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  چکیده

تریان، افـزایش سـطح دانـش و آگـاهی مشـ      هـا و المللی، گسترش دامنه رقابت بین بانکامروزه تغییرات فناوري محیطی و بین

مقابله با این تحوالت، حفظ مزیـت رقـابتی و در نتیجـه ایجـاد ارزش      منظور بههایی را پیش روي نظام بانکی قرار داده است.  چالش

، مـؤثر ترین راهبردهاي . در این راستا یکی از مهمشودها، باید راهبردهایی متناسب با شرایط سازمان اتخاذ براي مشتریان و حفظ آن

 گیـري سـرمایه   بـر شـکل   مـؤثر ایی و ارزیابی عوامل حاضر به شناسمقاله در  ،سرمایه فکري است؛ بنابراین ،مدیریت و توسعه بنگاه

  .شده استرداخته فکري پ یکی از اجزاء سرمایه عنوان بهري ساختا

اسـت. جامعـه آمـاري پـژوهش     بـوده پیمایشی  - ها از نوع توصیفیهگردآوري داد ازلحاظهدف کاربردي و  ازنظرروش پژوهش 

ر سرشـماري و بـا اسـتفاده از ابـزا     صـورت  بـه هـا نیـز    آوري داده مهر اقتصاد استان یزد و جمع شامل مدیران و کارکنان شعب بانک

و نیز ماتریس اهمیت عملکـرد  اي  و تکنیک آماري آزمون دوجمله SPSSافزار  با استفاده از نرم ها ت. دادهپرسشنامه صورت گرفته اس

هـاي اطالعـاتی،    ، فرایندها، سیسـتم ساختار سازمانیسازمانی،  عوامل فرهنگون فرضیات، . طبق نتایج آزمه استتحلیل شدو تجزیه

. در پایان نیز با توجه به میزان اهمیـت و نیـز عملکـرد ایـن     اندداشتهسبی وضعیت مناهاي مدیریتی، نوآوري و مدیریت دانش  روش

   عوامل در بانک پیشنهادهایی جهت تحقق اهداف عملیاتی بانک ارائه شده است.
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  مقدمه - 1

الگـوي رشـد اقتصـادي جهـان،      فنـاوري با پیشـرفت سـریع   

 هو وارد دوران اقتصـاد دانشـی شـد   ه اساسـی تغییـر کـرد    طور به

هـاي فیزیکـی ماننـد    دارایـی  دانش در مقایسه بـا که در آن  است

از ارجحیت بیشـتري برخـوردار   ...  و آالت ماشینسرمایه و ، زمین

تـرین عامـل کسـب مزیـت رقـابتی      مهـم  عنـوان  بـه و از آن  است

و  اکثـر صـنایع   ،وجـود   ایـن  بـا  .]32[شـده اسـت  ها یـاد  سازمان

در جملـه ایـران)    کشورهاي مختلف دنیا(از واحدهاي خدماتی در

 هسـتند کـه   مـالی  حسـابداري  هاي سنتیروش استفاده از حال

هـاي  ییـ مبتنـی بـر دارا   وکارکسب یک محیط براي ها پیشقرن

-مثـل تجهیـزات فیزیکـی، سـاختمان و ... ایجـاد شـده       ملموس

هــا بــه توانــایی موفقیــت ســازمان در اقتصــاد دانشــی، .]31[انــد

 مـدیریت  بـراي و  وابسـته اسـت  نامشهود  يهامدیریت این دارایی

 ].34[شـوند  گیـري انـدازه  و شناسایی ها این دارایی بایدبتدا اآنها 

هـاي  رغـم ایـن میـزان اهمیـت، سـرمایه فکـري در سـازمان       علی

است و تاکنون تعداد کمـی   جایگاه خود را یافته ندرت بهخدماتی 

ــان از  ــدازهآن ــن مــدیریت  و گیــريبــراي ان تــالش  هــا دارایــیای

سرمایه فکري ابزاري جهت خلـق و افـزایش ارزش    .]29[اند کرده

سازمانی است که موفقیت یک سازمان به توانـایی مـدیریت ایـن    

 هـاي  ارزیـابی سـرمایه   شناسـایی و . وابسـته اسـت  منبع کمیـاب  

ــاالیش  ســته اســتتوان )ســاختاريفکري( ــراي پ زمینــه الزم را ب

فـراهم نمــوده و   سـازمان در هـا، اطالعـات و دانـش موجـود      داده

از  سـازمان شرایطی را ایجاد نماید تا مدیران، کارکنان مرتبط بـا  

یافتـه   ارزش رهـایی ارزش و یا بیگردآوري و تحلیل اطالعات کم

ــور  ــد انجــام کارهــا و اداره ام  و در جهــت فراگیــري دانــش جدی

زیـادي بـراي سـرمایه     هـاي  بنـدي  طبقـه د. فعالیت نماینسازمان 

سـرمایه انسـانی،    طـورکلی  به، اما؛ استفکري درنظر گرفته شده 

سرمایه ساختاري(سـازمانی) و سـرمایه ارتباطی(مشـتري) بـراي     

حاضـر بـر روي بعـد سـرمایه      مقالـه آن درنظر گرفته شده است. 

نش مفیـدي  بیـ کنـد  ساختاري متمرکز شده اسـت و تـالش مـی   

  ایجاد کند. این سرمایه براي استفاده عملی مدیریت

 ازجملـه خـدماتی   هـاي سـازمان  که مسائلی ترینمهمز ا یکی

دهنـده  عدم شناخت عناصـر تشـکیل   ،هستندروبرو  با آن ها بانک

 ؛اسـت و درجه اهمیت هر یـک از ایـن عناصـر     ساختاري سرمایه

بـراي   سـوال  عنـوان یـک  هبـ همـواره  عبارت دیگر این موضـوع  به

موجود در آنهـا   ساختاري ها مطرح بوده است که سرمایهسازمان

  تشکیل شده است؟ي چیست و از چه عناصر

هــاي فهرســت مختلــف درکشــورهاي شــده  انجــام مطالعــات

-ارائـه داده  سـاختاري سرمایه  دهنده یلتشکمتفاوتی را از عناصر 

ی هـاي ایـران کـارای   اند که ممکن است این فهرسـت در سـازمان  

تشـکیل  بر  مؤثر عواملشناسایی  سو یکبنابراین از ؛ دباشنداشته 

دیگـر   سـوي  آنهـا و از  دهنـده  یلتشکو عناصر  ساختاريسرمایه 

 سـاختاري دهنده سـرمایه  درجه اهمیت هر یک از عناصر تشکیل

و  ذاريگــنقــش بســیار مهمــی در سیاســت    ســازمان بــراي

سـعی شـده    مقالهبنابراین در این ؛ داردهاي مدیران  گیري تصمیم

بر سرمایه ساختاري به بررسـی   مؤثراست ضمن شناسایی عوامل 

میزان اهمیت و عملکـرد هـر یـک از ایـن عوامـل در بانـک مهـر        

زمان بـه امـور   اقتصاد پرداخته شود تـا از ایـن طریـق منـابع سـا     

در  سـودآوري اثربخشـی و  بـاالترین  بـه  و ضروري تخصیص یابد 

    .دست یافته شود جهت تحقق اهداف عملیاتی سازمان
  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

  سرمایه فکري -2-1

سرمایه فکري بنیـان    نامشهود اقتصاد بر پایه  امروزه جنبه

-  ستین و اصـلی آن، دانـش و اطالعـات   نهاده شده و ماده نخ

سرمایه فکري به مبحثی جالب براي محققان و هم . ]19[است

هـاي مختلـف   تهیان سازمانی بدل گشته و در رشـ متصدبراي 

بـه   منـد  عالقهبراي مثال، حسابداران  ؛سازي شده استمفهوم

ــدازه ــه هســتند ان ــري آن در ترازنام ــاوري  ؛گی متخصصــان فن

هــاي اطالعــاتی اطالعــات درصــدد کدگــذاري آن در سیســتم

توسعه  ها راتمایل دارند ذهن بدین وسیلهروانشناسان  ؛هستند

گذاري ند بازدهی سرمایهانسانی تمایل دارمدیران منابع  ؛دهند

را از طریق آن محاسـبه کننـد و کارکنـان آمـوزش و توسـعه      

را در ایـن روش   تـوان مـی آیـا   تمایل دارند مطمئن شوند کـه 

سرمایه بنابراین  ؛]14[داد هاي توسعه منابع انسانی قراربرنامه

هـاي مـدیریت   تر در قالب مـدل فکري باید به شکلی تخصصی

ارائه مفهوم سرمایه فکـري    زمینه درقرار بگیرد.  موردسنجش

ادبیـات تعریـف،   مبنـاي  در  اامـ  ؛تعاریف متعددي مطرح شده

هـا اشـتراک نظـر وجـود      بندي این مؤلفه و طبقه يسازعبارت

زیر آورده شده  صورت بهاز تعاریف سرمایه فکري  . بعضیندارد

  است:

هــاي نامشــهود یــک ســرمایه فکــري آن دســته از دارایــی

 ممکـن  امـا نشـده  هاي مالی ثبـت  در صورت سازمان است که

سـرمایه   .دهـد % ارزش بازار یک سـازمان را تشـکیل   80است 

توانـد  در یک شرکت است کـه مـی   هر چیزيفکري به معناي 

براي افزایش مزیت رقابتی در بازار اسـتفاده شـود کـه شـامل     
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عبـارت  به؛ استمالکیت معنوی و تجربه  حق ،اطالعات دانش،

- درآمد نهایی در صورت عنوان بهتواند می ریسرمایه فک ،دیگر

حسـابداری در   عنوان به تواند نمیهای مالی منعکس شود، اما 

ارزش  عبارت است از سرمایه فکری های مالی بیان شود.صورت

یی هـا که قابـل نسـبت دادن بـه دارایـی     یافته یک شرکت یشافزا

ــاورهــای کــه ناشــی از فرآینــدها و شــبکه نامشــهود اســت ی فن

کارکنــان و روابــط بــا مشــتریان  العــات، صــالحیت و کــاراییاط

 .]22و  21[است

هـای  مـدل  تاکنونسرمایه فکری  یبندی اجزاطبقه  در زمینه

 بنـدی بررسـی و طبقـه   زیادی مطرح و از نقطه نظرات مختلف به

ــت؛  ــه شــده اس ــا  ایــن مبحــث پرداخت ــهام ــر  طــورکلی ب در اکث

ســرمایه   ســه بعــد ســرمایه انســانی،   بــر   هــا بنــدی  طبقــه

شـده اسـت کـه بـا      تأکید یساختاری(سازمانی) و سرمایه ارتباط

نها به بعد سرمایه ساختاری پرداختـه  نوشتار تتوجه به هدف این 

  شده است.

  سرمایه ساختاري - 2- 2

، گردنـد هایشـان بـاز مـی   انسانی هر شب به خانه های سرمایه

های دانشی است که شب بـه خانـه   وظیفه مدیران ساخت دارایی

ایــن مهــم از طریــق ســرمایه ســاختاری کــه شــامل   دنــد.بازنگر

 ،شـود مـی ها، انتشارات، فرایندها و سازمان داده ها، شبکهیفناور

  .]3[گرفته استصورت 

بر این باور است که سـرمایه سـاختاری دلیلـی بـرای      3دراکر

باقی ماندن کارمندان خوب در سازمان است. سـرمایه سـاختاری   

و اطالعـات و نیــز مشـتریان را بــه   بایـد افــراد را بـه متخصصــان   

بـه افــزایش توســعه   ســرعت رو ،امــروزهسـازمان مــرتبط سـازد.   

ی انتظار از عمر خدمات و محصوالت را کـاهش داده اسـت.   فناور

بنابراین مدیریت باید تالش کند زمان زیادی در تبـدیل سـرمایه   

ساختاری به شکل یا سیستم مطلوب صـرف شـود. در غیـر ایـن     

کـه   صـورت نخواهـد گرفـت   وب به نتـایج مطلـ  صورت دستیابی 

را سرمایه ساختاری محیطـی   .]3[دلیلی برای وجود شرکت است

-انش خلق و آماده ورود به بـازار  کند که از طریق آن دایجاد می

  ].36[شود

هـر آنچـه کـه پـس از     «سرمایه ساختاری عبارت است از 

ه سـرمای ». ماند در شرکت باقی میبه خانه، کارکنان بازگشت 

سرمایه سازمانی، نظیـر دارایـی فکـری،     یرندهدربرگساختاری 

و نیـز سـرمایه نوسـازی و     نوآوری، فرایندها و دارایی فرهنگی

3 Draker 

هـای آموزشـی   توسعه، نظیـر حـق ثبـت محصـوالت و تـالش     

   ].7[است

 سـازمان  متعلق بـه یـک   شده نهینهاد دانش سازمانی سرمایه

شـود و  ذخیره مـی ... و ها دستورالعمل ها،داده پایگاه در که است

ــاد مــی عنــوان بــهاغلــب از آن  . ]40[کننــدســرمایه ســاختاری ی

معتقـد اسـت کـه سـرمایه سـاختاری      ] 11[4همچنین بروکنیـگ 

های کاری ی، فرایندها و روشفناور مثل اختاریسهای زیردارایی

های تجاری و حق ثبت و نیز دارایی فکری مثل دانش فنی، مارک

  .دشومی محصوالت را شامل

ســرمایه ســـاختاری تـــابعی از ســـرمایه انســـانی و عامـــل  

ســرمایه  ،شــکل ســازمانی اســت. از طــرف دیگــر  کننــده یــینتع

ساختاری به مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسـانی قـرار گیـرد،    

بـرای   .شـود مـی  آشکار و مستقل از سرمایه انسانی ایجـاد  طور به

-سـتقل مـی  م طـور  بـه  یسازمان فرهنگمثال، ساختار سازمانی و 

بنـابراین سـرمایه سـاختاری و     ؛توانند اثرات بنیادی داشته باشند

کنـد  کمـک مـی   ها سازمانسرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به 

 یرنـد گ کـار  به هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل داده، طور بهکه 

- سرمایه سازمانی مجموع تمـام دارایـی   .]28[توسعه بخشند و

ساخته ی خالقیت سازمان را ممکن که توانایاست های شرکت 

انداز شرکت، فلسـفه مـدیریت، فرهنـگ سـازمان،     چشم .است

های کاری و فناوری اطالعـات در  ها، فرآیندها، سیستمراهبرد

. سـرمایه سـازمانی   ]21[ها ذکـر شـده اسـت   میان این دارایی

ترکیبی از دانش صریح و ضمنی، رسمی و غیررسـمی کـه در   

برای ساختار و توسعه فعالیت سازمانی و کارآمد  مؤثریک راه 

شرکت است که شامل فرهنـگ ضـمنی و دانـش غیررسـمی،     

ساختار صریح و دانش رسمی و یـادگیری سـازمانی صـریح و    

  ].21[فرآیند دانش است یررسمیغضمنی، تجدید رسمی و 

کـه در حـوزه سـرمایه سـاختاری صـورت       یهـای طی بررسی

ری سـرمایه سـاختاری   گیـ مدل واحدی برای انـدازه  ،ه استگرفت

وجود نداشته و محققان مختلف اجزای متفاوتی را بـرای سـرمایه   

  اند.ی برشمردهساختار

های صورت گرفته توسـط  بندیانواع طبقه شماره یک جدول

  .است نمودهمختصر بیان  صورت بهمحققان مختلف را 

شـود محققـان مختلـف اجـزای     کـه مشـاهده مـی    گونه همان

رغـم  علـی  ؛انـد  گرفتهایه ساختاری درنظرمتفاوتی را برای سرم

واحـدی از   تعریف معین و هااشتراکات بسیار بین این پژوهش

4 Brooking 
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با توجه به تفـاوت بـین    اصوالسرمایه ساختاری وجود ندارد و 

. اجـزای سـرمایه سـاختاری   راهبردها، ها، کشورسازمان  ها و ..

 باو حقیقات گذشته پس از بررسی ت ،متفاوت هستند. در ادامه

 گیـری  عوامل مؤثر بر شـکل  ذکرشدههای  بندی توجه به طبقه

با توجه به نظرات خبرگان مشخص  در بانکسرمایه ساختاری 

 1990در دهـه   محور دانشهمزمان با توسعه مفاهیم  شده است.

ی پژوهشگران به مقوله سرمایه فکـری بیشـتر   مند عالقهمیالدی، 

شـده اسـت. در   های زیادی در ایـن زمینـه انجـام     شده و پژوهش

سرمایه فکری   ینهزم در شده انجامهای  ی از پژوهشا خالصهادامه 

  بیان شده است. شماره دو در قالب جدول

هـای مختلـف    بنـدی  و طبقـه  شـده  انجامبا توجه به تحقیقات 

سرمایه فکری و سرمایه ساختاری و نیز نظرات خبرگان در مـورد  

انی، فراینـدها،  سازمانی، سـاختار سـازم   هفت عامل فرهنگ ،بانک

هـای مـدیریتی، نـوآوری و مـدیریت      های اطالعاتی، روش سیستم

گیـری سـرمایه سـاختاری     عنوان عوامل مـؤثر بـر شـکل    دانش به

کـدام   شناسایی شد کـه در ادامـه بـه توضـیح مختصـری از هـر      

  .ه استدش پرداخته 
  

  بندي اجزاي سرمایه ساختاريطبقه :1جدول 

  رمتغی

  

  منبع      

 فرایند ساختار  فرهنگ
فناوري 

 اطالعات
 نوآوري راهبرد

یادگیري 

 سازمانی

مدیریت 

  دانش

پایگاه 

  داده
  سیستم

فلسفه 

  مدیریت

دارایی 

  فکري

]24[وند و همکاران مهدی  � �  �         

   �     �  �   � ]18[ کیم و همکاران

   � � �  �  � � �  ]15[ هو و سابرال

       �  �    �   � ]35[بونتیس و سوراج

    �   �  �  � �   � ]22[مار و مستغفر

          � � �   � � ]8[آرامبورا و سانز 

 �         �  �   � � ]27[نامور و همکاران 

       �  � �  � � � � ]20[مادیتنس و همکاران

 �  � � �       � � � ]16[هوانگ و وو 

   �        �     � � ]17[هوانگ و هسو 

             � �    ]25[منور و همکاران 

             � �    ]39[ران وو و همکا

 �            � �   � ]38[تسنگ و گو 

          �    �   � ]37[تسی و وو 

          �    � � � ]10[بونتیس

          �    � � � ]9[بونتیس

       �  �  � �  � ]6قزل و همکارن[

          �     � � ]4شفیعا و همکاران[

ــازمانی فرهنــگ ــه ارزش :س ــگ مجموع ــا و فرهن ــا، هنجاره ه

و رفتـار   مشترکندبین اکثریت اعضاء سازمان رفتارهایی است که 

-با بررسی مـدل  کند.افراد را شرطی کرده و نتایج را یکدست می

هـای  ارزش مؤلفـه توان آن را شامل سه می سازمانی فرهنگهای 

  بنیادین، همگنی فرهنگی، همکاری و هماهنگی دانست.

ها اعضای سازمان در یک دسته از ارزشهاي بنیادین: ارزش �

  .اند شریک دهد میویت و انتظارات آنها را تشکیل که ه

: سـطح همبسـتگی، ارتبـاط، مقبولیـت و     همگنی فرهنگی �

 های فرهنگی که در سازمان وجود دارد.به ارزش تعهد کلی

 کارکردهای با سازمانی واحدهای: همکاري و هماهنگی �

 با خوب خیلی مشترک اهداف به رسیدن برای توانندمتفاوت می

 ختهیر هم به کردن کار گونهاین با سازمانی . مرزهایکار کنند هم

 .گرددنیز نمی
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هـا، فراینـدهای   روابط حاکم بر مشاغل، نظـام ساختار سازمانی: 

یـابی بـه هـدف    هایی است که بـرای دسـت  عملیاتی، افراد و گروه

تـوان سـاختار سـازمانی را در سـه     کنند. مـی مشترکی تالش می

ــرار داد.بررســ مــورد مؤلفــه پیچیــدگی، رســمیت و تمرکــز  ی ق

 وري بر تحقیقات سرمایه فکريمر :2 جدول

 اهداف پژوهش روش آماري ها یافتهخالصه   منبع

  ]9[بونتیس

 اثـر  مشتری سرمایه و ساختاری سرمایه طریق از سرمایه فکری که ه استداد نشان نتایج

سرمایه  دیگر بعد دو بر مثبت انسانی اثر سرمایه و داشته است شرکت عملکرد بر مستقیم

  .دارد عملکرد بر یتوجه قابل و مهم اثر ،داشته فکری

 سازی مدل

 معادالت

ی ساختار

)SEM( 

سـرمایه   یهدف این تحقیـق تعیـین اجـزا   

فکری و بررسی تاثیر آنان بر عملکرد شرکت 

 است.

  ]10[بونتیس

 سـاختاری  مـدل  در مشـتری سرمایه  انسانی و  سرمایه بین ارتباطنتایج نشان داده است 

 سـرمایه  بـر  انسـانی  سرمایه تأثیر ،همچنین. است قوی بسیار ها شرکت از نوع دو هر برای

 هـای شرکت برای ولی ؛است توجه غیرقابل اما مثبت خدماتی هایشرکت برای ساختاری

 و مشـتری  سـرمایه  بین رابطه توان گفتخر میآدر . است توجه قابل و مثبت غیرخدماتی

 .است شرکت دسته دو هر برای توجه قابل و حقیقی مثبت، ساختاری سرمایه

 سازی مدل

 معادالت

ی ساختار

)SEM( 

بررسی نقش ابعاد سرمایه  هدف این تحقیق

هــا در بخــش فکــری بــر عملکــرد شــرکت

(خدمات/ غیـر خـدمات) در کشـور مـالزی     

 است.

و  چن

 ]13[همکاران

- هم، دداروجود و عملکرد شرکت  سرمایه فکریارتباط مثبت بین  نتایج نشان داده است

و  گذاشتهمشتری سرمایه ی بر هر دو سرمایه ساختاری و فراوان تأثیر چنین سرمایه انسانی

سرمایه انسانی  تأثیرموثر بوده است. سرمایه ساختاری بر هر دو سرمایه نوآوری و مشتری 

 اسـت.  توجـه  قابلاز تأثر سرمایه نوآوری بر سرمایه مشتری کمتر  نسبتابر سرمایه نوآوری 

 گـذاری  سـرمایه و  سرمایه فکـری که یک ارتباط مؤثر بین چهار عنصر  دهد میاین نشان 

و همچنـین فعـال کـردن     سرمایه فکـری وجود دارد که موجب درک و بهبود بهتر سطح 

 .شود میعملکرد شرکت 

 سازی مدل

 معادالت

ی ساختار

)SEM( 

 مــدل یــک طراحــیهــدف ایــن تحقیــق  

 از یکیف شاخص سیستم یک و گیری اندازه

 . است سرمایه فکری

رید و 

 ]30[همکاران

، سـرمایه اجتمـاعی داخلـی و     سـرمایه فکـری  دو اثر اصلی اجزای  نتایج نشان داده است

 .بوده است توجه قابلخارجی 

 وتحلیل تجزیه

 رگرسیون

متقابـل   تحلیـل  و  تجزیـه هدف این تحقیـق  

نها بـر عملکـرد   و اثرات آ سرمایه فکریاجزای 

 است. دولتیی شخصی و ها بانکمالی در 

کاربیتاو 

 ]12[بونتیس

 طـور  بـه  های مرتبط بـا سـرمایه فکـری   گذاری در کانالسرمایهکه  نتایج نشان داده است

منجر به خلق ارزش شده است و شـدت اثرگـذاری سـرمایه فکـری از دیگـر       داری معنی

  مالی بیشتر بوده است های فیزیکی وسرمایه

 سازی مدل

 معادالت

ی ساختار

)SEM(  

بررسـی نقـش سـرمایه     هدف ایـن تحقیـق  

خلق ارزش در صـنعت بانکـداری   فکری در 

  است.

کیم و 

ن اهمکار

]18[ 

 هـای  هتلدر  وکار کسبسرمایه مشتری محرک اصلی عملکرد که  نتایج نشان داده است

ی دارد امـا نـه در مقیـاس یکسـان.     توجه قابلاثر مثبت نیز سرمایه سازمانی  مجلل است.

نی یک اثر عمده بر هر دو سرمایه سازمانی و مشتری دارد و این بدان معنـی  سرمایه انسا

است که اثرش بر عملکرد قوی اما غیرمستقیم است. در روش مشابه، سرمایه سازمانی اثر 

هم مستقیم و هم  وکار کسببر عملکرد  رشیتأثمثبت بر سرمایه مشتری دارد و بنابراین 

 است. میرمستقیغ

 سازی مدل

 معادالت

ی ساختار

)SEM( 

بررسی روابـط سـاختاری    هدف این تحقیق

 وکار کسبو عملکرد  سرمایه فکریبین ابعاد 

 است. بسیار مجلل های هتلدر 

و  منشن

 ]26[بونتیس

مستقیم نسـبت   تأثیرکه  سرمایه فکریسرمایه انسانی تنها بعد که  نتایج نشان داده است

رد. اثـر سـرمایه سـاختاری بـه سـرمایه      بر عملکرد شـرکت دا  سرمایه فکریبه سایر ابعاد 

ی بـر عملکـرد شـرکت    توجه قابلاست و ترکیبی از هر دو اثر  توجه قابلمثبت و  ای رابطه

 به سرمایه انسانی متکی است. شدت بهکه بخش بانکداری  دهد میدارند. نتایج نشان 

 سازی مدل

 معادالت

ی ساختار

)SEM( 

بررسی روابـط سـاختاری    هدف این تحقیق

وکار  و عملکرد کسب بعاد سرمایه فکریبین ا

 است.

  ]1[ارتقایی

 سرمایه اجزای نیز و یکدیگر با فکری سرمایه اجزای میان داده است نشان نتایج وال؛ا

 وجـود  معنـاداری  و مستقیم باال، به متوسط مثبت رابطه سازمانی، عملکرد با فکری

 بـا  فکـری  سـرمایه  زایاجـ  رابطه مورد در ها همبستگی بیشترین ،نیب نیا در. دارد

 سـرمایه  بـا  ساختاری سرمایه و ساختاری سرمایه با انسانی سرمایه رابطه به یکدیگر

 به سازمانی عملکرد با فکری سرمایه اجزای رابطه در همبستگی بیشترین و مشتری

 .گردد یبازم مشتری سرمایه

 ایهسـرم  فکـری،  سـرمایه  اجـزای  میـان  از که دهد می نشان رگرسیون آزمون نتایج

 تهران استان سطح در سپه بانک شعب سازمانی عملکرد بر را تأثیر بیشترین مشتری

  .دارد

آزمون 

همبستگی 

پیرسون، 

آزمون 

  رگرسیون

تعیـین رابطـه سـرایه     هدف ایـن تحقیـق  

 بانک شعبفکری و اجزای آن با عملکرد 

  .است تهران استان سطح در سپه
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ود دارد اشاره میزان تفکیکی که در سازمان وج به :پیچیدگی �

 کند.می

شـود  ها، مدارک کتبی اطالق مـی : به مقررات، روشرسمیت �

هـایی  ها و فرمـان آن شرح وظایف، دستورالعمل موجب بهکه 

  شود.مشخص می ،که کارکنان و اعضا باید رعایت کنند

شـود کـه   اختیار اطالق مـی  مراتب سلسله: سطوحی از تمرکز �

 توانند تصمیماتی را بگیرند.می

هـایی اسـت کـه یـک     ها و شیوهمجموعه دانش، روشیندها: فرا

  کند.سازمان برای انجام وظایف خود اختیار می

سـازمان را از طریـق    فرایندهایکه  ای مؤلفهبلوغ فرایندي:  �

ــ ــارت، روش هاستانداردســازی، ب ــش، مه ــارگیری دان ــای ک ه

نظـر  درسـازمانی   فراینـدهای هـای  مدیریتی، ثبات و موفقیت

  گیرد.می

طراحی اساسـی  : بـه معنـای تفکـر مجـدد، بـاز     مهندسیباز �

 گیر است.فرایندها جهت بهبود چشم

ها زمانویژگی مهم در سا دواین بعد شامل مدیریتی:  هاي روش

  .و مدیریت ریسک است راهبردیشامل، مدیریت 

 اهداف جهت روشن راهبردی هایگرایش :راهبردمدیریت  �

 در را خودش اندتومی شخص هر و دهد می نشان را سازمانی

  .دهد مشارکت صنعت)بخش( آن

هـای مـدیریتی،    سیاست سامانمندکاربرد  مدیریت ریسک: �

های تحلیـل، ارزیـابی و    ها و فرایندهای مربوط به فعالیت رویه

 .استکنترل ریسک 

- نـرم  شـامل  اطالعـاتی  هایسیستم اطالعاتی: هاي سیستم

 درونـی  تاطالعـا  سـازی، انتقـال  ذخیرهافزارها؛ افزارها، سخت

  .شرکت است

افزارهـاى یـک    افزارها و نرم مجموعه سخت زیرساخت فنی: �

  .دهد سازمان، زیرساخت فنى آن را تشکیل مى

هـا   ای از دادهها به مجموعه داده یگاهپا :هاي اطالعاتپایگاه �

ها،  شود که توسط یک سیستم مدیریت پایگاه داده اطالق می

 د.شو مدیریت می

-های تحقیق و توسـعه و دارایـی  شامل تالش همؤلفاین نوآوري: 

  شود:های فکری سازمان است که به اجزای زیر تقسیم می

در سـازمان   یانونصورت قبهحجم دانشی که دارایی فکري:  �

  در دسترس است. یطبیعطور بهیا  شده محافظت

واکنش و تغییـر  و  برای توسعه ایده، اجرا که فعالیتی :ابتکار �

   .شده است.ریف در آن صورت لزوم تع

هـا   دانش فرایندی است که به سـازمان مدیریت مدیریت دانش: 

و   یدهـ  سـازمان کند اطالعات مهـم را بیابنـد، گـزینش،     یاری می

  .منتشر کنند

رونـدها و فراینـدهایی بـرای ادراک و دریافـت     جذب دانش:  �

  .تعریف شده است دانش

-اک: روندها و فرایندهایی برای اشترانتقال دانش تسهیم و �

 .تعریف شده است گذاری دانش

در سازمان به انجام کارهای گروهـی در راسـتای    :تیم کاري �

 .شده استاهداف سازمان ارزش داده 

پس از معرفی ابعاد و اجزا سرمایه ساختاری بانک مهر اقتصاد 

  .شودتعریف میهای این پژوهش مطابق زیر فرضیه

  فرضیات پژوهش   - 3- 2

نظـر فرهنـگ در    استان یـزد از شعب بانک مهر اقتصاد  :1فرضیه 

  .دقرار داروضعیت مناسبی 

نظـر سـاختار    شعب بانک مهـر اقتصـاد اسـتان یـزد از     :2فرضیه 

  .قرار داردسازمانی در وضعیت مناسبی 

نظـر فراینـد در    انک مهر اقتصاد استان یـزد از بشعب  :3فرضیه 

  وضعیت مناسبی قرار دارد.

هـای  نظـر روش  از شعب بانک مهر اقتصاد استان یـزد  :4فرضیه 

  مدیریتی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

هـای  نظر سیستم شعب بانک مهر اقتصاد استان یزد از :5فرضیه 

  اطالعاتی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

نظـر نـوآوری در    شعب بانک مهر اقتصاد استان یـزد از  :6فرضیه 

  وضعیت مناسبی قرار دارد.

نظـر مـدیریت    ن یـزد از شعب بانک مهر اقتصـاد اسـتا  : 7فرضیه 

  دانش در وضعیت مناسبی قرار دارد.
 

  روش پژوهش -3

 - توصــیفی روش، نظــر از و نظــر هــدف، کــاربردی حاضــر ازمقالــه 

شناسایی و بررسـی میـزان اهمیـت عوامـل     که هدف آن  پیمایشی است

هـا اسـت. جامعـه آمـاری      ساختاری در بانکسرمایه  گیری مؤثر بر شکل

ـتان      پژوهش شامل کلیه مدیران و ـاد اس کارکنان شعب بانـک مهـر اقتص

حجم نمونه نیز با توجه به پایین بودن حجم  .نفر است 134یزد به تعداد 

ـاری مـدیران و کارکنـان         جامعه آماری پـژوهش، تعـداد کـل جامعـه آم

هـایی کـه براسـاس     ابتدا پرسشنامهمقاله، ظرگرفته شده است. در این ندر

ی و بررسـ  مـورد ده از روش دلفی با استفا ،است  طیف لیکرت تنظیم شده

آزمون قرار گرفتند و از ضریب توافق کندال برای تعیین میـزان توافـق بـر    

سـؤال مـورد تائیـد قـرار      56استفاده شد. پرسشنامه حاصل با  ها شاخص
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  67  1396شماره بیست ونه، بهار و تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

سـؤال بـه    7مؤلفـه فرهنـگ،    سؤال به 7این سؤاالت تعداد گرفت؛ که از 

ـای  روشسؤال بـه بعـد    8 د،فراینسؤال به بعد  8بعد ساختار سازمانی،  ه

ـاتی،   سیسـتم سؤال به بعـد   10مدیریتی،  سـؤال بـه بعـد     8هـای اطالع

ـاص د  مـدیریت دانـش  سؤال بـه بعـد    8نوآوری و  ـنامه   .ارداختص پرسش

کـامالً  (ای لیکـرت  بار جهت بررسی عملکرد با طیف پنج گزینه مذکور یک

رسـی میـزان اهمیـت    بار برای بر موافقم، موافقم، ... و کامالً مخالفم) و یک

ای لیکرت(بــدون اهمیــت،  هــا بــا طیــف پــنج گزینــه هــر یــک از مؤلفــه

ـنامه     است. شده استفادهاهمیت، ... و اهمیت زیاد)  کم پایـایی ایـن پرسش

مورد تائید قرار گرفت و روایـی   94/0با مقدار  5کرونباخبا استفاده از آلفای 

در  کننـده  شـرکت برگان آن نیز به با توجه به نظر اساتید دانشگاه و نیز خ

ـیات از       فرایند دلفی، تائید شـد. بـه   منظـور تحلیـل آمـاری و آزمـون فرض

ای و نیز ماتریس ارزیـابی اهمیـت    و تکنیک آزمون دوجمله SPSSافزار  نرم

 هـر یـک از ایـن   معرفـی  ابتـدا بـه    ،در ادامـه عملکرد استفاده شده است. 

ـپس    های استفاده شده در این پژوهش پرداختـه شـده  تکنیک اسـت. س

- در قسـمت  اهـ نوتحلیل آ شده و تجزیه یگردآوری ها دادهنتایج حاصل از 

  آورده شده است. های آتی

  مورداستفاده هاي روشو  ها تکنیک - 1- 3

  دلفیتکنیک  - 1-1- 3

 بـا کـه پژوهشـگر    اسـت  گروهـی  یـک فرآینـد   دلفی تکنیک

از طریق  ن در خصوص موضوعی معین و معموالگروهی از خبرگا

 . این تکنیـک معمـوال  کنندتعامل برقرار مینامه یک سری پرسش

های خبرگان ضرورت داشته باشد نظرات و قضاوتکه  مواردیدر 

مفیـد   هم آمدن خبرگان نیـز وجـود نداشـته باشـد     و امکان گرد

های این روش آن است که نظـرات افـراد   . یکی از ویژگی]2[است

از  ثیرپـذیری تأدیدگاهشان را بـدون   و آنانندارد  تأثیربر یکدیگر 

کنند. دومین ویژگی این روش تکرار اسـت  عامل دیگری بیان می

در دفعـات   برگشت و  رفتاین  موردنظرکه البته بسته به موضوع 

هایی که از این طریـق انجـام    در پژوهش و گیردمختلف انجام می

پرسشنامه در نوسان بوده  برگشت و  رفتدور  10تا  2 گرفته بین

نتـایج بـه    شـده  کنتـرل ین روش نیز بازخورد اسوم آنکه  ؛ واست

به بعد،  پاسخگویان است که این بدین معنی است که از دور دوم

کنندگان در پانل رسیده و آنان های اعضاء به آگاهی شرکتپاسخ

  ].2[دهند های جدید را ارائه میبر این اساس پاسخ

 صورت بهفرایند اجرای دلفی در این تحقیق طی سه مرحله  

  بیان شده است.زیر 

5 Crobach’s Alpha 

در این تحقیـق بـرای شناسـایی     :اي کتابخانه بررسی) 1رحله م

و ارزیابی آنها از  ساختاری بانکهای  سرمایه دهنده یلتشکعناصر 

 ،گرفته شده است. در ایـن مرحلـه   ای بهره  روش بررسی کتابخانه

ای و اینترنتی عناصر و عوامل  ابتدا با جستجوی گسترده کتابخانه

شناسایی گردیـد. مقـاالت   ساختاری دهنده سرمایه اصلی تشکیل

قـرار گرفـت و    موردمطالعهمتعددی در این زمینه تهیه، ترجمه و 

هـای   و همچنـین مـدل   ساختاری عناصر و عوامل مختلف سرمایه

گیری متعدد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفـت و سـپس   اندازه

ن خبرگـا و همچنـین   بانـک مـدیران  کسب نظرات تعـدادی از  با 

اولیـه جهـت تعیـین    مدل با مقوله سرمایه فکری  دانشگاهی آشنا

  یران طراحی گردید.ساختاری بانک مهر اقتصاد اعناصر سرمایه 

انتخـاب اعضـای پانـل     :انتخاب اعضاي پانل دلفـی  )2مرحله 

از  نوشـتار دلفی یکی از مسائل پیچیـده اسـت، ولـی مـا در ایـن      

کننـدگان از  شـرکت ترین حالت دلفی که برای حـالتی کـه   نرمال

تنوع زیادی برخوردار نیستند، یعنی پنج تا پـانزده نفـر اسـتفاده    

نمودیم. در این پژوهش ده متخصص از اساتید دانشگاه و مدیران 

مـدیریت   زمینـه  دربانک و دانشـجویان دکتـری دارای تخصـص    

  دانش و سرمایه فکری برای پانل دلفی انتخاب شدند.

فنون آماری که سنجش میزان توافق  یکی از :اجراي دلفی )3مرحله 

قرار  مورداستفادهبین اعضاء یک نمونه آماری بر روی موضوعات مختلف 

است. این ضریب در مطالعات مربوط به  6کندال توافقی ضریبگیرد  می

 عنوان به ؛ وگیرد قرار می مورداستفاده 8ها و پایایی آزمون 7پایایی داوران

 Kتوان موافقت کلی بین  طریق آن میرود که از  به شمار می یحل راه

نمایش داده  W ها را مشخص نمود. این ضریب با مجموعه از رتبه

  .گردد میمحاسبه  )1(شود و از طریق  می

 
 

  

  ): 1که در (

S =  حاصل جمع مربعات انحرافاتRj  ها از میانگینRj   ها  

K  =ا، یعنی تعداد داوران ه های رتبه تعداد مجموعه  

N =  شده بندی رتبهتعداد افراد یا اشیاء  

2 31
( )

12
k N N� =از میانگین  حاصل جمع مربعات انحرافات

Rj  که در صورت وجود موافقت کامل بین  ها حاصل جمعها یعنی

K 5[شود بندی مشاهده می رتبه[.  

6 Kendall coefficient concordance 
7 Inter judge reliability 
8 Interest reliability 

2 31
( )

12
w k n n� �  )1(  
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هـاي   هاي مرحله اول دلفی، دادهآوري پرسشنامهپس از جمع

و  گیـرد  مـی مورد ارزیابی قرار  SPSSافزار حاصله با استفاده از نرم

هـا محاسـبه   سپس میانگین، واریانس و حداقل و حـداکثر پاسـخ  

 يهـا  شنهادیپبا میانگین پایین حذف نظرات و  سؤاالت، گردد می

وارد مرحله  سپس شود،اعمال می سؤاالتدهندگان بر روي پاسخ

ایـن فراینـد تـا     شـود، مـی  دوم دلفی شده و فرایند دور اول تکرار

یابد. پـس از رسـیدن   ادامه می ،زمانی که به نتیجه مطلوب برسد

فراینـد متوقـف و پرسشـنامه نهـایی      قبـول  قابـل به ضریب توافق 

  .گردد میاستخراج 

  عملکرد-ماتریس اهمیت -1-2- 3

ارتقـا بـه سـطح مطلـوب از     تدوین راهبرد بـراي   منظور به

شـود. در مـدل تحلیـل    عملکرد استفاده مـی  - ماتریس اهمیت

از دو بعد اهمیـت و عملکـرد مـورد     مؤلفهعملکرد هر - اهمیت

که  يدوبعدها بر روي یک شبکه گیرد. دادهارزشیابی قرار می

نشان بعد اهمیت است  xنشان عملکرد و محور  yدر آن محور 

داراي  درواقـع عملکرد  - یس اهمیتشود. ماترنمایش داده می

 قسمت است و در هر چارک راهبرد خاصـی مطـابق جـدول    4

قرار دارد، از این ماتریس براي تعیین درجه اولویت  شماره سه

 شود.می استفادهها جهت بهبود شاخص
  ].33عملکرد[–ماتریس اهمیت : 2جدول 

  ناحیه اول

  »کار به همین روال«

  حیه چهارمنا

  »هدر دادن منابع«

  زیاد

  

  عملکرد

  

  کم

  ناحیه دوم

  »اینجا تمرکز کنید«

  ناحیه سوم

  »تراولویت کم«

  زیاد                     اهمیت                 کم

  

اهمیـت و   نظر ازکه  دهد میموقعیتی را نشان  ناحیه اول:

خدمات  دهندگان ارائه قرار دارند. عملکرد در باالترین سطح

انـد و  مـدیریت کـرده   خوبی بهدر حال حاضر این ویژگی را 

  باید عملکرد فعلی را حفظ کنند.

هـا را  دهندگان این ویژگی، پاسخدهد میامتیازها را نشان  ناحیه دوم:

دانند اما از عملکرد آنان رضایت ندارنـد. ایـن ناحیـه منطقـه     مهم می

  کز کنند.گیرندگان باید روي آن تمرمهمی است که تصمیم

گیرنـد اهمیـت و   مواردي که در این منطقه قرار مـی  ناحیه سوم:

  .گیرندقرار می موردتوجهتر عملکرد پایینی دارند و کم

دهنده اهمیت کم، اما عملکرد بـاال  این ناحیه نشان ناحیه چهارم:

ت بایـد منـابعی را کـه بـه ایـن مـوارد       دهندگان خدمااست. ارائه

  هاي دیگر که ضعف دارند انتقال دهند.اند به محلاختصاص داده

   يا دوجملهآزمون  - 1-3- 3

آزمایش دو حالت بیشتر نداشته باشد و در هر بار آزمایش  هرگاه

گویند.  فقط یکی از این دو حالت اتفاق بیفتد به آن آزمایش برنولی می

عـدم   و احتمـال  pاگر احتمال موفقیت یا وجود یک عامـل برابـر بـا    

1qود یک عامل موفقیت یا عدم وج p� بـار   nآزمایش  و باشد �

 کـه  آناحتمـال   آنگاه ،مستقل باشداز یکدیگر  کهطوريبه شودانجام 

 به يا دوجملهاز توزیع با استفاده  ،وجود داشته باشد Xمتغیر تصادفی 

  ].5[شود می محاسبه 2فرمول شماره صورت 

( ) k k n k
nP x k c p q �� �      s.t     k = 0, 1, 2, ..., 

h 

)2(  

بودن وضعیت  نامناسببررسی مناسب یا  منظور بهنوشتار در این 

هر یک از پارامترهاي مربوط بـه فرهنـگ، سـاختار، روش مـدیریتی،     

هاي اطالعـاتی، مـدیریت دانـش و نـوآوري از آزمـون      فرایند، سیستم

  اده شده است. استف اي دوجمله
  

  ها  یافته -4

  نتایج حاصل از تکنیک دلفی  - 1- 4

بـین خبرگـان توزیـع     پرسشـنامه  10 تعداددر مرحله اول دلفی 

در ایـن   مربوطه در آن پاسخ دادنـد.  سؤاالتگردید که تمامی آنها به 

و  293/0ل ضریب توافق کندال بین اعضاء پانل پایین و معـاد مرحله 

شـماره   بدسـت آمد(جـدول   05/199ضریب مربـع کـاي دو معـادل    

در دور اول  شـده  داده هـاي  پاسـخ میـانگین   که ینا). با توجه به چهار

اغلب پاسـخگویان اعتقـاد   گفت که  توان می ،است 7الی  4دلفی بین 

هاي مربوطه براي سـنجش و ارزیـابی    باالي شاخص نسبتابه تناسب 

  اند. داشته بانک سرمایه ساختاري

ها و سؤاالت پرسشنامه که عداد شاخصه به زیاد بودن تبا توج

کلیه ، ضاي پانل نیز به آن اشاره و بعضا از آن شکایت داشتنداغلب اع

بود براي طبق نظر خبرگان) (5هایی که میانگین آنها کمتر از شاخص

 10. در مرحله دوم دلفی تعداد اجراي دور دوم دلفی حذف شدند

ها شد که با توجه به آنآوري  جمعپرسشنامه بین اعضاي گروه توزیع و 

 بدست آمد. شماره چهار ضریب توافق کندال و خی دو به شرح جدول
  

  دلفی احلضریب توافق کندال براي مر :4 جدول

 دور دوم دلفی دور اول دلفی پارامترهاي دلفی

N 10 10 )(تعداد 

Kendall's Wa  )409/0 293/0 ) کندال 

Chi-Square(خی دو) 738/224 05/199 

 Df)(55 68 تفاوت 

Asymp. Sig. 000/0 000/0 
  

ضـریب   ،شـود  مـی مشاهده شماره چهار طور که در جدول همان

توافق بین اعضاي پانل در خصوص سؤاالت پرسشنامه در مقایسه بـا  



  
  الهام بهنام، محمدصالح اولیا و نورالدین سلیمی

 

  69  1396شماره بیست ونه، بهار و تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

 409/0زیـادي داشـته اسـت و بـه رقـم       تقریبـا مرحله اول افـزایش  
بـه  دلفـی  ها نسبت به دور اول میانگین پاسخ ،رسیده است. از طرفی

هـاي بـا   انـد. تعـداد شـاخص   اند و ارتقـا یافتـه  تر شدهیکدیگر نزدیک

هاي با میـانگین بـاالتر   و تعداد شاخص شدهکمتر  5میانگین کمتر از 

ها در این مرحلـه  کاهش واریانس ،اند. از سوي دیگرافزایش یافته 6از 

ا ها به سمت میانگین و مرکز در دور دوم دلفـی ر افزایش گرایش داده

ها، با توجه به افزایش نمرات میانگین شاخصبنابراین ؛ دهدنشان می

بودن ضریب توافق  قبول قابل) و شماره پنج ها(جدولکاهش واریانس

 نظـر  صرفها از ادامه دلفی بودن تعداد شاخص قبول قابلکندال و نیز 

- پرسشنامه نهایی ارزیـابی سـرمایه   عنوان بهشاخص  56شده و تعداد 

شدند و بین کارکنـان   نظر گرفتهري بانک مهر اقتصاد در هاي ساختا

نفر پخش شـد کـه از ایـن     134و مدیران بانک مهر اقتصاد به تعداد 

هــاي پرسشــنامه برگشــت داده شــد. در ادامــه تحلیــل  103تعــداد 

  بر پرسشنامه نهایی آورده شده است. شده انجام
  

 راحل اجراي دلفیي مها یافتهمقایسه  :3جدول 

توصیفی در مراحل پانل  هاي آماره  

  دلفی

  مرحله دوم  مرحله اول 

 52/4  3/38  مینیمم

  5/8  8/04  ماکسیمم

  76/6  82/5  میانگین

  37/1  47/2  واریانس
  

   اي دوجملهنتایج حاصل از آزمون  - 2- 4

بررسی مناسب یا نامناسب بودن وضعیت هر یـک از   منظور به

تاري در شـعب بانـک مهـر اقتصـاد از آزمـون      ابعاد سرمایه سـاخ 

نتـایج آزمـون    شـماره شـش   استفاده شد. در جـدول  اي دوجمله

سـطح  کـه در  ه هر یـک از فرضـیات آورده شـده اسـت؛     مربوط ب

درصد و با در نظر گـرفتن ایـن واقعیـت کـه سـطح       95اطمینان 

بـراي تمـامی   است،  05/0تر از  ) کوچکP-valueمعناداري(مقدار 

شـود.  ض صفر رد و فرضیه جـایگزین پذیرفتـه مـی   فر ها شاخص

ي فرهنــگ، ســاختار، فراینــدهاي هــا شــاخصبــدین معنــی کــه 

هـاي اطالعـاتی، نـوآوري و     مدیریتی، سیستم هاي روشسازمانی، 

مدیریت دانش هر یک در وضعیت مناسبی در بانک مهـر اقتصـاد   

، انـد مقایسـه شـده   3پژوهش فرضیات با عدد  این در( قرار دارند.

هاي طیف لیکرت عددي بین ین دلیل که به هر یک از وضعیتبد

:خیلـی  5خیلـی ضـعیف،   :1(یک تا پنج نسـبت داده شـده اسـت   

 3، نتایج آزمون دوجمله اي با مقایسه هر مشاهده با عـدد  )خوب

 ابعـاد  کننده معتقد بودنددهد چه نسبتی از افراد شرکتنشان می

  رار دارند.) خیلی خوب و خوب قسرمایه ساختاري در وضعیت 

 عملکرد - ماتریس اهمیت نتایج - 3- 4

بـر   مـؤثر پس از بررسی فرضیات پژوهش و شناسایی عوامـل  

در نظـر گـرفتن دو عامـل اهمیـت و عملکـرد       ،سرمایه ساختاري

 تـوان  مـی که با کار کردن بـر روي کـدام عوامـل     شود میبررسی 

بر سرمایه ساختاري را افزایش داد که این کار بـه   مؤثر هاي سازه

در مـاتریس  . گیـرد  مـی عملکـرد صـورت    -مک ماتریس اهمیتک

عملکرد با توجه به اینکه هر عامل در کـدام ناحیـه قـرار    -اهمیت

 نوشـتار شـود. در ایـن   راهبرد متناسب با آن انتخاب می ،گیردمی

دهنـدگان در  جهـت بررسـی عملکـرد از میـانگین نظـرات پاسـخ      

اهمیـت   هـاي سـاختاري بانـک و جهـت بررسـی     ارزیابی سرمایه

از  میانگین نظرات خبرگان در مرحله دوم دلفی استفاده  ها مؤلفه

نیـز از روش نقطـه تقـاطع اسـتفاده      بنديناحیهشده است. براي 

اي که میانگین هر بعد را حساب کرده و سـپس  گونهشده است به

. شـکل  آیـد  مـی نقطه تقاطع بعد اهمیت و بعد عملکرد به دسـت  

  .دهد میها نشان روي بعداین تحلیل را بر  شماره یک
  

  اي دوجملهنتایج آزمون  :4جدول 

  فرضیات  شاخص
نسبت 

  شده مشاهده

نسبت 

  آزمون

عدد 

داري  معنی

sig  

نتیجه 

  آزمون

  فرهنگ
<=3  1/0  

6/0  000/0  
  رد

  پذیرش  9/0 3<

  ساختار
<=3  3/0  

6/0  000/0  
  رد

  پذیرش  7/0 3<

  فرایند
<=3  3/0  

6/0  000/0  
  رد

  پذیرش  7/0 3<

هاي  روش

  مدیریتی

<=3  2/0  
6/0  000/0  

  رد

  پذیرش  8/0 3<

هاي  سیستم

  اطالعاتی

<=3  2/0  
6/0  000/0  

  رد

  پذیرش  8/0 3<

  نوآوري
<=3  2/0  

6/0  000/0  
  رد

  پذیرش  8/0 3<

مدیریت 

  دانش

<=3  3/0  
6/0  000/0  

  رد

  پذیرش  7/0 3<
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  عملکرد بر روي ابعاد - ماتریس اهمیت :1شکل 
  

-توان اظهار داشت که سـازه می آمده بدستبا توجه به نتایج 

هاي فرایند و مدیریت دانش با توجه بـه اهمیـت بـاال از عملکـرد     

گیرنـد. مـدیریت   پایینی برخوردارند و در ناحیه تمرکـز قـرار مـی   

د و الزم اسـت کـه بـر روي    گیردانش و فرایند در اولویت قرار می

هـاي  سـازه  .هـاي الزم صـورت گیـرد   گـذاري این دو سازه سرمایه

فرهنگ، سیستم اطالعاتی، روش مدیریتی هـم از اهمیـت و هـم    

مدیریت در رابطـه بـا ایـن     دهد میعملکرد باالیی دارند که نشان 

ها همـراه بـا   کار گرفته است. این سازهمناسبی را به راهبردها بعد

گیرد. رمایه ساختاري در اولویت بعدي براي بهبود قرار میسازه س

نوآوري با توجه به اهمیت متوسط داراي عملکرد خوبی  ،از طرفی

  .گیردو در اولویت بهبود قرار نمی

ها عملکرد براي گویه - تر، ماتریس اهمیتبراي بررسی دقیق

نشان داده شده است. شماره دونیز مطابق شکل 

  

 
  

  هاعملکرد بر روي گویه - ماتریس اهمیت :2شکل 
  

عملکرد حاکی از آن است که اکثر -نتایج ماتریس اهمیت

عملکرد و اهمیت در وضعیت متوسط قرار دارند،  نظر ازها گویه

-گیرند در اولویت قرار میهایی که در ناحیه دوم قرار میگویه

   گیرند تا مدیران روي آنان تمرکز کنند.

 گیري نتیجه -5

دهنـده  عناصـر تشـکیل   ارزیابیهدف این تحقیق شناسایی و 

پس از  براي این منظور .استسرمایه ساختاري بانک مهر اقتصاد 

 ینـه زم درو منـابع موجـود    هـا  مـدل تحقیقات،  بررسی و مطالعه

، ســازمانی فرهنـگ  جملـه  از اصــلیعامـل   7 ،ه سـاختاري یسـرما 

  فرهنگ

ساختار

فرایند

روش مدیریتی

سیستم اطالعاتی
نوآوري

مدیریت دانش

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

۵.۶ ۵.٨ ۶.٠ ۶.٢ ۶.۴ ۶.۶ ۶.٨

1

2

3

4

5

6

7

9

9

10
11

12

13

14

15

16

17
48

19 20
21 22

23
24

28

36
27

25

29

30
31

32

33

34 35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

2047

18 49

50

51

52

53

54

55

56

۴.۵

۵.٠

۵.۵

۶.٠

۶.۵

٧.٠

٧.۵

٨.٠

۴.۵ ۵.۵ ۶.۵ ٧.۵ ٨.۵
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 هـاي  سیسـتم اي مـدیریتی،  هـ ، روشهاساختار سازمانی، فراینـد 

ي هـا ترین مؤلفهمهم عنوان به شناطالعاتی، نوآوري و مدیریت دا

جهـت   ،سرمایه ساختاري شناسایی شدند. در ادامه دهنده یلتشک

ي اصـلی تحقیـق از آزمـون    هـا  مؤلفـه بررسی وضعیت هریـک از  

فرضیات تحقیق  یهکلکه با توجه به نتایج استفاده شد  اي دوجمله

عوامل مـرتبط بـا اجـزاي     بدین معنی که ؛قرار گرفتند تائیدمورد 

هاي ساختاري(فرهنگ، ساختار، نوآوري، قرایند، مـدیریت  سرمایه

هاي مـدیریتی) در وضـعیت   اطالعاتی و روش هاي یستمسدانش، 

و  یـت اهمدر پایان با در نظر گرفتن دو معیار  مناسبی قرار دارند.

ها بـراي  بندي سازهتعملکرد) به اولوی – عملکرد(ماتریس اهمیت 

تخصیص منابع به امور حیاتی سازمان پرداخته شد. با توجـه بـه   

ي مـدیریت  هـا  مؤلفـه توان بیان داشت که نتایج این ماتریس، می

اهمیت بـاال، داراي عملکـرد    رغم یعلدانش و فرایندهاي سازمانی 

پایینی هستند و الزم است که مدیران بر روي تقویت این دو بعـد  

خود را در مـورد آنـان تغییـر داده تـا بـه       راهبردایند و تمرکز نم

هـاي مـدیریتی،   هاي روشدست یابند. سازه يتر مطلوبعملکرد 

هاي اطالعـاتی و نـوآوري نیـز داراي عملکـرد و     فرهنگ، سیستم

هـاي فعلـی مـدیریت در    توان رویهپس می ؛اهمیت باالیی هستند

ختار سـازمانی در  دانست و بـه همـراه سـا    قبول قابلمورد آنها را 

  اولویت بعدي جهت بهبود قرار داد. 

گفت که باز مهندسی فراینـدها،   توان میها نیز  در مورد گویه

طراحی معیارهاي ارزیابی عملکـرد، ثبـت و مستندسـازي دانـش     

در کارکنان، ارائه پاداش به کارهاي تیمـی، تسـهیم دانـش بایـد     

. قـرار گیـرد   آن سازمان جهت رفع و بهبود اول اولویت کار همرتب

داراي ارزش مسـاوي   3و  1هاي مربوط به نـواحی  همچنین گویه

در اولویت  1 هبراي سازمان است و این دو ناحیه باید بعد از ناحی

هـا بـراي   وجـود منشـور اخالقـی بـراي تعیـین ارزش      .دقرار گیر

فنـاوري اطالعـات    هـاي  یرسـاخت زها، سازمان، پشتیبانی از داده

فعلـی   راهبـرد پس سـازمان بایـد    ،الیی دارندعملکرد و اهمیت با

هاي تفویض اختیار بیشتر خود را نسبت به آنان ادامه دهد و گویه

هاي جدید، پاداش به کارکنـان جهـت   ژهبه مدیران در تنظیم پرو

هاي جدید که در ناحیه سوم قرار دارند در اولویت بعدي ارائه ایده

وط به ناحیه چهارم مانند هاي مرب باید به آنها پرداخته شود. گویه

مقـررات در سـاختار    و شرح وظایف براي مشاغل، وجـود قـوانین  

ها و حق انحصارها که مکتوب، فهرست حق امتیاز صورت بهبانک 

داراي عملکرد باال و اهمیت پایین هستند نیز در اولویت آخر قرار 

 هـاي  یـت فعالگیرند تا از این طریق بتوان با تخصـیص منـابع بـه    

سازمان، اثربخشی بیشتري در جهت رسیدن بـه اهـداف   ضروري 

  بدست آورد. 
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