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چکیده
با پیچیده شدن رقابت در عرصه کسب وکار بهویژه در صنایع و سازمانهای
دانشبنیان دارویی ،نقش سرمایههای نامحسوس بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده
است .در واقع هر چه برشدت رقابت افزوده میگردد ،اهمیت سرمایههای نامحسوس بیشتر
شده ،از میزان اهمیت سرمایههای فیزیکی و ثابت کاسته میشود .هدف این پژوهش بررسی
اثر سرمایههای انسانی ،سازمانی و اجتماعی بر بهرهوری دانش در شرکت های دارویی ایران
است .جامعه آماری این پژوهش صنعت دارویی کشور و نمونه آماری شرکت های
زیرمجموعه هولدینگ دارویی تأمین ( )TPICOمیباشد .برای گردآوری دادههای این
پژوهش از پرسش نامه سرمایه انسانی (سوبرمینین و یوندت  ،)2005 ،پرسش نامه سرمایه
سازمانی (داونپورت و پراساک ،)1998 ،پرسشنامه سرمایه اجتماعی (بورت )1992 ،و پرسش
نامه بهرهوری دانش (گوپتا و گویندارجان )2000 ،استفادهشده است .یافتههای تحقیق
نشاندهنده اثرات مثبت و معنیدار ابعاد سهگانه سرمایههای نامحسوس بر بهرهوری دانش
در شرکت های دارویی ایران است.
واژه های کلیدی :سرمایه نامحسوس ،سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی ،سرمایه
اجتماعی ،بهرهوری دانش
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مقدمه
جهان معاصر بهسرعت در حال گذر از اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر
دانش است (پائول و اسنلمن .)2004،1دراکر ( )1999اعتقاد دارد که مهمترین نیاز
مدیریت در قرن  ،21افزایش بهرهوری کار و کارکنان دانشی بوده  ،چالش اساسی جوامع
پس از سرمایهداری ،بهرهوری کار و کارکنان دانشی است .دیدگاه مبتنی بر دانش
شرکت ،منطق اساسی شرکت را بهعنوان عاملی جهت ایجاد و بهکارگیری دانش
شناسایی میکند(نوناکا)1994،2؛ بنابراین توانایی شرکت جهت ایجاد و بهرهگیری از
شکلهای جدید دانش حائز اهمیت میباشد(آناند و همکاران .)2007،3بهرهوری دانش،4
از سازه و ساختاری فریبنده 5برخوردار میباشد .بعضی از محققان ،دیدگاه اقتصاد کالن را
جهت تفسیر بهرهوری دانش بهعنوان یک نتیجه تفسیر مینمایند(مچالپ )1972،6در
حالیکه دیگران دیدگاهی مدیریتی را جهت تفسیر بهرهوری دانش بهعنوان توانایی
انسانی به کار میگیرند(دراکر .)1993،7در این تحقیق هر دو دیدگاه در رابطه با تعریف
بهرهوری دانش ادغامشده است(هریسون و کسلز2004 ،8؛ استام .)2007 ،9دراکر ()1999
بر این امر اشاره مینماید که بهرهوری کارکنان دانشی بهعنوان بزرگترین چالش
مدیریتی قرن  21بوده ،در کشورهای پیشرفته نخستین الزام در جهت بقای آنها
میباشد .بهرهوری دانش تا زمانی که پژوهشگران حوزه دانش به بررسی تئوریک آن
نپرداختند ،توجه زیادی را به خود معطوف نکرد (هریسون و کسلز2004 ،؛ استام.)2007 ،
عالوه بر این در مباحث علمی موجود ،درباره اینکه چگونه دانش جدید ایجادشده است،
اطالعات اندکی وجود دارد .همچنین اقدامات تجربی خاصی نیز در این زمینه صورت
نپذیرفته است.

1.Powell and Snellman
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3.Anand et al
4. Knowledge productivity
5.Tricky construct
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8.Harrison and Kessels
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بهمنظور کمک به سازمانها جهت بهبود بهرهوری دانش ،دراکر  6عامل اصلی را
مورد تأکید قرار میدهد :وظیفه ،استقالل ،نوآوری مستمر ،یادگیری مداوم ،کیفیت و
دارایی کارکنان .دراکر ( )1993اشاره مینماید که مدیریت شرکت ،مسؤول ایجاد دانش
مولد بوده و دستیابی به این مهم مستلزم کاربرد سازماندهی شده و سیستماتیک دانش
میباشد .این امر مورد توجه است که سازمانها رویکردهای متفاوتی را جهت گردآوری و
استفاده از دانش خود اتخاذ مینمایند ،این رویکردها در قالب ابعاد متفاوتی از سرمایه
نامحسوس 1همچون سرمایه اجتماعی ،انسانی و سازمانی 2ارائه میگردند (داونپورت و
پراساک1998،3؛ ناهاپیت و غاشال .)1998،4اینکه قابلیت هر سازمانی جهت نوآوری
وابسته به سرمایه نامحسوس خود میباشد ،مورد اجماع و پذیرش قرار گرفته است
(سوبرمینین و یوندت .)2005،5شرکت های دارویی ایران هم در بحث کشف و هم
بهرهبرداری و تجاریسازی داروهای جدید به سرمایههای نامحسوس خود متکی هستندو
داراییهای فیزیکی و مادی آنها از درجه دوم اهمیت برخوردار است .در واقع آنچه
ارزش بازاری یک شرکت دارویی را تعیین میکند ،سرمایههای انسانی و اجتماعی آن
است .عالوه بر آن شرکت هایی که استراتژی تمایز را در پیشگرفته و بیش از رقبا بر
نوآوری در حوزه دارویی تأکید میکنند از سرمایههای نامحسوس برتری بهره میگیرند.
بررسیهای گذشته نشان داد که سرمایه نامحسوس ارتباط مثبت و معناداری با
عملکرد سازمانی دارد(بنیتس وهمکاران .)2000،6اخیراً تحقیقات گستردهای که متمرکز
بر ارتباط بین سرمایه نامحسوس ،نوآوری و رقابتپذیری باشد ،انجامگرفته است(تسانگ
و گئو .)2005،7از طرف دیگر ،ارتباط بین نوآوری و مدیریت دانش یا سرمایه نامحسوس
نیز مورد مطالعه قرارگرفته است(لیو و همکاران .)2005 ،8در این زمینه ،ابعاد سرمایه

1.Intangible capital
2. human, organizational and social capital
3.Davenport and Prusak
4.Nahapiet and Ghoshal
5.Subramaniam and Youndt
6.Bontis et al
7.Tseng and Goo
8.liu et al
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نامحسوس عبارتاند از فعالیتهای مکمل ،متقابل و قابلتبدیل؛ و این بدین معناست که
بهرهوری منابع ممکن است از طریق سرمایهگذاری در منابع دیگر بهبود یابد.
محققان زیادی به بررسی ارتباط بین سرمایه نامحسوس ،نوآوری و رقابتپذیری
پرداختهاند ،اما مطالعات چندانی در مورد ارتباط بین سرمایه نامحسوس و بهرهوری دانش
در صنایع دارویی صورت نگرفته است .با اینکه شرکت های تابعه هولدینگ دارویی
تأمین هم در کشف و هم در بهرهبرداری و تجاریسازی دارو در بین شرکت های فعال
در حوزه دارویی سرآمد بوده و در همه حوزهها به بهرهوری توجه مینماید ،اما در زمینه
بهرهوری دانش و تأثیر سرمایههای نامحسوس بر آن پژوهشهای قابلاعتنایی صورت
نپذیرفته است ،ازاینرو هدف این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه نامحسوس
(انسانی ،اجتماعی و سازمانی) بر بهرهوری دانش در شرکت های دارویی ایران میباشد.
بهرهوری دانش :استم ،)2007( 1بهرهوری دانش را بهعنوان سازهای گریزان 2مطرح
مینماید .دو دیدگاه تفسیری متفاوت در این زمینه وجود دارد .از یک طرف ،بهرهوری
کلی به معنای مقدار ستاده نسبت به داده (کار ،تجهیزات ،سرمایه) است ،درحالیکه
مفهوم بهرهوری دانش غالباً اشاره به توانایی انسان دارد(دراکر .)1999،در واقع بهرهوری
کلی بر سرمایههای محسوس و بهرهوری دانش بر سرمایههای نامحسوس متمرکز است.
در این میان بهرهوری دانش بسیار مهمتر از بهرهور کلی و عمومی بوده و نقش پیشران
و لکوموتیو را در صنایع با فنآوری باال و شرکت های دانشی بازی میکند .درواقع
هرگونه بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصاد پس از خلق بهرهوری در حوزه دانش
مربوط ایجاد میشود.
دیدگاه مچالپ :3مچالپ ( )1972بر اهمیت دانش بهعنوان محصول تأکید نمود .او
در محاسبه تولید ناخالص ملی آمریکا پی برد که تولید دانش در سال  1985توانسته
است تقریباً  29درصد از تولید ناخالص ملی تعدیلشده را شامل شود .عالوه بر این،
صنعت مبتنی بر دانش نهتنها بهعنوان بزرگترین صنعت قلمداد میشد بلکه همچنین
نسبت به صنایع سنتی با رشد سریعی مواجه گردید .دیدگاه مچالپ که مبتنی بر نظریه

1.Stam
2. Elusive construct
3. Machlup perspective
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اقتصاد بود ،بهرهوری دانش را بهعنوان یک نتیجه تفسیر نمود .این نتیجهگیریها سبب
شد که توجه به سمت ارتباط بین دانش ،ایجاد ارزش و رشد اقتصادی معطوف گردد.
دیدگاه دراکر :1در واحدهای اقتصادی کوچک از قبیل کسبوکارهای شخصی و
صنایع کوچکمقیاس ،بهرهوری ایجاد و هدر میرود .بهعبارتدیگر بهرهوری با بهبود و
یا تضعیف مواجه میگردد .درواقع در چنین شرکت هایی ممکن است بهرهوری در حوزه
کشف در وضعیت قابل قبولی باشد اما در حوزه بهرهبرداری و تجاریسازی در وضعیت
مناسبی نباشد .دراکر در جوامع پس از سرمایهداری بر اهمیت ارائه تئوری جدید اقتصاد
که دانش را بهعنوان محور فرایند ایجاد ارزش مدنظر قرار میدهد ،تأکید مینماید .در
چالشهای پیش روی مدیریت قرن  ،21دراکر تئوری جدید اقتصاد را شرح داده و
مجموعهای از دستورالعملهای مدیریت را جهت بهرهوری کارکنان دانشی توصیف
مینماید .دراکر اظهار میدارد که بهرهوری دانش و کارکنان دانشی باید بهعنوان نوعی
مسؤولیت مدیریتی در نظر گرفته شود .او تأکید می کند که بهرهوری کارکنان دانشی
بهعنوان بزرگترین چالش مدیریتی قرن  21خواهد بود .دیدگاه دراکر بر پایه تئوریهای
مدیریتی قرار دارد و بهرهوری دانش را بهعنوان توانایی سازمانی تفسیر میکند که هدف
آن بهبود فرآیند تولید مبتنی بر دانش در شرکت های مدرن است .بر اساس این درک،
مزیت رقابتی کسبوکار بر پایه توانایی سازمانها جهت ایجاد کارکنان دانشی مولدتر
خواهد بود .زمانی که دراکر بهرهوری کارکنان دانشی را عنوان نمود ،هنوز اهمیت
سازمان را مورد تأکید قرار میداد .وظیفه سازمانها بهکارگیری دانش در فعالیتهایشان
از طریق ابزارها ،فرآیندها و محصوالت میباشد .دانش میبایست جهت ایجاد تغییرات و
نوآوری مستمر سازماندهی شود .توانایی جهت ایجاد موارد جدید میبایست در سازمان
شکلگرفته شود .هر سازمانی باید سه اقدام نظام مند را برای افزایش بهرهوری دانش
انجام دهد )1 .فرآیند بهبود مستمر در مورد محصوالت و خدمات .ژاپنیها بهترین
اصطالح جهت بهکارگیری این مفهوم را کایزن مینامند ،واژهای که بهطور گسترده در
تئوری مدیریت استاندارد به کار گرفتهشده است )2 .بهرهگیری مستمر از دانش موجود
جهت توسعه محصوالت ،فرایندها و خدمات مختلف )3 .نوآوری عینی (حقیقی) .این سه
روش بهکارگیری دانش جهت ایجاد تغییر در اقتصاد ،نیازمند اجرا و ادغام بهطور همزمان
1.Drucker perspective
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آنها میباشند (دراکر .)1993،بر اساس تحقیقات ذکرشده ،در این تحقیق ما بهرهوری
دانش را بهعنوان قابلیتی در افراد ،تیمها و واحدها در سرتاسر سازمان بهمنظور دستیابی
به بهبود و پیشرفت ،بهرهگیری از دانش و نوآوریها در زمینههای کشف و تجاریسازی
داروهای جدید تعریف می کنیم.
عوامل کلیدی بهرهوری دانش :تئوری اقتصاد و همچنین بیشتر فعالیتهای کسب
و کار ،کارکنان با مهارت دستی( 1سنتی) را بهعنوان نوعی هزینه در شرکت میدانند.
برای مولد بودن شرکت ها ،باید به کارکنان دانشی بهعنوان داراییهای سرمایهای توجه
شود .دراکر ( )1999شش عامل اصلی تعیینکننده بهرهوری کارکنان دانشی هستند را به
دنیای کسبوکار معرفی کرد .این شش عامل عبارت بودند از وظیفه ،استقالل ،2نوآوری
مستمر ،یادگیری و آموزش مداوم ،کیفیت و در نظر گرفتن کارکنان دانشی بهعنوان
دارایی بهجای هزینه .هاریسون و کسلز ( )2004این بحث را مورداشاره قراردادند که
جهت اینکه برنامهریزی آموزشی شرکت اثربخشی بیشتری داشته باشد ،میبایست محل
کار روزانه به محیطی که یادگیری و کار بتوانند بهطور اثربخشی با یکدیگر ادغام شوند،
تغییر یابد .این کار چشماندازی ایجاد مینماید که بر اساس آن کارکنان در یادگیری
آنچه آنها برای سازگاری و نوآور بودن نیاز دارند ،ترغیب شوند .استم ( )2007عواملی را
که باعث ارتقای بهرهوری دانش میشوند ،پیشنهاد نمود .این عوامل شامل خبرگی در
کسب موضوعات مهم ،یادگیری جهت شناسایی و حل مشکالت ،حفظ مهارتهای
ارتباطی ،کسب مهارت جهت خودتنظیمی انگیزش و ایجاد تالطم در محیط کار بهمنظور
تحریک نوآوری میباشند.
بر اساس مباحث باال ،محققان عمدتاً عامل انسانی و رویکردهای ساختار سازمانی
را در بهرهوری دانش مؤثر میدانند .میدانیم که همه موارد ذکرشده در باال بر این نکته
تأکید میکنند که ایجاد دانش مولد بهعنوان مسؤولیت مدیریتی قلمداد میگردد.
تحقیقات نشان داده است که سازمانها ،رویکردهای مختلفی را جهت گردآوری و
استفاده از دانش خود اتخاذ می کنند و اینکه این رویکردها خودشان را در قالب ابعاد
متفاوتی از سرمایه نامحسوس همچون سرمایههای انسانی ،سازمانی و اجتماعی ارائه
1.manual workers
2.autonomy
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میکنند (داونپورت و پراساک .)1998،مفهوم سرمایه نامحسوس مبتنی بر این باور است
که منابع اصلی جهت ایجاد مزیت رقابتی ،منابعی هستند که ازنظر ماهیت،
هستند(استوارت1997،2؛ اسویبی .)1997،3این امر تا حد زیادی پذیرفتهشده است که
قابلیت سازمانی جهت نوآور بودن به سرمایه نامحسوس آن سازمان وابسته میباشد
(سوبرمینین و یوندت)2005،؛ بنابراین این تحقیق تئوری سرمایه نامحسوس را معرفی
می کند و تأثیر آن را بر بهرهوری دانش در شرکت های دانشبنیان دارویی مورد بررسی
قرار میدهد.
سرمایه نامحسوس و بهرهوری دانش :سرمایه نامحسوس توجه زیادی را از طرف
دانشگاهیان به خود معطوف نموده است .گالبریس )1996( 4اولین اقتصاددانی بود که
مفهوم سرمایه نامحسوس را مطرح نموده و آن را بهعنوان رفتاری توصیف کرد که
مستلزم تمرین مغز میباشد ،سرمایه نامحسوس بهعنوان سرمایه ایستا و ساکن نمیباشد
بلکه بیشتر بهعنوان فعالیتهای مرتبط با ایجاد سرمایه پویا مطرح گردیده است .بررسی
و بازنگری مطالعات گذشته نشان میدهد که سرمایه نامحسوس بهعنوان مجموعهای از
منابع نامحسوس میباشد (همچون منابع ،قابلیتها و شایستگیها) که باعث تحریک
عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش میگردد(مار و روئوس . )2005،5تحقیقات نشان میدهد
که مزیت رقابتی به این موضوع بستگی دارد که یک شرکت چگونه دانش را ایجاد
نموده ،آن را به اشتراک گذارد و درنهایت مورداستفاده قرار میدهد .این تحقیق سرمایه
نامحسوس را مجموعهای از انواع دانش تعریف می کرد که شرکت ها جهت ایجاد مزیت
رقابتی 6مورد استفاده قرار میدهند (سیتارامان و همکاران .)2004 ،7در واقع سرمایه
نامحسوس بهعنوان مجموعهای از اقسام دانش موجود که شرکت ها در خصوص ایجاد
مزیت رقابتی مورد استفاده قرار میدهند .بهطور ویژه ،تفسیری سیستماتیک از سرمایه

نامحسوس1

1.intangible
2.Stewart
3.Sveiby
4.Galbraith
5.Marr and Roos
6.competitive advantage
7.Seetharaman et al
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نامحسوس بهواسطه شناسایی سه مؤلفه اصلی اتخاذشده است .این سه مؤلفه عبارتاند
از :سرمایه سازمانی ،انسانی و اجتماعی .تمام این ابعاد در پیشینه تحقیق مورد اشاره
قرارگرفته است(یوندت و همکاران . )2004 ،1بعالوه پژوهشها در حوزه مدیریت دانش
نشاندهنده این است که سرمایههای نامحسوس در صنایع دانش بنیان همچون صنایع
دارویی بسیار بیشتر از صنایع و کسبوکارها مورد توجه قرار میگیرند.
سرمایه انسانی :سرمایه انسانی به ویژگیهای اصلی افراد مانند پیچیدگی شناختی و
ظرفیت یادگیری ،دانش ضمنی و صریح ،مهارتها و تخصص کسبشده ایشان در طی
زمان اشاره دارد .در این راستا تئوری سرمایه انسانی بیان میکند که کارکنان
انتخابهای عقالیی یا منطقی را نسبت به سرمایهگذاری در سرمایه انسانی خود ایجاد
میکنند .این تئوری بحث میکند که افراد بامالحظه اینکه آیا میخواهند وقت ،تالش و
پول صرف سرمایهگذاری در تحصیالت ،آموزش و تجربه نمایند یا خیر ،اقدام به انتخابی
منطقی میکنند .در واقع بهنوعی ،کارکنان ،مزایا و معایب تصمیمات و سرمایهگذاریهای
خود را میسنجند؛ بر این اساس سرمایه انسانی بهراحتی قابلیت جابجایی دارد زیرا
کارکنان خود مالک آن هستند و در حقیقت به سازمان تعلق ندارد (حاجی کریمی و
فرجیان.)1387 ،
کارکنان سرمایه فکری را از راه شایستگی ،نگرش و زیرکی فکری خود خلق
میکنند .شایستگی شامل مهارتها و تحصیالت فرد میشود؛ نگرش به دیدگاههای
تسهیل گر عملکرد کارکنان مربوط میشود و زیرکی فکری نیز فرد را برای تغییر رویهها
و تفکر در مورد راهحلهای نوآورانه مسائل توانا میسازد .بروکینگ بر این باور است که
سرمایه انسانی سازمان ،مهارتها ،تخصص ،توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری را در
بر میگیرد (اسماعیلپور و همکاران.)1393،
چن ،ژو و زیا )2004( 2نیز سرمایه انسانی را مبنای سرمایه فکری میدانند که به
عواملی مانند دانش ،مهارت ،قابلیت و نگرش کارکنان اشاره دارد و به بهبود عملکرد و
افزایش سودآوری میانجامد .در جدول  1شاخصهای سرمایه انسانی ارائهشده است.

1.Youndt et al
2.Chen,Zhu and Xie

اثر سرمایههای نامحسوس...

شایستگی
کارکنان
نگرش کارکنان
خالقیت کارکنان

69

جدول شماره  .1شاخصهای سرمایه انسانی
رهبری استراتژیک مدیریت ،صفات کارکنان ،توانایی یادگیری کارکنان ،کارایی و
آموزش کارکنان ،توانایی کارکنان برای مشارکت در تصمیمگیری و مدیریت ،آموزش
کارکنان فنی و مدیریتی
کسب هویت از ارزشها ی سازمانی ،میزان رضایت ،نرخ تک خدمت کارکنان ،متوسط
زندگی مفید کارکنان
توانایی خالقیت کارکنان ،درآمد حاصل از فکرهای خالقانه کارکنان

سرمایه سازمانی :سرمایه سازمانی بهعنوان دانش نهادینهشده و تجربیات مدون
موجود در شرکت ها که از طریق پایگاههای داده ،1حق ثبت اختراعات ،2دستورالعملها،3
ساختارها ،سیستمها و فرایندها مورداستفاده قرار میگیرند ،تعریفشده است( یوندت و
همکاران. )2004 ،سرمایه سازمانی ،زیر ساختارهای حمایتکننده از سرمایه انسانی در
انجام وظایفش است و در تملک سازمان است .سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر
غیرانسانی دانش در سازمان میشود که دربرگیرنده پایگاههای داده ،نمودار سازمانی،
دستورالعملهای اجرایی فرآیندها ،راهبردها ،برنامههای اجرایی و بهطورکلی هر آنچه که
ارزش آن برای سازمان باالتر از ارزش مادیاش باشد (باواخانی .)1395 ،بر اساس نظر
لو 4و همکاران ( ،)2009سرمایه سازمانی مهمترین دارایی نامشهودی است که در ساختار
سازمانی و شالودههای تکنولوژی مشارکت داده میشود تا از طریق استقرار دانش زمینه
بهبود بخشیدن به کارایی عملیاتی شرکت را فراهم سازد .سرمایه سازمانی شامل
تواناییها و دانشی است که جهت ترکیب مهارتهای انسانی و سرمایه فیزیکی مورد
استفاده قرار میگیرد تا محصوالتی مطابق با درخواست و نظر مشتری به بازار عرضه
کند .ونیریس و همکاران )2015( 5معتقدند که در شرایط کاهش فروش ،شرکت های که
سرمایه سازمانی باالتری دارند اقدام به استفاده نامطلوبتر از منابع میکنند ،به اعتقاد
آنها دالیل وقوع این پدیده را میتوان در وجود هزینههای تعدیل بیشتر و همچنین
1.databases
2.patents
3.manuals
4.Lu
5.Venieris
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انتظارات خوشبینانه بیشتر مدیران درباره جذب هزینههای نامطلوب از طریق افزایش
رشد آتی فروش ،در این شرکت ها جستجو کرد .سابرامانیام و یوندت )2005( 1پی بردند
که سرمایه سازمانی ،دانش غالب را در سازمان تقویت مینماید و قابلیتهای نوآوری
یک سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
سرمایه اجتماعی :امروزه در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه
دیگری به نام سرمایه اجتماعی موردتوجه قرارگرفته است .این مفهوم به پیوندها و
ارتباطات میان اعضای یک شبکه بهعنوان منبع با ارزش اشاره میکند که با خلق
هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود (جندقی و همکاران.)1396 ،
سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع بالقوه و بالفعل موجود در دسترس که از
شبکهای از روابط یک فرد یا واحد اجتماعی نشات میگیرد؛ بنابراین سرمایه اجتماعی هم
شامل شبکه و هم داراییهایی که ممکن است از طریق شبکه مجهز شود ،میباشد
(حسینی سرخوش و اخوان.)1395 ،
سر مایه اجتماعی همچون شریانی است که اعتماد شبکه اجتماعی را به درون
سازمان انتقال میدهد و از این رهگذر سبب تحقق اهداف سازمان و خلق مزیت رقابتی
و بقای آن میشود (دانچو .)2006 ،2برای سرمایه اجتماعی سه بعد ساختاری ،رابطهای و
شناختی در نظر گرفته میشود .عوامل ساختاری سرمایه اجتماعی به وجود سیستم
مطلوب کاری ،تشکیل گروههای کاری و انتخاب مناسب افراد در امور مختلف اشاره
دارد .عوامل رابطهای مؤلفههای همچون همدلی ،رازداری ،صداقت ،فروتنی در سازمان،
باال بودن آستانه تحمل در افراد و ارج نهادن به نیکوکاری را دربر میگیرد .عوامل
شناختی سرمایه اجتماعی نیز دربرگیرنده توجه به اهداف سازمان ،وجود فرهنگسازمانی
قوی و انتقال تجارب کار بین افراد است (شکرالهی و کریمی.)1395 ،
دارابی و همکاران ( )1396در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر
فرایندهای مدیریت دانش متأثر از فرهنگسازمانی (مطالعه موردی :دانشگاه علوم
پزشکی استان مازندران) به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری بر فرایندهای مدیریت

1.Subramaniam and Youndt
2.Danchev
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دانش (دانشآفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و به
کارگیری دانش) تأثیر نسبتاً قوی و معناداری داشته است.
باواخانی ( )1395در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش
در سازمانهای دانشبنیان مطالعه موردی :سازمان انرژی اتمی ایران به این نتیجه رسید
که سرمایه فکری میتواند در فرآیند خلق و تسهیم دانش موجود در یک سازمان
دانشبنیان ،بسیار تأثیرگذار باشد .نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این امر بود که بین
سرمایه فکری و ابعاد آن با مدیریت دانش رابطه مثبت معناداری وجود دارد
بزرگزاده و کوچهباغی ( )1395در تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکری و مدیریت
دانش بر بهرهوری منابع انسانی موردمطالعه :بیمه آسیا به این نتیجه رسیدند که سرمایه
فکری و مدیریت دانش بر بهرهوری منابع انسانی تأثیرگذار است.
داداشی جوکندان و قانع کوشالشاهی ( )1394در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر
سرمایه فکری و مؤلفههای آن بر بهرهوری دانش مطالعه موردی :سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان گیالن به این نتیجه رسیدند که بین دو بعد سرمایه ساختاری و سرمایه
رابطهای با بهرهوری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و این در صورتی است که شدت
تأثیر بعد سرمایه ساختاری بر روی بهرهوری دانش از شدت تأثیر بعد سرمایه رابطهای بر
بهرهوری دانش بیشتر میباشد.
صالحی صدقیانی و همکاران ( )1393در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سرمایه
فکری سازمانی بر بهرهوری دانش در سازمانهای رسانهای (مطالعه موردی :معاونت
رسانههای مجازی سازمان صداوسیما) به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری سازمانی
تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دانش در سازمانهای رسانهای دارد.
حسنزاده ثمرین و همکاران ( )1393تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین سرمایه
فکری و بهرهوری دانش انجام دادند .نتایج تحقیق آنها بیانگر این مطلب بود که بین
سرمایه فکری و بهرهوری دانش در میان اعضای نظام مهندسی استان گیالن رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .به عالوه بین ابعاد سرمایه فکری و بهرهوری دانش در
میان اعضای نظاممهندسی استان گیالن نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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گنجی نیا و حبیب زاده ( )1390در تحقیقی با عنوان سرمایه فکری و بهرهوری
دانش نیروی کار به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری و ابعاد آن تأثیر مثبت و
معنیداری بر بهرهوری دانش نیروی کاردارند.
بشردوست ( )1389در پایاننامه خود تحت عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری
و بهرهوری کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیالن به این نتیجه رسید که بین سه بعد
سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایهی ساختاری ،سرمایه رابطهای) و درنهایت بین
سرمایه فکری و بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد.
ناصر ( )2018در تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد یازمان به این
نتیجه رسید که سرمایه فکری و ابعاد آن تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد سازمان
دارد.
اوبیدت و همکاران )2017( 1در تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد
سازمان با نقش میانجی تسهیم دانش به این نتیجه رسیدند سرمایه فکری تأثیر مثبتی بر
عملکرد سازمانی و تسهیم دانش دارد ،همچنین تسهیم دانش اثر مثبتی بر عملکرد
سازمانی دارد.
پور مهدوی و پیرزاد ( )2017در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سرمایههای فکری
بر تسهیم دانش به این نتیجه رسیدند که ابعاد سرمایه فکری که شامل سرمایه انسانی،
سرمایه رابطه و سرمایه ساختاری میباشد بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
علیرضایی و پاکطینت ( )2017در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه
اجتماعی و سرمایه فکری با بهرهوری کارکنان به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری
بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با بهرهوری کارکنان وجود دارد.
ناروال و یاداو )2017( 2در تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر بهرهوری و
سودآوری در شرکت به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری و ابعاد ن آن تأثیر مثبت و
معنیداری بر بهرهوری و سودآوری در شرکت های هندی دارند
هوانگ وجیم وو ( )2010در مقالهای با عنوان سرمایه فکری و بهرهوری دانش به
دنبال بررسی و امتحان اثرات سرمایه فکری ،سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی بر
1.Obeidat et al.
2.Narwal & Yadav
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بهرهوری دانش و اثرات متقابل بین سرمایه فکری و بهرهوری دانش بودند .نتایج تحقیق
آنها نشاندهنده این بود که همه ابعاد سرمایه فکری تأثیر مثبت و معنیداری بر
بهرهوری دانش دارند .در این مطالعه ثابتشده بود که اثرات متقابلی بین مؤلفههای
سرمایه فکری و بهرهوری دانش وجود دارد.

در راستای اهداف تحقیق فرضیه های زیر عنوان شده است
 -1سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دانش در شرکت های دارویی
ایران دارد.
 -2سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دانش در شرکت های دارویی
ایران دارد.
 -3سرمایه سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دانش در شرکت های دارویی
ایران دارد.
ابزار و روش
این تحقیق برحسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار میآید و برحسب
چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد .اطالعات مورد نیاز در دو مرحله
گردآوری شدهاند .بدینصورت که ابتدا از طریق مطالعه کتابخانهای و بررسی کتب و
مقاالت معتبر علمی اطالعات الزم گردآوری شده ،سپس در مطالعهای میدانی و با
استفاده از چهار پرسش نامه دادههای مورد نیاز جمعآوری گردیدهاند که شامل پرسش
نامه سرمایه انسانی سابرامانیام و یاندت ( ،) 2005پرسش نامه سرمایه سازمانی داونپورت
وپروساک ( ،)1998پرسش نامه سرمایه اجتماعی بورت ( )1992و بهرهوری دانش گوپتا
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و گوینداراجان ( )2000میباشد که در  23گویه و بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت
تنظیم شده است .ازآنجاییکه در این پژوهش از پرسش نامههای استاندارد استفاده
گردیده لذا از روایی محتوا برخوردار میباشند و برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای
کرونباخ استفادهشده است که ضریب آلفای کرونباخ برای هر چهار پرسش نامه باالی
 0.7میباشد که نشانگر پایایی مناسب آنها میباشد .جامعۀ آماری این پژوهش شامل
مدیران عالی و پرسنل دوایر تحقیق و توسعه شرکت های تابعه هولدینگ تامین به تعداد
 108نفر بود که بر اساس جدول مورگان  86نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش
نمونهگیری در این پژوهش بهصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی یا متناسب با
حجم میباشد .در این تحقیق برای بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق از مدلسازی
معادالت ساختاری و نرمافزار  Amos23استفادهشده است.
یافتهها
بعد از اطمینان از وجود روایی و پایایی در شاخصهای گردآوریشده به آزمون مدل
تحقیق و فرضیههای تحقیق پرداخته شد .در این تحقیق از روش مدلسازی معادالت
ساختاری برای آزمون مدل اندازهگیری تأثیر عوامل سرمایه نامحسوس بر بهرهوری
دانش و فرضیههای تحقیق استفادهشده است .برای برازش مدل ،معیارهای برازشی
مدلسازی معادالت ساختاری که در جدول  2آمده است استفاده گردیده که این معیارها
نشاندهنده این است که آیا مدل بازنمایی شده توسط دادهها ،مدل اندازهگیری تحقیق را
تأیید میکند یا خیر (قاسمی.)1389 ،
جدول شماره  -2شاخصهای برازش مدل
نام شاخص
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزایشی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
کای اسکور بهنجار شده به درجه آزادی

اختصار
GFI
AGFI
NFI
CFI
IFI
RMSEA
CMIN/df

برازش قابلقبول
GFI>%90
AGFI>%90
NFI>%90
CFI>%90
IFI>%90
RMSEA>%10
بین  1تا3
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پس از جمعآوری اطالعات جهت مشخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری
(متغیرهای مشاهده) تا چه اندازهای برای سنجش متغیرهای پنهان (سرمایه نامحسوس )
قابلقبول میباشند باید ابتدا تمام متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان
میباشند بهطور مجزا مورد آزمون قرار گیرند .شاخصهای کلی برازش برای الگوهای
اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرمافزار Amos23در جدول  3آمده است.
جدول شماره  -3تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازهگیری مدل
متغیر مشاهده
RMSE
GFI
P
CFI
IFI
0/003
0/912 0/543 0/914 0/909
سرمایه انسانی
0/006
0/876 0/678 0/901 0/912
سرمایه اجتماعی
0/023
0/906 0/732 0/908 0/924
سرمایه سازمانی

با توجه به اینکه مقدار  Pبرای همه الگوهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهده)
بزرگتر از  0/05میباشد میتوان نتیجه گرفت الگوهای اندازهگیری مناسب میباشد.
یکی دیگر از شاخصهای معتبر که برای برازندگی الگو به کار میرود  GFIیا شاخص
نیکویی برازش است .این شاخص را میتوان بهعنوان مشخصهای مشابه با  R2در
رگرسیون چند متغیره در نظر گرفت .هرچه  GFIنزدیکتر به یک باشد الگوی دادهها
برازش بهتری دارد .شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا  RMSEنیز
یکی دیگر از شاخصهای برازندگی مدل است که در الگوهای قابلقبول دارای مقدار
 0/08یا کمتر میباشد .برازش الگوهایی که دارای مقادیر باالتر از  0/1هستند ضعیف
برآورد میشوند .همانطور که در جدول مشاهده میشود مقدار این شاخص برای الگوی
اندازهگیری کمتر از  0/08میباشد که این شاخص نیز نشان از برازش خوب الگوها
توسط دادهها است .درنهایت با توجه به مطالب باال میتوان نتیجه گرفت که الگوهای
اندازهگیری (متغیرهای مشاهده) از برازش خوبی برخوردار هستند و به این معنی است که
متغیرهای آشکار بهخوبی میتوانند متغیرهای پنهان را اندازهگیری کنند .همچنین نتایج
تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی  Pبرای آزمون قابلقبول بودن بار عاملی
مربوط به هرسوال بررسی شد و بارهای عاملی همه سؤاالت باالتر از  0/05و مقدار P
جزئی کمتر از  0/05بود درنتیجه میتوان نتیجه گرفت که سؤاالت بهخوبی متغیرهای
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مشاهده را میسنجند .پس از بررسی و تأیید الگو برای آزمون معناداری فرضیهها از دو
شاخص جزئی مقدار بحرانی  CRو  Pاستفادهشده است ،بر اساس سطح معناداری 0/05
مقدار بحرانی باید بیشتر از  1/96باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده
نمیشود ،همچنین مقادیر کوچکتر از  0/05برای مقدار  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار
محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح  0/95دارد .برای آزمون
فرضیههای پژوهش معادالت ساختاری و نرمافزار  AMOS23استفادهشده است که
خروجی مدل بهصورت شکل ( )2میباشد:

شکل شماره  -1خروجی مدل
جدول شماره  -4نتایج برازش مدل
IFI
0/909

CFI
0/914

P
0/007

GFI
0/95

RMSE
0/04
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با توجه به اطالعات جدول فوق (برازش مدل) میتوان دریافت که مدل از برازش
بسیار خوبی برخوردار است .با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل مدل به بررسی فرضیههای
پرداختهشده که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.
جدول شماره  -5نتایج تجزیه و تحلیل مدل
مقدار
ضریب
فرضیهها
رگرسیونی بحرانی
سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دانش
4/65
0/84
در شرکت های دارویی ایران دارد.
سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری
3/48
0/75
دانش در شرکت های دارویی ایران دارد.
سرمایه سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهرهوری دانش
3/87
0/71
در شرکت های دارویی ایران دارد.

P

نتیجه

0/000

تأیید

0/009

تأیید

0/010

تأیید

بنابراین با اطمینان  %95میتوان گفت که ابعاد سرمایه نامحسوس (انسانی،
اجتماعی و فرهنگی) بر بهرهوری دانش در شرکت های دارویی ایران تأثیرگذار است.
بحث و نتیجهگیری
از نظر تئوری و تجربی ،هدف این مقاله بررسی ارتباط بین سرمایه نامحسوس و
بهرهوری دانش بود .شواهد این تحقیق نشان میدهد که همه ابعاد سرمایه نامحسوس
بهطور مثبت و معناداری بهرهوری دانش را در شرکت های دارویی تحت تأثیر قرار
میدهند .این یافتهها ثابت مینماید که سرمایه اجتماعی ،عاملی کلیدی در درک ایجاد و
خلق دانش میباشد .همچنین ازآنجاکه سازمانها دانش را از طریق فعالیتهای
ساختارمند( 1سرمایه سازمانی) تحت کنترل در میآورند ،این امر به غنی شدن دانش
موجود در سازمان و مشروعیت بخشی به ارزش درک شده منجر میشود .این تحقیق
نشان داد که سرمایه اجتماعی ،توانایی سرمایه انسانی و سازمانی را جهت بهبود
بهرهوری دانش افزایش میدهد .این یافته با یافته نظر دسی ( )1982در مورد اینکه خلق
دانش ،یک فرایند وابسته به مسیر بوده و بر اساس سرمایه ساختاری است مطابقت دارد.
1.structured activities
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عالوه بر این ،یافتههای این تحقیق ،نظریات سوبرمینین و یوندت ( )2005که اشاره بر
اینکه سرمایه انسانی باعث فراهم شدن موقعیتی جهت ارائه ایده و اندیشههای متنوع
میگردد را تأیید میکند درحالی که سرمایه اجتماعی باعث ترغیب همکاری در سراسر
سازمان و ایجاد اعتماد در تسهیم دانش میگردد .در این تحقیق مشخص شد که سرمایه
سازمانی و اجتماعی ارتباط معناداری با بهرهوری دانش در شرکت های تابعه هولدینگ
دارویی تأمین دارد.
یافتههای این تحقیق کاربردهای متعددی دارد )1 .این تحقیق اثبات میکند که
سرمایه نامحسوس بهطور معناداری در ارتباط با بهرهوری دانش در صنعت دارویی
میباشد )2 .درحالیکه مطالعات گذشته ،ارتباطات بین سرمایه اجتماعی (مک فدین و
کاناله )2004،1و همچنین مشارکت خارجی( 2سرمایهگذاری خارجی) (وادوا و کوتا،3
 )2006را بررسی نمودهاند ،این تحقیق ارتباط بین سرمایه نامحسوس و بهرهوری دانش
را مورد بررسی قرار داده است .یافتههای این تحقیق شواهدی دال بر نقش کلیدی ارائه
می کند که سرمایه نامحسوس در تبیین بهرهوری دانش ایفا مینماید این مقاله بهطور
تجربی ثابت مینماید که سرمایه نامحسوس پدیده تعامالت است .برای مثال ،تعامالت
سرمایه سازمانی و اجتماعی ارتباط معناداری با بهرهوری دانش در سازمان دارند.
فرایندهای رسمی ،سیستمها ،ساختارها و ...گرایش به بهبود هنجارهای موجود و مرتفع
ساختن مشکالت موجود بر سر راه تغییر و تنوع که بهرهوری دانش را بهبود میبخشند،
دارند؛ بنابراین این تحقیق پیشنهاد مینماید که مدیران شرایط اقتضایی را بهمنظور
بهرهوری پویای دانش ایجاد نمایند .این پیشنهاد ،مشابه با نظر دراکر ( )1993است ،ایده
ایشان بر توسعه نظریهای است که ارتباط بین بهرهوری دانش کارکنان و محیط را آشکار
مینماید .دراکر تأکید نمود که ناتوانی در مشاهده جنگل به خاطر وجود درختان ،عدم
موفقیتی جدی است .عالوه بر این ،ناتوانی در مشاهده درختان به خاطر وجود جنگل نیز
عدم موفقیتی جدی است .بهمنظور خلق دانش مولد ،ناچاریم بیاموزیم که هم باید درخت
و هم جنگل را مشاهده نمود؛ بنابراین میبایست نحوه ارتباط بخشی بین موارد را
1.Mc Fadyen and Canella
2. external venturing
3.Wadhwa and Kotha
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بیاموزیم .در واقع شرط اساسی بهرهوری دانش در شرکت های دارویی توجه همزمان به
اجزای سهگانه سرمایههای نامحسوس یعنی انسانی ،ساختاری و اجتماعی است .اگر
بهرهوری دانش را بهصورت یک درخت استعاره کنیم ،شاخ و برگهای آن همان سرمایه
اجتماعی بوده و سرسبزی آن نشانه وجود اعتماد در تسهیم دانش است .ریشه این درخت
سرمایه انسانی بوده و بهشرط وجود سرمایه ساختاری مناسب که در تنه درخت وجود
دارد ،توانایی رسیدن ایدهها و نظریات جدید سرمایههای انسانی به شاخ و برگها و
تسهیم و تبادل آنها برای بهرهوری دانش در شرکت های دارویی فراهم میآید؛
بنابراین مدیران شرکت های دارویی باید توجه ویژه و اساسی به سرمایه ساختاری مبذول
نمایند تا ایدههای دانشمندان و محققان این شرکت ها به شاخ و برگها برسد؛ و این
میسر نمیشود مگر قوانین و مقررات درست و سازگار با عرصه رقابت در صنعت دارویی
تدوین گردد.
با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهادهای زیر برای تقویت سرمایههای نامحسوس در
شرکت های دارویی در جهت بهرهوری دانش ارائه میشود:
 مدیران شرکت ها تا چارچوبی از شایستگیهای کارکنان و مدیران شامل دانش،مهارتها و تواناییهای آنها طراحی نمایند تا سرمایهگذاریهای الزم برای
ارضای خواستههای مشتریان ،تعهدسازمانی در روابط با مشتریان و قابلیت
اطمینان که منجر به ارائه خدمات باکیفیت بشود را فراهم آورند.
 مدیران شرکت ها کارکنان را نسبت به استفاده از دانش ،مهارت ،قدرت نوآوری وتواناییهایشان برای انجام وظایفشان تشویق نمایند و پاداشهایی را در نظر
بگیرند تا خدمات جدید و متمایز از خدمات رقبا ارائه دهند تا از این طریق
انتظارات مشتریان را برآورده نمایند.
 شرکت های دارویی ذخایر غیرانسانی دانش موجود در سازمان مانند پایگاه دادهها،استراتژیها ،کارکردها ،فرهنگسازمانی و انتشارات که به ارزش مادی سازمانها
میافزایند را بهگونهای سازماندهی نمایند که برای خدمات و محصوالت جدید
کمک دهنده باشند و نوآوری محصول جدید را تضمین نمایند.
 شرکت های دارویی ساختارهای انعطافپذیرتر و سامانههای مدیریتی و ارتباطیمناسب بر اساس گروههای مختلف کاری جهت انتقال سرمایه فکری ،دانش،
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اطالعات ،دارایی فکری و تجربه و مجموعهای از تواناییهای ذهنی جمعی فراهم
شود .همچنین ایجاد هماهنگی در میان واحدها مختلف بهمنظور ایجاد سطح
متعادلی از رقابت بین افراد ،گروهها ،واحدها تا از این طریق کارمندان باعالقهای
بیشتر دانش و مهارتهای خود را تسهیم نمایند و توسعه اهدافشان را تضمین
کنند.
 سطح شایستگی کارکنان ،دانش حرفهای ،تواناییهای رهبری ،ریسک ناپذیری وتواناییهای حل مسأله کارکنان که زیرمجموعۀ سرمایه انسانی میباشد ،بهصورت
مستمر اندازهگیری شود تا از این طریق بتوان به دانش ضمنی کارکنان که در
ذهن آنها جای دارد توجه بیشتری گردد و کارکنانی که دارای مهارت و تجربه
باالیی هستند را در سازمان حفظ کرد.
 برای تقویت سرمایه ساختاری ،مدیران شرکت ها اقداماتی در رابطه با شناساییفعالیتهای ارزش افزا برای سازمان انجام دهند ،فرهنگ حمایتی را از طریق
طراحی سیستمهای تشویقی و انگیزشی برای تقویت خالقیت و نوآوری افراد
ایجاد کنند و بهکارگیری سیستمهای اطالعات شرکت ها بهگونهای که با حفظ
حقوق داراییهای فکری هر یک از کارکنان ،دسترسی آزاد به اطالعات برای افراد
سازمان تسهیل شود تا تسهیم دانش در اجزای درونی برقرار گردد.
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