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شناسایی تعامالت بین اجزای سرمایه فكری با استفاده از تكنیک مدل یابی
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چكیده
سرمايه فكری که عمدتا تحت عنوان داراييهای نامشهود تعريف مي گردد ،ممكن است به
عنوان منبعي برای ايجاد مزيت رقابتي پايدار مورد استفاده قرار گیرد .اجزای سرمايۀ فكری در
صورت داشتن تعامل با يكديگر منجر به ايجاد ارزش خواهند گرديد .هدف از انجام اين تحقیق
بررسي وضعیت سه عنصر سرمايۀ فكری (يعني سرمايۀ انساني ،سرمايۀ ساختاری و سرمايۀ مشتری)
و تعامالت بین آنها در صنعت بانكداری ايران است .اين تحقیق از طريق يک پرسشنامۀ
روان سنجي معتبری که نسخۀ اصلي آن برای اولین بار در کانادا تهیه و اجرا گرديد ،انجام شد .به
منظور اکتشاف سازهها و بسط گويهها ،از روش تحلیل مؤلفههای اصلي ) (PCAو روابط خطي
ساختاری ) (LISRELاستفاده گرديد .مدل حاصله از اين تحقیق بیانگر وجود يک ارتباط معنادار
بین اجزای سرمايه فكری مي باشد .طبق يافته های تحقیق ،در صنعت بانكداری ايران سرمايه انساني
هم بر سرمايه ساختاری و هم بر سرمايه مشتری تأثیرمثبت داشته و از طرف ديگر سرمايه ساختاری
نیز باعث تقويت و رشد سرمايه مشتری مي گردد.
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مدل معاادتت سااختاری ،سارمايه فكاری ،سارمايه انسااني ،سارمايه سااختاری ،سارمايه
مشتری ،تحلیل مؤلفههای اصلي ،روابط خطي ساختاری

.1مقدمه
در سازمانها و شرکتهای پیشرو امروزی ،سهم دانش نسبت به ساير منااب روز باه روز
در حال افزايش بوده بطوريكه امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثار ساازمانها و شارکتها
وابسته به دانش است .بنابراين هر چقدر سازمانها و شرکتها به لحاظ دارايايهاای نامشاهود

1

و سرمايه فكری 2غني باشند آنها بهتر و سريعتر مي توانند باه ساطوب بااتی رشاد و توساعه
دست يابند .چالش عمده در ايان زمیناه مفهاوم ساازی ،در  ،و ارزياابي سارمايه فكاری
است .مديريت دانش 3به سازمانها کمک ميکناد تاا بتوانناد توانمنادیهاا و قابلیاتهاای
خود را به منظور دستیابي به اقتصاد دانش محور 4شناسايي و مورد استفاده قرار دهند.
تا اواسط قرن بیستم عمدتا تصور ميشد که دلیال اصالي عقا مانادگي کشاورهای
در حال توسعه کمبود سرمايههای ماالي و فیزيكاي اسات .لااا کشاورهای درحاال توساعه
عمدتا تالش مي کردند برای جبران عق ماندگي خود از طرق مختلف به کسا سارمايه
های مالي و فیزيكي بپردازند ،که اين امر به نوباه خاود باعاث تشاديد وابساتگي و تخريا
بنیانهای اقتصادی و سیاسي آنها مي گرديد .اما امروزه به تجرباه ثابات گردياده اسات کاه
تزريق سرمايههای فیزيكي و مالي به خودی خود موج تساري روناد توساعۀ کشاورهای
در حال توسعه نميشود .تنها آن دسته از کشورهائي که دارای سااختار هاای اداری قاوی و
نیروی انساني کارآمد و متخصص هستند قادرند از سرمايه هاای ماالي و فیزيكاي در روناد
رشد و توسعه شان به نحاو صاحیو و درسات اساتفاده نمايناد .در اقتصااد اماروزی رشاد و
تولید ثروت عمدتاً از داراييهای نامشهود (فكری) سرچشمه گرفته و پیشارفتهای اقتصاادی
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اکثر سازمانهای موفق نیاز حااکي از ايان مطلا اسات کاه ارزش افزائاي بیشاتر متكاي باه
داراييهای نامشهود است تا داراييهای فیزيكي.
در دوران اقتصاد صنعتي (قبل از اقتصاد دانش محور اماروزی) عوامال تولیاد ثاروت،
يكسری داراييهای مشهود و فیزيكي مانند زمین ،نیروی کار ،پاول ،و ماشاینآتت بودناد
که از ترکی اين عوامل اقتصادی ،ثروت تولید ميشاد .در اقتصااد صانعتي ،باه داناش باه
عنوان يک عامل تولید ،اهمیت چنداني داده نمي شد .اما در اقتصاد داناش محاور اماروزی
اهمیت دارائیهای نامشهود در فرايند تولید ثروت به مراتا بیشاتر از دارايايهاای مشاهود و
فیزيكي است ) .(Bontis,1998,313به عبارت ديگر در اقتصاد دانش محاور ،دارايايهاای
نامشهود جزو مهمتارين دارايايهاای ساازماني محساو شاده و اهمیات اينگوناه دارائیهاا
در موفقیااات باااالقوا ساااازمانهاااا باااه مراتا ا بیشاااتر از دارايااايهاااای مشاااهود اسااات
) .(Flamholtz et al, 2002,201بطور خالصه مي تاوان گفات کاه سارمايه فكاری بنیاان
رقابت فردی ،سازماني ،و ملي را تشكیل ميدهد ).(Wiig, 1997,113

سازمانها از طريق تبديل سارمايه فكاری (دارائاي هاا و منااب وهناي و ناا مشاهود) باه
دارائیهای مشهود (کات و خادمات) ارزش آفريناي ماي کنناد .اصاطالب «سارمايه فكاری»
اولین بار توسط جان کنت گالبرايات 1در ساال  1969مطارب گردياد ،البتاه قبال از او پیتار
دراکر 2اصطالب «کارگران دانشي »3را به کار برده باود ) .(Feiwal, 1975,126ارائاه ياک
تعريااف جااام و دقیااق از وا ه«ساارمايه فكااری» تقريبااا مشااكل بااوده و گاااهي اوقااات
اصطالحاتي مانند «داراييهای نامشهود» و ياا «دارايايهاای دانشاي» بجاای ايان وا ه ماورد
استفاده قرار مي گیرند .در رابطه با فلسفه وجودی سرمايه فكری اتفاق نظار جاامعي وجاود
نداشته و تعاريف متعددی برای آن ارائاه شاده اسات کاه باه برخاي از آنهاا در زيار اشااره
مي گردد.
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ايتامي ،1يكي از پیشگامان دراين زمیناه ،سارمايه فكاری را دارايايهاای دانشاي نظیار
دانش فني ،اطالعات مشتری ،عالئم تجاری و فرهنگ سازماني که بر حسا تاوان رقاابتي
بنگاه قابل اندازهگیری نیستند ،تعريف ميکناد .روس و همكااران 2سارمايه فكاری را هماۀ
فرآيندها و داراييهايي ميدانند که ترازنامه ياک شارکت بطاور معماول آنهاا را مانعك
نمي کند .اين تعاريف ،به نوعي تمامي داراييهای نامشاهود اعام از عالئام تجااری و حاق
امتیازها را که ماورد توجاه روشهاای ناوين حساابداری نیاز هساتند ،را در بار ماي گیارد.
استوارت ،3سرمايه فكری را اطالعات ،مالكیت معنوی و تجاربي ميداناد کاه بارای ايجااد
ثروت مورد استفاده قرار ميگیرند .
از ديدگاه ادوينسون ،4سارمايه فكاری شاامل تجاار عملاي ،تكنولاو ی ساازماني،
روابط با مشتری و مهارتهای حرفهای مي باشد که برای دساتیابي بنگااه باه مزيات رقاابتي
در بازار مورد نیاز است) .(Bontis, 2000,312بونتی  ،سرمايه فكری را داناش انفارادی و
سازماني مي داند که منجر باه مزيات رقاابتي پايادار ماي گاردد ) .(Bontis, 2000,313باه
اعتقاد پولیک سرمايه فكری يعني سازمان ،کارکنان ،و تواناييهای پرسانلي و ساازماني (باه
عبارت ديگر نیرویهای مؤثر در موفقیت سازمان) کاه در ايجااد ارزش افازوده ماورد نیااز
هستند).(Pulic, 2001,208

به طور کلي ،مي توان سرمايه فكری را هرگونه خلق ارزشاي کاه باه وسایلۀ هاوش و
وهن انسان صورت مي گیرد ،تعريف کرد .به دلیل گسترده باودن مفهاوم سارمايه فكاری،
اين مفهوم از ديدگاههای مختلفي بصورتهای متفاوتي دسته بندی شده است کاه باه برخاي
از آنها در زير اشاره مي گردد.
اسويبي اولین فردی بود که در سال  1997سرمايه فكری را به سه حوزا گساترده زيار
تقسیم بندی نمود:
4

- Itami,1987
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سرمايه انساني -در حوزا شايستگي فردی؛
سرمايه ساختاری -در حوزا ساختار داخلي و
سرمايه ارتباطي -در حوزا ساختار خارجي.
سرمايه فكري

سرمايه مشتري

سرمايه ساختاري

سرمايه انساني

روابط بازار

خط مش هاي سازماني

هوش انساني

جوهره و
ماهيت

روابط خارج از سازمان

درون روابط سازماني

درون ذهن كاركنان

حيطه عمل

حجم ماندگار

دسترسي به كارايي

حجم مناسب

پارامترهاي
اندازهگيري


بسيار باال

متوسط

باال

دشواري در
كدگذاري

شكل ( -)1مفهومسازی اجزای سرمایه فكری
مأخا(Bontis, 1998) :

سرمايه انساني بیانگر وخیره دانش سازماني که در کارکنان تبلاور ماي ياباد ،اسات .از
ديدگاه روس و همكاران سرمايه فكاری ايجااد شاده توساط کارکناان شاامل شايساتگي،
روش کار و تیزهوشي آنها مي گردد .شايستگي شامل مهارت و آماوزش و تیزهوشاي نیاز
متضمن مؤلفههای رفتاری کارکنان است .کارکنان تیزهوش از توانائي تزم بارای ارائاه راه
کارهای مناس جهت کاهش مشكالت و بهبود فرايندهای اجرائي برخوردارناد .اگار چاه
کارکنان به عنوان با ارزش ترين دارايي سازماني مطرب اند اما سازمان نميتواناد آنهاا را باه
عنوان يک دارائي همیشاگي تلقاي نماياد .از ديادگاه ادوينساون و ماالون ،سارمايه انسااني
عبارت از دانش مختلط ،مهارت ،خالقیت و توانايي انفرادی کارکنان ماي باشاد .در هماین
راسااتا ،هودساان 1ساارمايه انساااني را ترکیبااي از نتیااک وراثتااي ،آمااوزش ،تجربااه ،روش

-Haudson

1
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زندگي و کس و کار مي داناد .باونتی  ،سارمايه انسااني را قابلیات گروهاي ساازمان در
استخراج بهترين راهحلها از دانش انفرادی کارکنانش توصیف مايکناد .خاروج افاراد از
سازمان ميتواند منجر باه افات حافظاۀ ساازمان و همچناین تهديادی بارای تاداوم فعالیات
سازمان محسو گردد .البته از زاويهای ديگار ماي تاوان خاروج افاراد از ساازمان را مفیاد
تلقي نمود ،زيرا باعث ورود نیروهای تازه نف

و باانر ی به سازمان مي گردد.

سرمايه سااختاری را ماي تاوان شاامل تماامي وخااير غیار انسااني داناش در ساازمان
داسات .از دياادگاه ادوينسااون و ماالون ساارمايه ساااختاری شااامل ساختافاازار ،ناارمافاازار،
پايگاه های اطالعاتي ،سااختار ساازماني ،حاق ثبات اختراعاات ،عالئام تجااری و هرگوناه
قابلیتهای سازماني ديگاری اسات کاه موجا بهتار و ساريعتر انجاام شادن کارهاا توساط
کارکنان ماي گاردد) .(Edvinsson et al, 1997,38,39باونتی

نیاز سارمايه سااختاری را

دستورالعملها ،راهبردها ،خطمشيهاا و هار چیاز ديگاری کاه ارزش ساازمان را بیشاتر از
ارزش فیزيكي آن ميسازد ،معرفي ميکند  .روس و همكاران سارمايه سااختاری را آنچاه
که بعد از رفتن کارکنان به خانههايشان در سازمان باقي ميماناد ،توصایف مايکنناد .طباق
يافتههای بونتی

سرمايه فكری در سازماني که دارای اسلو و شایوههاای ضاعیف اسات،

هرگز قادر به استفاده از تمامي ظرفیتهای خود نخواهد بود.
ساارمايه مشااتری در برگیرنااده ارزش فعلااي و ارزش بااالقوا آتااي روابااط سااازمان بااا
مشتريان مي باشد .به همین دلیل عمدتا سرمايه مشاتری در زماره داناش بازارياابي و رواباط
مشتری قرار ميگیرد .از اين رو اين سرمايه شامل مواردی همچاون :عالئام تجااری ،ساهم
بازار ،اطالعات مشتری ،روابط باا مشاتريان ،مراکاز قابال دساترس مشاتريان و قراردادهاای
تجاری ميشود ).(Bontis, 2000,311-318

در سال  1998که مباحث مرتبط با دارائي های دانشي مورد توجه اکثر ساازمانها باود،
بونتی

توانست از طرياق مطالعاات علماي و تجرباي ياک چاارچو جاامعي را طراحاي

نمايد کاه بتواناد باه آسااني اجازای سارمايه فكاری و اثارات آن بار عملكارد ساازماني را
شناسائي و مورد سانجش قارار دهاد .طباق ايان چاارچو پیشانهادی و مطالعاات بعادی،

25
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ساختار سرمايه فكری به سه جزء سرمايه انساني ،سرمايه ساختاری (هماان سارمايه ساازماني
پیشنهادی ادوينسون و مالون در  )1997و سرمايه ارتباطي (همان سرمايه مشاتری پیشانهادی
بونتی ) تقسیم گرديد .نتايج مطالعات مقادماتي باونتی

باعاث ارائاه ياک مبناای مناسا

برای بسیاری از مطالعات بعدی شد .به دلیل قابلیت بكارگیری مكارر مادل باونتی

باا داده

های جديد ،اين مدل تقويت کننده شرط علمي تكرارپايری مي باشد .همچناین ايان مادل
قابل استفاده در ساير بخشها (به خصوص در صنعت) بوده و باعاث اساتحكام هرچاه بیشاتر
رابطۀ بین سرمايه فكری و عملكرد سازماني مي گردد.بعد از باونتی

محققاان ديگاری نیاز

موضوع سرمايه فكری را مورد مطالعه و تحقیاق قارار دادناد کاه باه برخاي از آنهاا در زيار
اشاره مي گردد:
 -بونتی

،چوا چونگ کاو و ريچاردساون  )2000(1اصاالحات و بهبودهاائي را در مادل

بونتی

از طريق بكارگیری آن در شرکتهای مالزيايي بعمل آوردناد .طباق ادعاای ايان

محققان اوت شاخصهای مورد استفاده در اين مدل ميتوانند ياک جاايگزين منطقاي و
قابل قبول برای سنجش عملكرد سازمانها مخصوصا عملكرد مالي آنها باشاند .و ثانیاا باا
توجااه بااه آنااالیز رگرساایون بعماال آمااده در بخااشهااای خاادماتي و غیرخاادماتي،
همبستگيهایسازگارتری بینتاثیرگااری سرمايه مشتری برسرمايه ساختاری وجوددارد.
 يكي از معدود مطالعات بعمل آمده در زمینه سرمايه فكری در کشور ماالزی مرباوط باهبونتی

( )2001مي باشد .وی اجزای سرمايه فكری يعناي سارمايه انسااني ،سااختاری و

مشتری را در دو بخش فعالیتهای خدماتي و غیر خدماتي مورد مطالعاه قارار داد .طباق
يافته های وی سرمايه ساختاری تأثیر زيادی بر عملكرد هار دو بخاش (خادماتي و غیار
خدماتي) دارد .اگر چه سرمايه انساني نیز در هار دو بخاش مهام اناد اماا اثرگاااری آن
بیشتر بر ساختار شرکتهای غیر خدماتي بود تا شرکتهای خدماتي.
 تاکنون در صنعت بانكداری باه لحااظ انادازهگیاری سارمايه فكاری تحقیقاات چنادانيصورت نگرفته است .يكي از معدود تحقیقات در اين زمینه متعلق به پولیاک اسات .وی
Chua Chung Keow and Richardson
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با استفاده از مدل ضري فكری ارزش افزوده ،عملكرد سرمايه فكری را در باناکهاای
اطريشي طي سالهاای  1993-1995و همچناین باناکهاای کرواساي طاي ساالهاای
 1996-2000مااورد مطالعااه و اناادازهگیااری قاارار داد .طبااق يافتااه هااای اياان دو تحقیااق
مشخص گرديد که اختالف معنيداری در رتبهبنادی باناکهاا بار اسااس سانجههاای
کارايي و حسابداری سنّتي وجود دارد .مطالعۀ پولیاک همچناین نشاان داد کاه سارمايه
فكری در بسیاری از بنگاههای خدماتي هنوز همسنگ باا سارمايههاای فیزيكاي و ماالي
نیساات .بااه همااین دلیاال ناسااازگاری شااديدی بااین ماادلهااای اناادازهگیااری جديااد و
سیستم های حسابداری فعلي ديده ميشود.
 -مطالعهای نیز در سال  1998توسط آ انا

دانماارکي صانعت و بازرگااني 1بار روی ده

مؤسسه که در زمینه سرمايه فكری فعال بودند انجام گرفت .اين آ ان

اعالم نماود کاه

پیاده ساازی و عملیااتي کاردن سارمايه فكاری ساهم عمادهای در موفقیات بلنادمادت
سازمانها دارد.
 طبق يافته های تحقیقي که توسط فریير و مککینزی 2در سال  1999در شارکتهاایاسترالیايي انجام گرفت ،مشخص گردياد کاه از طرياق داناش ساازمانها ماي توانناد باه
مزايای همچون :ارائه اطالعات مفید و به موق به سهامداران و تقويات سارمايهگاااری،
ارائه اطالعات مفید به منظور اتخاو تصمیمات درست ،کمک به فرايناد ماديريت منااب
انساني ،و تقويت مديريت ارتباط با مشتری ،دست يابند.
 ونگ و همكاران 3در سال  2005اثر سرمايه فكری بر عملكرد شاللي را ماورد مطالعاه وبررسي قرار دادند و دريافتند که بین اجزای سرمايه فكری و عملكرد شللي ياک رابطاه
مشخصي وجود دارد.
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 هوانگ و همكاران 1در سال  2005دريافتند که يک رابطاهی غیرخطاي باین ناوآوری وعملكرد بنگاه وجود دارد اما (سرمايه) تكنولو ی اطالعات اثار معنايداری بار عملكارد
بنگاه ندارد .آنها با بررسي اثرات متقابل بین ناوآوری و تكنولاو ی اطالعاات ،دريافتناد
که بین سرمايه تكنولو ی اطالعات و عملكرد يک رابطۀ مثبتي وجود دارد.
کابريتا و لي آندرو 2در مطالعه جامعشان در سال  2007باه بررساي نقاش سارمايه فكاریدر خلااق ارزش در صاانعت بانكااداری پرداختنااد .در اياان مطالعااه پ ا

از ماادل يااابي

معادتت ساختاری بین تحقیق دريافتناد کاه سارمايه گاااری در کاناالهاای مارتبط باه
سرمايه فكری به طور م عناداری منجار باه خلاق ارزش شاده اسات و شادگت اثرگاااری
سرمايه فكری از ديگر سرمايهها (فیزيكي و مالي ) بیشتر بوده است.
 در سال  2009مطالعه ای با استفاده از نرم افزار لیزرل به روش معاادتت سااختاری نقاشسرمايه انساني به عناوان يكاي از اجازای سارمايه فكاری بار عملكارد ساازماني توساط
سرنكو 3بررسي شده و اثر مثبت سرمايه انساني بار عملكارد ساازماني باه روشاني اثباات
شده است.
شارباتي و جواد:2010،4اين مطالعه در اردن انجام شده است باه نقاش سارمايه فكاری درعملكرد سازماني اختصااص داده شاده اسات .در ايان مطالعاه سارمايه فكاری باه جازء
انساني ،ساختاری و ارتباطي تقسیم شده که نقش مثبت آن بر عملكارد ساازماني توساط
تحلیل انجام شده تأيید شده است.
در اين مطالعه هدف آن است که اثرات متقابل اجزای سارمايه فكاری بار هام ماورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفته و در صورت وجود اثرات مثبت معناادار باین اجازاء پیشانهادات
تزم ارايه شود .اين فرآيند در قال مدل سازی معادتت ساختاری صاورت گرفتاه کاه در
ادامه با تفصیل به اين بحث اشاره مي شود.
4-
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 -1مواد و روش ها
نااوع تحقیااق باار اساااس هاادف ،کاااربردی -توصاایفي و روش آن باار اساااس نحااوا
گردآوری دادهها ،توصیفي و از نوع همبستگي و به طور اخص از نوع مدلياابي معاادتت
ساختاری است .مدل معادتت ساختاری SEM 1يک تكنیک تحلیال چناد متلیاری بسایار
قوی از خانوادا رگرسیون چند متلیری بوده که به بیان دقیاقتار مادل خطاي کلايGLM 2

پرداخته و اين فرصت را در اختیار محقق قرار مي دهد کاه بتواناد مجموعاهای از معاادتت
رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قارار دهاد .تحلیال مادل معاادتت سااختاری را
مااايتاااوان توساااط دو تكنیاااک تحلیااال سااااختاری کووارياااان

ياااا رواباااط خطاااي

ساختاری LISREL 3و حداقل مربعات جزئي PLS 4انجام داد .برای تجزيه تحلیال دادههاا
مي توان از روشهای مختلف توصیفي و استنباطي استفاده کارد .همچناین ،بارای سانجش
روابط علّي بین متلیرهای مستقل و متلیرهای وابسته ماي تاوان از نارمافزارهاای  SPSSو ياا
 LISRELاستفاده نمود .يكي از مناس ترين روشهای تجزيه و تحلیل در مطالعاات علاوم
رفتاری و اجتماعي ،تجزيه و تحلیل چند متلیره است ،زيرا ماهیت اين گونه مطالعاات چناد
متلیره بوده و نميتوان آنها را با شیوا دو متلیری حل نمود .تجزيه و تحلیال چناد متلیاره باه
يک سری روشهای تجزيه و تحلیلي اطالق ميگردند که ويژگاي اصالي آنهاا ،تجزياه و
تحلیل همزمان  kمتلیر مستقل و  nمتلیر وابسته است .ايان روش ،ياک ترکیباي پیچیاده از
رياضي و آماری است که مي خواهداز روشهايي همچون :تجزيه و تحلیل عااملي (روشاي
برای تلخیص دادهها) ،رگرسیون چند متلیاره ،و تحلیال مسایر بارای تجزياه وتحلیال ياک
پديده پیچیده ای که در قال يک سیستم پیچیده نیز هستند ،استفاده کند.
 -1-2نحوه گردآوری دادهها و حجم نمونه
1-

Structural Equation Model
General Linear Model
3-LInear Structural RELation
4- Partial Least Squares
2-
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در تحقیق حاضر نسخه اصلي پرسشنامه باونتی

کاه در کاناادا و ماالزی اجارا شاده،

مااورد اسااتفاده قاارار گرفتاه اساات .بااه منظااور اسااتفاده بهینااه از اياان پرسشاانامه در صاانعت
بانكداری ايران اصالحات مختصری در آن بعمل آمد .پرسشانامۀ اصاالب شاده شاامل 53
پرسش است که در برگیرنده هر سه سرمايه انساني ،ساختاری و مشتری مي گرديد.
جدول ( : )1مختصری از پرسشنامه بونتیس

1

سرمايۀ انساني
H1
H2
H3
H4
H5R
H6
H7
H8
H9
H10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
S1
S2
S3
S4
S5
S6

بهترين عملكرد
برنامۀ استخدام جامع
مشكل جدايي افراد
عدم تفكر دربارۀ كار
عدم استفاده از حداكثر توان
آموختن از يكديگر
بيان نظرات كاركنان
استفاده از حداكثر كاركنان
پايين آوردن سطح كار بقيۀ كاركنان
حداكثر تالش كاركنان

سطح شايستگي
H11
برنامۀ آموزش جايگزيني
H12
برنامهريزي روي ايدههاي نو
H13R
كار گروهي كاركنان
H14R
نبود ارتباطات داخلي
H15R
طرح ايدههاي جديد
H16
كاركنان
ارتقاء سطح مهارت
H17
كاركنان باهوش
H18
بهترين كاركنان در صنعت بانكداري H19R
رضايت كاركنان
H20
سرمايۀ مشتري
نشست با مشتريان
رضايت عمومي مشتريان
C10
توزيع اطالعات بازخورد مشتري
كاهش زمان حل مشكالت مشتريان C11
شناسايي بازارهاي هدف
افزايش سهم بازار
C12
 C13Rعدم توجه به خواسته هاي مشتريان
باالترين سهم بازار
 C14سرمايهگذاري روي خواستههاي مشتريان
تداوم روابط
حفظ خدمات با ارزش افزودۀ باال  C15Rعرضۀ خدماتي كه مشتريان نميخواهند
اطمينان از ادامۀ روابط مشتريان
وفاداري مشتريان
C16
دريافت بازخورد از مشتريان
انتخاب بيشتر از سوي مشتريان
C17
بازارگرا بودن بانك
سرمايۀ ساختاري
 S9توسعۀ بيشترين ايدهها در صنعت بانكداري
كمترين هزينه به ازاي هر معامله
كارآمد بودن بانك
بهبود نسبت درآمد به هزينه
S10
 S11سيستمهاي دستيابي راحت به اطالعات
افزايش درآمد به ازاي هر كارمند
حمايت رويههاي بانكي از نوآوري
باالترين درآمد به ازاي هر كارمند S12
 S13Rبوروكراسي مستهلك كننده در بانك
كاهش در زمان معامالت
 S14عدم جدايي و تفكيك در ساختار بانك
كمترين زمان براي انجام معامله

 -1تزم به وکر است که پرسش های دارای حرف  Rپرسش های منفي يا معكوس را شامل مي شوند.
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S7
S8

اجراي ايدههاي جديد
حمايت از بهبود ايدهها

S15
S16R

فضاي حمايتي
عدم تسهيم دانش

باارای تاادوين پاس ا هااا از طیااف لیكاارت پاانج درجااهای کااه يكااي از رايااجتاارين
مقاي های اندازهگیری پاس های بسته به شمار ميرود ،استفاده گرديد .در ايان تحقیاق باه
دلیل مشخص بودن تعداد جامعاۀ آمااری و براباری شاان

شاع بارای انتخاا شادن از

روش نمونهگیری تصادفي ساده استفاده شد .باا توجگاه باه اهمیگات حجام نموناه در مراحال
ايجاد مدل معادتت ساختاری ،حجم نمونهی اين تحقیق برابار باا  102در نظار گرفتاه شاد.
پرسشاانامه ی اياان تحقیااق توسااط کارمناادان شااع بانكهااای دولتااي و خصوصااي اسااتان
کردستان پاس داده شدند.
 -2-2اعتبار (روایی)
سنجۀ معتبر سنجهای است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظار محقاق اسات .در
واق اعتبار يا فقدان اعتبار به خود سنجه مرباوط نیسات بلكاه باه کااربرد آن بارای سانجش
موضوع مورد بررسي برميگردد .عالوه بر اين سنجشي دارای پايايي است که در صاورت
تكرار آن (در مواق ديگر) بتوان به نتايج يكسان دست يافت .دامنۀ ضاري قابلیات اعتمااد
از ( 0عدم اعتماد) تا ( +1اعتماد کامل) در حال تلییر اسات .ضاري قابلیات اعتمااد بیاانگر
آن است که تا چه اندازه ابزار اندازهگیری ويژگيهای با ثبات آزمودني و ياا ويژگايهاای
متلیر و موقتي آن را مورد سنجش قرار مي دهد .برای محاسبه ضري قابلیات اعتمااد ياک
ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفي به کار برده ميشاود .از جملاه آنهاا مايتاوان باه روش
آزمون مجدد يا بازآزمايي ،روش هامارز ،روش دو نیماه کاردن ،روش کاودر -ريچاارد
سون و روش آلفای کرونباخ 1اشاره کرد.در اين تحقیق باه منظاور تعیاین پاياايي آزماون از
روش آلفااای کرونباااخ اسااتفاده گرديااد .اياان روش باارای محاساابه همساااني درونااي اباازار
اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری ميکناد باه کاار مايرود .بناابراين باه
Cronbach's Alpha
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منظور انادازهگیاری قابلیات اعتمااد ،از روش آلفاای کرونبااخ و از نارمافازار SPSS15.0

استفاده شد .هر چه آلفا بیشتر باشد پايايي مقیاس بیشتر خواهد بود .طبق قاعادا تجرباي اگار
آلفا  0/6و يا بیشتر از آن باشد مي توان گفت که مقیاس دارای پايايي است .انادازا آلفاا باه
پايايي تک تک گويهها بستگي دارد .برای افزايش مقدار آلفاا و در نتیجاه افازايش پاياايي
مقیاس بايد همۀ گويههای ناپايا را حاف کرد .با توجه به جدول( )2مقدار آلفاای کرونبااخ
برای هر چهار سازه بیشتر از  0/6بوده که گوياای مطلاو باودن ابازار جما آوری دادههاا
برای انجام يک تحقیق اکتشافي است .در مرحلاه بعاد باياد تحلیال عااملي اکتشاافي انجاام
گیرد .تحلیل اکتشافي زماني به کار ميرود که شواهد کافي و پایشتجرباي بارای تشاكیل
فرضیه دربارا تعداد عاملهای زيربنايي دادهها وجود نداشته و در واق مايال هساتیم کاه باه
منظور تعیین تعداد يا ماهیت عاملهايي که همپراشي بین متلیرها را توجیه مايکنناد ،دادههاا
را مورد واکاوی قرار دهیم .بنابراين تحلیل اکتشافي بیشاتر باه عناوان ياک روش تادوين و
تولید تئوری لحاظ مي گردد تا يک روش آزمون تئاوری .باه هماین منظاور بارای بررساي
روايي سازهای آزمون سرمايۀ فكری و نیز ساختار عوامل مرتبط با متلیرهاای تحقیاق ،شایوا
آماااری تحلیاال عاااملي از نااوع اکتشااافي و بااه روش مؤلفااههااای اصاالي تااوچم بااا چاارخش
واريماک

و نمودار اسكری مورد استفاده قرار گرفت .بارهاای باات ،تفسایر و ناامگاااری

عاملها را میسر ميسازند .بارهای عاملي بیشتر از  0/5به عناوان بارهاای عااملي باات و قابال
قبول در نظر گرفته شدهاند .جادول ( )2نتاايج بررساي رواياي و پاياايي پرسشانامه و نتاايج
تحلیل عاملي اکتشافي را نشان ميدهد.
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جدول ( : )2خالصه آزمون پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی
آلفای کرونباخ

KMO
کایزر -میر -اولكین

اصلی

روش مؤلفههای

عاملی اکتشافی به

شده در تحلیل

عوامل استخراج

مقدار ویژۀ عامل

تبیینی توسط عامل
R2 %

(عامل دوم)

1/579

16/890

(عامل سوم)

1/440

14/014

(عامل چهارم)

1/285

13/9814

(عامل اول)

2/512

17/154

(عامل دوم)

1/685

13/956

(عامل سوم)

1/187

13/926

(عامل چهارم)

1/072

13/659

(عامل اول)

2/805

18/009

(عامل دوم)

1/554

15/325

(عامل سوم)

1/267

14/053

(عامل چهارم)

1/105

13/803

شده

سرمايۀ ساختاری

0/745

0/713

درصد واریانس

سرمايۀ مشتری

0/677

0/623

(عامل اول)

2/584

17/734

درصد کل

سرمايۀ انساني

0/688

0/579

متغیر پنهان

واریانس تبیین

نتایج ارزیابی

62/619

58/697

61/191

مقدار شاخص( KMOکايزر -میر -اولكین) بیانگر کفايت نمونه و متلیرهای انتخا شده برای انجام تحلیل عاملي دارد.
مأخا( :محاسبات محققان)

با توجه به دادههای جدول ،مقدار آلفای کرونباخ گويای مطلوبیت ابازار جما آوری
دادهها (پرسشنامه) برای انجام يک تحقیق اکتشافي مي باشاد .تحلیال عااملي اکتشاافي ايان
پرسشنامه ،استقالل چهار عامل را برای سرمايه انساني ،مشتری و ساختاری نشان ميدهد.
 -3-2مدل یابی معادالت ساختاری
همانگونه که قبال وکر گرديد مدل معاادتت سااختاری ياک تحلیال چناد متلیاری
بسیار قوی از خانواده رگرسیون چند متلیری بوده که ضمن بیان دقیقتار بساط مادل خطاي
کلي  GLMبه محقّق اين امكان را ميدهاد کاه مجموعاهای از معاادتت رگرسایون را باه
طور همزمان مورد آزمون قرار دهد .تحلیل مادل معاادتت سااختاری را مايتاوان توساط
تحلیل سااختاری کووارياان

ياا رواباط خطاي سااختاری LISRELانجاام داد .تكنیاک
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 LISRELآمیزهای از دو تحلیال بنامهاای تحلیال عااملي تأيیادی( 1مادل انادازهگیاری) و
تحلیل مسیر( 2مدل ساختاری) تشكیل ماي گاردد .منظاور از مادل انادازهگیاری ،سانجش
روابط بین متلیرهای مشاهده شده (گويههای پرسشنامه) و متلیرهای پنهان (سارمايه انسااني،
مشتری و سااختاری ) باوده کاه از طرياق شناساايي ساازههاای مارتبط باا متلیرهاای پنهاان
(عوامل استخراج شده) صورت مي گیرد .به بیان ديگر مدل معاادتت سااختاری مشاخص
ميکند که متلیرهای پنهان با متلیرهای قابل مشاهده مارتبط باوده و از طرياق آنهاا سانجیده
ميشوند .همچنین اين مدل بیانگر اين مطل است که هر ياک از شااخصهاا تاا چاه حاد
متضمن مفهوم ابعاد متلیر پنهان هستند .منظور از مدل سااختاری ،صارفاً تبیاین رواباط علّاي
بین متلیرهای پنهان است .به بیان ديگر هدف اين مدل کشف اثرات مستقیم و غیار مساتقیم
متلیرهای پنهان برونزا بر متلیرهای پنهان درونزا اسات .صاورت کلاي مادل سااختاری و
مدل اندازهگیری در تكنیک  LISRELبه صورت رابطه ( )1است ).( Kline,1998,22-32

y  Λyη  ε

x  Λx ξ  δ

()1

η  Βη  Γξ  ζ
E  ζ   0; COV  ζ   Ψ

E  ε   0; COV  ε   Θ ε
E  δ   0; COV  δ   Θδ

مدليابي با اين تكنیک طي پنج مرحله :تدوين مدل ،شناساايي مادل ،بارآورد مادل،
ارزيابي برازش مدل ،و اصالب مدل انجام ميگیرد .با توجگاه باه اساتدتل نظاری تحقیقاات
پیشین نماد ماتريسي مدل تحقیق طبق رابطه ( )2بیان ميگردد.

Confirmatory Factor Analysis
Path Analysis

12-
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()2

i  1,...,10
pi  λ pi ηPer  θ εi

i  1,...,20
 h i  λ h i ξ H  θ δi

i  1,...,17
 c i  λ ci ξ C  θ δi
s  λ ξ  θ
i  1,...,16R
si S
δi
 i
ηPer  α  γ H ξ H  γSξ S  γ C ξ C  HC ξ H ξ C  HSξ H ξS  CSξ C ξS  ζ Per

کوواريااان

نمونااه( ،)Sبااا

به حداقل رساندن ماتري

پسماند ،يعناي

هاادف از باارآورد ماادل ايجاااد همگرائااي بااین ماااتري
ماتري

کووراريان

جامعه ( ) )  (θو سپ

تفاوت بین )  (θو  Sاست .با فرض اينكه جماالت خطاا و متلیرهاای پنهاان بصاورت
پرسشي نرمال توزي شدهاند ،يافتن برآورد حداکثر درستنمايي 1پارامترهاای آزاد در مادل،
معادل به حداقل رساندن تاب رابطه ( )3است.
()3

FML S,  (θ)  log   θ   tr S -1  θ    log S   p  q 

در فرمول فوق  trمجموع عناصر قطر اصلي مااتري

و  W  ؛ pو  qنیاز باه
-1

ترتی تعداد متلیرهای مشاهده شده مرتبط با متلیر پنهان درونزا و برونزا اسات .از طارف
ديگر p+q ،تعداد کال متلیرهاای مشااهده شاده اسات .ارزياابي بارازش مادل باا مقايساه
کووارياان

ماتري کوواريان برآورد ش ده بارای جامعاه (بار اسااس مادل) و مااتري
نمونااه (باار اساااس دادههااای مشاااهده شااده) بااه دساات ماايآيااد  . S   θ مهاامتاارين
شاخصهای برازندگي روابط خطي ساختاری که به تبیین واريان

ميپردازناد ،عباارت از

شاااخص برازناادگي ،(GFI) 2شاااخص تعااديل شااده برازناادگي (AGFI) 3کااه از نظاار
درجااات آزادی تعااديل شااده ،و جااار باارآورد واريااان

خطااای تقري ا (RMSEA) 4

هستند .هیچ پرسش آزمون معنيداری بارای شااخصهاای  GFIو  AGFIکاه باین صافر
)1- Maximum Likelihood (ML
2- Goodness-of-Fit Index
3
- Adjusted Goodness-of-Fit Index
4- Root Mean Square Error of Approximation
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(برازش ضعیف) و يک (برازش کامل) متلیگر است ،وجود ندارد .هر چه اين شاخصهاا باه
 1نزديکتر باشد ،اشاره به برازش بهتر مادل از دادههاا دارد .در ماورد شااخص RMSEA

نیز مقادير کوچک شاخص ،نشاان دهناده بارازش خاو مادل باوده باه نحاوی کاه ايان
شاخص برای مدلهای خو برابر يا کمتر از  0/05است (از  0/05تا  1/00نیز نسابتاً خاو
محسو ميشود) .اصالب مدل نیز سعي در بهبود و بهینه کاردن مادل دارد .توجاه باه ايان
نكته ضروری است که هیچ آزموني قاادر باه تشاخیص متلیرهاای کلیادی فراماوش شاده
نیسااااات ،زيااااارا ايااااان کاااااار بصاااااورت تئوريااا اک صاااااورت ماااااي گیااااارد
).( Jöreskog, K. G. and D. Sörbom ,1983

برای برآورد مدل اندازهگیری بهتر است بر روی تحلیل عاملي تأيیدی کاه بخشاي از
الگوهای اندازهگیری است ،تمرکاز نماائیم .ايان الگاو در ماورد نحاوه سانجش متلیرهاای
پنهان توسط متلیرهای مشاهده شده بحث ميکند .در واق ساختار عاملي ،فرضایهای اسات
که برای بیان همبستگيهای مشاهده شده باه کاار ماي رود .تحلیال عااملي تأيیادی از نظار
جبری بسیار پیچیاده و بارای هرپرساش محاساباتي همیشاه از  LISRELو ياا برناماههاای
معادل آن استفاده ميشود .در تحلیال عااملي تأيیادی مادلي طراحاي مايشاود کاه در آن
فرض ميشود دادههای تجربي بر پايه چند پارامتر توصیف يا محاسبه ميگردند .ايان مادل
مبتني بر اطالعات قبلاي دربااره سااختار دادههاا اسات ،البتاه سااختاری کاه در قالا ياک
تئوری ،فرضیه و يا دانش حاصال از مطالعاات پیشاین (هماان تحلیال عااملي اکتشاافي) باه
دست آمده باشد.
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شكل ( :)3مدل اندازهگیری سرمایۀ ساختاری به همراه مقادیر t
مأخا :محاسبات محققان
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شكل ( :)4مدل اندازهگیری سرمایۀ مشتری به همراه مقادیر t
مأخا :محاسبات محققان
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نتايج مدل اندازهگیری سرمايه انسااني ،مشاتری و سااختاری در تأيیاد تحلیال عااملي
اکتشافي انجام شده در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول ( : )2خالصه تحلیل عاملی تأییدی و شاخصهای خوبی برازش

χ2

GFI

AGFI

RMSEA

سرمايۀ انساني

( 4فاکتور 11 ،گويه)

67/83

0/89

0/81

0/088

سرمايۀ ساختاری

( 4فاکتور 11 ،گويه)

30/81

0/95

0/91

0/000

سرمايۀ مشتری

( 4فاکتور 11 ،گويه)

38/30

0/94

0/88

0/019

مأخا( :محاسبات محققان)

نتايج بیانگر برازش خو و معنيدار بودن ضراي مدلها اسات .مشااهده مايشاود
که تئوری ساخته شده در قسمت تحلیال عااملي اکتشاافي کاامالً توساط نتاايج مادلهاای
اندازهگیری تأيید ميشاود .در اداماه باياد مادل سااختاری بارآورد گاردد .منظاور از مادل
ساختاری ،روابط علّي بین متلیرهای پنهان است .هدف اين مادل کشاف اثارات مساتقیم و
غیر مستقیم متلیرهای پنهان برونزا بر متلیرهای پنهاان درونزا و ياا باه عباارت ديگار ارائاه
تحلیل مسیر مدل تحقیق است .در ايان مرحلاه تزم اسات نمارههاای عااملي بارای معرفاي
مقادير عامل ها محاسبه شاوند .عامال ،متلیار جديادی اسات کاه از طرياق ترکیا خطاي
نمرههای اصلي متلیرهای مشاهده شده بر پايه فرمول زير محاسبه ميشوند:
() 4

Fj  Wji X i

در فرمول فوق  Wبیانگر ضراي نمرههاای عااملي و  iمعارف متلیرهاسات .باه جاز
تحلیل مؤلفههای اصلي هیچ يک از روشهای تحلیال عااملي ،قاادر باه ارائاه ی نمارههاای
دقیق نیستند .برای برآورد ماتري

وزنهاا  Wچنادين روش وجاود دارد کاه باعاث ارائاه

نمرههای مختلفاي ماي گردناد .در  SPSSبارای بارآورد نمارههاای عااملي از ساه روش
رگرسیون ،بارتلت و اندرسون -راباین اساتفاده ماي شاود کاه هماه آنهاا باه نمارههاايي باا
میانگین صفر منجر ميگردند .در  ،LISRELنمرههاای عااملي از طرياق توساعه فرماولي
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که توسط اندرسون -رابین ارائه گرديد ،محاسابه مايشاوند .ايان نمارههاای عااملي هماان
بارآورد بادون تاورش عامالهاا و مااتري
کوواريان

کووارياان

آنهاا نیاز دقیقااً برابار باا ماااتري

برآورد شده عاملهای مرج است .ساير روشهای برآورد نمارههاای عااملي

اين ويژگيها را ندارند .در ادامه مدل ساختاری که حاوی ضراي و مقادير  tبرآورد شاده
است ،بیان ميشوند.

شكل ( -)5ضرایب برآوردی و ضرایب  tمدل ساختاری تحقیق
مأخا( :محاسبات محققان)
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 -2نتایج و بحث
شاخصهای برازش بیانگر برازش مناس مدلها و همچناین شاامل اجازای سارمايه
فكری که دارای اثرات معنادار بر يكديگر هستند ،مي باشاند .در تحلیال مسایر ،همبساتگي
بین دو متلیر برابر است با مجموع مسیرهای ساده و مرکبي که اين دو متلیر را به هام متصال
ميکند .برای در

بهتر مي تواناثرات متقابل اجزای سرمايه فكاری برگرفتاه از شاكل

( ،)5را به شرب جدول ( )4بیان کرد.
جدول ( : )4نتایج تحلیل مسیر مدل ساختاری
به

اثر مستقیم

انساني

ساختاری

1/24

مسیر  :از

انساني

مشتری

ساختاری

مشتری

()4/53
0/36
()1/18
0/82
()2/53

اثر غیرمستقیم
--

اثر کل
1/24
()4/53

1/01 )1/24()0/82(=1/01
()3/65
--

()3/65
0/82
()2/53

توجه :اعداد رديف بات ضراي مسیر و اعداد رديف پايین مقادير  tمسیرها هستند .
مأخا( :محاسبات محققان)

با توجه به نتایج حاصال از تجزياه و تحلیال دادههاا مايتاوان دريافات کاه در میاان
اجزای سرمايه فكری (يعني سرمايه انساني  ،ساختاری و مشاتری)  ،ياک ارتبااط معنااداری
وجود دارد .سرمايه انساني به طور مستقیم و غیر مساتقیم بار سارمايه سااختاری تاأثیر مثبات
داشته و اين در حالي است که اثر مستقیم سرمايه انساني بار سارمايه مشاتری از نظار آمااری
معنيدار نبوده و تنها اثر غیر مستقیم از نظر آماری معنادار مي باشاد .ماي تاوان دريافات کاه
سرمايه ساختاری بر سرمايه مشتری دارای اثر مستقیم مثبت است .البته باياد توجاه کارد کاه
در اين میان شدت میزان اثرگااری بیشتر مربوط باه سارمايه انسااني بار سارمايه سااختاری
مي باشد.
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پیشنهادات
از آنجائیكه سارمايه فكاری پديادهای چناد بعادی اسات ،لااا ارزش زمااني ايجااد
ميشود که اجزای سرمايه فكری متقابالً بر هم تاثیرگااار باشاند .هرچاه اثرگاااری متقابال
بیشتر باشد ،ارزش ايجاد شده نیز بیشتر خواهد شد .تمامي مديران ارشد ساازمانها باياد قاادر
به شناسايي توانايي مديريت دانش در احراز عملكرد شللي باشند .مديريت سارمايه فكاری
فرصت مناسبي را در اختیار سازمانها و شرکتها قرار مي دهد که از طريق آن ماديران ارشاد
ماي تواننااد باار ارزش سااازمان و يااا شاارکت خاود بیفزاينااد .البتااه تزمااه اياان کااار اصااالب
نگرشهای سنتي مرتبط باا دارايايهاای نامشاهود و جاديت در شناساايي ،انادازهگیاری و
مديريت دانش است .طبق يافتههای اين تحقیاق مايتاوان گفات کاه میاان اجازای سارمايه
فكری در صنعت بانكداری ايران يک ارتباط معناداری وجود دارد .بدين معني کاه سارمايه
انساني بر سرمايه ساختاری و سرمايه مشتری دارای تأثیر مثبت بوده و سرمايه سااختاری نیاز
باعث تقويت و رشد سرمايه مشتری ماي گردد.باا توجاه باه نتاايج حاصال از ايان تحقیاق،
ميتوان پیشنهاداتي را به منظور تقويت و رشد سارمايه فكاری در صانعت بانكاداری اياران
در دو محور ارائه کرد.
 پیشنهادهای زير برای تقويت هر يک از اجزای سرمايۀ انساني ارائه ميشوند:شناسايي مشاغل استراتژيک سازمان ،منظور شناسايي مشاغلي هساتند کاه تحقاق اهاداف
سازماني در گرو انجام مؤثرآنها ميباشند؛
اندازهگیری مستمر سطو شايستگي کارکنان و استفاده از برنامههای بهبود؛
طراحي و ايجاد سیستم اندازهگیری رضايت شللي در سازمان؛
اندازهگیری مستمر رضايت شللي کارکنان در بازههای زماني و تجزيه و تحلیل نتايج؛
اتخاو تصمیماتي بر اسااس نتاايج حاصاله از تجزياه و تحلیال اطالعاات بارای رفا موانا
دستیابي به رضايت شللي؛
تدوين برنامه و اهداف عملكردی متوازن و در عین حال داشتن نگرش سیستمي به آن؛
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اندازهگیری مستمر عملكرد کارکنان در بازههای زماني؛
تجزيااه و تحلیاال اطالعااات حاصااله از اناادازهگیااری عملكاارد کارکنااان و مقايسااه آن بااا
استانداردهای عملكردی و انجام اقداماتي از قبیل تشويق و تنبیه؛
تهیۀ مسیرهای شللي و جداول جانشیني برای مشاغل سازمان؛
استفاده از اطالعات عملكردی افراد به هنگام ارتقای آنها؛
ارائه آموزشها ،مشاورههاا و فرصات هاای ساازماني بارای کماک باه بهباود وضا آتاي
کارکناني که دارای عملكرد مناس هستند.
 برای تقويت هريک از اجزای سرمايۀ ساختاری پیشنهادهای زير ارائه ميشود:شناسااايي آن دسااته از فرآيناادهای کلیاادی کااه دارای بیشااترين ارزش باارای مشااتريان
ميباشند؛
مستندسااازی فرآيناادهای ماااکور و شناسااايي و بكااارگیری تجربیااات رقبااای داخلااي و
خارجي؛
اسااتفاده از ساااختارهای پیشاارفته و ماادرن همچااون ساااختارهای تیمااي و پاارو های در
قسمتهای مختلف سازمان؛
استفاده از سیستمهای اطالعاتي که دستیابي به اطالعات را ساده مي سازد؛
اختصاص بودجه و زمان بیشتر به امار تحقیاق و توساعۀ کااربردی و همكااری و تعامال باا
مراکز علمي و همچنین استفاده از تجربیگات رقبای داخلي و خارجي؛
اسااتفاده از سیسااتم پیشاانهادات درون سااازماني باارای دريافاات نظاارات کارکنااان و ب ارون
سازماني برای دريافت نظرات مشتريان.
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