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. اسـت روش تحقیق از نوع توصیفی، کاربردي و مبتنی بر مدل معادالت ساختاري 
کـه از  هسـتند هـاي اسـتان لرسـتان    نفر از کارکنان بانک1900مطالعه د جامعه مور
پـس از تعـدیالت   1نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران220میان آنها 

یـک از  اي با دو بخش است که پایایی هـر پرسشنامه،. ابزار تحقیقشدندالزم انتخاب 
محاسبه گردید که 2از طریق آلفاي کرونباخ،وريهاي سرمایه فکري و بهرهپرسشنامه

و ضـریب آلفـاي کرونبـاخ کـل پرسشـنامه      α=764/0و α=908/0به ترتیـب مقـادیر   
آوري اطالعـات  باشد، بنابراین ابزار تحقیـق از قابلیـت بـاالیی بـراي جمـع     می885/0

وري سـرمایه فکـري و بهـره   هـاي ایـن تحقیـق، بـین     بر اساس یافتـه برخوردار است. 
سـرمایه  کارکنان صنعت بانکداري رابطه قـوي و معنـاداري وجـود دارد و همـه ابعـاد      

وري تأثیر دارنـد و از میـان عناصـر سـرمایه     داري بر بهرهطور مثبت و معنیه فکري ب
وري دارد.فکري، سرمایه مشتري بیشترین تأثیر را بر بهره

سرمایه فکري، سـرمایه مشـتري، سـرمایه سـاختاري، سـرمایه      دي:یهاي کلواژه
بانکداري  وري، صنعتانسانی، بهره

JEL:D24, J24, G24, G31بندي طبقه

1- Cocharan
2- Cronbach's Alpha
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. مقدمه1
وري در هر اي است، مقدار و نرخ رشد بهرهوري یکی از عوامل پیشرفت هر جامعهبهره

کشور تأثیر بسزایی بر سطح رفاه، میزان تورم، بیکـاري، سـالمت اقتصـادي جامعـه و     
پذیري در سطح جهانی دارد. با توجه به محدودیت منـابع، افـزایش جمعیـت و    رقابت

وري، هاي بشري در این رقابت شـدید در صـحنه جهـانی، بهـره    د نیازها و خواستهرش
باشـد. بـا وقـوع انقـالب فنّـاوري اطالعـات جامعـه        عامل رشد و بقا در بلندمدت مـی 

، الگـوي رشـد   1990اي و نیز پیشرفت سریع فنّـاوري برتـر از دهـه    اطالعاتی و شبکه
صـاد جهـانی امـروز دانـش بـه عنـوان       اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. در اقت

هــاي مــالی و فیزیکــی شــده اســت    ســرمایه، جــایگزین ســرمایه  تــرینهــمم
Chen et al.,2004)( .  ،در دهه گذشته تغییراتی در فرایند تولید حادث گردیده اسـت

تـر شـده و در   اهمیتفاکتورهاي سنتی تولیدات مانند منابع طبیعی، کار و سرمایه کم
افزایش یافتـه اسـت. ایـن    ،، مانند اطالعات و دانش1بع ناملموسعین حال اهمیت منا

وري بـه دنبـال   گیري و مدیریت بهرهپیامدهاي مهم و جدي را براي اندازه،جاییجابه
,.Asadi et al)داشته است  یکـی از ایـن منـابع و    بـه عنـوان  2سرمایه فکري. (2009

ان و جامعه علمی همچنـان ابهـام   کنندگهاي نامشهود، براي بسیاري از استفادهدارایی
,Bontis)دارد  ,.Seetharaman et alو(1999 ســرمایه فکــري موضــوع .)(2002

جدیدي است که به لحاظ نظري و عملی در چندساله اخیر در سـطح جهـانی مطـرح    
آید، ها به حساب میشده است و از آنجایی که منبعی پرارزش براي کشورها و سازمان

یـافتگی  شدن به شاخصی در توسـعه ه آن به سرعت در حال تبدیلمیزان رشد و توسع
ها و سرمایه کلیدي در رشد کـارآفرینی  افزاترین منابع شرکتکشورها و یکی از ارزش

,Khavandkar)باشد وري میو بهره 2010).
مختلف، از سـرمایه فکـري بـه عنـوان محـرك کلیـدي بـراي عملکـرد         در مکاتب

,Bontisراي مزیت رقابتی پایـدار یـاد شـده اسـت     سازمانی و منبعی مهم ب و)(1996
Cabrita & Vaz,2006)( و(Roos & Roos, ,De Pablos)و(1997 در .(2005

گیـري و  محور جدید که بر اهمیت سرمایه فکري و نیاز ضروري به اندازهاقتصاد دانش
ی داراي منـابع  هـا و مؤسسـات مـال   هاي آن تأکیـد دارد، بانـک  مدیریت فواید و هزینه

1- Intangible Sources
2- Intellectual Capital
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هایی براي حسـابداري  باشند که اگر نسبت به ایجاد چارچوبعظیم سرمایه فکري می
دادن هاي پنهانی آن اقدام نکنند، در معـرض ازدسـت  و گزارش سرمایه فکري و ارزش

گیرند. در واقـع، سـرمایه فکـري، یکـی از منـابع حیـاتی       این منابع ناملموس قرار می
,Kiran)باشـد  هـا مـی  د بانکوري و عملکرتوسعه بهره نتـایج حاصـل از ایـن    . (2008
هایی براي توسـعه سـرمایه فکـري بـه     تواند در طراحی و کاربرد استراتژيپژوهش می

هـا معیـاري ایجـاد کنـد کـه      ها کمک کند و براي بانـک مدیران و سیاستگذاران بانک
,Goh)گیري خود را به سمت ایجاد ارزش افـزوده محـک بزننـد   میزان جهت 2005).

هاي سـرمایه فکـري و تـأثیر    بنابراین این تحقیق به دنبال شناسایی و بررسی شاخص
باشد.استان لرستان می1وري در صنعت بانکداريها بر بهرههر یک از این شاخص

. مبانی نظـري 2
بنیان امروز، بسیار مـورد تأکیـد قـرار    سرمایه فکري مفهومی است که در اقتصاد دانش

1969در سـال  2کنت گالبرایـت ت. اصطالح سرمایه فکري را اولین بار جان گرفته اس
را بـه کـار بـرده بـود     اصـطالح کـارگران دانشـی   3مطرح کرد. پیش از آن، پیتر دراکر

(Feiwal,1975)    مطالعات بنتیس و همکاران نشان داده است که بـا کـاهش بـازدهی .
منبعـی حیـاتی بـراي افـزایش     آالت) دانـش واقعـاً   منابع سنتی (پول، زمین، ماشـین 

,.Bontis, et al)وري اسـت  بهـره  ,Serenko & Bontis)و(1999 . سـرمایه  (2004
ــره   ــزایش به ــلی در اف ــل اص ــري از عوام ــاد  فک ــدت در اقتص ــودآوري بلندم وري و س

ها، برتري و قابلیت اصلی خـود را  ها و شرکتباشد و بسیاري از سازمانمحور میدانش
هاي مشهود. بیشتر تحقیقـات اذعـان   دانند تا داراییهاي نامشهود میبیشتر در دارایی

اند که سرمایه فکري به منظور ایجاد مزیـت رقـابتی و همچنـین ایجـاد ارزش،     داشته
هـا،  هـا، ارزش کند و سرمایه فکري (به طور کلی مجموع قابلیـت نقشی کلیدي ایفا می

هاي ارتبـاطی)  هاي فکري و شبکهديها، فرایندها، موجوها، استراتژيها، فرهنگدانش
انـد  را مبناي مزیت رقابتی سازمان و کاتالیزور تحقق اهـداف سـازمانی تعریـف کـرده    

(Vaisanen et al., ,Ya-Hui & Fang)و(2007 2008).

1- Bank Industry
2- John Kenneth Galbraith
3- Peter Drucker
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. سرمایه فکـري1ـ2

امـا  اندکردهارائهيفکرهیسرمايبرایمختلفيهايبندمیو تقسفیتعار،صاحبنظران
موجـب  و را مشکل سـاخته  ریمتغنیافی، تعرسرمایه فکرييایو پویانتزاعتیماه

وجـود نداشـته باشـد. اصـطالح سـرمایه فکـري و       آنشده است که تعریف جامعی از 
هـاي  به صورت مترادف و گاهی به جاي مزایاي داراییدارایی نامشهود در اکثر مقاالت

,Kavida & Sivakoumar)انـد غیرفیزیکی در آینده، به کار برده شده برخـی .(2009
:ند ازاتعاریفی که توسط متخصصان براي سرمایه فکري ارائه شده است عبارت

 ه مـ یک سـازمان اسـت کـه در ترازنا   آفرینعوامل ارزشسرمایه فکري شامل
اهمیتـی  ،سـوددهی بلندمـدت سـازمان   درشـوند امـا  نمیسنتی نشان داده

,Andreou & Bontis)دارندیحیات 2007)

        به زعم ماوریدیس سرمایه فکـري یـک دارایـی نامشـهود بـا توانـایی بـالقوه
,Mavridis)آفرینی براي شرکت و جامعه استارزش 2005).

 فکـري،  دارایـی  بـازار،  ناملموسرا ترکیبی از داراییسرمایه فکري بروکینگ
اي خودهفعالیتانجامدرراسازمانکهزیرساختاريداراییانسانی و دارایی

,Brooking)کندسازد، تعریف میمیتوانمند 1996).
کننده یک پایگاه منابع جدیـد  سرمایه فکري فراهمدارد که بنتیس اظهار می

.(Bontis,1996)به رقابت بپردازدتواندمیاز طریق آن سازماناست که
       کوهن و همکاران اظهار داشتند کـه سـرمایه فکـري، تحـت اصـول اقتصـاد

، یعنی با استفاده بیشتر از این منبع، نه تنهـا از ارزش  کندمیافزا عمل ارزش
سـرمایه فکـري   ،خواهد شد. در مجموعنیزشود، بلکه افزودهآن کاسته نمی

رودمـی از دسـت ،مانـد کـه اگـر از آن اسـتفاده نشـود     به عضالت بدن می
.(Cohen & LeVoi, 1993)

کیـ نامشـهود  دارایـی يفکرهیه سرمااست کدهیعقنی، بر ا1زنیمارتورسل
80شـود، امـا ممکـن اسـت    یثبت نمیماليهاصورتر سازمان است که د

، یانسـان هیدهـد و شـامل سـرما   لیسـازمان را تشـک  کیـ رصد ارزش بازار د
,Roos & Roos)باشدمییارتباطهیو سرمايساختارهیسرما 1997).

1- Lorres Martinez
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دان بـراي سـرمایه فکـري وجـود     با توجه به تعاریف مختلف که از سوي اندیشـمن 
چارچوب اصلی انتخاب عنوانه بسرمایه فکريدارد، در این پژوهش تعریف بنتیس از 

، سـرمایه  1است. طبق دیدگاه بنتـیس، سـرمایه فکـري شـامل سـرمایه انسـانی      شده 
.باشدمی) (ارتباطی3و سرمایه مشتري2ساختاري
کـه  یـک سـازمان اسـت   دهنده موجودي دانـش افـراد   نشان:سرمایه انسانی

هـاي فـردي کارکنـان    نـوآوري و توانـایی  ،شامل ترکیبی از دانـش، مهـارت  
,Bontis)باشـد مـی سازمان  ,Edvinsson& Malone)و(1998 بـه  .(1997

,Brooking)تعبیر بروکینگ ها، سرمایه انسانی سازمان شامل مهارت(1996
معتقد اسـت  لوس پابهاي رهبري است.و سبکمسألهتخصص، توانایی حل 

تـرین  هاي سرمایه فکـري، از مهـم  لفهؤسرمایه انسانی به عنوان یکی از مکه 
بـه  بـراي بهبـود کـارایی و اثربخشـی و     هـا شـرکت کـه اغلـب   منابعی است 

,De Pablos)کنندمیتأکیدآوردن مزیت رقابتی به آن دست 2003).

ر و وفـاداري  عبارت اسـت از قابلیـت بازاریـابی، شـدت بـازا     : سرمایه مشتري
,.Chen et al)مشتري ت سـرمایه مشـتري شـامل    ربه زعـم اسـتوا  . (2004

ــال  ــود در کان ــش موج ــتریان   دان ــا مش ــط ب ــابی و رواب ــاي بازاری ــته اس
(Stewart, شامل دانش موجود در يمشترهیسرما،به تعبیري دیگر.(1997
باشــــدمــــیکننــــدگان و عرضــــهانیبــــا مشــــتريروابــــط تجــــار

(kavida & sivakoumar, 2009).
کـه  استدانش در سازمان و شامل همه ذخایر غیرانسانی :سرمایه ساختاري

هاي اجـراي  ، نمودارهاي سازمانی، دستورالعملهاهاي دادهدربرگیرنده پایگاه
آنچه که ارزش طور کلی هره هاي اجرایی و یا بها، برنامهفرایندها، استراتژي

ــازمان  ــراي سـ ــاالتر از ارزش،آن بـ ــابـ ــادي هـ ــدآني مـ ــتباشـ ، اسـ
(Roos & Roos , ــارانش4روس.(1997 ــرمایه  و همک ــه س ــد ک معتقدن

پـس از آنکـه کارکنـان    ،ماندمیکه در شرکت باقیاستساختاري هرآنچه
ـ تواندمیسرمایه ساختاري .روندهنگام شب به خانه می صـورت فرهنـگ   ه ب

1- Human Capital
2- Structural Capital
3- Customer (Relation) Capital
4- Roos
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بنـدي  عات طبقهسازمانی، یادگیري سازمانی، فرایند عملیاتی و سیستم اطال
ــود ,Bontis)شــ ــ.(1996 ــی ه بــ ــور کلــ ــرماطــ ــاختارهیســ يســ

ــامل منبعــ  ــب تکنولــوژ  یانســانریغیش افــزار، نــرم،ياز دانــش در قال
اســــتيکــــارفراینــــدهايســــاختارها و ،یاطالعــــاتيهــــابانــــک

(Bontis, 1998)،(Edvinsson & Malone, 1997).

وريرهـبه. 2ـ2

گیـري مطلـوب و بهینـه از منـابع و     به میـزان بهـره  ،انییافتگی هر سازممعیار توسعه
ایـن موضـوع   وابسته اسـت، امکانات موجود جهت نیل به اهداف اقتصادي آن سازمان 

سـازمان  .باشدمیهاي توسعه سازمانی وري در استراتژيجایگاه ویژه بهرهدهندهنشان
بـه منظـور تولیـد یـا ارائـه      هـا  و کارا از دادهمؤثر وري را استفاده بهره1وري آسیابهره

وري یک الگـوي کـاري و روشـی بـراي     بهره،خروجی تعریف کرده است و در حقیقت
,.Asadi et al)کند میرسیدن به آن الگو را در سازمان طراحی و ارائه  2009).

در انسـانی نیـروي .اسـت انسانینیروي،وريبهرهبهبودوایجاددراساسیعنصر
بـراي تالشهرگونههدایتگروگیردمیتصمیم،کیفیتبهبودرايبشیوهبهترینمورد
منبعـی و تنهـا کمیـاب سازمانانسانینیروياینکهدلیلبهباشد،میوريبهرهيارتقا
رقـابتی مزیـت براي سازمانشود،برداريکپیرقباتوسطتواندنمیراحتیکه بهاست
,.Cho et al)کندایجاد میپایدار ایجاد،حاضرعصردرمدیریتاهدافازیکی.(2006
کهکنندمیگذاريسرمایههاییزمینهدراز این روت،اسبراي سهامدارنبیشترارزش
متقاعـد  راالکان سـازمان  مبایستیلذا ،براي شرکت داشته باشدآفرینی بیشتري ارزش

هـا ازمانسـ بـراي مذکور ارزشایجاددربسزاییسهم،انسانینیرويوريبهرهکه کرد
، هاي توسعه سرمایه فکريو استراتژيانسانینیرويتوانمندسازيهايبرنامهداشته و

سـازمان در تحقـق رسـالت    تواند بـه مید، که در نهایت داروريبهرهبرمستقیمتأثیر
,.Datta et al)خود کمک کند ,Mavridis)و(2005 2005).

1- Asian Productivity Organization (APO)
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. مروري بر تحقیقات گذشته3

ت داخلی. تحقیقا1ـ3

ثیر سـرمایه فکـري در ایجـاد    أبررسـی تـ  «هاي تحقیـق نتایج حاصل از تحلیل فرضیه
حاکی از ارتبـاط معنـادار و مثبـت سـرمایه فکـري بـا       »بازارارزش افزوده اقتصادي و

).1389رضایی و دیگران، (بوده استهاشرکتارزش افزوده 
و ارزش بازار و عملکـرد بررسی ارتباط بین سرمایه فکري «نتایج حاصل از مطالعه

دار بـین سـرمایه فکـري و ارزش    دهنده ارتباط معنینشان»ي غیرمالیهاشرکتمالی 
).  1389و دیگران، همتی(باشدمیي غیرمالی هاشرکتبازار و عملکرد مالی 

و (انسانی، مشتري و ساختاري)رابطه سرمایه فکري«با عنوانيش دیگرهدر پژو
انـد کـه سـرمایه فکـري،     نتـایج نشـان داده  »دیدگاه مدیران)عملکرد صنعت بیمه (از

بـا  اي) و ساختاري در بررسـی جداگانـه و مسـتقل از یکـدیگر،    (رابطهانسانی مشتري
صـرفاً رابطـه سـرمایه    که در بررسی همزمان،دارند؛ در حالیيعملکرد رابطه معنادار

).1389گران، و دیمجتهدزاده(ساختاري و انسانی با عملکرد معنادار است
تحلیل روابط چندگانه سـرمایه فکـري و نـوآوري سـازمانی در     «مقالهنویسندگان

بـه ایـن نتیجـه    نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چنـدمتغیره  از طریق »آموزش عالی
بـا نـوآوري اداري   (مشـتري) اي، سـاختاري و رابطـه  رابطه سرمایه انسانیرسیدند که 
).1390و دیگران،(بهرامیمعنادار است

هر کدام بـه  ،داخل کشورگرفته درهاي انجامبا توجه به سوابق تحقیق، در بررسی
ثیر أتـ ،کـدام بـه طـور مسـتقیم    انـد و هـیچ  پرداختـه بخشی از معیارهـاي عملکـردي  

اند.وري را بررسی نکردهبهرهي سرمایه فکري بر هاشاخص

. تحقیقات خارجی2ـ3
به بررسی تأثیر سـرمایه  2007در سال 3ویستآنتی لونکو2و کوجانسیو1یسانساو

وري و سوددهی پرداختند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در یـک دوره      فکري بر بهره

1- Vaisanen
2- Jansivu
3- Lonnqvist Antti
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و سـوددهی دارد وريبهرهي در سرمایه فکري تأثیر منفی بر گذارسرمایه،مدتکوتاه
(Vaisanen et al.,2007).ند به سنگ چان در تحقیقات خود در صنعت بانکداري تایل

یـک رابطـه قـوي    در بانکوريبهرهاین نتیجه رسید که بین کارایی سرمایه فکري و 
,Saengchan)وجود دارد محققان صنعت بانکـداري ترکیـه   ،یاالما و کوسکان.(2007

به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـرمایه      2004ـ1995براي دوره زمانی ،2007در سال 
,Yalama & Coskun)اسـت مؤثر فکري بر سوددهی بانک بسیار  مگـدي اي  .(2007

ي تکنولوژي هاسیستمي در گذارسرمایهبه این نتیجه رسید که 2008در سال بینانی
هـاي انگلسـتان دارد  تـأثیر شـگرفی بـر عملکـرد سـرمایه فکـري در بانـک       ،اطالعات

(El-Bannany, 2008).
اساس سرمایه به این نتیجه رسید که مدیریت بر2008تاکایوکی سومیتا در سال 

مـدیریت  باشـد و ایـن شـکلِ   مـی نزدیک با نوآوريو فکري داراي یک رابطه منطقی 
شــدن باشــد هــاي جهــانییــک راه حــل مناســب بــراي مقابلــه بــا چــالشتوانــدمــی

(Sumita, پنهـان  چهرهال به بررسی غدر کشور پرت2008. تام ادواردو در سال (2008
رداخت و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه عرضـه       هاي اجتماعی) پ(سیاستسرمایه فکري

,Eduardo)سرمایه فکري با رفاه اجتمـاعی ارتبـاط تنگـاتنگی دارد    . سـاندرا و  (2008
گیـري  در کشور اسپانیا به منظور ارائه یک مدل بـراي انـدازه  2007همکاران در سال 

سرمایه فکري به  بررسـی رابطـه بـین مفـاهیم سـرمایه فکـري و فرهنـگ سـازمانی         
تند و به این نتیجه رسیدند کـه فرهنـگ سـازمانی یـک عنصـر ضـروري بـراي        پرداخ

,.Sandra et al)باشد میسرمایه فکري بـه  2006. بـاراتهی کامـات در سـال    (2007
در صـنعت داروسـازي در کشـور    هاشرکتبررسی رابطه بین سرمایه فکري و عملکرد 

یه فکـري، سـرمایه انسـانی    هند پرداخت و به این نتیجه رسید که از بین عناصر سرما
,Bharathi)بیشترین تأثیر را بـر عملکـرد دارد   بنتـیس و همکـاران در سـال    .(2006

عناصر سرمایه فکري به ارائـه مـدلی بـراي خلـق     میاناز طریق بررسی روابط 2007
,.Bontis, et al)ال پرداختنـد غـ ارزش در صنعت بانکداري در کشور پرت چـان  .(2007

در کشور تایوان رابطه بین سـرمایه فکـري   2007جیم وو در سالواي چونهوانگ و
کـه  ندو به این نتیجه رسـید را بررسی نمودنددانش در صنعت داروسازيوريبهرهو 

Chun & Jim)دانش وجـود دارد وريبهرهرابطه قوي و مثبتی بین سرمایه فکري و 

Wu, ن نتیجه رسیدند که رابطـه  به ای2005ماریا النا و جاکوزمایرس در سال .(2007
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ي تولیدي در کشـور ایتالیـا وجـود    هاشرکتدر وريبهرهمثبتی بین سرمایه فکري و 
,Elena & Mairesse)دارد 2005).

شناسی تحقیق. روش4

. روش تحقیق 1ـ4

وريبهرهبه اینکه هدف این پژوهش تعیین روابط بین عناصر سرمایه فکري و با توجه
باشد، لذا از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحـوه  میاستان لرستان در صنعت بانکداري

گردآوري اطالعات از نوع همبستگی و از نوع مـدل معـادالت سـاختاري اسـت. بـراي      
هـا  بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیات از آمـار اسـتنباطی، متناسـب بـا داده    

شـده  ها و اطالعات گـردآوري اده. روابط بین متغیرها با استفاده از دشده استاستفاده 
2لیـزرل و1افزارهاي  اکسـل از طریق پرسشنامه، پس از بررسی و مطالعه از طریق نرم

ی متغیرهاي مستقل با متغیرهاي وابسته مورد آزمون قرار به منظور برقراري روابط علّ
ی بین متغیرهـا و نحـوه   گرفت. به منظور آزمون فرضیات و همچنین بررسی روابط علّ

استفاده شده است. »مدل معادالت ساختاري«ارتباط آنها از 
4و پایـایی 3بایسـت اعتبـار یـا روایـی    گیري پـژوهش مـی  براي ارزیابی مدل اندازه

. روایی همگرا زمـانی وجـود دارد کـه تمـامی     کردهاي موجود در مدل را بررسی سازه
اري داراي (سـازه) از نظـر آمـ   5هاي مفروض براي سنجش یک متغیر مکنـون شاخص

ي باقیمانـده بـراي   هـا شـاخص ،شـده طبق اصالحات انجـام .داري باشندبارهاي معنی
اعتبـار  هکه نشـان هستنددار معنیدرصد5هاي موجود در سطح خطايسنجش سازه

ین بـه منظـور ارزیـابی پایـایی     همچنـ .باشـد ی قوي در مدل اندازه گیري مـی یهمگرا
شده بـه همـراه ضـریب    جود در مدل اصالحي موهاشاخصها، تعداد و شماره شاخص

،908/0=سـرمایه فکـري  (به صورت کامل ذکر شده اسـت 2پایایی هر سازه در جدول 
، 877/0=ســـرمایه مشـــتري، 815/0=ســـرمایه ســـاختاري،830/0=ســـرمایه انســـانی

هـاي  تمـامی سـازه  ،که طبق نتایج حاصـل )885/0=هامجموع سازهو764/0=وريبهره

1- Excell
2- Liner Structural Relationships (Lisrel)
3-Validity
4- Reliability
5 -Latent Variable
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وضـعیت  شده پـژوهش از نظـر پایـایی (سـازگاري درونـی) در     اصالحموجود در مدل 
(بیش هاي مذکور در دامنه مطلوبیتضریب آلفاي تمامی سازهزیراباشندمطلوبی می

باشد.) میدرصد70از 

جامعه و نمونه آماري .2ـ4

ي اسـتان لرسـتان در   هابانکصفت مشترك جامعه مورد بررسی کارکنان است که در 
ي اسـتان  هـا بانـک کنـان  رنفـر از کا 1900مطالعـه  د جامعه مورلیت هستند.حال فعا

نفر با استفاده از فرمول تعیـین حجـم نمونـه    220،شند که از میان آنهابالرستان می
.کوکران پس از تعدیالت الزم انتخاب گردید

. روش و ابزار گردآوري اطالعات3ـ4

اي و میـدانی  هاي کتابخانهاز از روشآوري اطالعات مورد نیدر این پژوهش براي جمع
به منظـور اسـتخراج و   (برداري فیش،آوري اطالعاتابزارهاي جمعاستفاده شده است.

هـاي  هوري دادآبراي گـرد (و نیز پرسشنامه)تدوین اطالعات مربوط به ادبیات موضوع
.باشدمی)میدانی

طالعـات  بخـش اول ا پرسشنامه این تحقیـق از سـه بخـش تشـکیل شـده اسـت:      
15بخـش دوم، شـامل   دهـد. مـی دهندگان را مورد سؤال قرارشناختی پاسخجمعیت

مربوط بـه متغیـر   سؤال22بخش سوم شامل ومربوط به متغیر سرمایه فکري سؤال
.  باشدمیوري بهره

اسـت متغیرهاي این پرسشنامه بر اساس معیارهاي بنتیس (براي سرمایه فکـري) 
بنابراین یکـی از مزایـاي   .اري مورد استفاده قرار گرفته استکه قبالً در تحقیقات بسی

اسـت. بـراي   شـده آزمـون  در تحقیقات قبلـی، اعتبار آناین پرسشنامه این است که
هـاي  تـرن مقیـاس  اي کـه یکـی از رایـج   درجـه 17هـا از طیـف لیکـرت   تدوین پاسخ

اهمیـت حجـم   توجـه بـه  استفاده شده است. باباشد،میهاي بسته پاسخگیرياندازه
در تحقیق حاضر در صنعت بانکداري حجم،نمونه در مراحل ایجاد معادالت ساختاري

اعتبار این پرسشنامه بـا نظـر پـنج    نفر در نظر گرفته شده است.220اي بالغ بر نمونه

1- Likert Spectrum
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اي با دو هپرسشنام،ابزار تحقیقه است.شدیید أتن از اساتید مدیریت و صاحبنظران ت
از طریـق  وريبهـره هاي سـرمایه فکـري و   یک از پرسشنامهی هربخش است که پایای

ضـریب  وα،764/0=α=908/0آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که بـه ترتیـب مقـادیر    
، بنابراین ابزار تحقیق از قابلیـت بـاالیی   باشدمی885/0آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه 

باشد.میآوري اطالعات برخوردار براي جمع

یقتحقاهداف.5

هدف اصلی. 1ـ5

 در صنعت بانکداري استان لرستانوريبهرهبررسی رابطه سرمایه فکري و

اهداف جزئی. 2ـ5

 در صنعت بانکداري استان لرستان  وريبهرهبررسی رابطه سرمایه انسانی و
 در  صنعت بانکداري استان لرستانوريبهرهبررسی رابطه سرمایه مشتري و
   در صـنعت بانکـداري اسـتان    وريبهـره اري و بررسی رابطـه سـرمایه سـاخت

لرستان
در صـنعت  وريبهـره هاي سرمایه فکري بر لفهؤبررسی اولویت تأثیرگذاري م

بانکداري استان لرستان
هاي سرمایه فکري در صنعت بانکداري استان لرستانلفهؤبررسی روابط م

تحقیقچارچوب مفهومی. 6
بر نظریات بنتیس (براي سرمایه فکـري) بیشتر مبتنی )1شکلمدل مفهومی تحقیق (

سـاختاري، سـرمایه  (سرمایه انسانی،سرمایه فکريدهنده رابطه عناصرکه نشاناست
به صـورت فرضیات پژوهش ،بر اساس این مدل.باشدمیوريبهره) ومشتريسرمایه 

.زیر تدوین گردید
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مدل مفهومی پژوهش.1شکل 

هاي تحقیقهفرضی. 7
 تأثیر مثبت داردصنعت بانکداري وريبهرهبرانیانسسرمایه.
 تأثیر مثبت داردصنعت بانکداري وريبهرهبرسرمایه ساختاري.
 تأثیر مثبت داردصنعت بانکداري وريبهرهبرسرمایه مشتري.
 مثبـت  به صورت دوطرفه بر هم تأثیرسرمایه ساختاري وسرمایه انسانی

د.ندار
یه مشتري رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود     بین سرمایه انسانی و سرما

دارد.
   بین سرمایه مشتري و سرمایه ساختاري رابطه مثبت و معنـاداري وجـود

دارد.

تحقیقهاي یافته. 8
الزم است صـحت و  ،پرداخته شودتحقیقهاي قبل از اینکه به بررسی و آزمون فرضیه

از طریـق مـدل   هـم . ایـن م گیـرد مـورد بررسـی قـرار   گیـري اندازهبودن مدل مناسب
معادالت ساختاري صورت گرفته است.
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تحقیقارزیابی و اعتبارسنجی مدل کلی . 1ـ8

در ،در این بخش، هدف اصلی پاسخگویی به این سؤال اسـت کـه آیـا مـدل پـژوهش     
توان از معیارهاي مختلفـی  براي پاسخ به این سؤال میبرازش مناسبی دارد؟،مجموع

یاχ2از جمله مقدار
df

2حاصل از اجراي اولیه مـدل،  اساس نتایجد. برکرتفاده اس
تحقیـق از بـرازش مناسـب    ارائه شده، مدل کلی اولیه )1ي برازش (جدول هاشاخص

بایسـت اصـالحاتی   ، لذا به منظور بهبود برازش مدل کلی پژوهش میبرخوردار نیست
مقـادیر آزمـون   هـا ترین معیارها براي ارزیابی اعتبار شـاخص اعمال گردد. یکی از رایج

-عـدم معنـا  دهنـده نشان-96/1و 96/1صورت که مقادیر بین ه این باشند، بمی1تی
تـوان شـاخص   درصد بـوده و در نتیجـه مـی   5داري شاخص مربوط در سطح خطاي 

نیـز  تحقیـق مربوط را حذف نمود، تا عالوه بر روایی سازه مربوط، برازش مـدل کلـی   
تــوان مقــادیر مــاتریس باقیمانــده ون تــی، مــیافــزایش یابــد. عــالوه بــر معیــار آزمــ

دهنـده نشـان ، بدین صورت کـه مقـادیر استانداردشـده    کردرا بررسی 2استانداردشده
هاي مربوط بوده و همچنین، معیاري جهت اعمال اصـالحات در  میزان برازش شاخص

3باشـد، بـه طـوري کـه بـرازش میـان مـاتریس کوواریـانس نمونـه         مـی تحقیقمدل 

بهبود یابد.  4و ماتریس کوواریانس تخمینیشدهمشاهده
دارايشناختی ممکن است متغیرهاي خطـا بـا یکـدیگر   به سه دلیل روشمعموالً

؛ دومگیري دو شـاخص یکسـان باشـند   هاي اندازهاول اینکه مقیاس:همبستگی باشند
. انـد؛ گیـري شـده  که در دو زمان مختلف انـدازه ی باشنداینکه، دو شاخص در واقع یک

سوم اینکه، دو شاخص اصلی داراي همبستگی باالیی با یکدیگر باشند، به نحـوي کـه   
در مدل پژوهش لحاظ نشده اسـت، تـا حـد    کهرود عوامل تأثیرگذار بر آنهاانتظار می

هـا در  گیـري شـاخص  هاي انـدازه زیادي مشابه باشند. لذا، با توجه به یکسانی مقیاس
تـوان مـی مـدل، يهـا میان خطـاي شـاخص  شده، ایجاد همبستگیپرسشنامه تدوین

در مدل پژوهش اعمال نمود. معیارهاي برازش کلی مدل پژوهش، بـراي  رااصالحاتی
باشـند.  قابل مشـاهده مـی  1شده پژوهش در جدول مدل اولیه پژوهش و مدل اصالح

شده، جدول، تمامی معیارهاي برازش کلی در مدل اصالحاینشده درطبق نتایج ارائه

1-T-Test Value
2- Standardized Residual Matrix
3- Sample Covariance Matrix
4- Implied Covariance Matrix
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شـده  کـه مـدل اصـالح   طـوري اند، بهاي نسبت به مدل اولیه یافتهقابل مالحظهبهبود
سـایر  و NNFI ،CFIاکثریت معیارهاي پذیرش مانند مقادیر دارد زیرامناسبیشبراز

باشند. در نتیجه، با توجه به بـرازش مناسـب   میدرصد90باالي ي برازش،هاشاخص
، یعنـی ارتبـاط میـان    تحقیقهاي فرضیهشده مستعد آزمون ، مدل اصالحتحقیقمدل 

باشد.  شده در قسمت ساختاري (مفهومی) مدل میسازه ارائه
تحقیقمدل جامع شهاي برازشاخص.1جدول

هايآماره
شده پژوهشمدل اصالح

هايآماره
مدل اولیه پژوهش 1معیار مقبولیت معیار مطلوبیت شاخص برازش

χ2 = 595/32 ,df =253 χ2 = 4065/80,df =623 χ2 ≤ 3df 0 ≤ χ2 ≤ 2df
χ2(Chi Square)

(کاي مربع)

353/2 526/6 3df

2 20  df

2 df

2

(نسبت کاي مربع به 
درجه آزادي)

079/0 159/0 RMSEA ≤ 0/08 0 ≤ RMSEA ≤ 0/05
RMSEA 2

(ریشه میانگین مربعات 
خطاي برآورد)

074/0 14/0 SRMR ≤ 0/10 0 ≤ SRMR ≤ 0/05
SRMR 3

میانگین مربعات (ریشه 
باقیمانده استانداردشده)

95/0 74/0 0/90 ≤ NNFI 0/95≤ NNFI ≤ 1
NNFI 4

(شاخص برازش 
هنجاریافته)

96/0 75/0 0/90 ≤ CFI 0/95 ≤ CFI ≤ 1
CFI 5

(شاخص برازش تطبیقی)

83/0 50/0 0/80 ≤ GFI 0/90 ≤ GFI ≤ 1
GFI 6

(شاخص نیکویی برازش)

76/0 43/0 Close to GFI 0/90 ≤ AGFI ≤ 1
AGFI 7

(شاخص نیکویی برازش 
شده)اصالح

103 ≤ N (of sample)
N=219

44 ≤ N (of sample)
N=219

Hoelter’s Critical
N

(شاخص حجم نمونه 
هولتر)

1- Schermelleh-Engel, Moosbrugger and Müller
2- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
3- Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
4- Non-Normed Fit Index (NNFI)
5- Comparative Fit Index (CFI)
6- Goodness of Fit Index (GFI)
7- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
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تحقیقگیريارزیابی و اعتبارسنجی مدل اندازه. 2ـ8

هاي موجـود در  پایایی سازهبایست روایی وگیري پژوهش، میبراي ارزیابی مدل اندازه
هـاي  مدل را مورد بررسی قرار داد. روایی همگرا زمانی وجود دارد که تمامی شـاخص 

1مفروض بـراي سـنجش یـک متغیـر مکنـون (سـازه) از نظـر آمـاري داراي بارهـاي         

هـاي باقیمانـده   شده در مرحله قبـل، شـاخص  داري باشند. طبق اصالحات انجاممعنی
که نشـانگر  هستنددار معنیدرصد5موجود در سطح خطاي هاي براي سنجش سازه

باشد. همچنین، به منظور ارزیابی پایـایی  گیري میاعتبار همگراي قوي در مدل اندازه
شده، به همـراه ضـرایب   هاي  موجود در مدل اصالحها، تعداد و شماره شاخصشاخص

آمده است.مبسوطبه طور2پایایی هر سازه در جدول 
هاي موجود در مدل پژوهشوضعیت شاخص.2جدول

مربوطبعد
تعداد

شاخص اولیه
ضریب 

آلفا

تعداد

شاخص 
موجود

سؤاالت

شدهحذف

سؤاالت

شدهاضافه
ضریب 

آلفا

923/0---15908/01410سرمایه فکري

4846/0---4830/09سرمایه انسانی

7815/07103872/0سرمایه ساختاري

877/0------4877/04سرمایه مشتري

847/0---31،27،23،22-22764/01237وريبهره

929/0---31،27،23،22،10- 33885/02637هامجموع سازه

شـده  هـاي موجـود در مـدل اصـالح    تمامی سـازه ، 2طبق نتایج حاصل در جدول 
مقـدار  زیـرا ، هسـتند پژوهش از نظر پایایی (سازگاري درونـی) در وضـعیت مطلـوبی    

باشند.) می7/0مطلوبیت (بیش از همذکور در دامنهايضریب آلفاي تمامی سازه

1- Loadings
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شده پژوهش در حالت تخمین استانداردمدل کلی اصالح.2شکل 

(ارزیابی و اعتبارسـنجی مـدل سـاختاري    تحقیقآزمون فرضیه . 3ـ8
)تحقیق

ل و همچنین اعتبار مـدل  هاي مربوط به برازش کلی مدبعد از تأیید مقبولیت شاخص
بیش tطور کلی، چنانچه مقداربه 1گردد.گیري، ارزیابی مدل ساختاري آغاز میاندازه

5د، ارتباط میان دو سازه مورد نظر به ترتیب در سطح خطاي شو|57/2|یا |96/1|از 
نتـایج مربـوط بـه    2باشـد. دار مـی از نظر آماري معنـی درصد1و سطح خطاي درصد

.استدهشخالصه 3هاي پژوهش در جدول رضیهآزمون ف

1- Anderson and Gerbing
2- Koufteros
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در مدل پژوهششدهوضعیت ارتباط میان سازه مطرح.3جدول
مقادیر آزمون

نتیجه آزمونهاي مدل پژوهشفرضیه ضریب تأثیر عدد معناداري
وريبهرهبرابعاد سرمایه فکري 

پذیرش 31/0 65/4 ي وربهره: سرمایه انسانی  1فرضیه 
پذیرش 25/0 24/2 وريبهره: سرمایه ساختاري2فرضیه 
پذیرش 39/0 78/3 وريبهره: سرمایه مشتري 3فرضیه 

نتیجه آزمون ضریب 
همبستگی عدد معناداري ابعاد سرمایه فکريبرابعاد سرمایه فکري  

پذیرش 67/0 07/14 سرمایه ساختاري: سرمایه انسانی 4فرضیه 
پذیرش 63/0 88/12 سرمایه مشتري: سرمایه انسانی  5فرضیه 
پذیرش 84/0 94/26 سرمایه مشتري: سرمایه ساختاري 6فرضیه 

ستون ضریب تأثیر نشانگر اثـر یـک سـازه بـر سـازه دیگـر در مـدل        3در جدول 
ر واقع، ضریب تأثیر، نشانگر میزان تأثیر متغیـر بـر دیگـر    باشد. دمفهومی پژوهش می

. همچنـین، سـتون ضـریب همبسـتگی     آنهاسـت کننـدگی تعیـین میزانیاوها متغیر
تغییـري آنهـا در مـدل مفهـومی     بین دو سازه و یا چگـونگی هـم  هنشانگر میزان رابط

طـه  . ستون عدد معنـاداري نیـز، نشـانگر معنـاداري مربـوط بـه هـر راب       استپژوهش 
در مدل پـژوهش، بـراي تمـامی    شدهباشد. در نتیجه، از مجموع شش فرضیه ارائهمی

شـده، در سـطح   آوريجمـع در مدل پژوهش، با توجه به نمونهشدهمطرحهاي فرضیه
با توجـه بـه نتـایج    واستبنی بر رد آنها به دست نیامده ، شواهدي مدرصد5خطاي 
را پیشـنهاد  3وان مـدلی مطـابق بـا شـکل     تهاي مدل میاز آزمون فرضیهشدهحاصل

هـاي  شـده در سـازه  نشانگر میزان واریـانس تبیـین  R2نمود. در شکل مذکور، مقادیر 
.باشنددرونزاي مدل پژوهش می
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مدل پیشنهادي پژوهش.3شکل 

معادالت ساختاري مدل استاندارد. 4ـ8

تحلیـل  ،در هـر مـدل  معادالت ساختاري مربوط به مدل آورده شـده اسـت.   ،ادامهدر 
شـود  افزار معادله ساختاري تولید می، در خروجی نرمزامسیر به تعداد متغیرهاي درون

که این معادالت رابطه ساختاري و علّی عوامل پنهان را بیان کرده و ارزش عاملی آنها 
.  کندمیرا مشخص 

Structural Equations:PRO = 0.31*HC + 0.25*SC + 0.39*CC, Errorvar. = 0.26, R2 = 0.74

تحقیقهاي بندي سازهارزیابی و رتبه. 5ـ8

هاي موجود در مـدل  توان سازهبا توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، می
میزان تأثیر هر یک از ابعـاد  4بندي نمود. در جدول اساس میزان تأثیرشان رتبهرا بر

است:   وري مشخص گردیده سرمایه فکري بر بهره
وريهاي مرتبط با بهرهبندي سازهرتبه.4جدول 

بنديمقادیر مربوط به رتبه وريبهرهيسرمایه فکر
اولویت (رتبه عامل) میزان تأثیرگذاري

1 39/0 سرمایه مشتري
2 31/0 سرمایه انسانی 
3 25/0 سرمایه ساختاري
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داراي 39/0بـا میـزان تـأثیر    »سـرمایه مشـتري  «بعـد  ،4بر اساس نتایج جـدول  
به »سرمایه ساختاري«و »سرمایه انسانی«ابعاد وباشدوري میبهرهبیشترین تأثیر بر
هاي بعدي قرار دارند.  ترتیب در اولویت

گیري  نتیجه. 9
هـاي خروجـی   مدل معادالت ساختاري و دادهجداول،با توجه به مدل استانداردشده،

همچنـین  وχ2اثـرات کـل و آزمـون    غیرمسـتقیم، مسـتقیم، اتافزار لیزرل که اثرنرم
3جـدول  مربـوط بـه   tبا توجه به مقـدار  دهند مشخص است کهرا نشان میtمقدار 

کــه )25/0=ســرمایه ســاختاريو 39/0=يمشــترســرمایه ، 31/0=ســرمایه انســانی(
رمایه دهد، تمامی عناصر سرمایه فکري شـامل سـ  معناداري اعداد و روابط را نشان می

65/4t(انسـانی  78/3t(يمشـتر )، سـرمایه  = 24/2t(و سـرمایه سـاختاري  )= = ،(
ه نتـایج بررسـی فرضـی   دهـد. نشان مـی وريبهرهرابطه آماري مثبت و معناداري را با 

وري دهد که رابطه مثبت و معناداري بین سرمایه انسـانی و بهـره  نشان میشماره یک
گیري با نتـایج تحقیقـات   وجود دارد که این نتیجهدر صنعت بانکداري استان لرستان

در وومیجـ نیـ چـان هوانـگ و   ياسنگ چان در تایلند، یاالما و کوسکان در ترکیه، 
در ایتالیا مطابقت دارد.ماریا النا و جاکوزمایرس تایوان و 

دهد کـه رابطـه مثبـت و معنـاداري بـین      نشان میه شماره دونتایج بررسی فرضی
وري در صنعت بانکداري استان لرستان وجـود دارد کـه ایـن    اري و بهرهسرمایه ساخت

گیري با نتایج تحقیقات سنگ چـان در تایلنـد و یاالمـا و کوسـکان در ترکیـه،      نتیجه
در ایتالیـا مطابقـت   ماریا النا و جاکوزمایرس در تایوان و وومیجنیچان هوانگ و يا

دارد.
دهد که رابطـه مثبـت و معنـاداري بـین     ینشان مه شماره سهنتایج بررسی فرضی
وري در صنعت بانکداري اسـتان لرسـتان وجـود دارد کـه ایـن      سرمایه مشتري و بهره

ياگیري با نتایج تحقیقات سنگ چان در تایلند، یاالمـا و کوسـکان در ترکیـه،    نتیجه
ت در ایتالیـا مطابقـ  ماریـا النـا و جاکوزمـایرس    در تایوان و وومیجنیچان هوانگ و 

دارد.
ات شماره چهار، پنج و شش نیز حاکی از تأیید رابطه مثبـت و  نتایج بررسی فرضی

معنادار بین تک تک عناصر سرمایه فکري شامل سرمایه انسـانی، سـرمایه مشـتري و    
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سرمایه ساختاري بر یکدیگر است.

تحقیقهاي پیشنهادها و راهکارهاي مبتنی بر یافته. 10
اولویت ها،هاي تحقیق و بررسی فرضیهتجزیه و تحلیل دادهبا توجه به نتایج حاصل از 

ند از: سرمایه مشتري، سرمایه انسانی اعناصر تأثیرگذار سرمایه فکري به ترتیب عبارت
،ها به منظور توسعه سرمایه فکري خود و در نهایتو سرمایه ساختاري. بنابراین بانک

.ي زیر اقداماتی را انجام دهندهاتوانند به ترتیب در حوزهمیوريبهرهافزایش 
در صنعت بانکداريوريبهرهثیر بر أي در راستاي تمشتربه منظور تقویت سرمایه 

اقدامات زیر الزم است:
،تالش در جهت حفظ روابط بلندمدت خـود بـا   شناسایی بازارهاي هدف

.روز آنهاهنیازهاي بمشتریان و شناسایی 
و توافـق  بانکود و توسعه پتانسیل تالش در جهت افزایش توان بالقوه خ

پیمانان قـوي در بـازار   تا بتوانند به صورت همها،سایر بانکو همگامی با 
.فعالیت کنند

مداري مناسب به کارکنانی که ارتباط مستقیمی بـا  آموزش رفتار مشتري
مشتریان بانک دارند.

 توزیــع بازخورهــاي مشــتري در سراســر ســازمان و واردکــردن نظرهــاي
هـاي  ریان در نحوه طراحـی و ارائـه خـدمات و اسـتفاده از سیسـتم     مشت

.پیشرفته بانکداري الکترونیک
در صنعت بانکـداري وريبهرهثیر بر أبه منظور تقویت سرمایه انسانی در راستاي ت

اقدامات زیر الزم است:
اي کارکنـان و  هـاي حرفـه  مهارتيهاي الزم جهت ارتقااندازي برنامهراه

کارکنان.دسازي فرایند توانمنتسریع در 
   افکـار کارکنـان و بسـتر   هـا و ایجاد فضاي مناسب جهـت پـرورش ایـده

.نوهايمناسب براي ارائه این افکار و ایده
هاي آموزشی با نیازهاي تخصصی کارکنانسازي ساختار دورهمتناسب.
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    پـروري بـراي   تهیه مسیرهاي شغلی، طراحـی و اسـتقرار نظـام جانشـین
.لیدي بانکهاي کپست

هـاي  گیري مستمر سطح شایستگی کارکنـان و اسـتفاده از برنامـه   اندازه
.بهبود

در صـنعت  وريبهـره ثیر بـر  أدر راسـتاي تـ  سـاختاري به منظور تقویـت سـرمایه   
اقدامات زیر الزم است:بانکداري
وکـار و  اطالعـات و توسـعه کسـب   فنّـاوري  هـاي  در زیرسـاخت هـا بانک

طفته در ایـن زمینـه بـه منظـور شناسـایی نقـا      گري صورتگذارسرمایه
بازنگري مجدد داشته باشند.،ضعف

مـارك تجـاري و   در منابع مالی خود که در راستاي حفظ برند و هابانک
بـازنگري مجـدد   هاي جدید صـورت گرفتـه اسـت،   همچنین توسعه بازار

داشته باشند.
روي انسـانی  ضعف در ساختار و تعداد نیطبه منظور شناسایی نقاهابانک

متخصص خود در بخش تحقیق و توسعه بازنگري مجدد داشته باشند.
      خدماتی که بیشترین ارزش را بـراي مشـتري دارنـد شناسـایی کننـد و

تـر ایـن   بهتـر و مطلـوب  در ارائـه راتجربیات رقبـاي داخلـی و خـارجی   
ند.رگیخدمات به کار

و هـا سـتفاده از نظر و تاالرهاي گفتمان براي اهااستفاده از نظام پیشنهاد
مشـتریان را در  هـاي کارکنان داخل سازمان و دریافـت نظر هايپیشنهاد

دستور کار قرار دهند.

تیبراي تحقیقات آهامحدودیت تحقیق و پیشنهاد. 11
هـایی را دربرداشـته و حـاوي نکـاتی اسـت کـه نیازمنـد        نتایج این تحقیق محدودیت

هـا پرسشـنامه اسـت و    گردآوري دادهبزارا،در این پژوهش، باشدمیبررسی در آینده
هـا همخـوانی   هاي دیگر پـژوهش آمده که با یافتهبه دستممکن است برخی از نتایج 

گـردد  از این رو به محققین پیشنهاد میناشی از این روش گردآوري داده باشد،،ندارد
همین تحقیق را با ابزارهاي مکمل نظیر مصاحبه انجام دهند.
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:ضمیمه
وري در صنعت بانکداري استان لرستاننمونه پرسشنامه سرمایه فکري بر بهره

:یگراميپاسخگو
ریثأتـ یدر خصـوص بررسـ  یاز حضـرتعال ینظرخـواه ،پرسشـنامه نیاهیاز تههدف
لـذا  ؛باشـد مـی در صـنعت بانکـداري در اسـتان لرسـتان     وريبهـره بـر  يفکرهیسرما
کیفیت يبه منظور ارتقا،آنجیما دارد و نتايبرايادیزاریبستیشما اهميهاپاسخ
نی. بنـابرا ردیـ گیقـرار مـ  زانیـ رامـه برناریدر اختبانکداريعتهاي آتی در صنبرنامه

کـه  يانـه یو گزدیـ شـده پاسـخ ده  مطـرح يهـا خواهشمند است با دقت به پرسـش 
یشـما تشـکر و قـدردان   مانهیصـم ي. از همکـار دییمتناسب با شماست را انتخاب نما

نماییم.می
ینترنتیااییآدرس پست،دیپژوهش هستنیاجیاز نتایمند به آگاههچنانچه عالق

دد.شما ارسال گرياز آن براياتا نسخهدییود را مرقوم فرماخ

زنمرد:   تیجنس
و باالترسانسیلفوقسانسیلپلمیدو فوقپلمید: التیتحص
سال به باال41سال 40تا 31سال  30کمتر از :  سن
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دربانک ما تـالش زیـادي بـراي توانمندسـازي کارکنـان      1
7654321پذیرد.صورت می

7654321در بانک ما کارکنان، مهارت شغلی باالیی دارند.2

هاي آموزشی بـا سـاختار مناسـبی (مـورد     بانک ما برنامه3
7654321کند.اهم مینیاز کارکنان) را فر

هــا و افکــار جدیــد و منحصــر کارکنــان بانــک مــا ایــده4
7654321به فردي دارند.

گـذاري در فنّـاوري اطالعـات تأکیـد     بانک ما بر سـرمایه 5
7654321دارد.

گـذاري در گسـترش و توسـعه    بانک ما مشـتاق سـرمایه  6
7654321خدمات خود به مشتریان است.

ــراي  7 در  بانــک مــا دسترســی بــه سیســتم اطالعــات (ب
7654321گیري) آسان است.  تصمیم

بانک ما نسـبت زیـادي از سـرمایه خـود را در راسـتاي      8
7654321کند.گذاري میتحقیق و توسعه سرمایه

بانک ما نسبت زیادي از منابع مالی خود را بـراي حفـظ   9
7654321کند.گذاري میربوط به خود سرمایهحق امتیازهاي م

گذاري در راستاي افتتاح شعب جدیـد  بانک ما بر سرمایه10
7654321تأکید دارد.

در بانک ما نسـبت بـاالیی از کارکنـان (نسـبت بـه کـل       11
7654321کارکنان) در بخش تحقیق و توسعه دارد.

حفـظ و افـزایش مشـتریان    بانک ما تالش زیادي بـراي  12
7654321کند.خود می

هـاي گسـترده و متنـوعی از مشـتریان را     بانک ما طیـف 13
7654321دارد.

شعب موجود بانک مـا، تـوان بـالقوه زیـادي بـراي رشـد       14
7654321دارند.

هـاي  همکـاري ،بانک ما به منظور رسیدن بـه اهـدافش  15
7654321رات دارد.مشترکی با سایر ادا

سرمایه فکريبخش اول:

بخش اول:سرمایه فکری

مخالفم کامالًکامالً موافقم 
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7654321این فرصت را دارم تا خود را در جامعه مطرح سازم.16
7654321گیري برخوردار است.سرپرستم از شایستگی الزم در تصمیم17
7654321روش برخورد همکاران و زیردستان با یکدیگر مناسب است.18
7654321ر شرکت با کارکنان مناسب است.روش برخورد مدی19
7654321کنم.من در شغل خود احساس موفقیت و خشنودي می20

21
مندم تا بیش از حد انتظار، نهایت تالش و تـوان  سیار عالقهب

خـود را در جهــت همیــاري و کمـک بــه موقعیــت ســازمان   
به کار بندم.

7654321

7654321ندکی به این سازمان دارم.احساس وفاداري ا22

باتوجه به شرایط حاضر احتمال اینکه از کار خـود در بانـک   23
7654321استعفا دهم خیلی زیاد است.

موجب افتخار و غرور است که به دیگـران بگـویم عضـوي از    24
7654321این بانک هستم.

تفـــاوت نیسـتم و   من واقعاً نسبت بـه سرنوشـت بانـک بـی    25
7654321دهم.همـــواره به آن اهمیت می

آورم و من غالباً براي حل مشکالتم تالش زیادي به عمل می26
7654321توانم به راحتی از آنها بگذرم.نمی

من غالبـاً ایـن توانـایی را دارم کـه راه حـل مسـأله خـود را        27
7654321بینی نمایم.پیش

بـرم،  هاي جدیـد لـذت مـی   من از صرف وقت خود روي ایده28
7654321ها مزایاي عملی به همراه نداشته باشند.حتی اگر این ایده

کـنم. بـه ویـژه    هاي خوبی را مطـرح مـی  من اغلب، ایــــده29
7654321وقتی که اوقات فراغت بیشتري داشته باشم.

د اظهـار نظـر افـراد مـورد     رسـ در جاهایی کـه بـه نظـر مـی    30
7654321دارم.گاهی عقایدم را اظهار میگیرد، گاهاستقبال قرار نمی

31
تواند کارساز وقتی یک شیــــوه خاص براي یک مسأله نمی

تـوانم فکـرم را روي یـک شـیوه     باشد، مـن بـه سـرعت مـی    
تر تغییر جهت دهم.مناسبت

7654321

وريبهرهبخش دوم: 

بخش اول:سرمایه فکری

کامالً مخالفم کامالً موافقم
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تنها یک گزینه را براي هـر عبـارت انتخـاب    وفرماییدمطالعه عبارات زیر را دقیقاً
مشخص کنید.× . گزینه انتخابی را با عالمت نمایید
هاي معمول انجـام  ، اگر شخصی براي تغییر روش. در کارهاي گروه شغلی شما17

دنبال خواهد داشت؟ه اي را بطور کلی این کار چه نتیجهه ، بکندکار تالش 
ـ نمعموالً.الف هـاي کـار درسـت و    دنبـال خواهـد داشـت. شـیوه    ه تیجه بدي را ب

شده براي کار من بهتر است.آزموده
شود.هیچ تفاوتی حاصل نمی. معموالًب
هاي انجام کار در مشـاغلی از ایـن   دنبال دارد. روشه نتیجه بهتري را بمعموالً.ج

دست، نیازمند بهبود است.
هاي گذشته انجـام  ایف خود را مطابق روشدهند وظبعضی از افراد ترجیح می.18

توانند امیدوار باشند کـه کـار خـوبی خواهـد    این روش همیشه آنها میدهند. زیرا در
هـاي  هاي گذشته عـدول کننـد و بـر روش   اي دیگر نیز دوست دارند از روششد. عده
مل نمایند. در این زمینه شما با شغل خود چه نوع برخوردي دارید؟أجدیدتر ت

دهم کارها را مطابق روش گذشته انجام دهم.من همیشه ترجیح می.الف
مطابق روش قبلی انجام دهم.دهم کارها را تقریباًمن ترجیح می.ب
دهم کارها را در یـک روش جدیـد و متفـاوت از گذشـته انجـام      من ترجیح می. ج

دهم.
را بـه  تر انجام کـار در شـغل خـود   هرچند وقت یکبار یک روش بهتر و سریع.19

گذارید؟بوته آزمون می
دو یا سه بار در ماه  .بباراي یکهفته.الف

ندرت و یا هرگزه ب.دبار در ماهحدود یک.ج
تانتهاي شغلی خـود را قبـل از اینکـه بـا سرپرسـ     ایدهتوانیدمیتا چه اندازه .20
کنید، خودتان آن را مورد آزمون قرار دهید؟بررسی
بار در هفتهدر حدود یک.بدر هفتهچندین بار.الف

بار در ماهکمتر از یک.دچندین بار در ماه.ج
کمتـر اجـازه   ،در مشاغلی همچون شغل شما، بهتـر آن اسـت کـه سرپرسـت    .21

.به افراد بدهدراکردن روش جدید یا بهتر در انجام کارهاپیاده
موافقمب. موافقم  بسیار.الف
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مخالفمبسیار.د. مخالفم    ج
در سال گذشته، به چه میزان براي انجام کارها در یک شیوه جدید و بهتر به .22

اید؟کردهسرپرست خود پیشنهاد
دو بار  .برا نداشتم.هرگز فرصت این کار .الف

پنج بار  .دسه بار .ج
بیشتر از ده بار.وده بار. شش تاهـ


