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مقدمه
در اقتصاد امروز ،آنچه برای همه شرک ها ضروری به نظر میرسد ،برقراری ارتباط موفقیا آمیاز
دانش با بازار در راستای حفظ رقاب اس  .در اقتصادهای مدرن ،رقاب پذیری یاک منباا اصالی باه
شمار میرود ( .)Gynawan et al, 2015, p.28در چنین اقتصاد رقابتی ،شرک هایی موفقاند که باا
بهرهگیری از سرمایه هاای فکاری بتوانناد محصاولی باا تاوان رقاابتی بااال باه باازار عرضاه کنناد.
( .)Anderson et al, 2017, p.236این واقعی صاحبنظران حوزه کسبوکار را به مفهوم سارمایه
فکری به عنوان عامل اصلی و مؤثر در ارتقای سطح عملکرد ،موفقی و خلاق مزیا رقاابتی در ایان
شرک ها وادار کرده ،بهطوریکه سرمایه فکری را زیربنای ارتقای عملکرد دانسته اناد .شارک هاا باا
سرمایه فکری نیرومند ،قادر به دسترسی سریا با زمان بندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطالعات
به منظور ارتقای عملکرد میباشند .از دیدگاه استراتژیک ،سرمایه فکری باه منظاور خلاق و افازایش
ارزش سازمانی مورد استفاده واقا می شود .سرمایه فکری متشکل از دانش و مهارتهاای مفیاد و باه
عبارتی شامل تمام منابا دانش محوری اس که برای سازمان ارزش تولید مای کناد ( Chen et al,
.)2016, p.245
سرمایه ی فکری یک دارایی نامشهود سازمان اسا  .ظهاور اقتصااد جدیاد مبتنای بار داناش و
اطالعات ،منجر به افزایش عالقه ی محققان به مطالعه در حوزه ی سرمایه ی فکری شده اس  .این
حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده اس  ،سرمایه فکری را بهعنوان ابزاری بارای
تعیین ارزش شرک مورد استفاده قرار می دهند ( .)Deep & Pal, 2014,p.3در واقاا ساازمان هاا
برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رف از این چالش ها مستلزم
توجه بیشتر به توسعه ،تقوی مهارتها و توانایی های درونی اس  .این مهام از طریاق مباانی داناش
سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای
کسبوکار استفاده می کنند (چوپانی و زارع ،1391 ،ص  .)83جهانی شادن بازارهاا ،ساازمانها را وادار
کرده اس که مزی رقابتی خود را از طریق تالش برای تولید داخلی سرمایههاای فکاری و دارایای
های نامشهود کاه باه آساانی توساب رقباا قابال تقلیاد نیساتند کساب و حفاظ کنناد &(Longo
) .Mura,2011, p.278در اقتصاد دانش محور حال حاضر ،سارمایه فکاری ب اش مهمای از ارزش
شرک ها محسوب می شود .توانایی بارای مادیری و کنتارل سارمایه فکاری مساتلزم اینسا کاه
شرک ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی ،اندازه گیری و گزارش کنند .سایر دارایی هاای نامشاهود
شامل ،نام تجاری ،کپی رای  ،حق ثب اختراع و حسن نیّ می تواند گزارش اندازه گیری واحد پولی
در نتیجه صورت های مالی گزارش شده در مقابل ،اندازه گیری پولی سرمایه فکری قابل بحث اس و
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از روش ارزیابی سرمایه فکری هنوز پذیرفته شده اس ارزش افزوده از سرمایه فکری در صورت های
مالی گزارش نشده اس ( .)Alegre & Chiva,2009,P.5تغییرات در محایب کسابوکاار ناشای از
سازمان ،چالش جهانی شدن برای بهباود مزیا رقاابتی در رقابا هاای جهاانی اسا ( & Deep
 .)Pal,2014,p.49از سوی دیگر به دلیل محیب اقتصادی پویا و اهمی ناوآوری در خادمات ،نقاش
منابا انسانی در سازمانها ضروری اس  .در دیدگاههای متعددی که از یادگیری ساازمانی ارائاه شاده
اس  ،سازمانها در مقابله با تغییرات و یا اصالح نیاز خود نیاز به مدل های ذهنای ،قاوانین ،فراینادها،
دانش ،حفظ و بهبود عملکرد دارند .یادگیری سازمانی شاخص های کلیدی را در اثر ب شی سازمان و
پتانسیل برای نوآوری و رشد سازمان در نظر گرفته اس ( .)Alegre& Chiva,2009,P5در وضعی
کنونی که سازمانها با رقابتی شدید و تغییرات مداوم در نیازهای باازار مواجاه هساتند ،داشاتن مزیا
رقابتی پایدار حیاتی اس و پایدارترین مزی رقابتی ،داشتن نیروی انساانی ارزشامند اسا ؛ بناابراین
تااوان یااادگیری سااریا تاار از رقبااا نااوعی مزی ا رقااابتی پایاادار باارای سااازمان هاس ا ( Reily
.)&Scot,2010:p.41
از سوی دیگرمنابا انسانی با دانش و شایستگی ای که دارند ،دارایی های کلیدی ای هستند که به
سازمان برای کسب و حفظ مزی رقابتی کمک می نمایند .سازمان های رقابتی در سطح جهانی ،باه
شدت به منابا انسانی منحصر به فرد و سیستم مدیری منابا انسانی خود وابساته هساتند تاا بتوانناد
مزی رقابتی خود را حفظ نمایند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد همین مناابا انساانی بسایار حیااتی اسا
( .)Cronje& Moolman,2013,p.7با این حساب ،عملکرد کارکنان به طور قطا ،یکی از مهمترین
و نهایی ترین 1معیار 2هایی اسا کاه بسایاری از مادیران باه آن عالقمناد هساتند (الاوانی و ساید
تقوی ،1334،ص  .)41سطح باالی عملکرد همیشه یکی از مهمترین اهداف سازمانی اس که هادف
تمامی سطوح مدیریتی در تمامی سازمان ها می باشد .عملکرد سازمانی یک کل اس که به عملکارد
تک تک کارکنان سازمان وابسته اس که می تواند تح تاثیر متغیر هایی مثل رضاای شاغلی آنهاا
قرار داشته باشد .پیشینۀ این وابستگی به زمان مطالعاتی باز می گردد کاه از آن باهعناوان مطالعاات
هاثورن 3نام برده می شود که با گذش مدت زمان بسیار طوالنی ،هنوز هم پایه و اسا بسایاری از
مباحث مدیریتی میباشد ( .)Gan& Saleh,2013,p.121با توجه به سهمی که سرمایه فکری نسب
به عملکرد کلی شرک دارد ،در سازمانهای نوین ،فرآیند خلق ارزش افزوده شامل ایجاد ایده ،تحقیاق

1. most important and ultimate
2. criterion
3. Hawthorne studies

 19فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال يازدهم ،شماره چهارم ،تابستان 9911

و توسعه ،تولید و توزیا اس که توسب دانش کاران تسهیل می شود .دانش ،هوش و خالقی نهفتاه
در دانش کاران در مفهوم سرمایههای فکری تجمیا می شوند؛ بنابراین ارزش سازمانهای دانش بنیان
در منابا و جریان سرمایههای فکری آنان نهفته اس  (Chen&Wang, 2012,p.321).با اذعان به
توضیحات فوق ،در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این سوال هساتیم کاه آیاا باین سارمایه
فکری و یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان شعب باناک پارسایان اساتان گایالن ارتبااط مثبا و
معناداری وجود دارد؟
پیشینه تحقیق
تقی پور و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی رابطه بین استراتژی های رقاابتی و عملکارد
شرک ها پرداختند .جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مت صصان فعال در بانک پارسیان تهران بود.
نتایج این تحقیق نشان داد که رابطاه باین اساتراتژی هاای رقاابتی و عملکارد شارک هاا در باین
کارشناسان فعال و مت صصان بانک پارسیان مورد تائید قرار گرفته اس و استراتژی های رقابتی تاثیر
بسزایی در عملکرد شرک ها در جه بهبود و تعالی مستمر دارد.
تقی پور و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی شناسایی و اولوی بندی شاخص های مؤثر بر
پیاده سازی بهینه مدیری ارتباط با مشتری با باه کاارگیری روش هاای  TOPSISو (AHPماورد
مطالعه :بانک پاسارگاد) پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که عامل سازمانی دارای بیشترین وزن و
سپس عوامل فرهنگی و تکنولوژی به ترتیب در الوی های بعدی قرار گرفتند.
تقی پور و آذریان ( ،)2424به بررسی تاثیر اجرای مدیری کیفی فراگیر بر روابب انساانی (ماورد
مطالعه :آموزش و پرورش) پرداختند .نتایج نشان داد کاه اخاتالف معنااداری باین اجارای ( )TQMو
روابب انسانی در سازمان آموزش وپرورش وجود دارد.
پوهاکا ( )2412در پژوهش خود بیان می کند که رابطه باین سارمایه فکاری و ارتقاای عملکارد
شرک های دانش بنیان بسیار پیچیده تر از آن چیزی اس که قبال تصور می شده .نتایج پاژوهش او
نشان می دهد این شرک ها دارای ویژگی های زیر هستند-:دانش رسمی برای پویش رقابتی-تجربه
مدیریتی برای دیدن روند های پیشگام و اینکه بر تجربیات مدیریتی در رابطه با ایده های جدید تکیه
نکنند-خالقی در دیدن شکاف در عرصه رقابتی با سایر سازمان ها –توجه به تسهیم دانش بهعناوان
یک عامل اصولی در کسب مزیتی-توجه و اعتماد به بعد انسانی سرمایه فکری
رابرت ( )2412در مقاله "سرمایه فکری در مدیری سازمان ها "مطرح کرده که :سرمایه فکاری
یکی از منابا ارزشمند سازمان اس و در خب مقدم مفاهیم استراتژیک میباشد .با این وجود مهمترین
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مفاهیم سرمایه فکری اشاره دارد به ایجاد نوآوری در سازمان کوه انقالبی در فعالیتهای سازمان ایجاد
خواهودکرد و دیگر اینکه از طریق ایجاد شایستگی برای کارکنان مزی رقابتی بوجود می آید .از دیگر
ویژگی های سرمایه فکوری ارتباطات مؤثر و خوب با مشتریان میباشد
کالزا و همکاران ( )2412در پژوهش "ارائاه مادل مفهاومی بارای تحلیال سارمایههاای فکاری
شرک های دانش بنیان "این نتایج را مطرح کرده اند:سرمایه ساختاری تاثیر مهمی بر تعریف محدوده
فعالی شرک های دانش بنیان و سیاس های ورود به بازار دارد .سرمایه انسانی نقش چشم گیری بر
آموزش و یادگیری سازمانی دارد .سرمایه ارتباطی به این شرک ها کمک می کند تا در شبکه سازی با
مشتریان ،تامین کنندگان مراکز تحقیق و توسعه و منابا مالی موفق عمل کنند.
مونتری ویبونرات همکارش ()2412در پژوهش اندازه گیری عملکرد سارمایه فکاری در تاسایس
پارکهای علم "بیان کرده اند در عملکردی از سرمایه فکری که مؤثر در تاسیس پارکهای علم میباشد
سه بعد سرمایه فکری مورد بررسی قرار گرف :سرمایه ساختاری ،سرمایه انسانی ،سرمایه رابطه ای که
با مولفوه هایی چون ثب اختراع و ناوآوری ،زیار سااخ هاا ،مشاارک هاا ،طراحای و ناوآوری در
محصوالت و ...نتایج این مطالعه می تواند به مدیران جه تاسیس پار های علم کمک شایانی داشته
باشد و همچنین بیان شده که نگاه کردن از طریق لنز سرمایه فکری می تواند مزی رقابتی فراوانای
برای سازمان ها داشته باشد و مدیران جه موفقی نیازمناد توساعه ابعااد سارمایه فکاری ساازمان
میباشند.
نسیف اوزکان و همکاران ( )2412پژوهشی با عنوان سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک ها آورده
اند که:عملکرد سرمایه فکری از طریق ارزش افزوده فکری سنجیده می شود .از جمله اینکه عملکارد
بیشتر تح تاثیر سرمایه انسانی میباشد بطوریکه بهره وری و کارایی سرمایه انسانی به طور مثب بر
عملکرد مالی تاثیرگذار میباشد؛ بنابراین بانک ها برای دستیابی به سود بیشتر نیازمند سرمایه گاذاری
برای سرمایه انسانی سازمان میباشند.
چیوا ،آلگر و الپیدرا ( )2414در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و یادگیری ساازمانی
( ) CLOپرداختند .نتایج نشان داد که سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری رابطه مهمای باا یاادگیری
سازمانی د ارد اگرچه هیچ رابطه قابل مالحضه ای بین سرمایه رابطه ای با یاادگیری ساازمانی وجاود
ندارد .سرمایه انسانی بزرگترین عامل دربین  3نوع سرمایه فکری در سازمان دولتی تلقی می شود .این
مطالعه همچنین مضامین مدیریتی و محدودی های جما آوری دادهها را فراهم کرده اس .
برزکالی و زلگالو ( ) 2413به بررسی تاثیر سرمایه فکاری بار دارایای شارک پرداختناد ..در ایان
تحقیق  18شرک بالتیک را طی دوره زمانی ازسال  2448تا  2411مورد بررسای قارار دادناد .نتاایج
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حاکی از آن بود که میتوان نتایج ترکیبای را دربااره ارتبااط باین ارزش افازوده ضاریب فکاری TM

 CIAOو ارزش سرمایه پیدا کرد.
بوجلبن و آفس ( )2414در پژوهشی به مطالعه ارزیابی سرمایه فکاری بار تااثیر پاذیری ساازمان
پرداختند .انتایج نشان داد رابطه مهمی بین سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه ساختاری و تاثیر
پذیری کارمند سازمان وجود دارد.
کامواچال و همکاران (  ،) 2413به بررسی ارزش سرمایه فکری بر عملکرد شرک پرداختند .نتایج
حاصل از این پژوهش ،آگاهی وشناخ ارزش های سرمایه فکری را به عنوان منباا دیگاری از بهاره
وری ویکی از عوامل عملکرد و سودآوری شرکتهای بزرگ معرفی نمود.
فیرر و ویلیامز ( ،)2414در پژوهشی باه مطالعاه بررسای اثار سارمایه فکاری بار عملکارد ماالی
شرک های لیس شده در بور اس  ..نتایج به دس آمده از آزمایش فرضیه نشان داد کاه سارمایه
فکری اثر مثب وقابل توجهی در سود هرسهم وبازده دارایی دارد .نتایج مدل رگرسیون نشان می دهد
که سرمایه فکری اثر مثب وقابل توجهی در سود هرسهم و بازده دارایی دارد.
کرونج ومولمان ( ،)2413به بررسی رابطه بین پیشرفتهای تکنولاوژیکی و بهباود سارمایه فکاری
پرداختند .تحقیقات نشان می دهند که پیشروی های تکنولوژی و سرمایه فکری رابطه محکمی با هم
دارند اگرچه این رابطه بطور سیستماتیک بررسی نشده اس  .نتایج از این نگرش کاه پبشارف هاای
تکنولوژیکی تاثیر مثبتی بر سرمایه فکری دارد حمای می کند.
پوکراجکیک و کومننیک ( )2412نشان می دهند که سرمایه فکری مسلما مارتبب باا ساه معیاار
کلیدی عملکرد شرک که شامل سودآوری ،بهره وری ،بازده حقوق صاحبان ساهام اسا مای باشاد.
مطالعه مشابه انجام شده توسب دراگان و بیسکا نیز تائید می کند که سرمایه فکری به طور قطعی باا
سه معیار عملکرد شرک شامل بازگش دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و بهاره ورری مارتبب
اس (  .)Chiva et al,2014,p.231کاموکاما وهمکاران از روی مطالعه بین موسسات بزرگ مالی در
اوگاندان نشان دادند که مزی رقابتی یک واسطه اصلی در پیوستگی بین سارمایه فکاری وعملکارد
شرک اس  .یافته های پژوهشی آنها به عنوان یاک میاانجی باین سارمایه فکاری ،مزیا رقاابتی
وعملکرد مالی شرک را تائید می کند (سینایی و همکاران ،1394،ص .)24
تقوایی یزدی و همکاران ( )1399تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایه فکاری بار کاارآفرینی ساازمانی
( مطالعه موردی :پارک علم و فناوری مازندران) انجام دادند .نتایج نشاان داد کاه سارمایه فکاری بار
کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری مازندران تاثیر مثب دارد .همچنین نتایج نشان داد از باین
ابعاد سرمایه فکری هر سه بعد سرمایه انسانی ،سرمایه سااختاری و سارمایه رابطاهای بار کاارآفرینی
سازمانی تاثیر مثب و معنادار دارد
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عبدی هوالیی و همکاران ( )1393تحقیقی با عنوان پیش بینای بازاریاابی کاار آفریناناه بواساطه
برنامه ریزی استراتژیک (به انضمام مطالعه موردی) انجام دادند .یافته ها نشان داد رابطاه همبساتگی
معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک با چهار مولفه بازاریابی کارآفرینانه شاامل فرصا هشایاری،
نوآوری معطوف به مصرف کننده ،ایجاد ارزش و مدیری ریسک وجود دارد.
عبدی هوالیی و همکاران ( )1392تحقیقی با عنوان رابطه برنامهریزی استراتژیک با بازاریابی کار
آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران انجام دادند .نتایج نشان داد مدیری ریسک و فرصا
هشیاری از مولفههای بازاریابی کارافرینانه در بانک صادرات منطقه شمال بیشترین تاثیر را از یرناماه-
ریزی استراتژیک میپذیرد و کمترین تاثیر مربوط به مولفه ایجاد ارزش با میباشد.
کامبیز طالبی و همکاران (  )1396در پژوهش "شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تش یص فرص
های کارآفرینانه در شرک های دانش بنیان "سرمایه فکری یاک منباا باالقوه بارای مزیا رقاابتی
شرک های دانش بنیان میباشد که نهایتا باعث رشد و توسعه این گونه شرک هاا شاده و باه بهباود
وضعی کارآفرینی در این شرک هوا کمک خواهد کرد.
صاادیقه جااالل پااور و همکااارانش ( )1398در پااژوهش"عملکاارد شاارک هااای دانااش بنیااان
ایرانی:شناسایی عوامل اثرگذار در سیاس ها و برنامه های اجرایی "با توجه باه نتاایج ایان پاژوهش
مجموعه ای از عوامل نهادی ،مالی ،بازار ،فرهنگی ،انسانی ،شبکه ای ،اطالعاتی ،محیطی -اجتمااعی،
محیطی -جغرافیای ی ،روابب بین المللی و زیرساختارهای فیزیکی و معیارهای مرتبب باا آن در ارتقاای
عملکرد شرک های دانش بنیان مؤثر هستند.
حسین دهقان و همکارانش ( )1398در پژوهش "تاثیر سرمایههای فکری سازمان بر فرآیند کاار
آفرینی فناورانه در سازمان های دانش بنیان"با توجه به اقتصاد دانش محور امروزی ،داناش ،مهاارت،
توانایی کارکنان و درکل دارایی های نامشهود سازمان اس که سرمایههای فکری محسوب می شوند
که این سرمایه ها عالوه بر ایج اد ایاده هاایی بارای توساعه محصاول و ناوآوری راه حلای را بارای
مشکالت اجتناب ناپذیر در این زمینه ها فراهم می کند و در نهای موجب مزی رقابتی در بازار مای
شود .همانطور که گذش بیشتر این مطالعات به بررسی عوامل سازمانی و عوامل مربوط به زیرساخ
ها پرداخته اند و نگاهی جاما و آینده پژوهانه با استفاده از دارایی مانند سرمایه فکری نداشته اند .این
مقاله به دنبال کشف تاثیر سرمایه فکری با رویکرد آینده پژوهی بر ارتقای عملکرد شرک های دانش
بنیان ،با تمرکز بر شرایب بومی و منطقه ای میباشد.
حبیبی وهمکارانش ( ،)1394به بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و قابلی یادگیری ساازمانی
در موسسه مطالعات بین المللی انرژی پرداختند .تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد که بین هر سه
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بعد سرمایه های فکری و قابلی یادگیری در بین کارشناسان موسسه مطالعاات باین المللای انارژی،
رابطه مثبتی وجود دارد .نتیجه های تحلیل عاملی تاییدی نیز نشاان مای دهناد کاه مادل مفهاومی
پژوهش از برازش مناسبی برخوردار اس .
صالحی و دانایی فرد ( )1394به بررسی نقش تسهیم داناش در رابطاه میاان اجازای سارمایه ای
فکری و رفتار نوآورانه پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که سرمایههای فکری به طاور مساتقیم
رف تار نوآورانه را تح تاثیر قرار نمی دهد اما با مداخله تسهیم دانش این رابطه تقوی می گردد.
عالمه و همکاران ( )1394بیان نمودند سرمایه انسانی و ساختاری هر یک باه طاور مساتقیم بار
عملکرد سازمان تاثیر مثب داشته و از سوی دیگر این اجزا به طور غیرمستقیم با نقش میانجی گاری
سرمایه فکری و نیز اقدامات مدیری دانش بر عملکرد سازمان تاثیر مثب دارد.
سهیال بورقانی فراهانی و همکاران ( )1394به بررسی اثر سرمایههای فکری بر نوآوری سازمانی با
میانجی گری مدیری دانش و یادگیری سازمانی در رسانه های نوشتاری پرداختند ،نتایج نشان دهنده
تاثیر مثب و معنا دار سرمایههای فکری بر نوآوری سازمان اس .
نتایج پژوهشهای قربانی زاده و همکاران ()1391نشان دهنده ی نقش میاانجی قابلیا یاادگیری
سازمانی در رابطه بین سرمایههای فکری و عملکرد سازمانی در سازمان های ایران اس .
سینایی و همکارانش ( ،)1394به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکارد شارک پرداختناد.
نتایج پژوهش نشان داد که هر دو متغیرسرمایه نوآوری و مشتری رابطه مثب و معنی داری با عملکرد
مالی دارند ،ولیکن نتیجه قابل توجه دیگر این بودکه شدت ارتباط بین سرمایه نوآوری باا عملکارد در
شرکتهای با تکنولوژی باال بیشتر از شرکتهای با تکنولوژی پایین نبوده اس .
مدل مفهومی پژوهش
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مدل مفهومی سرمایه فکری و یادگیری سازمانی بار گرفتاه شاده از مادل چیاوا ،آلگارا ،الپیادرا
(.)2414
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:
بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان بانک پارسایان اساتان گایالن ارتبااط
مثب و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی:
 .1سرمایه ساختاری تاثیر مثب و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.
 .2سرمایه انسانی تاثیرمثب و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.
 .3سرمایه رابطه ای تاثیرمثب و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.
 .4یادگیری سازمانی تاثیر مثب و معناداری بر عملکرد کارکنان دارد.
روش شناسی پژوهش
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه فکری ،یادگیری سازمانی و عملکرد کارکنان در
شعب بانک پارسیان استان گیالن میباشد.
پژوهش حاضر ازنظر ماهی و اهداف کااربردی مایباشاد وبار اساا روش و نحاوه گاردآوری
اطالعات توصیفی – پیمایشی محسوب می گردد .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه کارکناان شاعب
بانک پارسیان استان گیالن میباشد که تعدادشان  444نفار مایباشاد .روش نموناهگیاری تصاادفی
طبقهبندیشده و سیستماتیک میباشد که بر طبق فرمول کاوکران حجام نموناه  191نفار محاسابه
گر دید .برای جما آوری اطالعات در تکمیل مبانی نظری از منابا کتاب انه ای و اینترنتی شامل کتب،
مقاالت ،پایان نامه ها و مطالعات موردی استفاده شده اس  .ابزار گارد آوری دادههاا در ایان مطالعاه
پرسشنامه استاندارد میباشد .قابلی اعتماد یا پایایی این پرسشنامه ،از طریاق آلفاای کرونباا ماورد
بررسی قرار گرف  .در پژوهش های علوم انسانی ،ضریب آلفای کرونبا باالتر از  4/2نشانگر پایاایی
میباشد .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونبا برابربا  4/33میباشد که نشان دهنده پایایی مناساب
پرسشنامه میباشد .هم چنین روایی یا اعتبار پرسشنامه از طریق روایی محتوایی ،یعنی توساب اسااتید
مت صص در این موضوع مورد تائید قرار گرف  .برای سنجش داده های پژوهش از آزمون همبستگی
پیرسون وآزمون رگرسیون چندگانه توسب نرمافزار  SPSS21استفاده نمودیم.
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یافته های پژوهش
در این پژوهش دادههای جما آوری شده در قالب آمار توصیفی و استنباطی با اساتفاده ازنارمافازار
 SPSS21ارائه گردید .در آمار توصیفی جه توزیا نمونه آماری از حیث متغیرهای جمعی شناختی و
ابعاد متغیرهای مستقل و وابسته از مقاادیر میاانگین ،انحاراف معیاار ،واریاانس و فراوانای و در آماار
استنباطی از آزمون همبستگی جه آزمون فرضیه ها استفاده شد .درنمونه منت اب  128نفار ()% 23
مرد و  44نفر ( )% 22زن تشکیل شده اس که از این تعداد به ترتیاب  %43/3از کارکناان در گاروه
سنی  38-28سال %34 ،از کارکنان در رده سنی  48-38سال %21/1،از کارکنان در گروه سنی باالتر
از  48سال میباشند؛ و  %11/2از کارکنان ،دارای مدرک کارشناسی %11/2،دارای مدرک کارشناسای
ارشد %14،دکتری و  %1/2دارای مدرک کاردانی میباشند .از حیث سابقه کاری % 24،از افاراد دارای
سابقه کاری کمتر از  8سال %14 ،دارای سابقه کاری بین  14-8سال وهامچناین  %24دارای بیشاتر
ازده سال سابقه کار بودند.
جدول ( .)1توصیف متغیرهای پژوهش
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تعداد

سرمایه فکری
3/181
4/113
4/441
113

بعد ساختاری
3/948
4/138
4/419
113

بعد رابطه ای
4/323
4/983
4/311
113

بعد انسانی
3/888
4/949
4/913
113

یادگیری سازمانی
4/122
4/943
4/322
113

عملکرد کارکنان
4/441
4/892
4/382
113

جه تجزیهوتحلیل آماری 4،فرضیه تدوین گردید .بر اسا این فرضیه ها ،پرسشنامه ای طراحی
شده و پس از بررسی روایی و پایایی این ابزار اندازه گیری ،برای کلیه شعب بانک پارسایان در ساطح
استان ارسال گردید و پس از جما آوری مورد سنجش قارار گرفا  .باه دلیال نرماال باودن توزیاا
داده های پژوهش از آزمونهای پارامتریک بهره گرفته شد .لذا از طریق آزمون هامبساتگی پیرساون و
رگرسیون خطی استفاده گردیدکه نتایج در جدول زیر خالصه شده اس :
جدول ( .)2آزمون ضریب همبستگی برای بررسی فرضیه ها
بعد ساختاری
Pearson
1

متغیرها
بعاااااااااد
ساختاری

Correlation
)Sig. (2-tailed

بعااد رابطااه
ای

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

4/444
*4/311
4/423

بعد رابطه ای
*4/311
4/423
1

یادگیری سازمانی
*4/348

عملکرد کارکنان
*4/814

بعد انسانی
*4/229
4/411
*4/411

4/444
*4/483

4/444
*4/142

4/444

4/433

4/412
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بعد انسانی

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

یااااادگیری
سازمانی

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

عملکااااارد
کارکنان

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

*4/441

*4/832

*4/229

*4/411

1

4/444
*4/243

4/411
*4/348

4/444
*4/483

*4/441

4/412
1

4/444
*4/814

4/433
*4/142

4/412
*4/832

*4/243

4/444

4/412

4/444

4/444

4/444
1

* در سطح  4/48معنی دار هستند.
بر اسا نتایج جدول ( ،)2تمامی فرضیه ها در سطح معناداری ( )4/48معنادار مایباشاند .لاذا باا
اطمینان  %98می توان گف که بین سرمایه فکری ،یاادگیری ساازمانی و عملکارد ارتبااط مثبا و
معناداری وجود دارد.
جدول ( .)3آزمون رگرسیون خطی بین متغیرها
بعد ساختاری و
یادگیری سازمانی
بعد رابطه ای و
یادگیری سازمانی
بعد انسانی و
یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی و
عملکرد کارکنان

شدت ارتباط

ضریب تعیین

ضریب Rتعدیل شده

میزان خطای انحراف معیار

ضریب معناداری

4/348

4/481

4/444

4/41233

4/444

4/483

4/321

4/319

4/34481

4/444

4/441

4/322

4/319

4/39943

4/444

4/243

4/331

4/328

4/44132

4/444

با توجه به اینکه سطح معناداری برای کلیه متغیرهای پزوهش کمتر از  4/48اس  ،لذا با اطمینان
 % 98می توان گف که بر اسا جامعه آماری پژوهش ،فرضیات پژوهش مورد تائید هستند.
بر اسا نتایج در جدول فوق مش ص گردیده که سرمایه فکری از طریق یادگیری ساازمانی بار
عملکرد کارکنان تاثیر گذار اس که نتایج حاصله با نتایج پژوهش چیوا ،آلگر و الپیدار ( )2414منطبق
میباشد و همچنین تا ثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد کارکنان با نتایج پژوهش کامواچال و همکاران
( )2413هم وانی دارد.
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بحث و نتیجه گیری
مدیری سرمایۀ فکری و عملکرد کارکنان ،هدف های متفاوت را دنبال می کنند و به نوع مکمال
یکدیگر هستند .عملکرد و مدیری سرمایه فکری ،جنبه های م تلفی از فعالی های سازمانی را در بر
می گیرند و شامل طیف وسیعی از فعالی های فکاری در درون ساازمان (ازخلاق و باه کاارگیری و
یادگیری دانش تا استفاده از دانش) هستند .با این تفاوت که مدیری سرمایۀ فکری در سطوح مدیری
عالی و راهبردی سازمان در نظر گرفته می شود و بر خلق واست راج ارزش از دل دارایی های سازمانی
تأکید دارد؛ به بیان دیگر ،هدف مدیری سرمایه فکری ،خلق و استفاده از این سرمایه در جه بهباود
توانایی و ها و قابلی های خلق ارزش سازمان در چشم انداز راهبردی اس .ایان دو مفهاوم اجازای
سازنده ،یا بلوک های ساختمان الزم برای مدیری سازمان در هزاره جدید هستند و باید برای حداکثر
رساند ن اثرب شی وتحقق هدف ها ،با یکدیگر ادغام و یکپارچه شدند .در حقیق بازدهی و بهره وری
هر سازمان مزی رقابتی و از مهم ترین عوامل تولید محسوب می شود و باید هدای و مدیری شود .
درتحقیق حاضر پژوهشگر با توجه به نیاز سازمان های دانش محور عصار جدیاد ساعی کار ده اسا
تصویری کلی از مفاهیم نظری مرتبب با سرمایۀ فکری ارایه دهد و با اعالم نتایج و یافته ها به مدیران
و مؤسسات اجرایی کمک کند ،تا دربارة اهمی این گونه دارایی ها شناخ بهتری کسب نمایند.
اولین یافته تحقیق بر وجود رابطه معنادار بین مادیری سارمایۀ سااختاری باا یاادگیری ساازمانی
کارکنان دالل داش  .با توجه به آزمون رگرسیون خطی و سطح معناداری آزمون  4/443مای تاوان
استدالل کرد که بین مدیری سرمایۀ ساختاری و یادگیری سازمانی ارتباط معناداری وجود داردو میزان
این رابطه  24/2یادگیری سازمانی ناشی از تغییر مدیری سارمایه هاای سااختاری مایباشاد .نتیجاه
حاصل از این ب ش تحقیق با نتایج تحقیقاات ماارتینز ( ،)2449حبیبای وهمکاارانش ( ،)1339چیاوا
وهمکارانش ( )2414و کامواچال ()2413هم وانی دارد.
دومین یافته تحقیق دالل بر وجود رابطه معنادار بین مدیری سرمایه انسانی با یادگیری سازمانی
کارکنان دالل داش .با توجه به آزمون رگرسیون خطی و سطح معناداری آزمون می توان اساتدالل
نمود که بین مدیری سرمایه انسانی و یادگیری سازمانی ارتباط مثب و معناداری وجود دارد .میازان
این رابطه  22/8درصد یادگیری سازمانی کارکنان ناشی از تغییر در مدیری سرمایه های انسانی اس .
نتیجه حاصل از این ب ش تحقیق با نتایج تحقیقات مارتینز ( ،)2449حبیبی وهمکارانش ( ،)1339چیوا
وهمکارانش ( )2414و کامواچال ( )2413هم وانی دارد.
سومین یافته تحقیق بر وجود رابطۀ معنادار بین مدیری سرمایه رابطاه ای باا یاادگیری ساازمانی
کارکنان دالل داش  .با توجه به آزمون رگرسیون خطی و سطح معناداری کمتاراز  4/48مای تاوان
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استدالل کرد که بین مدیری سرمایۀ رابطه و یادگیری سازمانی ارتباط مثب و معناداری وجود دارد و
میزان این رابطه  23/3درصد از تغییرات یادگیری سازمانی ناشی از تغییر در مادیری سارمایه هاای
رابطه ای اس .نتیجه حاصال از ایان ب اش تحقیاق باا نتاایج تحقیقاات ماارتینز ( ،)2449حبیبای
وهمکارانش ( ،)1339چیوا وهمکارانش ( )2414هم وانی دارد.
چهارمین یافته تحقیق بر وجود رابطه معنادار بین یادگیری سازمانی وعملکرد کارکنان دالل دارد.
با توجه به آزمون رگرسیون خطی و سطح معناداری  4/444می توان استدالل کرد که باین یاادگیری
سازمانی و عملکرد کارکنان ارتباط مثب و معناداری وجود دارد و میزان تغییرات در عملکرد کارکناان
 21/3درصد ناشی از تغییرات در یادگیری سازمانی میباشد؛ که نتایج این پژوهش با نتایج کامواچال و
همکاران ( )2413هم وانی دارد .در نهای می توان بیان داش که رابطاه معنااداری باین مادیری
سرمایه فکری با عملکردکاری کارکنان وجود دارد .با توجه به آزمون رگرسیون خطی و سطح معناداری
آزمون  4/444می توان استدالل نمود که بین مدیری سرمایه فکری وعملکرد کارکنان ارتباط مثب و
معناداری وجود دارد نتیجه حاصل از این ب ش تحقیق با نتایج تحقیقات سینایی وهمکارانش ()1394
هم وانی دارد.
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