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بررسي رابطه سرمایه فکری و اثر بخشي سازماني
علي نمازیان  ، 1آزاده محمودی اشکور  ، 2حسین غالمي

بدرباني 3

 1عضو هیات علمی گروه حسابداری ،دانشگاه کرمان ،رفسنجان ،ایران(نویسنده مسئول)
 2گروه حسابداری ،دانشکده حسابداری ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رفسنجان ،ایران
 3گروه حسابداری ،دانشکده حسابداری ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رفسنجان ،ایران

چکیده
امروزه توفیق سازمانها را نمیتوان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ارزیابی کرد .زیرا سرمایههای مالی ،فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی مؤثرند .گرچه وجه اجتماعی
سازمانها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته ،اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه فکری در
سازمان بحث جدیدی است که در دهة اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمانها و اثربخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه فکری
در سازمان قرین شده است ،بهطوریکه استفاده بهینه از سرمایههای مالی ،فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه فکری،
امکانپذیر نیست .در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه فکری و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهرستان
رفسنجان نمونه ای به تعداد  314نفر از سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان انتخاب گردید و اطالعات الزم جهت بررسی
رابطه سرمایه فکری و اثربخشی سازمانی از طریق پرسشنامهها جمع آوری شد و پس از بررسی اطالعات جمع آوری شده از
آزمودنیها از طریق نرم افزار  spssو همچنین استفاده از آزمونهای آماری کندال و اسپیرمن نتایج حاصل گردید .نتایج نشان
میدهد که بین سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی رابطه وجود دارد.
واژههای كلیدی :سرمایه فکری ،اثربخشی ،سازمان
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 -1مقدمه
امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو
استفاده صحیح از نیروی انسانی است ]رحمانپورو احمدی .[11 :1380،مدیران و کارکنان برای اینکه بتوانند در صحنه دنیای
پویا و پیچیده امروزی وارد شوند ،به مهارتها وبینشهای جدید نیاز دارند تا تفکر رایج درباره نحوه افزایش انرژی و توجه به
ارزشهای اخالقی را ارتقاء بخشند .بیشک دنیای امروز دنیای سازمانها است و سازمانها مظهر قدرت و تدبر انسانها در عصر
کنونی هستند و هدف از پیدایش آنها دستیابی به اهدافی بوده که تحقق آن اهداف از توان تک تک افراد خارج بوده و تحقق
این امر مستلزم حرکت هماهنگ اعضای یک سازمان در جهت اهداف تعیین شده است ]شیری .[2:1380،آنچه در دهههای
اخیر اتفاق افتاده این است که ظهور ریزپردازنده ،سرعت افزاینده پردازش اطالعات و ارتباطات و فرارسیدن اقتصاد جهانی دست
به دست هم دادهاند تا به طور اساسی مبنای موفقیت رقابتی را تغییر دهند .عوامل قدیمی تا حد وسیعی به موانع تبدیل
شدهاند و عوامل موفقیت جدید بسیار متفاوت از عوامل قدیمی به نظر میآیند]ناطق .[16:1384،پیچیدگی روز افزون
سازمانها ،انفجار اطالعات از عواملی است که بیش از هر چیز جهان را دچار مشکل کرده است و باعث کاهش توانایی سازمان
در اداره آن شده است.در ادبیات و نوشتههای مدیریت ،واژه سرمایه فکری به اشکال گوناگون تفسیر شده است ،اما معنی
پرکاربرد این واژه دانش مفید مستندسازی شده است و اشاره به این واقعیت دارد که یک سازمان ،ارزشمندتر از مجموع
دارائیهای سختِ مندرج در ترازنامه خود است .دانش در اینجا باید به مفهومی کامالً وسیع تعبیر شود .فرآیندها ،سیستمهای
اطالعات ،محصوالت جدید ،نامهای تجاری ،مهارتهای کارکنان و فهرست مشتریان ،همگی میتوانند بخشی ازسرمایه فکری
باشند ]اولوه [138 :1384 ،سرمایه از ریشه  capبه معنای سرگرفته شده است .معانی اساسی ،اصلی و بزرگ از حروف کاپ
برمىآید و در اینجا هر کاال ،پول یا ثروتى را شامل مىشود که قابلیت نگهداری و افزایش داشته باشد .سرمایه یکى از چهار
عامل شناخته شده تولید است ،در کنار زمین ،کار ،سازمان و مدیریت .در اقتصاد بورژوازى سرمایه عبارت است از مجموعه
کاالهایى که خود قبالً تولید شده باشند و براى تولید کاالهاى دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند .سرمایه در اقتصاد بورژوازى
عموماً به سرمایه واقعى یعنى کاالهاى مادى اطالق میشود به هرحال در اصطالح روزمره سرمایه ممکن است به معناى
سرمایه پولى یعنى ذخیره ناشى از پس انداز گذشته بکاررود .درمفهوم پردازی مارکس سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که
سرمایه داران-کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند -از گردش کاالها و پول در فرایند های تولید و مصرف آنرا بدست
میآورند .در این گردش به کارگران در مقابل کار (کاالشان)دستمزد پرداخت میشود که به آنها امکان میدهد کاالهایی از
قبیل غذا ،مسکن و لباس را برای خود خریداری کنند]توسلی و موسوی .[4:1384،بنابراین سرمایه هر منبعی است،که در
عرصه خاصی اثر بگذارد ،و به فرد امکان دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست بیاورد]تسلیمی
و دیگران.[9:1387،

 -2روش شناسي
در این تحقیق با توجه به موضوع ،هدف  ،فرضیات و اطالعات مربوط به آن از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
استفاده شده است .الزم به ذکر است ،پژوهش حاضر از نظر هدف ،جزء تحقیقات کاربردی است ،که به شیوه تحقیقات میدانی
انجام گرفته است.
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 -3جامعه و نمونه ی آماری
جامعه آماری این تحقیق را کارکنان سازمان های دولتی شهر رفسنجان تشکیل میدهند .جامعه آماری این تحقیق1725
نفر می باشد و همچنین بر اساس این فرمول کوکران،حجم نمونه به دست آمده  314نفر میباشد.

 -4ابزارجمع آوری داده ها
در این تحقیق به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از دو پرسشنامه استاندارد استفاده گردید .پرسشنامه شماره یک
برای سنجش سرمایه فکری و پرسشنامه دوم نیز اثربخشی سازمانی کارکنان را میسنجد.

 -5روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای توصیف دادههای جمعآوری شده از شاخصهای آماری از جمله فراوانی ،درصد فراوانی ،آمارهای
توصیفی و انواع جداول و نمودارهای آماری استفاده گردیده است همچنین جهت تعیین همبستگی متغیرهای سرمایه فکری و
اثربخشی سازمانی آزمونهای همبستگی کندال و اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفت .الزم به ذکر است که دادههای جمع آوری
شده از طریق نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 -6یافته ها
 -6-1فرضیه اصلي


بین سرمایه فکری و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان رابطه وجود

دارد.
با توجه به اینکه  - Pمقدار به دست آمده هر دو آزمون()0/000کمتراز سطح معنی داری ( )0/05می باشد لذا فرض صفر
رد میشود و میتوان ادعا کرد که بین دو متغیر سرمایه فکری و اثربخشی سازمانی رابطه خطی معنیداری موجود است که با
توجه به مثبت بودن ضرایب محاسبه شده( 0/58و  )0/64رابطه مستقیمی وجود دارد.
جدول  :1بررسي رابطه خطي بین سرمایه فکری و اثربخشي سازماني
اثربخشي سازماني

متغیر
كندال
سرمایه فکری

اسپیرمن

ضریب همبستگی

 - Pمقدار

0/58

0/000

فراوانی

314
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ضریب همبستگی

 - Pمقدار

0/64

0/000
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نمودار  :1نمودار پراكنش سرمایه فکری در برابر اثربخشي سازماني

فرضیه فرعی اول :بین سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.
 : HOبین سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی رابطه خطی نمیباشد.
 : H 1بین سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی رابطه خطی میباشد.
با توجه به اینکه  - Pمقدار به دست آمده هر دو آزمون()0/000کمتراز سطح معنیداری ( )0/05می باشد لذا فرض صفر رد
میشود و می توان ادعا کردکه بین دو متغیر رابطه خطی معنیداری موجود است که با توجه به مثبت بودن ضرایب محاسبه
شده( 0/50و  ،) 0/55رابطه مستقیمی بین دو متغیر وجود دارد .بنابراین انتظار داریم در سازمانهایی که میزان سرمایه فکری
افزایش یابد ،فرهنگ سازمانی بهبود مییابد.

جدول :2بررسي رابطه خطي بین سرمایه فکری و فرهنگ سازماني
فرهنگ سازماني

متغیر

کندال
سرمایه فکری

اسپيرمن

ضریب همبستگی

 - Pمقدار

0/50

0/000

19

فراواني
314

ضریب همبستگي

 - Pمقدار

0/55

0/000
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نمودار :2نمودار پراكنش سرمایه فکری و فرهنگ سازماني

فرضیه فرعی دوم :بین سرمایه فکری و جو سازمانی رابطه وجود دارد.
 : HOبین سرمایه فکری و جو سازمانی رابطه خطی نمیباشد.
 : H 1بین سرمایه فکری و جو سازمانی رابطه خطی می باشد.
با توجه به اینکه  - Pمقدار بهدست آمده هر دو آزمون()0/000کمتراز سطح معنی داری ( )0/05میباشد لذا فرض صفر رد
میشود و می توان ادعا کرد که بین دو متغیر رابطه خطی معنیداری موجود است که با توجه به مثبت بودن ضرایب محاسبه
شده( 0/48و  ،) 0/54رابطه مستقیمی بین دو متغیر وجود دارد.بنابراین انتظار داریم هر چه قدر اهمیت سرمایه فکری افزایش
یابد ،جو سازمانی مشاهده شده نیز بهبود یابد.

جدول:3بررسي رابطه خطي بین سرمایه فکری و جو سازماني
جو سازمانی

متغیر
کندال
سرمایه فکری

اسپیرمن

ضریب همبستگي

 - Pمقدار

0/48

0/000
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فراواني
314

ضریب همبستگي

 - Pمقدار

0/54

0/000
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نمودار :3نمودار پراكنش سرمایه فکری و جو سازماني

فرضیه فرعی سوم :بین سرمایه فکری و روابط انسانی رابطه وجود دارد.

 : HOبین سرمایه فکری و روابط انسانی رابطه خطی نمیباشد.
 : H 1بین سرمایه فکری و روابط انسانی رابطه خطی میباشد.
با توجه به اینکه  - Pمقدار به دست آمده هر دو آزمون()0/000بیشتر از سطح معنیداری ( )0/05میباشد لذا
فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد که بین دو متغیر رابطه خطی معنیداری موجود است .لذا انتظار داریم با
افزایش اهمیت و میزان سرمایه فکری ،روابط انسانی نیز افزایش یابد.

جدول:4بررسي رابطه خطي بین سرمایه فکری و روابط انساني
روابط انسانی

متغیر
کندال
سرمایه فکری

اسپیرمن

ضریب همبستگي

 - Pمقدار

0/49

0/000
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 - Pمقدار

0/56

0/000
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نمودار :4نمودار پراكنش سرمایه فکری و روابط انساني

 -7بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و اثربخشی سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان
رفسنجان رابطه وجود دارد.
اثربخشی سازمانها را نمیتوان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ارزیابی کرد .زیرا سرمایههای مالی ،فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی مؤثرند .تحقیقات مختلف نشان
داده است که سرمایه فکری در سازمان بحث جدیدی است که در دهة اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمانها و اثربخشی آنان با
ایجاد و توسعه سرمایه فکری در سازمان قرین شده است ،بهطوریکه استفاده بهینه از سرمایههای مالی ،فیزیکی و انسانی در
سازمان بدون سرمایه فکری ،امکان پذیر نیست]قلیچلی و مشبکی .[130:1385،براساس پژوهشهای متعدد پذیرفته شده است
که سازمان های برخوردار از سطوح باالی سرمایه فکری احتماال از رقبای خود اثربخشتر خواهند بود .از این رو سازمانها
همواره خواهان موفقیت در انجام وظایف خود هستند ،اما بهدلیل عدم آگاهی از عوامل موثر بر موفقیت در بعضی از مواقع در
این زمینه توفیقی ندارند ]مقیمی.[221 :1385 ،دنیای کنونی عصر دانایی است.امروزه دیگر مواهب و دارائیهای طبیعی و
مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمانها نیست ،بلکه برخورداری از سرمایههای فکری و مدیریت این سرمایههاست که در
عرصه محیط پرتالطم و چالشی رمز اثربخشی محسوب میشود .نیاز به اداره و مدیریت کردن داراییهای مشهود از مدتها قبل
خود را نشان داده است و البته تاکنون نیز جهت دفع این نیاز اقدامات زیادی صورت گرفته است .فنون و سیستمهای
حسابداری در جهت رفع این نیاز به وجود آمدهاند .بحث مدیریت خرید نیز در این زمینه به کمک مدیران برخاسته است.
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سیستمهای خرید درست به موقع که توسط ژاپنیها مورد استفاده قرار میگیرد ،نشاندهنده تالش در زمینه مدیریت
داراییهای مشهود است ولی داراییهای نامشهود شرکتها علیرغم اهمیت فوق العاده آنها در اکثر موارد نادیده گرفته میشوند.
تا او اسط قرن بیستم عمدتا تصور می شد که دلیل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایههای مالی و
فیزیکی است .لذا کشورهای درحال توسعه عمدتا تالش میکردند برای جبران عقبماندگی خود از طرق مختلف به کسب
سرمایههای مالی و فیزیکی بپردازند ،که این امر به نوبه خود باعث تشدید وابستگی و تخریب بنیانهای اقتصادی و سیاسی آنها
میگردید ]شجاعی و همکاران .[21 :1389 ،اما امروزه به تجربه ثابت گردیده است که تزریق سرمایههای فیزیکی و مالی به
خودی خود موجب تسریع روند توسعة کشورهای در حال توسعه نمی شود .تنها آن دسته از کشورهائی که دارای ساختارهای
اداری قوی و نیروی انسانی کارآمد و متخصص هستند قادرند از سرمایههای مالی و فیزیکی در روند رشد و توسعهشان به نحو
صحیح و درست استفاده نمایند .کانون توجه سرمایه فکری در ابتدا در دنیای تجارت ،ظهور کرد اما امروزه عالقمندی در حال
رشدی نیز در سازمانهای غیرانتفاعی وجود دارد .برخالف مفاهیمی همچون سازمان صنعتی ،نگرش منبع محور و نگرش دانش
پایه ،مفهوم سرمایه فکری میتواند در واقع به عنوان یک چارچوب معتبر مدیریت استراتژیک و ابزار رقابتی برای مؤسسات
غیرانتفاعی استفاده شود .سرمایه فکری به مدیران غیرانتفاعی درك بهتری از مسائل درونی و بیرونی سازمانهایشان میدهد .در
میان سازمانهای غیرانتفاعی ،نقش آموزش عالی و سازمانهای پژوهشی به طور ویژهای در ساختار اقتصادی کشورها و مناطق
جهان و نیز ارزش افزوده آنها برحسب نیروی کار آموزش دیده و کارآفرینی تقویت شده ،مطرح است .با وجود این ،ارزش
سرمایه فکری مؤسسات آموزش عالی فقط گاهی که عملکرد کارا و هزینه مورد بحث قرار میگیرد ،بررسی میشود .نظامهای
آموزش عالی امروزه در یک فرایند گذار شدیدی فرو رفتهاند که موجب نیاز به انعطافپذیری بیشتر دانشگاهها ،شفافیت،
رقابتطلبی و قابل قیاس بودن شده است]نمامیان و همکاران.[5 :1390 ،
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