فکری را اطمعات و دانش به کار رفته برای کار کردن جه ایجاد ارزش
تعریف میکنند .بهبود مستمر عملکرد سازمانها نیروی عظیم هم افزایی ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برناماه
رشد و توسعه و ایجاد فرص های تعالی سازمانی شود .دول ها و سازمانها و مؤسسات تمش جلاو برناد ای را در ایان ماورد
اعمال میکنند .بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرف و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهاای پایش روی
سازمان و کسب بازخور و اطم از میزان اجرا سیاس های تدوین شد و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند بهبود
مستمر عملکرد میسر ناواهد شد .تمامی موارد مذکور بدون انداز گیری و ارزیابی امکان پذیر نیس  .لارد کلاوین فیزیکادان
انگلیسی در مورد ضرورت انداز گیری میگوید« :هر گا توانستیم آنچه دربار آن صحب میکنیم اناداز گرفتاه و در قالاب
اعداد و ارقام بیان نماییم میتوانیم ادعا کنیم دربار موضو مورد بحث چیزهایی می دانیم .در غیر این صورت آگاهی و دانش
ما ناقص بود و هرگز به مرحله بلوغ ناواهد رسید» علم مدیری نیز مبین مطالب مذکور اسا (اناواری رساتمی و رساتمی
 .)6385هر چه را که نتوانیم انداز گیری کنیم نمیتوانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مادیری آن امکاان
پذیر ناواهد بود .موضو اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی عملکرد اس و بهبود آن مستلزم انداز گیری اس و از
این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمیباشد .در کنار توجه به سرمایههای نامشهود در اکثر سازمانهای
جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش میباشند .عملکرد سازمانترمیم گسترد ای
هم از دریافتیهای غیر ملموس همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی عینی و ملموس هم چون نتاایج اقتصاادی و
مالی اس  .مؤسسات و سازمانها و دستگا های اجرایی با هر مأموری رسال اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یاك
قلمرو ملی و یا بین المللی عمل میکنند و ملزم به پاساگویی به مشتریان اربا رجاو و ذینفعاان هساتند تاا شارکتی کاه
هدفش سودآوری و رضای مشتری اس و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمك به تحقیاق
اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داد پاساگو باشند .بنابراین بررسی نتایج عملکرد یك فرایند مهم راهبردی تلقی میشود.
کیفی و اثرباشی مدیری و عملکرد آن عامل تعیین کنند و حیاتی تحقق برنامههای توسعه و رفا جامعه اس  .ارائه خدمات
و تولید محصوالت متعدد و تأمین هزینهها از محل منابع حساسی کافی را برای بررسی تحقق اهداف بهبود مستمر کیفی
ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان عملکرد سازمان و مدیری کارکنان را ایجاد کارد اسا  .در صاورتی کاه ارزیاابی
عملکرد با دیدگا فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود در باش دولتی موجب ارتقا و پاساگویی دستگا های اجرایی و
اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثرباشی دول میشود .در باش غیر دولتی نیز موجب ارتقای مدیری منابع
رضای مشتری کمك به توسعه ملی ایجاد قابلی های جدید پایداری و ارتقای کمس جهانی شرک ها و مؤسسات میشود
(گاپتا .)5000
مبانی و چارچوب نظری تحقیق
سرمایه فکری یك مفهوم چند رشته ای اس و فهم و درك آن در رشته های مرتبط با کسب و کاار و تجاارت متناو اسا
(هوانگ و لوثر  .) 5001در خصوص میزان شناخ ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد .سرمایه هاای فکاری
اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال ماتلف در فرآیند توسعه اقتصاادی مادیریتی تکنولاوژیکی و اجتمااعی باه
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ایفای نقش می پردازد .انقم حاصله در تکنولوژی اطمعات اهمی در حال افزایش دانش و اقتصاد مبتنی بار داناش الگاو
های در حال تغییر ایجاد جامعه شبکه ای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کنند مزی رقاابتی از
جمله مواردی هستند که موجبات افزایش اهمی سرمایه فکری در شرک ها را بایش از پایش فاراهم کارد اسا ( اناواری
رستمی و رستمی .)6385
سرمایه فکری
سرمایه فکری به مجمو دانشها و تواناییهای همه کارکنان اطمق می شود که منجر به ایجاد ثروت برای سازمانی می شاود.
به عبارت دیگر سرمایه های فکری به صورت گروهی از داراییهای دانش محور تعریف می شوند که به یك سازمان اختصاص
دارند و جزء ویژگیهای آن سازمان محسو می شوند و بطور قابل ممحضه ای از طریق افازایش ساطح ارزش افازود بارای
ذینفعان کلیدی به بهبود وضعی رقابتی سازمان منجر میشوند (گاپتا .)5000 6سرمایه فکری شامل همه فراینادها و دارایای
هایی می شود که معموالً در ترازنامه نشان داد نمی شود و همچنین شامل همه دارایی های ناملموسی می شود که در روش
حسابداری مدرن مورد توجه قرار داد می شوند (بنتیس .)6998 5ابعاد سرمایه فکری را شامل ابعادی همچون سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بیان می کند .اصطمح سرمایه فکری را ناستین بار جان کن گالبرای  3در ساال 6919
مطرح کرد .پیش از آن پیتر دراکر 4اصطالح کارگران دانشی را به کار برد بود .در تعریفی ساد سرمایه فکری عبارت اس از
تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی های یك شرک  .طبق این تعریف سرمایه فکری شامل فرایند هاا و دارایای
هایی اس که معموالً در ترازنامه منعکس نمی شوند (فروغی و حسین پور .)6393
انداز گیری سرمایه فکری از دو جنبه دارای اهمی اس یکی درون ساازمانی کاه هادف از آن تاصایص بهتار مناابع در
راستای کارایی و به ح داقل رساندن هزینه های سازمان اس ؛ دیگری برون سازمانی؛ که هدف از آن در دسترس قارار دادن
اطالعات سرمایه گذاری های موجود و بالقو سازمان برای پیش بینی رشد آیناد و نیاز برناماه ریازی هاای بلندمادت اسا .
استوارت 2اعتقاد دارد سرمایه فکری مجموعه ای از دانش اطمعات دارایی های فکری تجربه رقاب و یاادگیری ساازمانی
اس که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود .در واقع سرمایه فکری همه کارکنان دانش سازمانی و منابع انساانی
گرو های هم سطح و توانایی های آن ها را در ایجاد ارزش افزود در بر می گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می شود
(قلیچ لی  .)6382ادوینسون و مالون 1سرمایه فکری را اطمعات و دانش به کار رفته برای کار کاردن جها ایجااد ارزش
تعریف می کنند (مهرمنش و امینی .)6396
بهبود مستمر عملکرد سازمانها نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و
ایجاد فرص های تعالی سازمانی شود .دول ها و سازمان ها و موسسات تالش جلو برند ای را در این مورد اعمال می کنناد
(ابیلی و موفقی  .)6385بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرف و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش
1

Gupta
Bontis
3
Galbraith
4
Peter Drucher
5
Estevard
6
Edvinson And Malone
2

69

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،22زمستان (9318جلد پنجم)

روی سازما ن و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرا سیاس های تدوین شد و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارناد
بهبود مستمر عملکرد میسر ناواهد شد .تمامی موارد مذکور بدون انداز گیری و ارزیابی امکان پذیر نیس (ابیلای و ماوفقی
 .)6385لرد کلوین 6فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت انداز گیری می گوید« :هر گا توانستیم آنچه دربار آن صحب می
کنیم انداز گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم دربار موضو مورد بحث چیزهایی مای دانایم .در
غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بود و هرگز به مرحله بلوغ ناواهد رسید« علم مدیری نیاز مباین مطالاب ماذکور
اس  .هر چه را که نتوانیم انداز گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنایم مادیری آن امکاان
پذیر ناواهد بود (اکبری  .)6392موضو اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی عملکرد اس و بهبود آن مستلزم انداز
گیری اس و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد (رحیمی .)5001
یکی از کاربردی ترین تعاریف سارمایه فکری توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارایه شد اس و آن عبارت اس از
ارزش اقتصادی دو دسته از داراییهای ناملموس هر شرک  :6سرمایه ساازمانی (ساختاری)  :5سرمایه انسانی که شامل مناابع
انسانی درون سازمان (یعنی پرسنل سازمان)  :3مناابع انساانی بیرون سازمان یعنی مشتریان و تامین کنندگان اساا  .اغلاب
اصطمح «سرمایه فکری» مترادف با «داراییهاای ناملموس» در نظر گرفته می شود .در مدلی به ناام جایگاا ارزش سارمایه
فکری متشاکل از سه جزء اصلی دانسته شد که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشند .این اجزاء سه گانه عبارتند از:
الف -سرمایه انسانی
سرمایۀ انسانی شالودۀ سرمایۀ فکری را تشکیل می دهد و عنصر اصلی برای اجرای کارکردهای مربوط به سرمایۀ فکری اس .
این سرمایه نمایانگر یك منبع مستمر تجدید و نوآوری برای سازمان محسو شد که توانایی درك موضوعات را داشته و قادر
اس از تجاربی که کسب میکند مزی بیافرینند .مؤلفه های سرمایه انسانی طبق نظر مون و کیم )5001( 5به سه بُعد تقسایم
می شوند:
 -6توانایی کارکنان :شامل شایستگی های فردی مهارتهای افراد و سرمایه گذاری سازمان در سرمایه انسانی اس .
 -5پایداری کارکنان :در درجۀ اول اشار به نگهداری و حفظ کارکنان دارد .جابجایی داوطلبانه می تواند تهدیادی بارای
سازمان به عنوان از دس دادنِ دانش انباشته شدۀ کارکنانی که سازمان را ترك مای کنناد باشاد .بار ایان اسااس
سازمانها باید در حفظ کارکنان پیشگام باشند.
 -3رضای کارکنان :مجموعه ای از احساسات و باورهاس که افراد در مشاغل کنونی خود دارند .رضای کلی کارکناان
در ارتباط مثبتی با رضای شغلی و تعهد سازمانی اس که منعکس کنند تفاوت بین آنچه که کارکنان از شغل خاود
میاواهند و آنچه که آنرا درك کردهاند می باشد (مون و کیم .)5001
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ب -سرمایه ساختاری (سازمانی)
سرمایۀ ساختاری اشار به ساختارها و فرایندهای موجود در درون سازمان دارد که کارکنان از آنها استفاد کرد و از این طریق
دانش و مهارت هایشان را به کار می گیرند .این سرمایه شامل مکانیزم ها و ساختارهایی اس که نقش اصلی آن در حمای از
کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینۀ فکری و از سویی عملکرد بهینه در کسب وکار می باشد .در حقیق این سرمایه شامل
تمامی ماازن دانشی غیرانسانی در یك سازمان مانند پایگا داد ها فرایندها استراتژیها و چارتهای ساازمانی اسا کاه باه
سازمان ارزشی فراتر از داراییهای فیزیکی می باشد .برخمف سرمایۀ انسانی سرمایۀ ساختاری کاممً تح مالکیا شارک
اس و می توان از آن برای دستیابی به اهداف تجاری شرک سود برد .مؤلفه های سرمایه ساختاری طبق نظار ماون و کایم
( )5001به چهار بُعد تقسیم می شوند:
 -6فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی همان ارزشهای اساسی باورها و اصول اخمقی در یك سازمان اسا کاه نقاش
مهمی در نظام مدیری سازمان ایفا می کند (مبینی و همکاران  )6396و فرهنگی اس که در آن خمقی و نوآوری
ارزش شمرد می شود به کارکنان اجازۀ تمش و خطا و یادگیری داد می شود فضای حاکم بر سازمان به گونه ای
اس که تمام افراد با شور و شوق تمام در پی یادگیری و انتقال آموخته هایشان به دیگران هستند و بر اساس سهمی
که در رشد دانش و سازمان داشته اند مورد ارزیابی و تشویق قرار می گیرند (نیازآذری و عمویی .)6381
 -5سیستمهای اطمعاتی :به فناوری اطمعاتی یك سازمان اشار دارد که برای مدیری صاحیح و کامال داناش در آن
سازمان به کار می رود.
 -3فرایندهای سازمان :اشار به شیو های انجام فعالیتهای سازمانی دارد که در آنها افراد از منابع اطمعااتی موجاود در
محیط کاری استفاد کرد و وظایف را به بهترین نحو انجام می دهند (هابلی و کرین).6
 -4مالکی فکری :مالکی فکری نوعی دارایی میباشد که از طریق ثب اختراعات و عمیم تجاری در هار ساازمان باه
دس می آید .به تازگی افزایش نرخ تجاری سازی حقوق مالکی فکری از سوی سازمانها اهمی راهبردهای انتقال
دانش و فناوری برای سرع باشیدن در کشف اید ها و بهر برداری از فرصتهای کارآفرینانه بیش از پیش برجسته
شد اس (سیجر .5)5000
ج -سرمایه مشتری (ارتباطی یا رابطه ای)
این سرمایه جزئی اساسی از سرمایۀ فکری محسو شد و عباارت اسا از ارزش جاساازی شاد و موجاود در کاناال هاای
بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق شرکتها کسب وکارشان را هدای می کنند .این سرمایه در مقایسه با سارمایۀ انساانی و
ساختاری در تحقق ارزشهای شرک اثری مستقیم تری داشته و عاملی بسیار حیاتی محسو میشود (چن) .3روس و همکاران
سرمایه های رابطه ای را عبارت از ارتباط مابین سازمان و سهامداران خارجی و همینطور داشتن ارتباط حسنه با تأمین کنندگان
میدانند .مؤلفه های سرمایه رابطه ای طبق نظر مون و کیم به دو بُعد تقسیم می شوند:
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 -6مشتریان :مشتری شاص یا شرکتی اس که کاالها و خدمات را خریداری میکند .به اعتقاد بُنتیس مهمتارین جازء
سرمایه رابطه ای مشتری اس به خاطر اینکه موفقی یك سازمان در گرو سرمایه مشتری آن اس .
 -5جامعه :شامل عرضه کنندگان سهامداران دول مجامع علمی و اطم رسانی اس .
عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی مفهومی چند بُعدی اس که دارای شاخصهای اداری میباشد از قبیل :شااخص ماالی بازاریاابی و مناساب
بودن محصول (خدمات) که باید رشد و سود مناسبی داشته باشد و به وسیلۀ شاخصهای عینی یا ذهنی می تواند انداز گیاری
شود (هریس و داوز) .6عملکرد سازمان عبارت اس از دستیابی به اهداف سازمانی و اجتمااعی یاا فراتار رفاتن از آن و انجاام
مسؤولی هایی که بر عهدۀ افراد گذاشته شد اس .
سرمایه فکری یك داناش ساازمان ی وسیع و گساترد اس که منحصر به فرد برای هر سازمان اس که به آن اجااز مای
دهد تا به طور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد (بونتیس) و از آنجااا کااه بیمارساتان یکای از سازمانهااای
بسایار حیاتی در ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی می باشاد که برای تامین و ارتقای سمم جامعه تمش می کناد مانناد
هار سازمان دیگر قابلیا اساتفاد از سارمایه فکار ی باه منظور ارزش سازمانی را دارد (مك کی) .5سرمایه فکری به دلیال
اهمی عناصر تشکیل دهند آن (سرمایه انسانی سرمایه سااختاری و سارمایه مشاتری) تااثیر قابال تاوجهی باار عملکاارد
بیمارساتان هاا خواهاد داش به عنوان یکای از روش هاا ی سانجش عملکارد سازمانی در دو سطح تعالی سازمانی میتواناد
فوایاد فراوانی برای سازمان در راساتای تقویا و تعاالی در پی داشته باشد (مك کاردی) 3و این در حالی اس کاه نحااو و
چگونگی مدیری بر اطمعاات و داناش نیاز از جملاه معیارهای مهم در باش توانمندسااازها ی ماادل تعااالی ساازمانی
محسو میشود که در ارزیابی ساازمان هاا مورد توجه و تجزیه قارار مای گیرد (سیتارمن).4
اهمیت و اهداف تحقیق
اهمی سرمایه فکری به عنوان منبعی مهم در سازمانها و نیز به جه تأثیری که می تواند بر عملکرد شارکتها داشاته باشاد
مورد توجه محققان بسیاری در سراسر جهان قرار گرفته و بررسی می شود (چانگ  .)5001یکی از مهمترین جنبه های مرتبط
با سرمایه فکری ارزشیابی آن و بررسی ارتباط آن با عملکرد مالی شرکتهاس (چونگ  .)5008که این تحقیاق نیاز ساعی در
بررسی این مورد با بکارگیری روش ضریب ارزش افزود فکری دارد .دستاورد این تحقیق به ادبیات موجود در زمیناه سارمایه
فکری می افزاید چرا که :از یك سو به دنبال کسب شواهد تجربی برای حمای از ارتباط بین سرمایه فکری و عملکارد ماالی
سازمان بود از سوی دیگر آگاهی تحلیلگران مالی سرمایه گذاران حساابداران مادیران و  ...را در زمیناه سارمایه فکاری
افزایش می دهد و چه بسا منجر به احساس نیاز به شمول گزارش سرمایه فکری در گزارشگری مالی شرک ها گردد.
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پیشینه پژوهش
پژوهش های داخلی
نوروزی چشمه علی و همکاران  6391در پژوهش خود به بررسی سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مادیری
دانش در شرک پایانه های نفتی ایران پرداختند .تحقیقات نشان داد که سرمایه ساختاری بر مدیری دانش بیشترین تأثیررا بر
عملکرد شرک پایانه های نفتی ایران و سپس سرمایۀ ساختاری با نقش میانجی مدیری دانش بر عملکرد شرک مؤثر اس .
همچنین کمترین تأثیر را سرمایۀ رابطهای با نقش میانجی مدیری دانش بر عملکرد شرک پایانه های نفتی ایران دارد .روابط
میانجیگری سرمایۀ فکری و ساختار دانش کاممً صادق میباشد.
سربلند و همکاران  6391طی تحقیقی با بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان امام خمینی شهر
پارس آباد صورت گرف .و ثاب گردید که بین سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی با عملکارد
سازمانی کارکنان بیمارستان امام خمینی شهر پارس آباد رابطه مثب و معناداری وجود دارد.
رضایی و همکاران  6395در پژوهش خود به بررسی نقش سرمایۀ فکری و مدیری داناش در بهباود کیفیا ارائاه خادمات
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیری دانش سرمایۀ فکری و ابعاد آن با مقادار کیفیا ارائاه خادمات از دیادگا
مشتریان رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد.
صداق و همکاران  6396پژوهشی را در مورد رابطه مدیری دانش و عملکرد سازمانی در صانع هتال داری انجاام دادناد.
یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی میان رابطه های مدیری دانش و فرهنگ ساازمانی مادیری داناش و
نتایج کارکنان و همچنین بکارگیری دانش و عملکرد سازمانی میباشد .در مجمو از تجزیه و تحلیل داد های پژوهش میتوان
نتیجه گرف توانمند سازهای مدیری دانش بر مدیری دانش تأثیر گذاشته و مدیری دانش با تأثیر خاود بار روی هتال هاا
منجر به بهبود عملکرد سازمانی آنها می شود.
حسن پور و یزدانی  6396در مقالهای با عنوان بررسی ارتباط بین ارزش افزودۀ سرمایۀ فکری و عملکارد ماالی اقتصاادی و
بازار سهام شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار ایران نشان دادند کاه رابطاۀ مثبا و معنااداری باین ارزش افازودۀ
سرمایۀ فکری و عملکرد مالی و ارزشِ سهام شرکتها وجود دارد.
غفاری مقدم و همکاران  6389پژوهشی با عنوان بررسی رابطه مدیری دانش با بهبود عملکرد کارکناان در مراکاز آموزشای
درمانی شهر زنجان انجام دادند که نتیجه تحقیق اثبات وجود رابطۀ مدیری دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی
درمانی شهر زنجان را نشان میدهد.
مجتهدزاد و همکاران  6389با مقاله ای تح عنوان رابطه سرمایه فکری (انسانی مشتری و سااختاری) و عملکارد صانع
بیمه (از دیدگا مدیران) با مطالعۀ کارمندان و مدیران ادار های مرکزی شرکتهای بیمه شعب تهران و شهرستانها به نتایج زیر
دس یافتند :سرمایه -های فکری انسانی مشتری (رابطه ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر با عملکرد
رابطۀ معنادار دارند در حالیکه در بررسی همزمان صرفاً رابطۀ سرمایۀ ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار اس .
نمازی و ابراهیمی  6388پژوهشی را با عنوان بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر عملکرد مالی جاری و آتی در شرکتهای پذیرفته
شد در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند که نتایج حاکی از آن اس که صارفه نظار از انادازۀ شارک سااختار بادهی و
عملکرد مالی گذشته بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی جاری و آیندۀ شرک هم در ساطح کلیاۀ شارکتها و هام در ساطح
صنایع رابطۀ مثب و معناداری وجود دارد.
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شا قلیان  6382در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیری دانش در سازمانهای صنعتی ایران (مورد صانع
خودرو) به بررسی مؤلفه های مؤثر بر مدیری دانش و تأثیر آنها بر سرع عملکرد کیفی عملکرد و سطح رضای مشاتریان
پرداخته اس و بر پایه این مؤلفه ها الگویی برای ارزیابی مدیری دانش در سازمانهای صنعتی ایران ارائه داد اس  .عمو بر
آن توسط الگوی ارائه شد سطح مدیری دانش را نیز در سازمانها تعیین نمود اس  .ایان مؤلفاه هاا عبارتناد از :تشاایص
تحصیل (کسب( به کارگیری اشتراك (تسهیم) توسعه و نگهداری دانش که هر کدام از این مؤلفه ها نیز به عوامال دیگاری
تقسیم شد اند.
بطحایی  6382در پژوهشی به بررسی اثرات سرمایه های فکری که از انوا دانش موجود در سازمان محسو می شاود بار
عملکرد شرکتهای تح پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معدن پرداخته اس  .نتایج پژوهش نشان مای دهاد کاه
سرمایه های فکری و اجزای آن شامل سرمایه های ساختاری رابطاه ای و انساانی دارای تاأثیرات معنای داری بار عملکارد
سازمانی هستند.
پژوهش های خارجی
مَدیتینِس 6و همکاران  5066در مقاله ای با عنوان تأثیر سرمایۀ فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی با هدف بررسی سارمایۀ
فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتها و به این نتایج دس یافتند که توسعۀ منابع انسانی در جامعۀ ماورد مطالعاه مای
تواند تأثیر با اهمیتی در موفقی اقتصادی داشته باشد.
کمرك و مکنولی ) 5064( 5به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرک های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار استرالیا
پرداختند .نتایج حاکی از تأثیر مثب و معنادار سرمایه بر عملکرد شرک دارد .همچنین سرمایه فکری دور قبال بار عملکارد
دور جاری شرک تأثیر مثب و معناداری دارد .در نهای کارایی سرمایه انسانی و ساختاری باعث تعدیل رابطاه باین کاارایی
سرمایه به کار گرفته شد و عملکرد شرک میشود.
بهاراتی کامات ( )5062در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزیابی بازار شرک هاا در هناد از ساال
 5008تا  5063پرداخ  .تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی برای مطالعه اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزش بازار
شرک های انتاا شد در نمونه مورد استفاد قرار گرف  .برای ارزیابی داد ها از روش  vaictmاستفاد شد اس و نتاایج
پژوهش نشان داد که عملکرد مالی و ارزش بازار در واقع تح تأثیر سرمایه فکری شرک ها قرار دارد .این نتیجه برای مدیران
شرک و سیاس گذاران بسیار مهم اس تا افشای اطمعات و گزارشات اجبااری را در گازارشهاای حساابداری شارک هاا
اجباری کنند .زیرا شرکای ذینفع میتوانند تصویر واقعی از ارزش شرک را دریاف کنند.

Maditinos et al
Klark & McNulty

54

1
2

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،22زمستان (9318جلد پنجم)

چهارچوب مفهومی و مدل

منبع( :یافته های نگارندگان)
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق به صورت زیر می باشد.
متغیرهای مستقل :اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی.
متغیر وابسته :عملکرد محاسبه شد به روش پرسشنامه ای.
فرضیه تحقیق
بر مبنای متون مرور شد در این پژوهش سئواالت زیر بررسی خواهد شد.
 .6سرمایه انسانی بر عملکرد بیمارستان تا چه انداز موثر اس ؟
 .5سرمایه ساختاری بر عملکرد بیمارستان تا چه انداز موثر اس ؟
 .3سرمایه رابطه ای بر عملکرد بیمارستان تا چه انداز موثر اس ؟
جامعه و نمونه آماری
جامعه ی آماری این پژوهش  502نفر از پرسنل شامل مسئولین باش ها کادر درمان و همچنین کادر اداری بیمارستان مای
باشند .روش گردآوری مباحث نظری آن میدانی بود و داد های آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته و به دس آمد اسا .
روش استفاد شد در این تحقیق بر حسب روش از نو توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی میباشد
زیرا این پژوهش در مورد عملکرد یك سازمان زند و پویا انجام میشود که سازمان مذکور می تواند از نتایج آن اساتفاد کناد.
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همچنین از آنجایی که این تحقیق دربار یك موضو واقعی عینی و پویا صورت گرفته اس و از نتایج آن مای تاوان بطاور
عملی استفاد کرد یك تحقیق کاربردی نیز می باشد .محقق جه گردآوری داد ها پس از تکثیر پرسشنامه با همااهنگی و
تائید ریاس بیمارستان به باش های بیمارستان مراجعه و پاس از دادن توضایحات باه کارکناان و دادن اطمعاات الزم در
خصوص انجام این تحقیق پرسشنامه ها را در اختیار نمونه های آماری خود قرار می دهد و پس از اینکه کارکنان باه ساواالت
پرسشنامه ها پاسخ دادند آنها را جمع آوری و برای استاراج اطمعات و داد های الزم آنها را وارد نرم افزار  Smart PLSمی
کند.
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری که توسط بونتیس ( )6998ساخته شد اس که دارای  45سؤال بسته پاسخ مایباشاد .ایان
ساز دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای (مشتری) را در میان رئیسان و مادیران بیمارساتان
مورد انداز گیری قرار میدهد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامم ماالف 6؛ مااالف 5؛ بای نظار 3؛ موافاق 4؛
کامم موافق 2؛) میباشد .این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت میباشد که از  6تا  2نمر گذاری شد اس .
پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط هرسی و گلداسمی ساخته شد اس که از  45گویه و  1خرد مقیاس تواناایی (1ساوال)
وضوح (1سوال) کمك ( 2سوال) مشوق ( 1سوال) ارزیابی ( 9سوال) اعتبار ( 1سوال) و محیط ( 2سوال) تشکیل شد اس .
کدگذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت می باشد که برای گزینه های «خیلی کم» «کم» «متوساط» «زیااد» و «خیلای
زیاد» به ترتیب امتیازات  6و  5و  3و  4و  2در نظر گرفته می شود.
یافته های پژوهش
آمار توصیفی
با توجه به تجزیه وتحلیل دادههای جمع آوری شد میتوان اطمعات را به صورت جدول 6خمصه کرد:
جدول  : 6مشاصات پاسخ دهندگان
N

%

مرد

1163

631

زن

69

39

نامشحص

6461

30

50-52

%564

2

51-30

%6166

32

36-32

%4569

88

 32به باال

%3266

15

نامشاص

%562

2

دیپلم

%5364

48

فوق دیپلم

%6862

38

لیسانس

%3466

10

متغیر
جنسی

سن

تحصیمت
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سابقه کار

ارشد و باالتر

%5662

44

نامشاص

%562

2

کمتر از 2سال

5868

29

 60-1سال

3661

12

 62-66سال

6862

38

بیش از 62سال

6862

38

نامشاص

562

2

600

502

کل

منبع( :یافته های نگارندگان)
برای بررسی نرمال بودن داد ها از آزمون های کولموگوروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلك استفاد شد اس  .فرضیه صفر در این
آزمون ها بیان میکند که داد ها دارای توزیع نرمال هستند چنانچه مقدار احتمال آزمون  sigبزرگتر از  0/02باشد این فرضایه
پذیرفته و داد ها دارای توزیع نرمال اس و درغیر اینصورت رد خواهد شد.
همانطور که در جدول زیر شاهد میکنیم در هر کدام از شاخص های پرسشنامه مقدار احتمال آزمون  sigبزرگتر از  0/02اس
و داد ها دارای توزیع نرمال میباشند.
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
عملکرد
06664
45
06699
06911
45
06528
*
سرمایه انسانی
06012
45
06981
45
06961
06500
سرمایه ساختاری
06651
45
06095
06916
45
06610
*
سرمایه ارتباطی
06666
45
06914
45
06503
06500
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

در ادامه برای بررسی فرضیهها از روش های محاسباتی نرم افزار  Smart PLSاستفاد شد اس .
برای تحلیل و سنجش مدل این پژوهش از تحلیل داد ها به وسیله مدل معادالت ساختاری استفاد شد .مدل یااب معاادالت
ساختاری مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون (مشاهد نشد ) و متغیرهاای آشاکار (مشااهد شاد )
اس  .به عبارت دیگر مدل یاب معادالت ساختاری تکنیك آماری قدرتمندى اس کاه مادل اناداز گیارى (تحلیال عااملی
تأییدی) و مدل ساختاری (رگرسیون یا تحلیل مسیر) را با یك آزمون آماری همزمان ترکیاب ما کناد .از طریاق ایان فناون
پژوهشگران میتوانند ساختارهای فرضی (مدل ها) را رد یا انطباق آنها را با داد ها تأیید کنند .نرم افزار مورد استفاد در این
پژوهش برای این تحلیل  Smart PLS 3اس  .این نرم افزار مدل هاى معادالت ساختاری را که دارای چندین متغیر باود و
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اثرات مستقیم غیرمستقیم و تعاملی را شامل م شود مورد تحلیل قرار م دهد .همچنین این نرم افزار براى آزماودن تاأثیر
تعدیل کنندگ نرم افزار مناسب اس .
برخمف مدلهای انداز گیری که در آن روابط بین متغیر مکنون با متغیرهاای آشاکار ماورد توجاه اسا در بررسای مادل
ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون با همدیگر تجزیه و تحلیل شد و معیارهاای ضارایب معنااداری  t-valuesمعیاار R
 Squareبرای برازش مدل ساختاری بررسی شد .برای ارزیابی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاد می شود
که اولین و اساسی ترین آن ضرایب معناداری یا همان مقادیر  t-valuesاس  .در صورتی که مقادیر  tاز  6/91بیشاتر باشاد
بیانگر صح رابطه بین ساز ها و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  92درصد اس  .دومین معیار ضروری
برای بررسی برازش مدل ساختاری بررسی ضرایب تعیین ( )R Squareمربوط به متغیرهای مکنون درونزای (وابساته) مادل
اس  .این معیار برای متصل کردن باش انداز گیری و باش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری باه کاار رفتاه و بیاانگر
تأثیر یك متغیر برونزا بر یك متغیر درونزا اس  .الزم به ذکر اس مقادیر  R Squareتنها برای سااز هاای درونازا (وابساته)
محاسبه می شود و درمورد ساز های برونزا مقدار این معیار صفر اس  .برای محاسبه معیار انداز تأثیر بعد از برازش مدل مقدار
 R Squareمحاسبه میشود سپس متغیر مورد نظر حذف و مجددا مقدار  R Squareمحاسبه شد به صورت جادول بدسا
می آید.
طبق توضیحات مطرح شد مشاهد می شود که برای مدل ساختاری فرضیه اول که مقادار  tبرابار باا  5602اسا و از 6691
بیشتر اس پس دارای رابطه معنادار هستند و صح این فرضیه مورد تایید میباشد.

R Square

R Square
06220

R Square Adjusted
06480

متغیر
عملکرد

مشاهد می شود که برای مدل ساختاری فرضیه دوم که مقدار  tبرابر با  66403اس و از  6691کمتر اس پاس دارای رابطاه
معنادار نیستند و صح این فرضیه مورد تایید نمیباشد.

R Square
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R Square
06509

R Square Adjusted
06002

متغیر
عملکرد

مشاهد می شود که برای مدل ساختاری فرضیه سوم که مقدار  tبرابر با  66304اس و از  6691کمتر اس پس دارای رابطاه
معنادار نیستند و صح این فرضیه مورد تایید نمیباشد.

R Square

R Square
06040

R Square Adjusted
06061

متغیر
عملکرد

بحث و نتیجه گیری
امروز تعداد زیادی از سازمان ها در سرتاسر جهان دریافته اند که انداز گیری و مدیری سرمایه فکری می تواناد بارای آنهاا
مزی های رقابتی فراهم آورد .سرمایه فکری یك سازمان مجمو سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سارمایه رابطاه ای آن
اس  .داشتن کنترل بر این دارایی ها سازمان را قادر می سازد از یك طرف حاکمی داخلی موثری داشاته و از طارف دیگار
دارای روابط خارجی موفقی با اربا رجوعان وتامین کنندگان و سایرذی نفعان باشد .بنابراین ایجا می کند که سازمان برای
مدیری کنترل و گزارشگری سرمایه فکری اقداماتی انجام دهد و با نگاهی مبتنی بر منابع به سازمان در می یابیم کاه مناابع
انسانی تنها زمانی برای ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارآیی شد و امکاان سارمایه گاذاری در فرصا هاا و مقابلاه باا
تهدیدات را برای ما ایجاد کنند.
در این پژوهش برای بررسی عملکرد بیمارستان سه بُعد سرمایۀ انسانی ساختاری و رابطه ای و همچنین سنجش عملکرد مورد
بررسی قرار گرفتند .با توجه به نتایج به دس آمد سرمایه انسانی بیشترین تاأثیر ( )5602را بار عملکارد بیمارساتان داشاته و
سپس سرمایۀ ساختاری جایگا دوم را دارا می باشد .همچنین کمترین تأثیر را سرمایۀ رابطه ای بر عملکرد بیمارستان دارد.
پیشنهادات
از آنجایی که در دنیای اقتصاد جدید داراییهای فکری به عنوان مزی رقابتی سازمان شناخته شد اس پیشنهاد می شود که
مدیران بیماستانها با بررسی سرمایه های دانشی و فکری بیمارستان در جه انداز گیاری و ارتقاای ایان سارمایه هاا گاام
بردارند .یکی از مزایای پذیرش و به کارگیری فنآوری اطمعات که یکی از سرمایه های فکری اس برخاورداری از سیساتم
پزشکی الکترونیکی می باشد .در این رابطه فرهنگسازی کافی و مناسب یك ضرورت می باشد.
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منابع
 مجله کارEFQM ) ارزیابی عملکرد سازمان با استفاد از مدل تعالی سازمانی6388(  بیك زاد جعفر علی زاد جبرائیل
.20  ص665 و جامعه مشار
) نقش سرمایه فکری و راهبرد جذ منابع انسانی در توسعه عملکرد رقابتی دو6393(  فروغی لیم حسین پور داوود
.639-653  صص5  شمار1 فصلنامه پژوهش های مدیری منابع انسانی سال
) تأثیر فرهنگ6396(  مبینی دهکردی علی رضازاد آرش دهقان نجم آبادی عامر دهقان نجم آبادی منصور
 شرک خودروسازی زامیاد فصلنامه توسعه کارآفرین سال پنجم:سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان مطالعه موردی
.11-41 جلد دوم صص
.32-30 صص39 ) سرمایه فکری ماهنامه ی داخلی بانك اقتصاد نوین شمار6396(  مهرمنش حسن امینی محمد
) تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در مزی رقابتی (مطالعه موردی6382(  قلیچ لی بهروز مشبکی اصغر
.641-652  صص12 شمار

دو شرک خودرو سازی ایرانی) فصلنامه دانش مدیری

. ) دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی تهران نشر شیو6385(  ابیلی خدایار موفقی حسن
.5-6  صص613 ) ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان ماهنامه تدبیر سال هفدهم شمار5001(  رحیمی غفور
) عوامل مؤثر بر استقرار مدیری دانش در دانشگا های آزاد اسممی استان6318(  نیازآذری کامران عمویی فتانه
.601-93  صص64 مازندران دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگا آزاد اسممی شمار
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