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 چکیده

 یانجیبا نقش م یبر عملکرد سازمان یفکر هیسرما ریتاث یپژوهش بررس یکل هدف

 یکه از تعداد جامعه آمار باشدیم لیاستان اردب یسازمان در بانک کشاورز یچابک

اطالعات از نمونه  آوری¬جمع ی. برادیمشخص گرد ینمونه آمار 057نفر ،  037

اس بر اس یفکر هیسرما قیتحق نیاشده  میتنظ هایهیو به منظور آزمون فرض یآمار

بر اساس مدل جشنواره  یو عملکرد سازمان هیگو 37مولفه و  3شامل  سیمدل بنت

جعفرنژاد شامل  قیسازمان بر اساس تحق ی، چابک هیگو07مولفه  4شامل ییرجا دیشه

 قیحقت نیاستفاده شده است . ضرایب آلفای کرونباخ ا اشد،ب¬یم هیگو 81مولفه و  5

 هایهی. فرضباشدیم 701.0و  70015و   70175  بینامه فوق به ترت شبرای پرس

 جیمورد آزمون قرار گرفت. نتا  smart pls و  SPSS افزاربا استفاده از نرم قیتحق

مان ساز یو چابک یبر عملکرد سازمان یفکر هیاز آن است که سرما یبدست آمده حاک

  .دارد ریبر عملکرد سازمان تاث یسازمان یچابک نیمثبت داشته و همچن ریتاث

 بانک ،سازمان یچابک ، یسازمانعملکرد ،  یفکر هیسرما :کلمات کلیدی

 .لیاستان اردب یکشاورز
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  ۲ صیاد خانی ، ۱ رسول وظیفه

 .رانی، امغانبادآپارس ،یدانشگاه آزاد اسالم، مغانآبادواحد پارس ،یبازرگان تیریگروه مد 8
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس آبادگروه مدیریت اجرایی،  0

 

 نام نویسنده مسئول:

 رسول وظیفه

 ینجایبا نقش م یبر عملکرد سازمان یفکر هیسرما ریتاث یبررس

 سازمان یچابک

 (لیاستان اردب ی)مورد مطالعه: بانک کشاورز 
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 مقدمه
است که در این راستا مدیریت  و جذاب تبدیل شده توجه مورد موضوعهای از یکی به مدیریت راهبردی آن و عملکرد اخیر، دهة دو در

شود: سه فلسفه مدیریتی زیر در آن اعمال مینگر در زمینة تعامل آموزش، ارزشیابی و عملکرد که عملکرد اقدامی است مستمر و همه جانبه

فلسفه مدیریت بر مبنای نتیجة کار؛ فلسفه مدیریت مشارکتی؛ فلسفه مدیریت کیفیت جامع. در راستای بکارگیری این سه فلسفه مدیریتی، 

اقتصادی سازمان، همچنین به  توجه به توسعة فردی، توسعة گروهی و تیمی و توسعة سازمانی، هم در مفهوم بالندگی سازمان و هم عملکرد

 رمیزان اهمیت مشاغل گوناگون در سازمان نیز توجه دارد و چون این فرایند به طور مداوم در حال تکامل است، منجر به توسعة مستمر و پایدا

ور مؤثر مدیریت عملکرد به طشود. بدون تردید اگر فلسفه منابع انسانی و سرمایة فکری در سازمانها و در نهایت توسعة منابع انسانی ملی می

شود و پایداری توسعة منابع انسانی نیز به اجرای منظم و بهبود فرایند کمک خواهد در سازمان اعمال شود، باعث توسعة پایدار منابع انسانی می

ر و اثرگذار بر عملکرد هر دهی صحیح و مؤثر به عوامل مؤث(. که در این بین عملکرد عبارت است از سمت.831کرد )مجتهدزاده و همکاران، 

مشی فعلی یا مسیر برنامه به منظور دستیابی به آن سازمان )منابع انسانی، فرایندهای سازمانی، مدیران، مشتریان( به منظور اثرگذاری بر خط

ردهای مدیریتی در اجرا (. از طرفی تمامی رویک0783، 8گذاری نتایج عملکرد در ترغیب آن اهداف )منشن و بنتیساهداف و تسهیم و در میان

ملکرد ریزان در سازمان و عریزیهای قبلی برنامهترین هدف رسیدن به نتــایج دلخواه براسـاس برنامهاهدافی را به دنبال دارند که معموالً اساسی

ریزی ارکنان، برنامهعواملی چون رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی ک 83.8وری در پایان سال آنهاست. طبق گزارشات سازمان ملی بهره

 باستراتژیک مؤثر، فرایندهای روان کاری و عملکرد کاری مدیران عواملی هستند که بر عملکرد سازمانهای ایرانی به شدت تأثیر گذارده و موج

به هم  ای از اقداماتتأکید بیشتر آنها بر بهبود عملکرد شده است که در این راستا تعریفی که از عملکرد ارائه گردیده عبارت است از مجموعه

ها و اقداماتی که روی دستیابی اهداف از طریق تمرکز روی عملکرد ابعاد سازمانی تأکید دارد. به بیان بهتر فرایندی ای از سیاستها و رویهپیوسته

هت گروههای کاری در جاست مبتنی بر یک سری فعالیتها و به نحوی بنا شده است که باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملکرد افراد و 

(. نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات دربارة نقش و اهمیت سرمایة فکری 83.0اهداف راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود )حبیبی، 

عة توس ای توسعه نیافته است، مگر آنکه بهدر رشد و توسعة سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشری، بر این نکته تأکید دارد که هیچ جامعه

اند که سرمایة فکری جزء ضرورتهای انکارناپذیر هر سازمانی تلقی شده و های فکری خود پرداخته باشد. امروزه محققان پی بردهسرمایه

پایان در جهت رشد و توسعة سازمانها و کشورها هستند طوری که طی نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای ای بیسرمایه

مروز آمدند، اافته مرهون تحول در سرمایة فکری آنها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب میتوسعه ی

(. در این اثنا 8314شوند )نوروزی، تغییرات فناوریها، فاکتورهای نیروی انسانی و ارتقاء سطح سرمایة فکری به عنوان عوامل رشد تلقی می

شوند و شامل ابعادی نمی وارد مالی صورتهای در کنند ولیمی تولید ارزش برای سازمان که محوریمنابع دانش عبارتست از تمام سرمایة فکری

(. به عالوه تجارب ارزندة سازمانهای موفق و پیشرو دربارة ارزش 83.0نژاد، باشد )صالحیهمچون سرمایة ساختاری، انسانی و مشتری می

محور  کنند،دانند که برایشان کار میاهمیت آن در سازمانهاست. آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازة کسانی میسرمایة فکری، مبین 

دانند اند، انسان را سرچشمة تمامی خالقیتها، نوآوریها، تواناییها و زیباییها میاصلی رشد کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده

بی شود این گونه سازمانها کامیاانچه فضا و شرایط برای انسان شاغل در سازمان فراهم شود، تواناییهای او شکوفاتر و متجلی میو معتقدند چن

در نهایت  دهند ویا شکست سازمان یا مؤسسه خود را به میزان وفاداری و شایستگی نیروی انسانی، مشتریان و ساختار سازمانی خود نسبت می

، 0های فکری خود را نداشته باشد، به آرامی به افول کشیده خواهد شد )چانگ و یانگد که اگر سازمانی شایستگی حفظ سرمایهبر این اعتقادن

0783.) 

نمونه جدید جهت  عنوان به ،3چابکی سازمانی سازمانی، چابکی است. در واقع یکی از راههای نوین پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول

 گیریبهره ناشی از بازده افزایش باعث که جدیدی چیز هر یادگیری چابک همواره برای است. سازمان بنگاههای رقابتیمهندسی سازمانها و 

 (. 1.، 8310شهایی، است )جعفرنژاد و آماده شود،جدید می فرصتهای از

 سازمانی، یادگیری ترویج بر سازمانها عالوهاینکه  یعنی کنند؛نیز می فراموش بلکه گیرند،نه تنها یاد می سازمانها دیگر، طرف از   

 کنار را مفید غیر دانش بتوانند دیگر سوی جلوگیری کند و از مفید ضروری و دانش فراموشی از سو یک از باشد تا داشته آن را توان باید

 و بوده سازمانها مشکالت اصلی از یکی سازمان عملکرد بودن پایین معموالً (.07، 83.3فراموش کنند)بخش چناری و همکاران،  و گذاشته

 عملکرد همین نیز واحد این گریبان گیر مشکالت از توان گفت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل نیز از این اصل مستثنا نیست و یکیمی

 است.  سازمان

                                                           
1 Mention and Bontis 
2 Chang, S; and young 
3 Organizational Agility 
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 ظار، تحقیقات کمی در مورددر کمال تعجب با توجه به تعامل قوی بین سرمایه فکری و چابکی سازمان و عملکرد سازمان برخالف انت

(. با توجه به الزامات مطروحه، در این تحقیق محقق به دنبال 0788، 0( و )لیائو0775، 5و چیانگ 4رابطه این مفاهیم انجام شده است. )شیح

شاورزی در شعب بانک ک چابکی سازمان میانجینقش  از طریقبر عملکرد سازمانی فکری  سرمایهیافتن پاسخ مناسبی به این سؤال است که 

 استان اردبیل چه تاثیری خواهد داشت؟

 

 اهداف تحقیق  -۱-۱
تعیین تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمان در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل بوده و در راستای 

 شوداین هدف، اهداف فرعی زیر دنبال می

 عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیلتعیین تاثیر سرمایه فکری بر   .8

 تعیین تاثیر سرمایه فکری بر چابکی سازمان در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل .0

 تعیین تاثیر چابکی سازمان بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل .3

 

 چارچوب نظری تحقیق -۱-۲
بعد که شامل:  3( در 1..8شده متغیر مستقل سرمایة فکری بر اساس مدل  بونتیس )در این تحقیق با توجه به مطالعات انجام 

مبنای مدل جشنواره شهید  بر باشد. متغیر وابسته عملکرد سازمانیگویه می 37)سرمایه ساختاری ، سرمایه  انسانی ، سرمایه رابطه ایی(و 

باشد. متغیر واسطه گویه می 07( و مدیریت کیفیت و   سازمانی یادگیری .، همگانی آفرینی ارزش  ، سازمانی مولفه )بهبود 4دارای  رجایی

مولفه و  5( شامل 808، 8310ر.ک، جعفرنژاد، -0770ی تی کرنی،های چابکی در بخش دولتی )موسسهچابکی سازمان بر اساس پویائی

 باشد.گویه می81

 

 مدل مفهومی تحقیق -۱-3

 

 

 

 

 
 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -۱شکل

 فرضیات تحقیق :   -۱-4

 سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد.  .8

 سرمایه فکری بر چابکی سازمان در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. .0

 شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد.چابکی سازمان بر عملکرد سازمانی در  .3

یانجی دهد.)مچابکی سازمان تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل را افزایش می .4

 کند(.می

 

 
 

                                                           
4 shih 
5 jian 
6 liao 

 چابکی سازمان

 

 سازمانی عملکرد

 

   فکری سرمایه
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 مبانی نظری   -۲

 سرمایه فکری :
(. خام هماد) اطالعات مقابل در( نهایی محصول) دانش از مؤثر استفاده برای از تالش است عبارت فکری سرمایه که است معتقد بنتیس

 انجام رایب را سازمان که است ساختاری زیر دارایی و انسانی دارایی فکری، دارایی بازار، ناملموس دارایی ترکیب برای اصطالحی فکری سرمایه

 ثروت رب تواندمی که است تجربه و فکری دارایی اطالعات، ، دانش شامل فکری سرمایه است معتقد استوارت. سازدمی توانمند هایش فعالیت

-805، 8315لی، )قلیچ است مجموعه یک صورت به کلیدی دانش یا جمعی ذهنی توانایی فکری سرمایه شود، واقع استفاده مورد آفرینی

840.) 

 عملکرد سازمان:

گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت و عملکرد سازمان عبارت است از، عملکرد نتایج قابل اندازه 

شود، در عین حال عملکرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر ها بخش محوری از عملکرد محسوب میدستاوردهای کسب شده است. هزینه

 (.0774، 0گیرد )تانگنمادّی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیّت و سرعت را نیز در بر می

 چابکی سازمانی :

هزینه، باکیفیت، زمانهای تاخیر کوتاه و تنوع اندازه ای از محصوالت کم چابکی به توانایی تولید و فروش موفقیت آمیز دامنه گسترده

کی کند. در واقع، چابیجاد ارزش میکند که برای مشتریان متعدد و مشخصی از راه تولید مبتنی بر خواسته انبوه مشتری اها اشاره میمحموله

کند سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس، دریافت، مالحظه، تجزیه و تحلیل و یک توانایی اساسی است که ایجاب می

ار داشته، با نیای کسب و کبینی کند و بنا به این تعریف، تولیدکننده چابک، دارای سازمانی است که دیدگاه وسیعی در مورد نظم نوین دپیش

ر های مزیتی جریانهای تغییر را تسخیپردازد و جنبههای نامحدود میها و نابسامانیتواناییها و توانمندیهای معدود خود به رویارویی با آشفتگی

 کند. می

 

 روش شناسی پژوهش -3
ها به باشد. جمع آوری دادهاز نوع همبستگی می ها توصیفی وتحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده

جامعه آماری پژوهش سازمان شامل مدیران و کارکنان شعب بانک کشاورزی  شکل میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است.

باشند. نفر می 037سازمان مربوطه در حدود  . که تعداد آن بر اساس استعالم از کارگزینیباشداستان اردبیل که دارای مدرک لیسانس به باال می

پرسشنامه عودت  057که بعد از جمع آوری پرسشنامه ها نفر تعیین شد،  057براساس جدول مورگان با توجه به نمونه آماری تحقیق حاضر .

 ند.  داده شد، که همین تعداد به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شد

پرسشنامة استاندارد سنجش سرمایة فکری بونتیس : سه پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از در این پژوهش بر اساس سوال از 

عملکرد سازمانی بر مبنای مدل جشنواره شهید رجایی با ابعاد: )بهبود سازمانی پرسشنامه دوم برای سؤال ،  37مولفه  3( مشتمل بر 1..8)

سئوال، پرسشنامه سوم: پرسشنامه جهت سنجش چابکی سازمان بر  07و  مدیریت کیفیت( و با  یادگیری سازمانی -ینی همگانی ارزش آفر -

مولفه )تغیر سازمانی، فرهنگ و  5( شامل 808، 8310ر.ک، جعفرنژاد، -0770ی تی کرنی،های چابکی در بخش دولتی )موسسهاساس پویائی

 به مشتری ، رهبری(.ارزشها، مدیریت عملکرد، خدمت 

 نوع متغیرهای تحقیق – ۱جدول 

 هاتعداد گویه متغیر ابعاد متغیر متغیر مورد مطالعه

 سرمایه فکری

 87 مستقل سرمایه انسانی: 1 فصل

 87 مستقل سرمایه ساختاری

 87 مستقل سرمایه رابطه ایی: 2 فصل

 چابکی سازمان

 5 واسطه تغییر سازمانی

 4 واسطه فرهنگ و ارزشها

 3 واسطه مدیریت عملکرد

 3 واسطه خدمت به مشتری

                                                           
7 Tangen 
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 3 واسطه رهبری

 عملکرد سازمانی

 0 وابسته بهبود سازمانی

 0 وابسته ارزش آفرینی همگانی

 4 وابسته یادگیری سازمانی

 3 وابسته مدیریت کیفیت

 

ها ابتدا با استفاده از تکنیک پس از جمع آوری دادهدر این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دوبخش مجزا اقدام شده است، 

ها پرداخته شده است. ابتدا آماره های توصیفی که شامل مقدار حداقل، حداکثر، میانگین و واریانس و چولگی های آمار توصیفی به توصیف داده

های تحقیق مورد ، فرضیهPLS Smartو  SPSSباشد، برای متغیرهای تحقیق ارائه شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای و کشیدگی می

 .آزمون قرار گرفته است

  

 های پژوهش یافته -4
 پردازیم.می پایایی ترکیبیگیری تحقیق، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و به منظور بررسی پایایی مدل اندازه

 

 ضریب بار عاملی -۲جدول 
 

 بارهای عاملی ابعاد متغیر متغیر مورد مطالعه

 سرمایه فکری

 0.820517 سرمایه انسانی

 0.856136 سرمایه ساختاری

 0.922872 سرمایه رابطه ایی

 چابکی سازمان

 0.673183 تغییر سازمانی

 0.700027 فرهنگ و ارزشها

 0.766073 مدیریت عملکرد

 0.792730 خدمت به مشتری

 0.598388 رهبری

 عملکرد سازمانی

 0.632070 بهبود سازمانی

 0.795090 ارزش آفرینی همگانی

 0.801120 یادگیری سازمانی

 0.827960 مدیریت کیفیت

 

 704در جدول فوق تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از  .باشدمی 704مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، 

 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد.

 پردازیم.می PLSدر این قسمت به بررسی آزمون فرضیات اصلی  تحقیق با استفاده از نرم افزار 
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 بارهای عاملی مدل ساختاری فرضیات اصلی تحقیق همراه با ضرایب -۲شکل 

 

 مدل ساختاری فرضیات اصلی تحقیق همراه با ضرایب معناداری-3شکل

 اصلی پژوهشمستقیم و ضرایب معناداری فرضیات  رابطۀنتایج -3جدول

 

 (βضریب مسیر) روابط علی بین متغیرهای پژوهش فرضیه
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه آزمون

 اول
شعب بانک سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در 

 کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد
 تایید فرضیه اول 030/3 057/7

 دوم
سرمایه فکری بر چابکی سازمان در شعب بانک 

 کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد.
 تایید فرضیه دوم 830/35 000/7

 سوم
چابکی سازمان بر عملکرد سازمانی در شعب بانک 

 تاثیر مثبت داردکشاورزی استان اردبیل 
 تایید فرضیه سوم 007/1 500/7
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 بحث و نتیجه گیری 

 37وسیله  این فرضیه به. سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت داردکه  نتایج نشان داد

با توجه به نتایج بدست گیری شده است.باشد، اندازهسوال پرسشنامه عملکرد سازمانی می 07سئوال پرسشنامه که مربوط به سرمایه فکری و 

باشد. و ضریب می  =β 250/7(،  سرمایه فکری بر عملکرد سازمانیضریب استاندارد شده)ضریب مسیر( بین دو متغیر)آمده در فصل چهارم ، 

دهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه ( که نشان می80.0بوده)بیشتر از قدرمطلق   =t 030/3معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز 

0H   1رد و فرضیهH تاثیر  یلسرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبتوان نتیجه گرفت شود و میتأیید می

(  ، مجتهدزاده و 0783(  ،النگ وه و همکاران )0783(  ، چانگ و یانگ )0788بلکویی ) ریاحینتایج این تحقیق با نتایج تحقیق مثبت دارد .

 همخوانی دارد. (  83.0(  ،صفری و همکاران).831همکاران )

سئوال پرسشنامه  37این فرضیه به وسیله سرمایه فکری بر چابکی سازمان در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. 

با توجه به نتایج بدست آمده در فصل گیری شده است. باشد، اندازهسوال پرسشنامه چابکی سازمان می 81که مربوط به سرمایه فکری و 

باشد. و ضریب معناداری)آماره می  =β 000/7د شده)ضریب مسیر( بین دو متغیر)سرمایه فکری بر چابکی سازمان(،  چهارم ، ضریب استاندار

رد و   0Hدهد این رابطه معنادار است. بنابراین فرضیه ( که نشان می80.0بوده)بیشتر از قدرمطلق   =t 830/35تی( بین این دو متغیر نیز 

توان نتیجه گرفت سرمایه فکری بر چابکی سازمان در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. شود و میتأیید می 1Hفرضیه 

بررسی نقش ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانی با میانجی  "( با موضوع 83.4نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق صالح و بزرگمهر )

 همخوانی دارد. "ن بانک صادرات استان اصفهان(گری تسهیم دانش )مطالعه موردی: کارکنا

سئوال پرسشنامه  81این فرضیه به وسیله چابکی سازمان بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد.

بدست آمده در فصل چهارم ،  با توجه به نتایج گیری شده است.باشد، اندازهسوال عملکرد سازمانی می 07که مربوط به چابکی سازمان و 

باشد. و ضریب معناداری)آماره تی( می  =β 500/7ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو متغیر )چابکی سازمان بر عملکرد سازمانی(،  

رد و فرضیه   H0رضیه دهد این رابطه معنادار است. بنابراین ف( که نشان می80.0بوده )بیشتر از قدرمطلق  =007/1tبین این دو متغیر نیز 

H1 توان نتیجه گرفت چابکی سازمان بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد نتایج شود و میتأیید می

اموشی تحلیل ارتباط فر "( با موضوع 83.4به دست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده ازتحقیق بخش چناری امیر رضا و همکاران)

 مطابقت  دارد.  "سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان(

ی دهد.)میانجچابکی سازمان تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل را افزایش می

سوال پرسشنامه  07سوال پرسشنامه سرمایه فکری و  37مه که مربوط به چابکی سازمان و سئوال پرسشنا 81این فرضیه به وسیله  کند(..می

حاصل از آزمون سوبل  z-valueمقدار   با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم ،  گیری شده است.باشد، اندازهعملکرد سازمانی می

درصد می توان نتیجه گرفت که چابکی  5.ظهار داشت که در سطح اطمینان توان امی 80.0شد که بدلیل بیشتر بودن از  703/0برابر با  

تایج به ن.کند(..دهد.)میانجی میسازمان تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل را افزایش می

مجتهدزاده (  ،83.4(  ،بخش چناری امیر رضا و همکاران)83.4) دست آمده از این تحقیق با نتایج بدست آمده از  تحقیقات صالح و بزرگمهر

 همخوانی دارد.( 0788بلکویی ) ریاحی، ( 0783چانگ و یانگ )، ( .831و همکاران )

 

 پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق  
 کارمندان با آگاهی کامل نسبت گردد کارمندان خود را نسبت به مقاصد و اهداف بانک آگاهی دهند که به مدیران پیشنهاد می

 های خود پاسخگو باشند به هر تغیری در زمینه فعالیت

 شود که اهداف بلند مدت را تبدیل به اهداف کوتاه مدت کنند و با کمک کارکنان با به مسئولین و مدیران بانک پیشنهاد می

 سرعت بیشتری فعالیت کنند .

 های ضمن خدمت ، مهارت و معلومات کارکنان خود را ارتقا داده و همچنین با شود که بوسیله آموزشبه مدیران پیشنهاد می

 کارمندان خود جلسه همفکری ترتیب دهند که از تجارب و معلومات آنها برای تصمیمات سازمانی استفاده کنند .

 . ایجاد یک جو حمایتی و دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه افـزایش عملکرد 

  هـای جدیـد از طریـق ارائـه پاداش به افکار نوحـلهای سنتی و تشویق ارائـه راهگرفتن از ارزشفاصله 

  در زمینه ایجاد محیط مطلوب کاری، مدیران نیازهای برانگیزاننده رفتار افراد را شناسایی کنند و با اقدام برای رفع این نیازها، در

 وفایی استعدادهای کارکنان شوند.افراد ایجاد انگیزه نمایند و موجب بروز و شک

  ،استفاده از فنون تشویق خالقیت مانند روش طوفان مغزی و ...تفویض مسئولیت و اقتدار به پیروان در جهت توانمندسازی آنها 
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 های چالش برانگیز به آنهاداشتن انتظارات باال از پیروان و محول کردن مسئولیت 

 آینده جهت مشارکت بیشتر آنها در تحقق اهداف و داشتن تفکر خوش بینانه راجع به انداز درگیر کردن پیروان و ارائه چشم

 .آینده، جهت افزایش انگیزه کارکنان نسبت به کار

 های چابکی سازمان، جهت کسب جایگاه رقابتی مطلوبترتطبیق دادن فرایندهای کاری با مولفه 

  شناسایی فرصت های موجود در محیط کسب و کار 

  ایجاد محیطی توأم با مشارکت، تفکر، تحقیق، انتقاد سازنده، ابراز وجود، تشویق و حمایت از خودباوری همکاران و استقبال از

 راهکارها و پیشنهادهای آنان؛   

  به روز کردن سامانه آموزشی 

 های همکاری بین المللیهای بین المللی و داشتن پیمانبرگزاری و شرکت در همایش 
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پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار  -با عملکرد سازمانی )مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان(، فصلنامه علمی 
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ود رگری تسهیم دانش )مطالعه موردی: کارکنان بانک صادرات استان اصفهان(، کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاه
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