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 چکیده

دربانکهای پذیرفته شده بورس بازده سهام  با وساختاریشاخص های سرمایه انسانی رابطه  پژوهش تعیینهدف این 

ازپرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن داده های مربوط به اولویت بندی  برای گردآوری .می باشداوراق بهادارتهران 

سیستمهای طراحی ، یکی از جامع ترین AHPوبا استفاده از تکنیک . اولین باردرکانادا تهیه واجرا شده، استفاده شده است

اولویت بندی معیارهای مهم شاخص های سرمایه  ضمن فرموله کردن مسأله، ،معیارهای چند گانه شده برای تصمیم گیری با

لحاظ بازده مورد بررسی  از بانکهارتبه  ،ازده سهام ازطریق مطالعات اسنادیبرای تهیه اطالعات مربوط به ب .فکری بررسی گردید

خبرگان شاغل دربانکهای بورس اوراق  وجامعه آماری شامل کارشناسان و2333سال  پژوهشنی قلمرو زما .قرارگرفت

سرمایه فکری دربانکهای پذیرفته شده بورس اوراق نشان می دهد باالترین میزان رتبه  پژوهشنتایج . بهادارتهران  میباشد

فقط شاخص مربوط به سرمایه  از لحاظ ارتباط شاخصها،بوده وه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری به ترتیب مربوط ب بهادارتهران

 .بازده سهام میباشد دارای ارتباط مستقیم و معنی دار با(بهبود نسبت درآمدبه هزینه )ساختاری

 ، فرایند تحلیل سلسله مراتبیسرمایه انسانی، سرمایه ساختاری ،فته شده بورس اوراق بهادار تهرانبانکهای پذیر: کلید واژه
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 مقدمه

از ارجحیت بیشتری برخوردار شده ... امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آالت و 

است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت 

در حال توسعه  عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای ،0590تا اوایل دهه  .(2002 سیتارامان،) .رقابتی سازمان ها نام برده می شود

در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با . را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند

این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و . توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند

اما امروزه روشن شده کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین  .سیاسی این قبیل کشورها می شد

حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و 

ثروت و رشد و ارزش آفرینی عمدتاً از داراییهای نامشهود در اقتصاد نوین، تولید . در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند

صنعت بانکداری به دلیل ویژگیهایی که دارد . لذا، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی است. سرچشمه می گیرد( فکری)

و جهانی سازی  در سالهای اخیر صنعت بانکداری تحت تأثیر آزادسازی مالی. باید در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند

تغییرات قابل توجهی را در محیط کسب و کار خود بدست آورده که این تغییرات با رقابت شدید ترکیب شده و فشار زیادی را 

برای صنعت بانکداری چگونگی استفاده از فنون مدیریت دانش به منظور اندوختن سرمایه فکری در . بر بانک ها وارد آورده است

 . ال تغییر ضروری استیک محیط به شدت در ح

،چون سرمایه انسانی وساختاری در بانکها نسبت به ازبین شاخصهای سرمایه فکری  انجام شده باتوجه به مطالعات 

 پرداخته ایمسرمایه انسانی وساختاری   بنابراین در این مقاله ما به بررسی دو ه،سرمایه مشتری بیشتر مورد توجه بود

سرمایه ا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم شاخص های در این تحقیق سعی شده است ب

با بازده سهام در بانکهای پذیرفته شده بورس تهران گامی مهم در این  آنهادر بانک ها وهمچنین ارتباط  انسانی وساختاری 

 . خصوص برداشته شود

 پژوهشپیشینه مبانی نظری و 

خود تحت عنوان یک مدل ارزیابی جدید برای سرمایه فکری براساس  پژوهشدر  ،(2009) چنشن تای و تونگ 

با روش تکنیک  tuple-2محاسبات متغیر زبانی یک مدل جدید را برای ارزیابی سرمایه فکری بوسیله ترکیب رویکرد فازی، 

در این . ارائه کرده و برای شرکت های پیشرفته تخصصی در تایوان آزمون کرده اند (MCDM)تصمیم گیری چند متغیره 

با استفاده از پرسشنامه چند متغیره و با دو طیف مجزا داده ها را جمع آوری و با استفاده از مدل های برنامه ریزی  پژوهش

خود تحت عنوان  پژوهشدر  ،(2002) و هانکوک تان، پلومن .فازی، اجزای سرمایه فکری را در شرکت ها اندازه گیری نمودند

شرکت  090با تمرکز بر آسیا و کسب اطالعات  (0551)سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها ابتدا با استفاده از مدل پولیک 

ارتباط سه ( برای آنالیز داده ها) PLSو با استفاده از آزمون آماری  2002تا  2000عمومی در بورس سنگاپور بین سالهای 

شرکت ها براساس بازده حقوق صاحبان ( عملکرد)با بازده مالی ( سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی)بخش 

را مورد سنجش قرار دادند نتایج حاکی از آن است که اوالً بین سرمایه فکری  (ASR)و بازده کل سهام عادی  (ROE)سهام 

بازده مالی فعلی و آتی شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ثانیاً تاثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها شرکت و 

 .در صنایع مختلف متفاوت می باشد
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یک روش برای که هدف آن ارائه فازی،  AHPاولویت بندی شاخص های سرمایه انسانی با  در مقاله ای تحت عنوان 

استعداد، ادغام استراتژیک، )ویژگی اصلی  9بهبود کیفیت و اولویت بندی شاخص های سرمایه انسانی می باشد که در این مدل 

مدل پیشنهادی می تواند برای هر کشوری . زیر شاخص تعریف شده است 20و ( تناسب فرهنگی و مدیریت دانش و رهبری

نتایج نشان می دهد که ایجاد . ل نتایج بدست آمده سرمایه انسانی را در ترکیه نشان می دهدمورد استفاده قرار گیرد با این حا

نتایج با استفاده از دانش، شاخص مهارت کارکنان، به اشتراک گذاری و گزارش دانش و نرخ جانشینی برنامه های آموزشی از 

 (2002،و بسکث و کاهارامن بوزا بورا ).مهمترین شاخص های اندازه گیری سرمایه انسانی می باشد

به بررسی تاثیر  "فکری و عملکرد شرکت هادر یک مطالعه تجربی در صنایع داروسازییه سرما"با عنوان  یپژوهشدر 

بازده حقوق صاحبان  (ROA)شرکت داروسازی پرداختند که عملکرد شرکت ها را بازده دارایی  035سرمایه فکری بر عملکرد 

نامیدند که نتایج حاکی از این بود که رابطه معنی داری بین اجزای  (beta)و ریسک  (ROI)بازده سرمایه گذاری  (ROE)سهام 

با نام بررسی روابط میان اجزای  یپژوهشنیز در و .،(2001 ،برام هانکر و دیگران)سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها وجود دارد 

سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت تهران به بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد بانک ملت تهران 

نشان داد که  پژوهشاین .. از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری می باشد پژوهشاین . ندپرداخت

زای سرمایه فکری روابط متقابل نسبتاً قوی وجود داشته است ولی این سرمایه ها هیچ گونه تاثیری بر روی عملکرد بین اج

با عنوان سنجش  ی پژوهشدر و .(0319،حمیدرضا یزدانی و دیگران)سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است 

ساله  2ازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار براساس داده های سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش ب

پنج روش سنجش پیشنهادی در محاسبه سرمایه  0312الی  0321 شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های

درصد، روش پیشنهادی  59نتایج آزمون آماری بیانگر آن است که در سطح اطمینان . ه شده استفکری را مورد آزمون قرار داد

همبستگی باال و معناداری را با ارزش سهام شرکت و صنایع بورس اوراق ( درصد 52با ضریب همبستگی باالی )چهارم و پنجم 

بهادار تهران نشان داده اند و با توجه به مقدار ضریب تعیین باالتر نسبت به سه روش اول، دوم و سوم از توان تبیین بهتری 

باعنوان ارزیابی واولویت بندی شاخص های سرمایه فکری و ی پژوهشدر  .(0311،صغر انواری رستمی و حسن سراجیا ) برخوردارند

سه جز سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه  (AHP)مقایسه ی آن دربانکهای دولتی وغیردولتی با استفاده از تکنیک 

مشتری به عنوان اجزاء اصلی سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی مدنظر قرار گرفته و اولویت هر یک از آنها مشخص 

بهتر بوده و اثرات  های دیگر به عملکردسرمایه انسانی در هر دو نوع بانک به دلیل اینکه عامل تبدیل سرمایهشدو نتیجه اینکه 

 .(2331رادکلی، احمدشریفی) باشددهد از اولویت باالیی برخوردار میآنها را به جامعه نشان می

 

 پژوهشفرضیه های 
 .بین شاخصهای سرمایه انسانی در بانکهای پذیرقته شده بورس اوراق تهران و بازده سهام ارتباط وجود دارد

 .بانکهای پذیرقته شده بورس اوراق تهران و بازده سهام ارتباط وجود داردبین شاخصهای سرمایه ساختاری در 

 

 

 پژوهش روش

آوری  جمع وهم به روش اسنادی به روش میدانیهم است و اطالعات مورد نیاز  همبستگی رابطه ای پژوهشبا توجه به اینکه این 

به منظور استفاده از پرسشنامه ابتدا . استفاده شده است بونتیس شده است ، لذا برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه

، "صنعت  "، "سازمان  "های آن به فارسی ترجمه شد و برای انطباق با صنعت بانکداری ایران، برخی اصطالحات نظیر کلمات  گویه
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ا با هدف مشخص شدن شاخصهای شاخصه. جایگزین گردید "عملیات  "و  "بخش "، "بانک  "ترتیب با کلمات  به "معامله  "و 

پذیرفته شده بانکهای باشند، بین متخصصان و خبرگان  بندی سرمایه فکری در بانکها مناسب می که برای سنجش و رتبه مرتبطی 

ازبین شاخصهای ارائه شاخص  00پس از بررسی نتایج این مرحله، بر اساس نظر خبرگان . توزیع شدبورس اوراق بهادارتهران در

های مرتبطی که برای سنجش  به عنوان شاخص ، ،(2000) بونتیس ،(0552)وهمکاران روس(2002) نن وهمکاراچ توسطشده 

نفر از متخصصین و خبرگان  09این پرسشنامه در بین )باشند، انتخاب گردید  ها مناسب می در بانک سرمایه انسانی وساختاری 

شاخص مربوط به  9شاخص،  00از این ( های مناسب انتخاب کردند شاخص را به عنوان شاخص 00توزیع شد که اکثر آنها این 

و  پژوهشدر مرحله دوم ، به منظور دست یافتن به اهداف . باشد شاخص مربوط به سرمایه ساختاری می 9سرمایه انسانی، 

 شاخص به دست آمده 00دیده که در آن ای تهیه گر نظران ، پرسشنامه خبرگان و صاحب توسط ،پژوهشپاسخگویی به سواالت 

 .قرار گرفت بانکهاوممتاز2درجه اتشعبدر  کارشناسان دارای تحصیالت عالیهادر اختیار  بندی شاخص جهت رتبه

شیوه امتیازبندی با استفاده از . تنظیم شده است AHPای جدول ماتریس  گزینه 3ها به صورت  هر یک از پرسشنامه

 .بترتیب زیر است AHPماتریس 
های پرسشنامه گزینه  

 امتیاز

 

 نام عامل

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 کامالً نسبتاً کامالً نسبتاً  نسبتاً کامالً نسبتاً کامالً

5 1 2 1 9 2 3 2 0 

 

 و نحوه اندازه گیری آنها پژوهشمتغیرهای 

 :متغیراول-2

ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شامل سرمایه انسانی شامل : (HC)سرمایه انسانی  -

  :عبارتند از پژوهشدراین های آن شایستگیها و طرز فکرهای کارکنان است که زیر شاخص
  (2331، روس و همکاران)درصدکارکنان دارای تحصیالت عالیه 

 (2331،روس و همکاران)ساعات صرف شده برای توجیه کارکنان 

   (1002،همکارانچن و )نسبت سطوح کارکنان 
 (1002،چن و همکاران)ساعت آموزش هر کارمند 

     (1002،چن و همکاران)بازده هر کارمند                                                                                                                                     
ها، سرمایه ساختاری شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است که شامل پایگاه داده:  (SC)سرمایه ساختاری  -

دراین های آن دهد که زیر شاخصاست که به سازمان ارزشی فراتر می... چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و 

 :عبارتند از پژوهش

 (2331، مکارانروس و ه)نسبت هزینه های اداری به کل در آمد 
 (                        1000 ،بونتیس) باالترین در آمد به ازای هرکارمند                        
 (      2331، روس و همکاران)تعدادراه حل ها، محصوالت و فرایندهای جدید 

 (1000،بونتیس) بهبود نسبت درآمد به هزینه 
  (    1000،بونتیس) افزایش درآمد به ازای هر کارمند                                                                        

 بازده سهام: دوممتغیر -3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

منظور از بازده کل سهام مجموعه مزایای است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد،مجموعه این مزایا شامل موارد ذیل 

 :است

تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم )افزایش قیمت سهام درآخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی مورد محاسبه   -2

 (.شرکت

 .سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می گردد -1

 .به ارزش است مزایای ناشی ازحق تقدم خرید سهام که قابل تقویم   -3

 .مزایای ناشی از سود سهمی یا سهام جایزه -2

 
0352بورس اوراق بهادارتهران مربوط به سال مالی پذیرفته شده رتبه بانکهایمیزان بازده واقعی سهام و  

 

 

 

 

 

 

 

 

ه شیوه آزمون فرضی :پژوهش های

جهت آزمون فرضیه  استفادهAHPازروش 

اینکه جهت انجام  باتوجه به شده و

در .گرفته است صورتAHPروش  طی مراحل زیر به  رتبه بندی شاخصهافرضیه نیاز به رتبه بندی شاخصها میباشد،بنابراین 

پس از اولویت بندی بانکها از لحاظ بازده سهام وتعیین رتبه بانکها هم از لحاظ فرضیه جهت تحلیل و بررسی  پژوهشاین 

در بانکها  سرمایه انسانی وساختاریو هم از لحاظ بازده سهام جهت بررسی ارتباط بین شاخص های  سرمایه انسانی وساختاری 

و در سطح اطمینان  SPSSاین آزمون از طریق نرم افزار آماری . ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده خواهد شداز ،وبازده سهام 

 .اجرا می شود% 39

 :به صورت زیر تعریف می گردد هااین آزمونفرض آماری برای 

.                    و بازده سهام ارتباط وجوددارد سرمایه انسانی وساختاری بین شاخصهای                

.                    وجودنداردو بازده سهام ارتباط سرمایه انسانی وساختاری بین شاخصهای           

 

 پژوهش یافته های

-تریسوزن نسبی ما AHPبااستفاده ازمدل در بانکها،سرمایه انسانی وساختاری های اجزا با شناسایی و انتخاب شاخص

نهایی هر گزینه با تلفیق وزنهای نسبی محاسبه و سپس جهت محاسبه سازگاری اعداد، از های زوجی و وزن های مقایسه

 بورس تهرانبانکهای درسرمایه انسانی وساختاری های هایت رتبه بندی شاخصاستفاده شده و در ن (CR)محاسبه نرح سازگاری 

 .انجام پذیرفت

 بانک بازده سهام رتبه

22 انصار 

11 پارسیان 

 کارآفرین 

3 پست بانک 

 سینا 

 پاسارگاد 

 ملت 

 تجارت 

 اقتصادنوین 

 صادرات 
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 ورتبه آنهابراساس بازده سهامانسانی وساختاری   تعدیل شاخصهابراساس سرمایه -2 جدول

 

 بانک

درصدکارکنان دارای 

 تحصیالت عالیه

ضریب عامل 

انسانی  سرمایه

 وساختاری  

تحصیالت عالیه تعدیل درصدکارکنان دارای 

 بازده سهام انسانی وساختاری   شده براساس عامل سرمایه

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 0.07852 0.1371 %50 ملت

 8 24.1 0.053772 0.1371 %32 تجارت

 10 12.6 0.064437 0.1371 %47 صادرات

 6 32.7 0.2381 0.1371 %100 پاسارگاد

 2 63.4 0.115164 0.1371 %84 پارسیان

 5 39.4 0.097341 0.1371 %71 سینا

 3 50.2 0.091486 0.1371 %66 کارآفرین

 1 133 0.086373 0.1371 %63 انصار

 9 22.9 0.116535 0.1371 %85 اقتصادنوین

 4 45.9 0.104196 0.1371 %76 پست بانک

 

 

 

 بانک
نسبت هزینه های 

 اداری به کل درآمد

ضریب عامل 

انسانی  سرمایه 

 وساختاری  

نسبت هزینه های اداری به کل درآمد تعدیل شده 

انسانی وساختاری   براساس عامل سرمایه  بازده سهام 

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 0.033115 0.0895 %37 ملت

 8 24.1 0.04475 0.0895 %50 تجارت

 10 12.6 0.0054058 0.0895 %6.04 صادرات

 6 32.7 0.00639925 0.0895 %7.15 پاسارگاد

 2 63.4 0.005728 0.0895 %6.40 پارسیان

 5 39.4 0.0079655 0.0895 %8.90 سینا

 3 50.2 0.0081087 0.0895 %9.06 کارآفرین

 1 133 0.039917 0.0895 %44.60 انصار

 9 22.9 0.0067483 0.0895 %7.54 اقتصادنوین

 4 45.9 0.00598755 0.0895 %6.69 پست بانک

 

 
 

 

 بانک

تعداد راه حل 

ها،محصوالت 

 وفرآیندهای جدید

ضریب عامل 

انسانی  سرمایه 

 وساختاری  
تعداد راه حل ها،محصوالت وفرآیندهای جدید تعدیل شده براساس 

انسانی وساختاری   عامل سرمایه   بازده سهام 

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 2.291 0.079 29 ملت

 8 24.1 2.449 0.079 31 تجارت

 10 12.6 2.686 0.079 34 صادرات

 6 32.7 2.054 0.079 26 پاسارگاد

 2 63.4 0.474 0.079 6 پارسیان

 5 39.4 0.316 0.079 4 سینا
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 3 50.2 1.659 0.079 21 کارآفرین

 1 133 3.95 0.079 50 انصار

 9 22.9 2.449 0.079 31 اقتصادنوین

 4 45.9 1.343 0.079 17 پست بانک

 

 بانک

بهبود نسبت درآمدبه 

 هزینه
ضریب عامل سرمایه 

انسانی وساختاری     

بهبود نسبت درآمدبه هزینه تعدیل شده 

انسانی وساختاری   براساس عامل سرمایه  بازده سهام 

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 0.012186 0.0677 %18 ملت
 8 24.1 0.005416- 0.0677 %8- تجارت
 10 12.6 0.016248- 0.0677 %24- صادرات
 6 32.7 0.001354- 0.0677 %2- پاسارگاد
 2 63.4 0.012863 0.0677 %19 پارسیان

 5 39.4 0.006093- 0.0677 %9- سینا
 3 50.2 0.004739- 0.0677 %7- کارآفرین

 1 133 0.001354 0.0677 %2 انصار
 9 22.9 0.009478- 0.0677 %14- اقتصادنوین
 4 45.9 0.0004739- 0.0677 %0.70- پست بانک

      

 ساعات آموزش هرکارمند بانک

 ضریب عامل سرمایه 
انسانی وساختاری 

  

ساعات آموزش هرکارمند تعدیل شده براساس 

انسانی وساختاری   عامل سرمایه  بازده سهام 

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 4.8552 0.0578 84 ملت

 8 24.1 5.0864 0.0578 88 تجارت

 10 12.6 ارائه نشده 0.0578 ارائه نشده صادرات

 6 32.7 ارائه نشده 0.0578 ارائه نشده پاسارگاد

 2 63.4 3.2946 0.0578 57 پارسیان

 5 39.4 0.5202 0.0578 9 سینا

 3 50.2 0.578 0.0578 10 کارآفرین

 1 133 4.1038 0.0578 71 انصار

 9 22.9 1.9652 0.0578 34 اقتصادنوین

بانکپست   5.5 0.0578 0.3179 45.9 4 

 
      

 بانک

افزایش درآمد به ازای 

 هر کارمند

ضریب عامل 

انسانی  سرمایه

 وساختاری  
افزایش درآمد به ازای هر کارمند تعدیل شده 

انسانی وساختاری   براساس عامل سرمایه  بازده سهام 

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 0.000000496 0.0496 %0.001 ملت

 9.92000E-08 24.1 8 0.0496 %0.0002 تجارت

 1.48800E-07 12.6 10 0.0496 %0.0003 صادرات

 6 32.7 0.00000496 0.0496 %0.010 پاسارگاد

 2 63.4 0.000001984 0.0496 %0.004 پارسیان

 5 39.4 0.00000992 0.0496 %0.02 سینا

 3 50.2 0.00000992 0.0496 %0.02 کارآفرین

 1 133 0.000001488 0.0496 %0.003 انصار
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 پژوهشهای آزمون فرضیه نتایج حاصل از 

 :به صورت زیر میباشد آزمون فرضیه های پژوهشنتایج   3باتوجه به جدول شماره 
 :AHPنتایج حاصل از رتبه بندی -3جدول 

هازیر شاخص  رتبه اولویت امتیاز 

 اولویت اول 0.2371 درصدکارکنان دارای تحصیالت عالیه

 اولویت دوم 0.0895 نسبت هزینه های اداری به کل درآمد

 اولویت سوم 0.0891 ساعات صرف شده برای توجیه کارکنان

 اولویت چهارم 0.0889 نسبت سطوح کارکنان

 اولویت پنجم 0.0790 تعداد راه حل ها،محصوالت وفرآیندهای جدید

 9 22.9 0.000007936 0.0496 %0.016 اقتصادنوین

 4 45.9 0.000002976 0.0496 %0.006 پست بانک

     

 بازده هرکارمند بانک
ضریب عامل سرمایه 

انسانی وساختاری     

میزان بازده هر کارمند تعدیل شده براساس 

انسانی وساختاری   عامل سرمایه   

بازده 

 سهام

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 0.00000194 0.0485 %0.004 ملت

 8 24.1 0.00000194 0.0485 %0.0051 تجارت

 10 12.6 0.000001455 0.0485 %0.0030 صادرات

 6 32.7 0.000014065 0.0485 %0.029 پاسارگاد

 2 63.4 0.00001067 0.0485 %0.022 پارسیان

 5 39.4 0.000019885 0.0485 %0.041 سینا

 3 50.2 0.00002813 0.0485 %0.058 کارآفرین

 1 133 0.000009215 0.0485 %0.019 انصار

 9 22.9 0.00001552 0.0485 %0.032 اقتصادنوین

 4 45.9 0.00001455 0.0485 %0.030 پست بانک

 
 

    

 بانک

باالترین درآمدبه ازای 

 هرکارمند

ضریب عامل 

انسانی  سرمایه 

 وساختاری  

ساعات آموزش هرکارمند تعدیل شده براساس عامل 

انسانی وساختاری   سرمایه   

بازده 

 سهام

 رتبه

 براساس بازده

 7 30.7 290400000 0.044 2426000000 ملت

 8 24.1 29744000 0.044 3603000000 تجارت

 10 12.6 130812000 0.044 2550000000 صادرات

 6 32.7 575916000 0.044 13089000000 پاسارگاد

 2 63.4 543620000 0.044 12355000000 پارسیان

 5 39.4 290400000 0.044 6600000000 سینا

 3 50.2 29744000 0.044 676000000 کارآفرین

 1 133 130812000 0.044 2973000000 انصار

 9 22.9 549736000 0.044 12494000000 اقتصادنوین

بانکپست   1101000000 0.044 48444000 45.9 4 
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ششماولویت  0.0677 بهبود نسبت درآمد به هزینه  

 اولویت هفتم 0.0578 ساعت آموزش هرکارمند

 اولویت هشتم 0.0496 افزایش درآمدبه ازای هرکارمند

 اولویت نهم 0.0485 بازده هر کارمند

 اولویت دهم 0.0440 باالترین درآمد به ازای هرکارمند

 

 
 .سهام ارتباط وجود داردبین شاخصهای سرمایه انسانی در بانکهای پذیرقته شده بورس اوراق تهران و بازده  -

 وبازده سهامشاخصهای سرمایه انسانی  نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن بین  -2جدول
  بازده 

-.365 
Correlation Coefficient  تعداد راه حل ها،محصوالت

 دیجد یندهایوفرآ
Spearman's rho 

.300 Sig. (2-tailed   

10 N   

-.167 Correlation Coefficient ساعات آموزش هرکارمند Spearman's rho 

.693 Sig. (2-tailed   

8 N   

.365 Correlation Coefficient بازده هرکارمند Spearman's rho 

.300 Sig. (2-tailed   

10 N   

-.128 
Correlation Coefficient یدرآمدبه ازا نیباالتر 

 هرکارمند

Spearman's rho 

.724 Sig. (2-tailed   
10 N   

می برای همه شاخصها رد نشان دهنده این است که ضریب همبستگی اسپیرمننتایج ضریب همبستگی رتبه ای  باتوجه به

 .وبازده سهام وجود نداردشاخصهای سرمایه انسانی  هیچکدام از ارتباطی بینبه عبارت دیگر می توان گفت . شود

 

  وبازده سهامنتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن بین میانگین ابعادانسانی  -9جدول

 رتبه بازده سهام میانگین رتبه بعدانسانی بانک

 7 6.33 ملت

 8 6.33 تجارت

 10 9.33 صادرات

 6 5.33 پاسارگاد

 2 4.33 پارسیان

 5 4.66 سینا

 3 4.33 کارآفرین

 1 5.66 انصار

 9 3.33 اقتصادنوین

 4 5.33 پست بانک

 بازده سهام
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بررسی ارتباط میانگین ابعاد انسانی وبازده مربوط به  9و جدول  354srضریب همبستگی رتبه ای دراین فرضیه باتوجه به

ValuePنشان دهنده این است که با توجه به سهام   (323/0 )فرض صفر  ٪9 بیش از می توان گفت در سطح معناداری

 .وجودندارد، ابعاد انسانی وبازده سهامبین  ارتباطمی توان گفت و به عبارت دیگر .می شودردبودن ضریب همبستگی اسپیرمن 

 .داردپذیرقته شده بورس اوراق تهران وبازده سهام ارتباط وجود بانکهایشاخصهای سرمایه ساختاری دربین -

 وبازده سهامساختاری  شاخصهای سرمایه نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن بین  -3جدول

-.365 
Correlation Coefficient  تعداد راه حل ها،محصوالت

 دیجد یندهایوفرآ
Spearman's rho 

.300 Sig. (2-tailed   

10 N   

.697
*

 Correlation Coefficient نهیهبود نسبت درآمدبه هزب Spearman's rho 

.025 Sig. (2-tailed   

10 N   

.310 
Correlation Coefficient هر  یدرآمد به ازا شیافزا

 کارمند
Spearman's rho 

.383 Sig. (2-tailed   

10 N   

-.128 
Correlation Coefficient یدرآمدبه ازا نیباالتر 

 هرکارمند

Spearman's rho 

.724 Sig. (2-tailed   
10 N   

برای همه  نشان دهنده این است که ضریب همبستگی اسپیرمننتایج ضریب همبستگی رتبه ای  دراین فرضیه باتوجه به

ValuePکه  سهامبا بازده نهیهبود نسبت درآمدبه هزب شاخصها به جز  به عبارت دیگر . می شودرد، می باشد(019/0)برابر

 .وجوددارد سهامو بازده نهیهبود نسبت درآمدبه هزببین  مستقیم  ارتباطفقط می توان گفت 

 

 

 

 

 وبازده سهاممیانگین ابعادساختاری نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن بین  -1جدول

.354 

.316 
10 

Spearman's rh ابعدانسانی            Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

 بانک

میانگین رتبه 

 رتبه بازده سهام بعدساختاری

 7 5.2 ملت

 8 5.2 تجارت

 10 7.6 صادرات

 6 6.4 پاسارگاد

 2 5.6 پارسیان

 5 5.6 سینا
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بررسی ارتباط میانگین ابعادساختاری وبازده مربوط به  3و جدول  371srضریب همبستگی رتبه ای دراین فرضیه باتوجه به

ValuePنشان دهنده این است که با توجه به سهام   (132/0 )فرض صفر  ٪9 بیش از توان گفت در سطح معناداری می

، ابعاد ساختاری وبازده سهام بین ارتباط می توان گفت و به عبارت دیگر .می شودردبودن ضریب همبستگی اسپیرمن 

 .وجودندارد

 

 

 

 

 خالصه و نتیجه گیری

اولویت بندی بترتیب به صورت ذیل بوده و اولویت بندی شاخصهای ( انسانی ـ ساختاری)شاخص سرمایه فکری  دواز بین 

 .نشان داده شده است3 با در نظر گرفتن کل معیارها در جداول  انسانی و سرمایه ساختاریسرمایه 

 سرمایه ساختاری  -2سرمایه انسانی  -0 :اولویت بندی

های دیگر به عملکرد بهتر بوده و اثرات آنها را ایه انسانی در بانکها به دلیل اینکه عامل تبدیل سرمایهتوان بیان نمود که سرممی

ها باید به دنبال افرایش هر چه بیشتر این به همین منظور بانک. باشددهد از اولویت باالیی برخوردار میبه جامعه نشان می

ل به عملکرد بهتر شوند مطابق با گفته بونتیس سرمایه انسانی مربوط به دانش های دیگر سازمان تبدیسرمایه باشند تا سرمایه

 باشدموجود در بین کارکنان سازمان می

نسبت  ،ساعات صرف شده برای توجیه کارکنان،درصدکارکنان دارای تحصیالت عالیههای انسانی نیزبه ترتیب در بین سرمایه

از عوامل اصلی و کلیدی محسوب شده که باید مورد توجه قرار هر کارمندبازده  ،ساعت آموزش هرکارمند ،سطوح کارکنان

مشخص شدهیچ ارتباطی بین این شاخصهاوبازده سهام  ،م ،از لحاظ ارتباط با بازده سهاماما پس از بررسی و آزمونهای الز .گیرند

 .   وجودندارد

 3 5.8 کارآفرین

 1 3.8 انصار

 9 4.8 اقتصادنوین

 4 6.8 پست بانک

 بازده سهام
 

.371 

.291 

10 

Spearman's rho          بعدساختاری  Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 
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تواند شرایط مساعد و با سرمایه ساختاری قوی مییک بانک  باشدمربوط به ساختار بانک یا سازمان می :سرمایه ساختاری

مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت 

 شوداستفاده را ببرد و بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می

بهبود  ،تعداد راه حل ها،محصوالت وفرآیندهای جدید ،نسبت هزینه های اداری به کل درآمد ،نیزدر بخش سرمایه ساختاری 

به ترتیب از اولویت باالیی برخوردار  باالترین درآمد به ازای هرکارمند ،افزایش درآمدبه ازای هرکارمند ،نسبت درآمد به هزینه

فرض صفر  ٪9در سطح معناداری ، بهبود نسبت درآمد به هزینه تنها پس از ارتباط بین این شاخصها وبازده سهام، .باشندمی

انسانی بین همه شاخصهای بررسی شده سرمایه  ازبه عبارت دیگر می توان گفت . می شودردنبودن ضریب همبستگی اسپیرمن 
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