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  چکیده 

ها بر اساس بندي عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانکهدف پژوهش حاضر اولویت

هاي ناملموس بر مزیت رقابتی و محور و نیز بررسی تأثیر  سرمایههاي رویکرد منبعشاخص

هاي ناملموس سرمایه. هاي سطح شهر سنندج استها بر عملکرد برتر بانکتأثیر نهایی آن

سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه  :مورد بررسی در پژوهش حاضر عبارتند از

هاي مالی و غیرمالی ها نیز با استفاده از ترکیبی از شاخصکمشتري و عملکرد برتر بان

هاي جامعه پژوهش نیز کلیه رؤسا و مدیران ستادي بانک .مورد بررسی قرار گرفته است

اي و با استفاده از گیري خوشهباشد که به روش نمونهدولتی و خصوصی شهر سنندج می

هاي داده. میان اعضاي نمونه توزیع شدامه پرسشن 140فرمول جامعه محدود کوکران، تعداد 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  AMOS 18و  SPSS 20افزارهاي به دست آمده با استفاده از نرم

نتایج به دست آمده نشان داد که در میان فرضیات مورد بررسی، فقط فرضیه اول  .گرفت

رد شده است و ) ایدارتأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر خلق مزیت رقابتی پ(پژوهش 

  . اندمابقی فرضیات پژوهش تأیید شده
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  مقدمه

 اقتصاد، شدن تغییرات شگرفی چون جهانی کند کهمشخص می  جهان به نافذ نگاهی

 و اطالعات انبوه زمان، مبناي بر بترقا بازارها، بیشتر در مازاد ظرفیت و انبوه تولید

 یکپارچگی بیانگر این امر .)1378دراکر، ( دانش  ایجاد شده است و ارتباطات کارآیی

 و هاشرکت فراروي پویایی محیط و بازارها روزافزون پیچیدگی و جهانی بازارهاي

در چنین فضایی مدیران براي حفظ بقا و کسب ). 1980پورتر، ( هاستسازمان

با بررسی نظریات   .هاي جدیدي اتخاذ کنندهاي مستمر باید استراتژيتموفقی

ها براي مصون ماندن از یابیم که سازمانمتخصصین مدیریت استراتژیک در می

 رقابتی محیط در بقا امواج سهمگین محیطی و سازگاري با الزامات رقابتی وحفظ

؛ بارنی، 1981پورتر، ( ندامروز، چاره اي جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندار دنیاي

بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار ). 1986

با  .پیچیده است ،از نظر اجتماعی و مدیریتی مبهم و هوشمندانه است که از نظر علی،

تواند در طراحی اجراي الگوها و هاي محتوایی میاین حال، شناخت مفهوم و ویژگی

ها بسیار موثر و د رقابتی با هدف نیل به مزیت پایدار براي سازمانهاي کارامروش

به منظور تبیین مزیت رقابتی پایدار در سازمان دو . )1380،مهري(گشا باشد راه

. استمایکل پورتر  80ي دهه ها اول مربوط به اندیشه دیدگاه . دیدگاه کلی مطرح است

گردد  هاي محیطی ایجاد می ري از فرصتگی دگاه مزیت رقابتی پایدار با بهرهدر این دی

توان می) منبع محور ویکردر(دیدگاه دوم، از طریق قابلیت هاي درونی سازمان  در. 

این دیدگاه از زمان نگارش مقاله . )2013سامدریا، ( به مزیت رقابتی دست یافت

ت مزی. رایج شده است راهبزديدر ادبیات  )1984(ورنر فلت  "تئوري مبتنی بر منابع"

ست از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهاي شرکت، در مقایسه با رقبا ا رقابتی عبارت

-اخیر نشان داده است که قابلیتۀ پژوهش هاي دو ده ).1380کیگان،( از نظر مشتریان

هاي درونی سازمان نسبت به فرصت هاي محیطی مبناي مطمئن تري براي ایجاد 

رویکرد منبع رو در این پژوهش،  از این. )2010لیو و همکاران، ( مزیت رقابتی هستند

  .محور براي بررسی مزیت رقابتی، انتخاب گردید

در قرن بیستم که . استهاي ملموس و غیرملموس منابع سازمان شامل سرمایه

هاي فیریکی و سرمایه ملموس هایی که داراییاقتصاد مبتنی بر صنعت بود، سازمان
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 اما در اقتصاد مبتنی بر دانش، ؛کردندیبیشتري داشتند ثروت بیشتري تولید م

هایی قدرت رقابت و توسعه پایدار بیشتري خواهند داشت که از سرمایه فکري شرکت

هاي ناملموس بیشتري هایی که داراییهمچنین سازمان .بیشتري بر خوردار باشند

ري تتوانند سرمایه هاي مالی و فیزیکی خود را نیز به نحو مناسبمی ،داشته باشند

در واقع در اقتصاد  .)2013سامدریا، (  کارگیرندهبراي تسریع روند رشد و توسعه ب

هاي هاي نامشهود وابسته است تا به داراییخلق ارزش، بیشتر به دارایی جدید،

هاي ناملموس در ایجاد مزیت دلیل دارا بودن  سهم بیشتر  داراییه ب رواز این. فیزیکی

  .س سازمان، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاي ناملموقابتی، دارایی

که یکی از کاستی هاي نظام بانکی کشور عدم توجه کافی به  با توجه به این

، در این پژوهش انواع استهاي غیر مالی ودر راس آن سرمایه فکري  شاخص

سرمایه ناملموس شامل سرمایه انسانی، ساختاري و مشتري را با توجه به 

رد منبع محور یعنی باارزش بودن، کمیاب بودن، غیر قابل هاي رویک شاخص

همچنین میزان بهره . جایگزینی و تقلید نا پذیري منابع مورد  ارزیابی قرار گرفت

هدف از . هاي فکري در خلق مزیت رقابتی بررسی شدها از سرمایهگیري بانک

نسانی، سرمایه ا(هاي ناملموس هاي سرمایهپژوهش حاضر، بررسی تأثیر سازه

ها بر عملکرد بر مزیت رقابتی و تأثیر نهایی آن) سرمایه ساختاري و سرمایه مشتري

  .هاي سطح شهر سنندج استبرتر بانک
 

  مرور ادبیات

  .شوددر این قسمت دیدگاه ها و مفاهیم مطرح شده در این پژوهش بررسی می

  دیدگاه منبع محور

ضوع صنعت منتشر شد در ادبیات در باب اهمیت مو) 1991(که مقاله روملت  زمانی

که عوامل مخصوص بنگاه که متفاوت از  مدیریت استراتژیک، اتفاق نظر در مورد این

ها دارند، افزایش  عوامل ساختاري هستند، بیشترین تاثیر را بر عملکرد داخلی شرکت

ت ادبیادر ). 2008؛ کاسمیدا، 2007؛ یلدریم و فیلیپاتس، 1988اوانوف و فورتیر، ( یافت

مینه سوابق استراتژیک دیدگاه منبع محور براي هدایت مطالعات انجام شده در ز

  . ها در صنعت بانکداري از پتانسیل باالیی برخوردار شد ثباتی عملکرد شرکت بی
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دست آوردن ه برداري از منابع شرکت به منظور ب هدف اصلی دیدگاه منبع محور بهره

؛ 1993؛ پتراف، 1991بارنی، ( استرد برتر مزیت رقابتی پایدار و دستیابی به عملک

  ). 1984ورنرفلت، 

این تئوري بر اساس . دیدگاه منبع محور در جستجوي شرح مزیت رقابتی پایدار است

چهار شاخص با ارزش بودن، کمیاب بودن ، غیر قابل جایگزینی و غیر قابل تقلید 

؛ 1991؛ گرانت، 1991بارنی، ( دهدبودن منابع سازمان را مورد بررسی قرار می

منابع در صورتی با ارزش هستند که شرکت را قادر  ).1984؛ ورنرفلت، 1993پتراف، 

سازي استراتژي هایی کند که بازار شرکت را به صورت کارا و موثر ارتقا  به پیاده

ند که رقباي بالقوه براي دستیابی به امنابع در صورتی کمیاب ).1991بارنی، ( دهد

ترین  مهم. )1991راملت، ( ها نباشندآنکردن قادر به تقلید یا جایگزین موقعیتی مشابه، 

که به معناي ناشناخته بودن مزیت رقابتی یک شرکت  استعامل عدم تقلید، ابهام علی 

دانش و داراي  ۀاگر منابع شرکت بر پای) 1993؛ پتراف، 1991راملت، ( باشد می

زیرا وابسته به طرز فکري  ؛دهد یپیچیدگی اجتماعی باشند ابهام علی بیشتر رخ م

؛ پتراف، 1992؛ ماهانی و پندین، 1991بارنی، ( باشند اي ویژه می خاص یا شیوه

برخی از محققین منابع دانشی را شرط اساسی رویکرد منبع محور  رو از این. )1993

  ).1996کننر و پراهلد، ( دانند می

کننر و پراهلد، ( بر رقبا الزم استایجاد منابع و عملکرد متفاوت، براي مقاومت در برا

اگر منابع از طریق کاهش هزینه براي شرکت مزیت رقابتی ایجاد کنند یا ). 1996

محصوالت و خدمات موجب افرایش ارزش ایجاد شده براي مشتري شوند، برتر از 

تمرکز اصلی تئوري ) 1993پتراف،  ؛1996س، دهیل و دی( منابع در اختیار رقبا هستند

 کنند ریق منابع ایجاد مزیت رقابتی میور شناسایی عواملی است که از طمنبع مح

   ).2007شیهان و فاس، (

هاي خاص این  تاریخچه صنعت بانکداري بیانگر این مطلب است که به دلیل ویژگی

 دسته صنعت تکرار حرکات رقبا آسان است و پایداري در مزیت رقابتی به سختی ب

  ).2004ویسنت و همکاران، -؛ زینگا1986بیهاید، ( آید می
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  رویکرد منبع محور و مزیت رقابتی سازمان

 ،افراد، ماشین آالت(ز منابع ملموس دیدگاه منبع محور سازمان را به صورت ترکیبی ا

گیرد و  در نظر می...) شهرت، مالکیت معنوي و مهارت،(منابع ناملموس  و...) تجهیرات 

در دیدگاه . گردند افزار و نرم افزار تقسیم می کند که منابع به دو دسته سخت بیان می

. گرددمنبع محور براي دستیابی به مزیت رقابتی بر منابع ناملموس تاکید بیشتري می

ستد بودن منابع ملموس به  و ها به دلیل قابل داد دلیل این امر آن است که شرکت

ند به موقعیتی مشابه توانند این منابع را خریداري کنند و به آسانی قادرهستمی راحتی

اما به  ؛)2007لین، ( منابع هستند برسند هاي رقیب که داراي اینبه موقعیت شرکت

ستد بودن این  و ها و ماهیت غیر قابل داد دلیل وابستگی منابع غیر ملموس به شرکت

مندي از هاي رقیب به راحتی قادر به دستیابی به موقعیت ناشی از بهرهمنابع شرکت

؛ 1989؛ دایریک و کول، 1980کیوس، ( باشندهاي موفق نمی ملموس شرکتمنابع غیر

  . )2003هلفت و پیتراف، 

دهد که به مدت  ها این امکان را می قابل جایگزین بودن منابع غیرملموس به شرکتغیر

بنابراین وجود  .)1991بارنی، ( طوالنی نسبت به رقبایشان ناهمگونی داشته باشند

 الزم می باشد هاهاي پایدار در عملکرد شرکت شرح تفاوت منابع غیرملموس براي

   .)1996هیل و دیدس، (

اگرچه دارایی ملموس مانند سرمایه مالی، ساختمان و ) 1978(آیتامی  به اعتقاد

باشد اما منابع واقعی تجهیزات براي عملیات و فعالیت شرکت الزم و ضروري می

هود مانند فرهنگ سازمانی، دانش، سرمایه هاي نامش براي ایجاد مزیت رقابتی، دارایی

نتیجه در دیدگاه منبع محور فهم سابقه در. باشد انسانی، شهرت و مهارت مدیریت می

عملکرد شرکت وابسته به مزیت رقابتی است که به نوبه ي خود از طریق کیفیت منابع 

  . گردد غیرملموس شرکت تعریف می

زارمحوري تأثیر بسیار مهمی بر دستیابی به معتقدند که با) 1390(فاریابی و همکاران 

آورد که شرکت به عملکردي مزیت رقابتی توسط شرکت این انتظار را به وجود می

عملکرد برتر بوسیله اصطالحات متعارفی مانند سهم بازار و سود . برتر دست یابد

   .)2000برادویج، ( شود گیري می اوري اندازه
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 ناملموس هاي رویکرد منبع محور و سرمایه

اي نیست و در هاي ناملموس از طریق رویکرد منبع محور، امر ساده بررسی سرمایه

رویکرد منبع محور و  .)2004وید و هالنت، ( باشد همه موارد نیز قابل استفاده نمی

توان در سلسله مراتبی طبیعی و یکسان قرار داد، زیرا  هاي ناملموس را می سرمایه

شود و هر دو در تقویت  ستراتژي شرکت مربوط میهاي ناملموس به ا سرمایه

رویکرد منبع محور موجب تبدیل . عملکرد شرکت و خلق مزیت رقابتی آن نقش دارند

پپرد و ( گردند هایی جهت افزایش ارزش سازمان می هاي ناملموس به خروجی سرمایه

  .)2004؛ وید و هالنت، 2001ریلندر، 

هاي منتهی به اهمیت  ها و شاخصه اسی ویژگیهاي ناملموس به بازشن تعریف سرمایه

ناملموس شرکت، منابع    اموال. )2004وید و هالنت، ( گردد استراتژیک منابع باز می

کنند ولی در  استراتژیک شرکت هستند که امکان ایجاد ارزش پایدار را ایجاد می

شود  ي میاین منابع منجر به منافع آتی بالقوه ا. باشند ها نمی دسترس تمامی شرکت

ها نیستند و با سایر منابع و رقبا قادر به تقلید آن که رقبا از دستیابی به آن عاجزند

انتقال در ها، قابل معامله یا  دلیل کنترل شرکت بر آن باشند وبه نیز  قابل جایگزین نمی

ها، حالتی غیر فیزیکی و  باشند و نظر به طبیعت ناملموس آن بازار عوامل تولید نمی

 حیات محدودي دارند ۀهاي مالی انعکاس ندارند و چرخ الی داشته، در صورتمغیر

   .)2012کمال و همکاران، (

  

  ارتباط بین عوامل مورد بررسی و عملکرد برتر در بانکداري

کارگیري ست که از طریق بهصنعت بانکداري به عنوان صنعتی معرفی شده ا

کران و بودي، ( اخته استبینی خودش را دگرگون س هاي غیرقابل پیش رهیافت

مهرا  .)1996بیهاید، ( باشد دستیابی به مزیت رقابتی دشوار میدر این صنعت  ).1996

ها به منظور ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در صنعت  پیشنهاد داد که بانک 1995در سال 

از . رقابتی خود قرار دهند هاي بانکداري، تئوري منبع محور را مبناي استراتژي

ه رویکرد منبع محور در مطالعات بانکداري پا به عرصه گذاشت، ارتباط بین ک زمانی

. ها و عملکردشان به وسیله تعدادي از محققین بررسی شدمنابع ناملموس بانک

هاي فناوري اطالعات و نیز پذیري زیرساختنشان داد که انعطاف) 1390(سیما خوش
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در برخی از مطالعات این . دارند مزیت رقابتی تأثیر شگرفی در ایجاد عملکرد برتر

ها حوزه، نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین منابع غیرملموس و عملکرد بهتر بانک

  .)2010لیو و همکاران، ( بود

  

  منابع گیري عملکرد و ساختار اندازه

با این  .گیري مورد استفاده در تحقیق باید معتبرو قابل اطمینان باشدهاي اندازهروش

دي غیر قابل مشاهده که متغیرهاي مستقل دیدگاه منبع محور تا حدو دلیل این حال به

راین خالقیت در طراحی بناب. ها سخت می باشدباشند اندازه گیري ان و ناملموس می

کنند گیري مناسب براي مطالعاتی که از دیدگاه منبع محور استفاده می روش اندازه

  .)2007، ویمیزآرمسترانگ و ش( بسیار حیاتی و مهم است

گیري  یم توسط مدیران ارشد براي اندازهدر این مطالعه از روش ارزیابی مستق

استفاده از مدیران ارشد به عنوان پاسخ دهندگان . عملکرد و منابع بانکی استفاده شد

؛ اسنو و 1997بومن و آمبروزینی، ( شایع است کلیدي در تحقیقات استراتژیک نسبتاً

یران ارشد با فرض داشتن توانایی براي شناسایی منابع مزیت مد. )1980هریبیناك، 

 .)1989آکر، ( باشند یار باالیی از قابلیت اطمینان میبسۀ رقابتی پایدار داراي درج

تعدادي . باشند مدیران ارشد تنها افراد واجد شرایط براي مدیریت منابع ناملموس می

راي ارزیابی منابع بانکی، مدیران منبع محور مرتبط با صنعت بانکداري، باز مطالعات 

به عنوان مثال رید وهمکاران در سال . اند دهنده انتخاب کرده را به عنوان پاسخ ارشد

ها براي بررسی اهمیت تغییرات منابع  از مدیران ارشد واحد منابع انسانی بانک 2009

. دندعملکرد بانک استفاده کر ن برآدر پاسخگویی به پویایی محیط زیست و تاثیر 

هاي بسیار زیادي  د که مدیریت منابع انسانی قابلیتباش تحقیقات بیانگر این مطلب می

  ).2005لیو و سواي، ( کند ها فراهم می براي موفقیت شرکت

براي بررسی استراتژي تعیین کیفیت خدمات و عملکرد  1995و جکسون در سال  رز

ریابی، بازده استفاده از در صنعت بانکداري، رهبري نسبی تکنولوژي، قابلیت بازا

هاي جز در ایالت متحده  منابع و کیفیت روابط مشتري را بوسیله مدیران ارشد بانک

  .ها پرداختند بندي کردند و به عبارتی به ارزیابی منابع ناملموس بانک رده
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مطالعه در ارتباط با رویکرد منبع محور در  15حدود  2009تا  1995هاي  در طی سال

مورد  5 هاي مالی، مورد از این مطالعات از مقیاس 6ي انجام شده است صنعت بانکدار

ي مالی و غیرمالی را براي هامورد نیز ترکیبی از مقیاس 4هاي غیرمالی و  مقیاس از

 .)2010لیو و همکاران، ( اند ها مورد استفاده قرار داده گیري عملکرد بانک اندازه

هاي غیرمالی براي ارزیابی  فقط از مقیاسمطالعات مبتنی بر رویکرد منبع محوري که 

هاي غیرمالی منجر به بهبود  عملکرد استفاده کردند فرض کردند که بهبود در مقیاس

در این مطالعات فرض بر این است که متغیرهاي غیرمالی . شود در نتایج مالی می

 لیو و همکاران،( ها مرتبط است عملکرد به طور مستقیم به سوداوري مداوم بانک

همچنین مطالعاتی که از هر دو شاخص مالی و غیرمالی را استفاده کردند از . )2010

در این . )1996کاپالن و نورتن، ( گیرند رهیافت کارت امتیازدهی متوازن نشات می

  .گیري عملکرد استفاده شد پژوهش از مقیاس مالی و غیرمالی براي اندازه

شود که تاثیر عوامل صنعتی بر روي  اگرچه در ادبیات دیدگاه منبع محور بیان می

هاست در بسیاري  ها به طور کلی کمتر از عوامل مربوط به سطوح بانک عملکرد بانک

یک عامل مهم در تعیین عملکرد  هنوز) عوامل صنعتی(از مطالعات عوامل خارجی 

بین، ( فاکتورهاي صنعتی مانند تمرکز جغرافیایی .)1997گاهان و پورتر،  مک( باشد می

هاي شرکت براي تولید  تاثیر مستقیمی بر توانایی )1981پورتر، ( شدت رقابت )1951

بنابراین تعدادي از مطالعات منبع محور در بانکداري از انداره دارایی  .سود دارند

ریچارد، ( هاي مقیاس در نتایج استفاده کردند براي کنترل تاثیر ساختار بانک و صرفه

  .)2007؛ لین، 2009؛ آوهنیمس، 2000

هاي دیگري نیز بکار در استفاده از دیدگاه منبع محور در صنعت بانکداري کنترل 

به عنوان مثال  گرفته شد که به روابط فرضی ساختارهاي مورد مطالعه بستگی داشت

هایی  در بررسی تاثیر تنوع فرهنگ در عملکرد بانک کنترل 2000ریچارد در سال 

هاي تابع، مانند تنوع جنسیت ،تنوع پرتفوي  ر بانکهاي بزرگ ب براي تاثیر منابع بانک

از سن کارکنان،  2009رید وهمکاران در سال . وام و گستره جغرافیایی بکار گرفت

تعداد کارمندان و حجم معامالت به طور متوسط در طی سه سال گذشته به عنوان 

  .متغیرهاي کنترل استفاده کردند
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  شناسی پژوهشروش

ها دف یک پژوهش کاربردي و از منظر شیوه گردآوري دادهپژوهش حاضر از نظر ه

جامعه پژوهش نیز کلیه رؤسا و . همبستگی قرار دارد-هاي توصیفیدر زمره پژوهش

باشد که به روش ر سنندج میهاي دولتی و خصوصی شهمدیران ستادي بانک

و  )در نظر گرفتن هر منطقه شهر سنندج به عنوان یک خوشه(اي گیري خوشه نمونه

انتخاب تعدادي شعب در هر منطقه به صورت تصادفی ساده، چارچوب نمونه انتخاب 

لذا با ) جامعه محدود(نفر بودند  210جا که تعداد کل جامعه مورد بررسی از آن. شد

 150نفر بود که از میان  132استفاده از جدول مورگان، تعداد نمونه موردنیاز برابر 

هاي پرسشنامه کامل بوده و جهت تجزیه و تحلیل 116پرسشنامه توزیع شده، تعداد 

  . آماري مورد استفاده قرار گرفت

ها به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته ابزار گردآوري داده

بدین منظور و به دلیل عدم دردسترس بودن پرسشنامه جامع براي هر . بوده است

هاي ناملموس از پرسشنامه استاندارد رمایهسه متغیر، به منظور سنجش متغیرهاي س

همچنین براي سنجش متغیر مزیت رقابتی از  .استفاده شده است) 2000( بونتیس

که در جامعه کارکنان بانک مورد بررسی قرار گرفته ) 1390(پرسشنامه حسینی 

همچنین براي سنجش متغیر عملکرد با استفاده از نظر . است، استفاده شده است

 76ده شاخص طراحی و سؤاالت مربوطه ارائه شد و در نهایت پرسشنامه خبرگان، 

نفر از اساتید  5ها در اختیار به منظور بررسی روایی، پرسشنامه. سؤالی طراحی شد

به منظور بررسی . ها اعمال گردیدمربوطه و خبرگان صنعت قرار گرفته و نظرات آن

اعضاي نمونه و معیار آلفاي کرونباخ  پایایی پرسشنامه نیز از نتایج  به دست آمده از

آزمون و نیز تعداد سؤاالت هر متغیر استفاده شده است که نتایج مربوط به این پیش

  .ارائه شده است 1در جدول 
  

  نتایج آلفاي کرونباخ پرسشنامه پژوهش -1جدول 
  مقادیر آلفاي کرونباخ  تعداد سؤاالت  متغیر

  842/0  16  سرمایه انسانی
  814/0  16  تاريسرمایه ساخ

  874/0  17  سرمایه مشتري
  933/0  49  سرمایه نامشهود

 878/0  17  مزیت رقابتی
  899/0  10 عملکرد برتر

 94/0  76 کل پرسشنامه
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 فرضیات و مدل مفهومی پژوهش

داري بر خلق مزیت رقابتی در سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنا: فرضیه اول

 .هاي سطح شهر سنندج دارد بانک

سرمایه ساختاري تأثیر مثبت و معناداري بر خلق مزیت رقابتی در : ه دومفرضی

 .هاي سطح شهر سنندج داردبانک

داري بر خلق مزیت رقابتی در سرمایه مشتري تأثیر مثبت و معنا: فرضیه سوم

  .هاي سطح شهر سنندج دارد بانک

هاي سطح مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداري بر عملکرد در بانک: فرضیه چهارم

  .شهر سنندج دارد

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

  ها یافته

شناختی پرسشنامه که شامل جنسیت، سن، مدرك نتایج مربوط به متغیرهاي جمعیت

تحلیل  SPSS20افزار آماري تحصیلی و سابقه کاري در بانک هستند با استفاده از نرم

گونه که همان. رائه شده استا 2نتایج مربوط به این متغیرها در جدول . است شده

ها داراي مدرك مشخص است به دلیل پست باالي مدیران مورد بررسی، بیشتر آن

  .سال هستند 15لیسانس و سابقه کاري بیش از 

  

  شناختی پژوهشنتایج مربوط به متغیرهاي جمعیت -2جدول 
    فراوانی      شاخص
    مرد  زن    جنسیت

    19%  81%    
  سال به باال 60  سال 45-60  لسا 30-45  سال 30زیر   سن

  80/7%  10/62%  70/26%  40/3%  
  لیسانس و دکتريفوق  لیسانس  دیپلمفوق  دیپلم  مدرك تحصیلی

  6/2%  50/15%  30/73%  60/8%  
  سال 15بیشتر از   سال 10-15  سال 5-10  سال 5زیر   سابقه کاري

  30/4%  50/9%  90/31%  30/54%  

 سرمایه انسانی

 عملکردبرتر

 سرمایه مشتري

 سرمایه ساختاري مزیت رقابتی
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بررسی وضع موجود متغیرهاي اصلی پژوهش میانگین نمرات این همچنین براي 

  . ارائه شده است 3ها در جدول متغیرها و نیز انحراف معیار آن

  

  نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرها -3جدول 

  انحراف معیار  میانگین وضع موجود  متغیرها

  01/24  37/3  سرمایه ناملموس

  27/7  39/3  عملکرد برتر

  48/9  52/3  مزیت رقابتی

  

  تحلیل عاملی تأییدي و آزمون برازش مدل

 شروع 1چندگانه هايشاخص موضوع با ساختاري معادالت مدل بحث به ورود جرقه

 هایی فرضیه آزمون براي جامع آماري رویکرد یک ساختاري معادالت مدل. شد

هویل، (باشد  می 3مکنون متغیرهاي و 2شده مشاهده متغیرهاي بین روابط دربارة

 در را نظري هايمدل بودن قبول قابل توانیم می رویکرد این طریق از). 1995

 آزمون آزمایشی غیرآزمایشی، همبستگی، هاي داده از استفاده با خاص هاي  جامعه

به بررسی بارهاي  AMOS18افزار در پژوهش حاضر نیز با استفاده از نرم .کرد

نتایج بارهاي عاملی مربوط به . رداخته شده استعاملی و آزمون فرضیات پژوهش پ

ارائه شده است که البته این  2تحلیل عاملی تأییدي متغیر سرمایه انسانی در شکل 

بارهاي عاملی بایستی همراه با مقادیر بحرانی مربوط به هر سؤال مدنظر قرار گیرد، 

قرار گیرد، ) 96/1تا  -96/1بین (به طوري که بار عاملی هر سؤالی که در دامنه رد 

بایستی آن سؤال را از مجموعه سؤاالت پرسشنامه حذف کرد که در مورد این متغیر 

آن به دلیل قرار داشتن مقدار بحرانی این سؤال در دامنه رد، از ) H_12(ام 12سؤال 

  .مجموعه سؤاالت پرسشنامه حذف شده است

                                                           
1. Multiple 
2. Observed 
3. Latent 
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  انینتایج مربوط به بارهاي عاملی متغیر سرمایه انس -2شکل 

  

 3نتایج مربوط به بارهاي عاملی مربوط به متغیر سرمایه ساختاري نیز در شکل 

ارائه شده است که با مدنظر قرار دادن مقادیر بحرانی مربوط به هر سؤال مشخص 

به دلیل قرار داشتن مقدار بحرانی آن در ) H_16(ام این متغیر 16شود که سؤال می

  .شود بایستی از سؤاالت حذفدامنه رد، می

  
  نتایج مربوط به بارهاي عاملی متغیر سرمایه ساختاري -3شکل



  

  خلق مزیت رقابتی  منبع محور پایدار براي نظام بانکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآرام یونسی و همکاران  دل

123 

 

ارائه شده است که با  4بارهاي عاملی مربوط به متغیر سرمایه مشتري نیز در شکل 

ام مربوط 13شود که سؤال مدنظر قرار دادن مقادیر بحرانی این سؤاالت مشخص می

  .شود، حذف می)ر دامنه ردبه دلیل قرار داشتن مقدار بحرانی د(به این متغیر 

  
  نتایج مربوط به بارهاي عاملی مربوط به متغیر سرمایه مشتري -4شکل 

مقادیر بحرانی مربوط به سؤاالت دو متغیر مزیت رقابتی و عملکرد برتر نیز نشان 

مقادیر بحرانی مربوط . شونددهد که هیچ یک از سؤاالت این دو متغیر حذف نمیمی

 .ارائه شده است 6و  5هاي شکل به این دو متغیر در

 
 نتایج مربوط به بارهاي عاملی متغیر مزیت رقابتی -5شکل
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 بارهاي عاملی مربوط به متغیر عملکرد برتر -6شکل 

  

هاي تحلیل عاملی هاي برازش مدل براي تک تک خروجیمقادیر مربوط به آماره

هاي از این رو برازش مدلتأییدي متغیرهاي پژوهش در دامنه قابل قبول قرار داشتند 

  .تحلیل عاملی ارائه شده در حد مطلوبی قرار دارد

  

  بررسی نرمال بودن متغیرها 

بودن بایستی وضعیت نرمال یا غیرنرمالهاي آماري میپیش از انجام سایر آزمون

بایستی از شود که میها مورد بررسی قرار گیرد و متعاقب آن مشخص میداده

بدین منظور از . هاي ناپارامتریک استفاده کردیک و یا آزمونهاي پارامترآزمون

استفاده شده است که نتایج  SPSS20افزار اسمیرنف در نرم- آزمون کولموگروف

دهد طور که نتایج نشان میهمان. ارائه شده است 4مربوط به این آزمون در جدول 

داري طح معنیکلیه متغیرهاي مورد بررسی در فرضیات پژوهش به دلیل داشتن س

هاي پارامتریک را ، نرمال هستند که این امر امکان استفاده از آزمون05/0بیشتر از 

  .کندفراهم می
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  نتایج مربوط به نرمال بودن یا غیرنرمال بودن متغیرها -4جدول 

  وضعیت  داريسطح معنی  اسمیرنف-مقدارکولموگروف  متغیرها

  نرمال  088/0  88/65  سرمایه انسانی

  نرمال  462/0  44/55  مایه ساختاريسر

  نرمال  966/0  79/57  سرمایه مشتري

  نرمال  909/0  11/179  هاي ناملموسسرمایه

  نرمال  600/0  93/59  مزیت رقابتی

  نرمال  370/0  91/33  عملکرد برتر

  

پس از بررسی بارهاي عاملی و نیز مقادیر بحرانی هر سؤال و نیز مقادیر مربوط به 

 بیش. پردازیمهاي برازش مدل پژوهش میرها، به بررسی شاخصنرمال بودن متغی

 AMOS خروجی در ها آن اغلب که است شده معرفی مدل برازش شاخص سی از

استفاده  5شده در جدول هاي ارائهدر پژوهش حاضر از شاخص .شوند می گزارش

ور دهد که به طهاي برازش نشان میبه طور کلی دامنه هر یک از شاخص. شده است

  .شده از برازش مطلوبی برخوردار استکلی مدل ارائه

  

 مقادیر مربوط به برازش مدل اصلی پژوهش -5جدول 

هاي  شاخص

  برازش
NFI CFI  IFI  RFI  GFI  AGFI  RMR  ᵡ2/df 

  معادل فارسی

شاخص 

شده  نرم

  برازندگی

شاخص 

برازش 

  تطبیقی

شاخص 

برازندگی 

  فزاینده

شاخص 

نیکویی 

  نسبی

شاخص 

نیکویی 

  شبراز

شاخص نیکویی 

برازش اصالح 

  شده

ریشه 

میانگین 

  باقیمانده

 -  

دامنه قابل 

  قبول
  1نزدیک   <90/0  1نزدیک   <90/0  <90/0  <80/0

نزدیک 

  صفر
3>  

مقدار کلی به 

  دست آمده
96/0  96/0  96/0  86/0  93/0  67/0  067/0  42/2  

  

پس از بررسی سؤاالت پرسشنامه و برازش مدل مفهومی پژوهش به بررسی 

نتایج مربوط به . یات پژوهش با استفاده از مدل مسیر پرداخته شده استفرض

  .ارائه شده است 7شده در پژوهش در شکل فرضیات ارائه
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  ضرایب استاندارد مربوط به فرضیات پژوهش -7 شکل

  

ارائه شده است که نتایج  8مقادیر بحرانی مربوط به مسیرهاي پژوهش در شکل 

هاي ثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی در بانکحاکی از عدم تأیید تأثیر م

به دلیل قرار داشتن مقدار بحرانی این مسیر در ناحیه رد (سطح شهر سنندج دارد 

  .اندشده مورد تأیید قرار گرفتهسایر فرضیات ارائه). فرضیات

  
  مقادیر بحرانی و ضرایب استاندارد مربوط به فرضیات پژوهش -8شکل 

  

  گیري نتیجه بحث و

انسانی،  سرمایه(هاي ناملموس هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر سرمایه

ها بر بر خلق مزیت رقابتی و تأثیر نهایی آن) سرمایه ساختاري و سرمایه مشتري

براي بررسی میزان تأثیر . باشدهاي سطح شهر سنندج میعملکرد برتر در بانک

 4ها بر عملکرد برتر قابتی و تأثیر نهایی آنهاي ناملموس بر خلق مزیت رسرمایه

گیري از تکنیک  ت آمده و بهرههاي به دسفرضیه مطرح شد و با استفاده از داده
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نتایج . سازي معادالت ساختاري، فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت مدل

 شده موردپژوهش نشان داد که به جز فرضیه اول پژوهش، مابقی فرضیات مطرح

هاي نامشهود، سرمایه مشتري با هاي سرمایهدر میان مؤلفه. اندقرار گرفتهتأیید 

از طرفی . بیشترین تأثیر را بر خلق مزیت رقابتی داشته است 53/0ضریب استاندارد 

تواند نکات جالب می) 70/0نزدیک به (تأثیر بسیار باالي مزیت رقابتی بر عملکرد برتر 

شهایی و . نعت بانکداري به همراه داشته باشدتوجهی را براي مدیران و فعاالن ص

ها نیز در بررسی که در مورد تاثیر سرمایه فکري بر عملکرد بانک) 1389(همکاران 

داشت به این نتیجه دست یافتند که در میان اجزاي سرمایه فکري، سرمایه مشتري 

 دهد می نشان امر شواهد به طورکلی،. ها داردبیشترین تاثیر را بر عملکرد بانک

 کند،می عمل فکري سرمایه در فرآیند واسطه و پل یک عنوان به که مشتري سرمایه

که پژوهش با توجه به این .بازاري است ارزش به فکري سرمایه تبدیل در اصلی عامل

حاضر در صنعت بانکداري صورت گرفته است، نتایج به دست آمده از این بخش 

چه دولتی و چه (هاي کشور کثر بانکشعار اصلی ا. چندان دور از ذهن نیست

باالي این ذهنیت به مدیران رده همیشه حق با مشتري است، از این رو، )خصوصی

همچنین . ها در فرضیات پژوهش نمایان شده استها نیز منتقل شده و این دیدگاهبانک

ن دهد که داشتتأیید تأثیر بسیار باالي مزیت رقابتی بر عملکرد برتر بانک نشان می

تواند نقش کلیدي در عملکرد برتر یک بانک داشته باشد و از مزیت رقابتی چقدر می

ترین متغیر مؤثر بر مزیت رقابتی تعیین شده جا که سرمایه مشتري به عنوان مهمآن

است لذا در صورتی که بانکی بتواند مزیت رقابتی خود را بر اساس مشتریانش بنا 

  .عی را براي خود در صنعت بانکداري ایجاد نمایدتواند جایگاه بسیار رفیمی ،نهد

هاي سطح شهر سنندج رد در این پژوهش تأثیر سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی بانک

شاید بتوان دلیل این امر را به دیدگاه مدیران مورد بررسی مرتبط دانست . شده است

ها بیشتر از نکبدین منظور که به دلیل شرایط اقتصادي فعلی، مدیران رده باالي با

که به فکر جذب نیروهاي انسانی متخصص به منظور بهبود مزیت رقابتی خود این

هاي بیشتر و نیز برقراري رابطه مطلوب با باشند به فکر جذب سرمایه و آورده

ها هستند که مؤید این امر نیز تأیید هر دو هاي آنمشتریان به منظور جذب سرمایه

 .ري و سرمایه مشتري بر خلق مزیت رقابتی پایدار استفرضیه تأثیر سرمایه ساختا
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ها این نتیجه پس از ارائه نتایج حاصل شده به خود مدیران پاسخگو نیز توسط آن

به عبارت دیگردر زمان انجام پژوهش به دلیل نبودن سرمایه . مورد تأیید قرار گرفت

فتار شهروندي انسانی آموزش دیده و ماهر و عدم وجود شرایط الزم براي بروز ر

مسئله سرمایه انسانی چندان مورد توجه مدیران به  بانک، سازمانی توسط کارکنان

جا که پژوهش حاضر بخشی از از طرفی از آن. منظور خلق مزیت رقابتی نبوده است

جامع صورت گرفته با  بوده است، در بخش دیگري از بررسییک مطالعه جامع 

هاي نامشهود مورد توجه قرار بندي سرمایهبهمراتبی، رتاستفاده از تحلیل سلسه

گرفته است که نتایج نشان داده است سرمایه انسانی با فاصله زیاد نسبت به دو 

ها بوده ترین سرمایه مدنظر مدیران بانکاهمیتسرمایه نامشهود دیگر به عنوان کم

  .است

زیر را ارائه  کاربردي هايتوان پیشنهادس نتایج حاصل شده میبه طور کلی بر اسا

  :دکر

توجه به استراتژي رهبري هزینه براي کسب مزیت رقابتی با توجه به اوضاع  .1

 .اقتصادي کشور و نیز ارائه راهکارهایی در جهت عملی ساختن اقتصاد مقاومتی

جا که میانگین نمره این  از آن(ها هاي ناملموس بانکتوجه بیشتر به سرمایه .2

 .هابه منظور خلق مزیت رقابتی پایدار در بانک) ها تقریباً متوسط استسرمایه

هاي مناسب فناوري اطالعات در بستر بانکداري الکترونیکی برقراري زیرساخت .3

 .هابانک

هایی در جهت کسب رضایت و در نتیجه وفاداري بیشتر مشتریان طراحی برنامه .4

 .هابانک

 .خش به تفکیکها و ارائه راهبردهاي متناسب با هر ببندي مشتریان بانکبخش .5

هاي جدید در راستاي کسب منابع فکري کمیاب و در نتیجه توجه جدي به ایده .6

  .هاکسب مزیت رقابتی پایدار براي بانک

در مرور تحقیقات مبتنی بر دیدگاه منبع محور در بانکداري هیچ مطالعه ایی یافت نشد 

که متغیرهاي  یدر حال ،که تاثیر متغیرهاي کالن اقتصادي را در نظر گرفته باشند

توانند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کالن از جمله تورم و چرخه کسب وکار نیز می

توانند با در نظر گرفتن تحقیقات آتی می پس محققان در  .ها بگذاردعملکرد کلی بانک



  

  خلق مزیت رقابتی  منبع محور پایدار براي نظام بانکی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآرام یونسی و همکاران  دل

129 

 

متغیرهاي اقتصاد کالن از جمله تورم و چرخه کسب وکار به عنوان متغیر کنترل، 

همچنین در . ها  مورد بررسی قرار دهندرا بر عملکرد کلی بانکتاثیر این عوامل 

پژوهش حاضر صرفاً مدیران رده باال و به طور خاص در سطح شهر سنندج مورد 

ها و حتی توان کلیه کارمندان بانکهاي آتی میبررسی قرار گرفت که در پژوهش

ق و بررسی نظرات کارمندان سایر صنایع کشورمان را مدنظر قرار داد و از این طری

تعداد بیشتري از کارمندان و مدیران، قابلیت تعمیم پژوهش حاضر را بهبود بخشید و 

توان به بررسی مزیت رقابتی و نیز عملکرد هاي آتی میدر نهایت در پژوهش

  .هاي دولتی و خصوصی پرداختها به تفکیک بانکسازمانی بانک
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