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بررسی راباه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی
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چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانیک توسیعه تعیاون
استان تهران میباشد .در این راستا ییک فرضییه اصیلی و  8فرضییه فرعیی تنظییم و بیرای آزمیون
فرضیهها پرسشنامه ای شامل  42سوال بر اساس مدل روس و همکاران برای سنجش سرمایه فکری
و مدل دیوید نیلی برای سنجش عملکرد سازمانی طراحی گردییده اسیت .پیس از سینجش رواییی و
پایایی ،پرسشنامه در اختیار اعضای جامعه مورد مطالعه که شامل مدیران و کارشناسان ستادی بانیک
توسعه تعاون استان تهران میباشد ،قرار گرفت .پس از جمع آوری پرسشنامه هیا ،اطالعیات حاصیله
تلخیص و طبقه بندی شد و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل
قرارگرفت  .نتایج نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه انسیانی ،سیرمایه سیاختاری و
سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک رابطه مثبت و معنی داری دارند.
واژگان کلیدی :سرمایه فکری -5سرمایه انسانی - 6سرمایه ساختاری- 7سرمایه رابطه ای3

 .1مدرس دانشگاه پیام نور /کارشناس پژوهش مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون)(ho.dehghan@ttbank.ir
 .2مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی شهید لشگری و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 .8دانشجوی دکترای مدیریت و پژوهشگر منتخب نظام بانکی کشور
4دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی
5. Intellectual Capital
6. Human Capital
7. Structural Capital
3. Relative Capital
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مقدمه

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست .عصری که بشیر درآن بییش ازگذشیته
خود را نیازمند به داشتن اطالعات و برقراری ارتباط برای کسب اطالعات مورد نیاز میباشد .امروزه با
در اختیار داشتن فناوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته ،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل
سریع اطالعات بیش از پیش میسرگردیده است .افراد در هر کجا که باشند میتوانند آخرین اطالعیات
مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت بکنند .اما بی شیک بیشیترین تیأثیر پدیدآمیدن فناوریهیای
اطالعاتی و ارتباطی بر محیطهای تجاری بوده است .در عصر کنونی که انقالب دانیش نامییده شیده
است ،دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید از قبییل زمیین ،ماشیینآالت و … از اهمییت بیشیتری
برخوردار شده است و به عنوان مهّمترین عامل تولید شناخته شده است.
امروزه ضرورت استفاده سازمانها از دانش و حرکت به سوی سازمانهای دانش محور بیشتر از قبل
احساس میشود در نتیجه موضوع سرمایه فکری به عنوان دانشی که میتواند برای سازمان به ارزش
یا سود تبدیل شود ،از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و مدیریت آن به بزرگترین چیالش پییش روی
مدیران کسب و کار مبدل شده است .در جوامع دانش محور کنونی ،بازده سرمایههای فکری بیه کیار
گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی بکار گرفته شده اهمیت یافته است .این بدین معنی
است که در مقایسه با سرمایههای فکری ،نقیش و اهمییت سیرمایههای میالی در مییزان موفقییت و
عملکرد سازمانها کاهش چشمگیری یافته است .بانک توسعه تعیاون ماننید دیگیر سیازمانهای دانیش
محور ،از این امر مستثنی نیست.از اینرو شناسایی و تبییبن اثرات سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی از
جمله نیازهای استراتژیک این بانک برای حرکت به سوی سازمان دانش محور و یادگیرنده در جهیت
افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ها ،جلوگیری از اتالف زمان و دوباره کاریها برای اختراع مجدد چرخ
میباشد .لذا محققان به دنبال بررسی و شناسایی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در بانک
توسعه تعاون استان تهران میباشند.
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پیشینه و مبانی نظري تحقیق
سرمایه فکري

سرمایه فکری دارائیهای نامشهودی است که از فنیاوری ،اطالعیات مشیتریان ،اعتبیار و فرهنیگ
سازمان تشکیل شده است که برای توان رقابتی سازمان بسیار مهیم و حییاتی اسیت (کیاالفول ،1الو،2
.)2222
وارت معتقد است سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ،اطالعات ،اموال فکری ،تجربیه ،رقابیت و
یادگیری سازمانی است که میتواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته شود .در واقع ،سرمایه فکری کلییه
کارکنان ،دانش سازمانی و تواناییهای آنان را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعی ایجیاد
منافع رقابتی مستمر میشود (قلیچ لی ،مشبکی.)1836 ،
سرمایه فکری از دیدگاه استوارت عبارتست از یک بسته دانشی که بیرای سیازمان مفیید اسیت (
استوارت نقل از خاوندکار و خاوندکار و متقی.)1833 ،
مولفههاي سرمایه فکري

سرمایه فکری به سه گروه اصلی تقسیم میشود:
سرمایه انسانی

سرمایه انسانی نشان دهنده «موجودی دانش افراد یک سازمان» ( علوی و قرشی.)1836 ،
سرمایه انسانی ،عناصر مختلف منابع انسانی شامل :نگرش ،شایستگیها ،تجربهها و مهارتها ،دانش
ضمنی و نوآور بودن ،استعداد و دانش ضمنی موجود در ذهن افراد در سازمانها را در برمیگیرد .سرمایه
انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک ،برای سیازمانها مهیم اسیت .ییک سیرمایه
انسانی که سطح باالتری دارد اغلب با بهره وری بیشتر و درآمدها یا حقیوق و مزاییای بیاالتر تیداعی
میشود .بنابراین به نفع مدیران منابع انسانی است که بهترین و روشن ترین کارکنان را به عنوان ابزار
تحقق مزیت رقابتی ،جذب و توسعه دهند (کنگ.)2227 ،8
مفهوم و دیدگاه حاکم بر سرمایه ی انسانی از آنجا ناشی مییشیود کیه در واقیع بیرای سیازمانها
جایگزینی برای دانش و یادگیری ،نوآوری و خالقیت ،قابلیتها و تواناییها وجود ندارد و این مفیاهیم
1. kalaful
2. low
8. kong
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همگی بایستی برپایه ی منطق رقابتی و محتوای محیط سازمان ،استوار شده و مورد پی گیری جیدی
در سازمانها قرار گیرد( .خاوندکار ،خاوندکار و متقی)1833 ،
سرمایه ساختاري

سرمایه ساختاری ،محیطی ایجاد میکند که دانش از طریق آن ،خلق و آماده ورود به بازار میشود
(علوی ،قرشی .)1836 ،سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش مقرر در فعالیتهای روزمره گفته میشود.
مجموعه دانشی که در یک سازمان در پایان روز و بعد از اینکه افراد سیازمان را تیرک کردنید ،بیاقی
میماند ،هسته اصلی سرمایه ساختاری را نشان میدهد .سرمایه ساختاری ،زیر ساختار حمایتی سرمایه
انسانی محسوب میشود و شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمانها مانند پایگاه دادهها ،دفترچه
های راهنمای فرایندها ،استراتژیها ،رویهها ،فرهنگ سازمانی ،انتشارات و کپی رایتهیا -مییشیود کیه
برای سازمانها ایجاد ارزش میکنند و بنابراین به ارزش مادی سازمانها میافزایند.
سرمایه ساختاری در برگیرنده ساختارهایی است که امکان بهره برداری از سرمایه فکری را بیرای
سازمان فراهم میکنند .این ساختارها از اقالم مشهود سازمان مانند حقوق انحصاری ،عالئیم تجیاری،
بانکهای اطالعات گرفته تا اقالمی کامال نامشهود مانند فرهنگ ،شفافیت و اعتماد بین کارکنان را در
بر میگیرند ( سیتارامان 1و همکاران.)2224 ،
سرمایه رابطه اي

سرمایه رابطهای ،روابط رسمی و غیررسمی یک سازمان را با ذینفعیان خیارجی و ادراکهیای آنهیا
درباره سازمان و نیز تبادل اطالعات بین سازمان و آنها را مشخص میکند .سیرمایه رابطیه ای بیرای
یک سازمان اهمیت دارد؛ زیرا با ربط دادن سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی با سایر ذینفعان خارجی،
مانند یک عنصر افزایش دهنده ارزش آفرینی برای سازمان عمل میکند.
سرمایه مشتری است که مشتمل بر دانش موجود در همه روابطی که سیازمان بیا مشیتریان ،رقبیا،
تأمین کنندگان ،انجمنهای تجاری یا دولت برقرار میکند (اندرسون.)2225 ،2

1. seetharaman
2. andriessen
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عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی را میتوان حاصل تعامل سه منبع فیزیکی ،مالی و انسانی دانست وگفت که منابع
فیزیکی و مالی خود به خود موجب تولید و خدمات نمیگردند ،بلکه این امر زمانی حادث میگردد که
عنصر انسانی در سازمان وارد عمل شود و درک رفتار انسان و تأثیر مثبت برآن میتواند سبب افزاییش
بهره وری و بهبود عملکرد گردد (مورهد ،گریفین.)1877 ،
عملکرد ،عبارت است از مییزان کارآیی و اثربخشی مدییر در تعیین هدفهای مناسب و تحقیق آن
ها (عالقه بند)1836 ،
مدل منشور عملکرد

مدل منشور عملکرد جزو مدلهای تجسمی است ،که در سال  2222میالدی توسط دیویید نیلیی و
همکارانش معرفی شده است .مدل منشور عملکرد چارچوبی نوآورانه جهت سنجش و مدیریت عملکرد
است که در زمره نسل دوم مدلهای سنجش به حساب میآید .مهمترین مزیت این مدل نسیبت بیه
سایر مدلها را میتوان در توجه و تمرکز ویژه بر ذینفعان سازمان دانست.پیوستاری از ذینفعان سازمان
که شامل :سرمایه گذاران ،مشتریان و واسطها ،کارکنان ،تامین کنندگان و تنظیم کنندگان مییشیود.
اساس این مدل بر شناسایی تقاضاها و انتظارات ذینفعان از سازمان در مقابل ،هرآنچه کیه سیازمان از
ذینفعان انتظار و تقاضا دارند ،استوار است .بر این پایه با هریک از ذینفعان تبادالت و روابط دو سیویه
مورد بررسی قرار میگیرد .مدل منشور عملکرد به مرتبط ساختن استراتژیهای فرآیندها به منظور فایق
آمدن به دو دسته ی انتظارات و تقاضای شناسایی شده کمک میکند .براین مبنا میتیوان گفیت کیه
رضایت ذینفعان ،همکاری و هم بخشی ذینفعان ،استراتژیها و فرآیندها و قابلیتها ،پینج بعید منشیور
عملکرد به حساب میآیند.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر روش ،توصیفی – پیمایشی و از حی هدف کاربردی میباشد .جامعه آمیاری
پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان بانک توسعه تعاون استان تهران را در برمیی گییرد کیه در سیال
 1812فعال بوده و مشغول فعالیت میباشند که تعداد آنان بر اساس آمار اخذ شده  582نفر میباشد و
به دلییل اینکیه جامعیه آمیاری مشیخص مییباشید از روش نمونیه گییری تصیادفی اسیتفاده شیده
است.گردآوری اطالعات اولیه از طریق مطالعه کتب ،مقاالت ،پاییان نامیهها و جسیتجو در سیایتهای
اینترنتی بوده و در واقع بخش اول مطالعات مربوط به مطالعه کتابخانیه ای بیود و در بخیش دوم کیه
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بصورت میدانی انجام گرفت برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامهاسیتفاده شید کیه کلییه سیئواالت
مرتبط با موضوع (عبارات تخصصی) در طول یک طیف  5قسمتی از نیوع لیکیرت ارزش گییییذاری
شده اند .پرسشنامه سرمایه فکری شامل  82سیییئوال ،که برای هر مولفه سرمایه فکیری  12سیوال
طراحی گردیده و همچنین پرسشنامه عملکرد سازمانی  12سؤال که در طیف لیکرت طراحی شد ابزار
دیگر این پژوهش بود و به پرسشنامهها ،مدیران و کارشناسان ستادی بانک پاسخ دادند .در ارتباط بیا
روائی ابزار سنجش به نظیرات متخصصیین و نظیرات اسیاتید راهنمیا و مشیاور اکتفیا شیده و اعتبیار
پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ برای سرمایه فکری و عملکرد سازمانی 2/18 ،بدست آمد.
یافتههاي تحقیق

در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور بررسی روابط اجزای سرمایههای فکری ( سرمایه انسیانی،
ساختاری و رابطه ای )با عملکرد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .همچنیین
جهت رتبهبندی عوامل مرتبط با اجزای سرمایههای فکری بانیک توسیعه تعیاون از آزمیون فرییدمن
استفاده گردیده است.
آمار استنباطی
آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اول :بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی بانک توسعه تعاون استان تهران رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد.
طراحی فرض

H0

بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران رابطیه مثبیت و معنیی
داری وجود نداردH0 : 0 .
طراحی فرض

H4

بین سرمایه فکری و عملکردسازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران رابطیه مثبیت و معنیی
داری وجود داردH1 : 0 .
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جدول آزمون همبستگی پیرسون میان سرمایه فکری و عملکرد سازمانی
نام متغیرها
عملکرد

ضریب همبستگی
21761

مقدار احتمال ()sig

21222

رابطه معنیدار
وجود دارد

سرمایه فکری

باتوجه به خروجی  ،Spssضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر  21761میباشد .ولی مقیدار
احتمال () sigمشاهده شده برابر با  21222است .وکوچکتر از  2125است بیا توجیه بیه مقیدار احتمیال
21222همبستگی بین متغیر سرمایه فکری و عملکرد معنی دار است () PVALUE=2لیذا فرضییه  H2در
سطح اطمینان  2115تایید نمیشود .یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.
آزمون فرضیه شماره اول

فرضیه اول :بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی بانک توسعه تعاون استان تهران رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد.
طراحی فرض

H0

بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران رابطیه مثبیت و معنیی
داری وجود نداردH0 : 0 .
طراحی فرض

H4

بین سرمایه انسانی و عملکردسازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهیران رابطیه مثبیت و معنیی
داری وجود داردH1 : 0 .
آزمون همبستگی اسپیرمن میان سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی
مقدار
ضریب
نام متغیرها
احتمال ()sig
همبستگی
21222
21782
عملکرد

رابطه
معنیدار
وجود دارد

سرمایه انسانی

باتوجه به خروجی  ،Spssضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر  21782میباشد .ولی مقیدار
احتمال () sigمشاهده شده برابر با  21222است .وکوچکتر از  2125است بیا توجیه بیه مقیدار احتمیال
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21222همبستگی بین متغیر سرمایه انسانی و عملکرد معنی دار است () PVALUE=2لیذا فرضییه  H2در
سطح اطمینان  2115تایید نمیشود .یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.
آزمون فرضیه شماره دوم

فرضیه دوم :بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهیران رابطیه
مثبت و معنی داری وجود دارد.
طراحی فرض

H0

بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران رابطه مثبت و معنی
داری وجود نداردH0 : 0 .
طراحی فرض

H4

بین سرمایه ساختاری و عملکردسازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران رابطه مثبت و معنی
داری وجود داردH1 : 0 .
آزمون همبستگی اسپیرمن میان سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی

نام متغیرها

ضریب
همبستگی
21611

مقدار
احتمال ()sig
21222

رابطه
معنیدار
وجود دارد

عملکرد
سرمایه ساختاری
باتوجه به خروجی  ،Spssضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر 21611میباشد .ولیی مقیدار
احتمال () sigمشاهده شده برابر با  21222است .و کوچکتر از  2125است .با توجیه بیه مقیدار احتمیال
 21222همبستگی بین متغیر سرمایه ساختاری و عملکرد معنی دار است () P VALUE=2لذا فرضییه H2
در سطح اطمینان  2115تایید نمیشود.یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.
آزمون فرضیه شماره سوم

فرضیه :بین سرمایه رابطه ای و عملکرد سازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران رابطه مثبیت
و معنی داری وجود دارد.

بررسي رابطه سرمايه فکری با عملکرد سازماني 616

طراحی فرض

H0

بین سرمایه رابطه ای و عملکرد سازمانی در بانک بانک توسعه تعاون استان تهران رابطه مثبیت و
معنی داری وجود نداردH0 : 0 .
طراحی فرض

H4

بین سرمایه رابطه ای و عملکردسازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران رابطه مثبت و معنیی
داری وجود داردH1 : 0 .
در حالت میانگین ساده:
آزمون همبستگی اسپیرمن میان سرمایه رابطه ای و عملکرد سازمانی
مقدار احتمال
ضریب
رابطه معنیدار
نام متغیرها
()sig
همبستگی
عملکرد
21222
21726
وجود دارد
سرمایه رابطه ای
باتوجه به خروجی  ،Spssضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر 21726میباشد .ولی مقیدار
احتمال () sigمشاهده شده برابر با 21222است .و کیوچکتر از  2125اسیت.با توجیه بیه مقیدار احتمیال
 21222همبستگی بین متغیر سرمایه رابطه ای و عملکرد معنی دار است ( P VALUE=( 2لذا فرضییه H2
در سطح امینان  2115تایید نمیشود.یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.
آزمون فریدمن مربوط به سرمایه فکري

خروجی  Spssشامل دو جدول میباشد .در جدول نخست ،میانگین رتبههای هر متغیر ارائه شده و
در جدول دوم نیز مشخصات آماری و آمارة   2ارائه گردیده اسیت .باتوجیه بیه خروجیی  Spssمقیدار
احتمال () sigکمتر از 2121و نزدیک به صفر بوده و از سطح معنییداری اسیتاندارد ( ) = 2125کمتیر
است .بنابراین فرض H2در سطح اطمینان  2115تأیید نمیشود .بنابراین میتوان گفت عوامل مرتبط با
سرمایه فکری رتبههای یکسانی ندارند .در ذیل جدولهای مربوطه ارائه میگردد.
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میانگین رتبهها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با سرمایه فکري
میانگین رتبه
1118
1135
2122

عوامل مرتبط با سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
معنی داري آزمون فریدمن

شاخصهای آماری
تعداد

مقادیر محاسبه شده
117
11866

2

2
کمتر از 2121

درجه آزادی
مقدار احتمال ()sig

همان طور که درجدول فوق مشاهده میگردد ،باالترین رتبه مربوط به سرمایه رابطه ای میباشید
و کمترین رتبه مربوط به سرمایه ساختاری میباشد.
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نتیجه گیري و پیشنهادها

در رابطه با فرضیه اصلی به نظر محقق نتایج بدست آمده منطقی بیوده و مییتیوان چنیین نتیجیه
گرفت با توجه به فضای موجود در سازمانها عوامل دیگر درون سازمانی و برون سازمانی بیا عملکیرد
سازمانها رابطه دارند .به اعتقاد بونتیس ( )1113سرمایه فکری مییتوانید بیه عنیوان مجموعیه ای از
داراییهای نامشهود (منابع ،تواناییها ،رقابت) تعریف شود که از عملکرد سیازمانی و ایجیاد ارزش بیه
دست میآیند.
نتایج بدست آمده با یافتههای ده مؤید و فیض پیور ( ،)1833منورییان و همکیاران ( ،)1835انیور
1
رستمی و سراجی ( )1834جاردن و مالتوس ( ،)2221قرشی ( )1836همسو مییباشیند .ززو و فینیک
()2228مفهوم شبکه سرمایه فکری را به عنوان حلقه نظام مند رابطه میان سرمایه فکری و میدیریت
دانش مطرح نموده است .ریاحی ( )2228در تحقیقی به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و عملکیرد
شرکت های بازرگانی چند ملیتی آمریکایی پرداخته و نتایج وی حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنیی
داری بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای بازرگانی میباشد.
در رابطه با فرضبه اول به نظر محقق نتایج بدست آمده در جامعه مورد برّرسی کامالَ منطقی بیوده
و با نظریات و تحقیقات قبلی در این زمینه نیز همسو میباشد.
پاکو (2227؛ نقل از عالم و همکاران )1833 ،نشان داده است که در میان انواع مختلیف دانیش،
شرکتها مناسبترین منبع مزیت رقابتی را دانش تیمی و دانش فنی کارکنان میدانند .واکسلر ()2222
نیز به برّرسی ارتباط میان سرمایه فکری حافظه سازمانی پرداخته است و نتایج وی نشان میدهد کیه
بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد که در یافتههای این پژوهش میباشد.
در رابطه با فرضیه دوم نتایج بدست آمده به نظر محقّق منطقی بوده و باید سیرمایه سیاختاری بیا
عملکرد شرکتها رابطه مستقیم داشته باشد که نتایج بدست آمده با نظریات موجود در ایین زمینیه و
همچنین تحقیقات قبلی همخوانی دارد ..نتایج تحقیقات ده مؤید و فیض پور ( ،)1833دوست محمدی
( ،)1836رهنورد و نیکزاد ( ،)1833بیتیتسی 2و همکاران ( ،)2224جاردن و ماتلوس ( )2221و هیلیتن
( )2222که در این زمینه انجام داده اند با یافتههای این فرضیه همسو میباشند.
منوریان ،قلی پور و یزدانی ( )1835در تحقیقی که با عنوان نقش سرمایههای فکری در بقاء ییا
فنای سازمانها در بانک ملّت انجام دادند نتایج شان نشان داد که بین سرمایهای ساختاری و عملکیرد
1. Zhou & Fink
2. Bititci
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سازمانی در شعب بانک ملّت استان تهران رابطه معنیداری وجود ندارد در تأیید یافتههای این فرضیه
نمیباشد.
نتایج تحقیقات هیلتن ( ،)2002هولروک ( )2221و قرشی ( )1336که در ایین زمینیه انجیام
داده اند با یافتههای این فرضیه همسو میباشند .همچنین نتایج تحقیقات مختلیف نشیان داده اسیت
وجود یک چارچوب مشخص و ثابت برای حسابرسی سرمایه فکری در زمان حیال و آینیده ضیرورت
پیداکرده است .در این چارچوب باید کلیه اطالعات با اهمیّت در رابطه با سرمایه فکری شرکت اعم از
مالی و غیرمالی مدنظر قرارگیرد (گاتری و پتی.)2222 ،1
با توجه به نتایج آزمون فریدمن ،نتایج این رتبهبندی بیانگر این مطلب است که در مییان عوامیل مربیوط
به اجزای سرمایه فکری در بانک توسعه تعاون استان تهران سرمایه رابطه ای دارای باالترین مییانگین رتبیه و
پس از آن سرمایه انسانی و سپس سرمایه ساختاری قراردارد .بنابراین میبایستی ابتدا سرمایه ساختاری تقوییت
شود و بعد ازآن سرمایه انسانی و در نهایت سرمایه رابطه ای تقویت شود.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها ،بیه منظیور تقوییت سیرمایههای فکیری بیا عملکیرد
سازمانی در بانک توسعه تعاون استان تهران میتوان به ترتیب اولویت پیشنهادات ذیل را مورد توجیه قیرار داد.
در اینجا باید گفت به منظور ارایه پیشنهادات از نتایج آزمون فریدمن استفاده میشود.
الف) سرمایه ساختاري

برای تقویت هریک از اجزای سرمایه ساختاری پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 آموزش تیم کاری و تکنیکهای مربوط به آن در تمامی سطوح سازمانی.
 مهندسی مجدد فرآیندهای مذکور با هدف بهبود ویژگیهای فرآیندها ( هزینیه ،زمیان ،کیفییت
و…) جهت افزایش ارزش برای مشتریان.
 اسیتفاده از سیاختارهای پیشیرفته و مییدرن همچیون سیاختارهای تیمیی و پییروژه ای … ،در
قسمتهای مختلف سازمان.
 اختصا بودجه و زمان بیشتر (و در حقیقت توجه بیشتر) به امر تحقیق و توسیعه کیاربردی و
همکاری و تعامل نزدیک با مراجع و محافل علمی و استفاده از تجربیات برتر رقبای داخلی و خارجی
 استفاده از سیستم پیشنهادات در داخل سازمان برای دریافت نظرات کارکنان و در خارج سازمان
برای دریافت نظرات مشتریان
1. Guthrie&petty
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ب) سرمایه انسانی

برای تقویت هریک از اجزای سرمایه انسانی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 شناسایی مشاغل استراتژیک سازمان :منظور شناسایی مشاغلی که تحقیق اهیداف سیازمان در
گرو انجام موثرآنها میباشد.
 اندازه گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و استفاده از برنامههای بهبود کارکنان
 طراحی و ایجاد سیستم اندازه گیری و پایش رضایت شغلی در سازمان
 تهیه مسیرهای شغلی و جداول جانشینی برای مشاغل سازمان
 ارائه آموزشها و مشاورهها و فرصتهای سازمانی برای کمک به بهبود وضع آتیی کارکنیانی کیه
دارای عملکرد مناسب هستند.
ج) سرمایه رابطه اي

برای تقویت هریک از اجزای سرمایه مشتری پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 شناسایی بازارهای هدف
 مشارکت تمامی بخشهای سازمان در فرآیند بازاریابی خدمات با استفاده از بازاریابی یکپارچه
 تماس و برقراری ارتباط با مشتریان و اطالع از میزان رضایت آنها بطور مستمر از طریق ایجاد
یک سیستم اندازه گیری و پایش رضایت مشتریان
 انجام برنامهریزی استراتژیک ( بخصو در قسمت بازاریابی ) به منظور شناسیایی فرصیتها و
تهدیدات محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف سازمان داخلی.
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