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 چکیده

 کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاه ریتاث یبررساین تحقیق 

تحقیق از نظر هدف کاربردي و از  می باشد. یهوش رقابت یانجیبا نقش م

 مقطعی  پیمایشی از نوع چگونگی گردآوري اطالعات توصیفی  نظر

داده هاي تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه اي لیکرت موجود در  است.

تعداد ي مورد پژوهش جامعهپرسشنامه تحقیق جمع آوري شده است. 

کوکران براي جامعه محدود استفاده می شود  آبادخرم سپه بانککارکنان 

جهت محاسبه حجم نمونه نفرمی باشد 0011که کل جامعه آماري بالغ بر 

 0 نانیپژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطم يبرا ازیموردن

نفر بدست آمده است. نمونه مورد مطالعه به روش در 613درصد برابر با 

نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهاي شده است. يدسترس جمع آور

 (510/1)برنامه ریزي  یانجیبا نقش م کیساختار بانک بر عملکرد استراتژ

برنامه ریزي  آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی

ساختار بانک بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی تحلیل و  (631/1)

ر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی آگاهی فرهنگی ب (520/1)بررسی

آگاهی فرهنگی بر  (425/1)تحلیل و بررسی (180/1)تحلیل و بررسی

ساختار بانک بر عملکرد  (181/1)عملکرد استراتژیک با نقش میانجی

آگاهی فرهنگی بر عملکرد  (524/1)استراتژیک با نقش میانجی ارتباطات

ساختار بانک بر برنامه  (061/1)استراتژیک با نقش میانجی ارتباطات

ساختار بانک بر  (604/1)آگاهی فرهنگی بر برنامه ریزي (510/1)ریزي

 (223/1)آگاهی فرهنگی بر تحلیل و بررسی (011/1)تحلیل و بررسی

آگاهی فرهنگی بر جمع  (054/1)ساختار بانک بر جمع آوري اطالعات

هی آگا (033/1)ساختار بانک بر ارتباطات (144/1)آوري اطالعات

 (050/1)برنامه ریزي بر عملکرد استراتژیک (010/1)فرهنگی بر ارتباطات

جمع آوري اطالعات بر  (601/1)تحلیل و بررسی بر عملکرد استراتژیک

( در 108/1ارتباطات بر عملکرد استراتژیک) (815/1)عملکرد استراتژیک

 شعب بانک ملت شهر تهران، تاثیر معنادار دارند.

فرآیند هوش -آگاهی فرهنگی-ار بانکساخت :واژه های کلیدی

  جمع آوري اطالعات-ارتباطات-تحلیل و بررسی-رقابتی

 

 

Abstract: 

This research examines the impact of structure and cultural 

awareness on strategic performance with the mediating role of 

competitive intelligence. Research is an applied purpose and in 
terms of how descriptive information is collected. Research 

data is collected through the five -choice Likert questions in 

the research questionnaire. The research society is used by 
Sepah Khorramabad Bank of Cochran for a limited 

community, with the total statistical population of over 1500 to 

calculate the sample size required for research using Cochran 
formula at a confidence level of 5 % to 306 people. The 

sample studied was collected in an accessible method. 
Research results showed that bank structure variables on 

strategic performance with the mediating role of planning 

(0.405) cultural awareness on strategic performance with the 
mediating role of planning (0.360) On strategic performance 

with the mediating role of analysis and study (0.421) cultural 

awareness on strategic performance with the mediating role of 
analysis and analysis (0.081) Analysis (0.924) Cultural 

awareness on strategic performance (0.080 ) Bank Structure on 

Strategic Performance with Communication Mediation Role 
(0.429) Cultural Consciousness on Strategic Performance with 

Communication Mediation (0.130) Bank Structure on Planning 

(0.405) Cultural Awareness on Planning (0.359) Structure 
Bank on Analysis and Review (0.177) Cultural Awareness on 

Analysis and Review (0.226) Bank Structure on Information 

Collection (0.149) Cultural Awareness on Information 
Collection (0.099) Bank Structure on Communication (566/ 0) 

Cultural awareness on communication (0.171) Planning on 

Strategic Performance (0.541) Analysis of Strategic 
Performance (0.357) Information Collect Information on 

Strategic Performance (0.804) Communication on Strategic 

Performance (758/ 0) in sh Tehran Bank of Tehran has a 
significant impact. 
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  مقدمه

 موجب متنوع ابزارهای ارائه با که نحوی به شود می کشور در پول بازار پویایی و تحول موجب اساسا ها بانک ساختاری تحول طرح
 نتایج از پول بازار شدن شفاف و مشتریان انتخاب حق افزایش. شد خواهد ها بانک شدن کارآمدتر و مشتریان پیش از بیش رضایت

 طرفی از. داشت خواهد پی در کشور برای را اقتصادی شکوفایی بعدی مراحل در و بوده ها بانک ساختاری تحول طرح اجرای اولیه
 قابلیتباشد.  می نیز مشکالتی و موانع با همراه اقتصاد ساختار با متناسب جدید بانکی سیستم به فعلی بانکی سیستم تبدیل

 معتقدند( 244۲)آنگ و ارلی. الگوها این به صحیح رفتاری های پاسخ ارایه و فرهنگی تعامالت در جدید فرهنگی الگوهای یادگیری
 عنوان به فرهنگی آگاهی. کنند کار فرهنگی چند کار و کسب محیط در تا کند می کمک سازمانها به کارکنان فرهنگی آگاهی
 با مواجهه در که بودند معتقد همچنین پژوهشگر دو این. شود می تعریف فرهنگی متنوع جوامع در مؤثر عملکرد برای فرد توانایی

 به ارتباط برقراری در را آنها بتوان که کرد پیدا آشنایی های نشانه و عالیم توان نمی راحتی به جدید، فرهنگی شرایط و ها موقعیت
 که کسانی و کند ایجاد مشترک شناختی چارچوب یک موجود، اطالعات به توجه با باید فرد شرایطی چنین در بنابراین گرفت، کار
 کار، محیط در مهمی نقش فرهنگی آگاهی. نمایند تدوین را چارچوبی چنین توانند می برخوردارند باالیی فرهنگی آگاهی سطح از
 جهانی زیرا شود، می احساس ها سازمان توسط شدت به فرهنگی آگاهی اهمیت. کند می ایفا ملیتی چند های سازمان در ویژه به

 شناسایی شامل که آید می شمار به مرحله ترین مهم است. شده جهانی کار و کسب مدل از ناپذیر جدایی بخشی به تبدیل سازی
 گیرندگان تصمیم توسط مرحله این های جنبه اجرا، برای ها مجموعه انواع و فرایند، کل برای الزم منابع نیاز، مورد( خرد) هوش
 بازار، بر مبتنی ریزی برنامه. شود می آغاز هوشمندی فرایندهای مرحله این از واقع، در. گیرد می قرار سنجی اعتبار و بحث مورد
 هایی طرح اجرای و توسعه فرآیند شامل بازار بر مبتنی ریزی برنامه. است بازار با آن روابط و سازمان خصوص در سیستماتیک تفکر
 رقابتی هوشمندی مراحل هسته تحلیل، و تجزیه واقع در باشد. می مشتریان نیازهای کردن برآورده و بینی پیش شناسایی، برای
 تجزیه. است گیرندگان تصمیم از استراتژیک و تاکتیکی حمایت منظور به شده آوری جمع های داده از هوش خلق شامل که است،

 در گیری تصمیم سازمان، ریزی برنامه چون فعالیتهائی برای که است بازار خصوص در مستند و معتبر بررسی یک بازار تحلیل و
 های فعالیت ای، سرمایه تجهیزات خرید فروش، نیروی کاهش و افزایش خرید، موجودی، میزان قبیل از موارد پارهای با رابطه

 منابع از مفید اطالعات آوری جمع شامل گیرد. می قرار استفاده مورد … و توزیع کانالهای تبلیغات، میزان و نوع تعیین ترفیعی،
 طبقه دسته سه در اطالعات مختلف، متون به توجه با. غیره و انسانی منابع نشده، منتشر و شده منتشر منابع قبیل از است مختلف

 اطالعاتی) سیاه اطالعات و خصوصی حوزه اطالعات خاکستری اطالعات ،(سفید منبع اطالعات) سفید اطالعات: شوند می بندی
 فرایندهای نتایج مثال، عنوان به. شود می داده تحویل نهایی کاربر به ها اقدام مرحله این در است. آمده دست به غیرقانونی که

 آگاهی) اعالن جلسه، یک گزارش، یک قالب در آمده دست به نتایج. شود می مکاتبه گیرندگان تصمیم با رقابتی هوشمندی
 تقسیم مرحله شش یا پنج به فرایندها این متون از برخی در البته. شود می ارائه ویژه یادداشتهای سخنرانی، رایانامه، ،(رسانی

 در که رقابتی هوشمندی مراحل ترین رایج اما. شناسند می نهایی مرحله عنوان به را گیرندگان تصمیم بازخورد، مرحله که میشوند
 رقابتی عرصه محیط پیچیدگی است. مشاهده قابل نیز فوق شکل در که باالست در شده ذکر مرحله چهار همان آمده منابع اکثر

 پیش از پیش را وریبهره مستمر بهبود و سازمان ضعف و قوت نقاط از آگاهی ضرورت مشتریان، انتظارات افزایش و وکارکسب
 قابل جامع، عملکرد مدیریت شیوه یک به دستیابی امروز هایسازمان اساسی هایدغدغه از یکی رو این از. است نموده آشکار
 از آینده، به نگاه با و آورند دست به خویش امروز جایگاه از کافی و دقیق اطالعات آن بر توسل با تا است پذیر انعطاف و اعتماد

 بهبود بنابراین. است محوله امور انجام در انسانی نیروی توانایی گروی در سازمان اهداف به رسیدن.بگیرند درس گذشته خطاهای
 هدف این به دستیابی برای ابزاری عملکرد مدیریت و است هاسازمان برای انکارناپذیری نیاز انسانی نیروی بهسازی و عملکرد

 .است

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
طرف دیگر، برخورداری و حفظ توان رقابتی، بیش از هر چیزی نیازمند هاست. از امروزه داشتن توان رقابتی، اساس بقای شرکت

اطالعات است. در واقع اطالعات، به عنوان یکی از اقالم مهم دارایی های به شمار می رود. بنابراین در این شرایط، هوش رقابتی 
امون همه امور خود از قبیل بازاریابی، تحقیق و در این استراتژیک و ابزار بازاریابی شرکتها کمک میکند تا تصمیمات آگاهانه ای پیر

توسعه، سرمایه گذاری و راهبردهای کسب و کار اتخاذ کنند. هوش رقابتی، فرآیند مداومی است که اطالعات قابل استفاده ای در 
مورد  یها یو فناور یگفرهن ،یاجتماع ،یو مقررات، تحوالت اقتصاد نیقوان راتییتغ. )مدیران( می گذارد تصمیم گیرندگان اختیار ،

 نیا جهیدر نت زیو تحوالت هستند. سازمان ها ن راتییتغ نیرقابت از جمله ا تیدر وضع رییتغ نیمختلف و همچن عیاستفاده در صنا
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 داریپا یرقابت تیبرخوردار باشند تا بتوانند به مز کیستراتژاز تفکر ا دیعملکرد خود نسبت به رقبا، با شیبقا و افزا یبرا راتییتغ
عدم وجود تفکر  نیهمچن(. است) یکننده در عملکرد سازمان نییعامل تع نیسازمان مهمتر رانیمد کی. تفکر استراتژابندیدست 
 (.4144و همکاران،  زدپناهیاست)ا دهش ییکمبود بزرگ در آن ها شناسا کیارشد سازمان ها به عنوان  رانیدر مد کیاستراتژ

کوچک و متوسط  یدر شرکت ها هوش رقابتی یها تیکه استفاده از فعال دندیرس جهینت نی( به ا2441و همکاران ) 4سادهونو
(SMEs )بازارها،  ان،یکسب دانش در مورد مشتر یمنبع اصل هوش رقابتی ندیعملکرد است. فرآ شیافزا یبزرگ برا فعل کی

 یها لیپروفا جادیآن در ا ییتوانا رقابتی هوش ندیفرآ یایمزا نیتر جیحال، را نیرقبا است. با ا یها یفرصت ها و استراتژ
خود کمک  بیرق یواکنش احتمال یبازار و الگوها تینقاط قوت و ضعف، اهداف، موقع ییاست که به شرکت در شناسا یاطالعات

بهبود مستمر  یرا برا نهی(. زم2424و همکاران،  3کوهنکند ) یرا روشن م بیرق ی(. راهبردها244۲و همکاران،  2ژیکند ) یم
(. به 2424، 5فرین و فارلیدهد ) یم شیشرکت؛ سهم بازار را افزا یاحتمال بقا شی(. افزا244۲و همکاران،  1اوبریچکند ) یمفراهم 

 وهیش نی( رابطه ب2424و همکاران ) 6نگیکند. س یکمک م یخارج راتیو کمک به درک تأث دیجد یها یگذار هیبه سرما یابیدست
 یبرا هوش رقابتی یها تیفعال یکه سطوح باال دیرس جهیتن نیکرد و به ا یو عملکرد شرکت ها را بررس هوش رقابتی یها

کسب و کار و اقدامات  یعموم طیمح قیممکن است از طر هوش رقابتی. ردیگ یبهتر مورد استفاده قرار م یبه عملکرد مال یابیدست
شود  شاهدهمداوم باشد م ندیتواند فرآ یدر دسترس عموم و ترجمه آن اطالعات خام به دانش که م یاختصاص ریرقبا از منابع داده غ

بر عملکرد  یمثبت و معنادار ریتأث هوش رقابتیکه اقدامات  دیرس جهینت نیبه ا( 2424حسنی و ماسگانی ) (.4311ی، و سلطان زارع)
مؤثر از  هکرد که استفاد انی( ب2424و همکاران ) 7کالرادارد.  یعملکرد مال بر زیمثبت ناچ ریکه تأث یشرکت ها دارد در حال یمال ریغ

هوش  تیفعال زانیم نیب ن،یکمک کند. عالوه بر ا داریپا یو رشد اقتصاد یبه نوآور یابیتواند به دست یسازمان م کیدانش توسط 
( هوش 2424و همکاران ) 1آدتایو(. 244۲، ۲ساندیمانوجود دارد ) یرابطه معنادار یاسلواک یو روند سهم بازار در جمهور رقابتی
 ینوآور ،یارتباط با مشتر تیریبازار، مد لیو تحل هیدر تجز هوش رقابتیکرد.  بیانک محصول یو  ندیفرآ کیرا به عنوان  رقابتی

 یرقبا و بودجه بند لیو تحل هیتجز سک،یر تیریانطباق با مقررات، دقت الزم در ادغام و ادغام، مد ،یمشتر یمحصول، سودآور
هوش  یهاوهیاز ش ییباال زانیکه م یهند یهاکتکه شر دندیرس جهینت نی( به ا2441و همکاران ) 44دامیعملکرد نقش دارد. آد

 و همکاران 44واندنبرگ که کامالً برعکس است که توسط دهندیرا نشان م ییباال یاند، عملکرد مالداده یرا در خود جا رقابتی
 ندیبه شدت از فرآ ایتانیبر یهاارشد در بانک تیری( استدالل کرد که مد2424و همکاران ) 42کاوالول شده است. استدال( 2424)

استفاده  هوش رقابتیاطالعات  یابیارز یبرا ایتانیبر یهاتوسط بانک یحیصر سمیمکان چیو ه کندیم یبانیپشت هوش رقابتی
هوش  ریتأث یبررس یبرا ییاطالعات اجرا ستمیو استفاده از آن را در مرحله س هوش رقابتی ندی( منشا فرآ244۲) نیی. شودینم

استفاده کرد و  یپرسشنامه ا یبررس کی ز( ا244۲) 43نییکرد.  یبررس ییاطالعات اجرا ستمیو س یبر عملکرد سازمان رقابتی
بلکه در  یینه تنها در سطح اجرا یریگ میگذارد و بر تصم یم ریبه طور مثبت بر عملکرد سازمان تأث هوش رقابتیاستدالل کرد که 

 فیتعر یشرکت را به عنوان درجه ا کیدر  هوش رقابتی هی( تعب2441و همکاران ) چیگذارد. مارکوو یم ریتأث زیسطح سازمان ن
را  یامکان انتقال دانش عمل جهیکنند، که در نت یرا در روال روزانه ادغام م هوش رقابتی یها تیو کارکنان فعال تیریدکرد که م

لذا با توجه به مطالب باال به بررسی تاثیر فرایند هوش رقابتی بر  .(431۲ی و همکاران، مهران)کند یدر سراسر سازمان فراهم م
 پردازیم.عملکرد استراتژیک بانکی می
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 )مورد مطالعه: بانک ملت( یهوش رقابت یانجیبا نقش م کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاه ریتاث یبررس محسن امرائی:

و انتشار اطالعات  لیو تحل هیتجز ،یجمع آور ،یزیاز جمله برنامه ر هوش رقابتیشرکت ها ممکن است به طور موثر از مراحل 
و  یدر سطح سازمان یو فرهنگ اطالعات هوش رقابتیاز  یمناسب یآگاه دیآن شرکت با یخود استفاده کنند. برا طیدر مح یاطالعات

رقابت برخوردار باشد تا بتواند به حداکثر  یاز خرد درون دیشرکت با کیکه  کرد انی( ب2447)41چاشینگا وچیپتاداشته باشد.  یفرد
در  ژهیبه و ،یابیاطالعات در حوزه بازار یآورجمع یو فرهنگ برا ی. محققان به شدت از آگاهابدیواحد اطالعات دست  یاثربخش

 کیرا در  یهوش رقابت)که ممکن است وجود  یعنصر آگاه نیتر(. مهم4144ی و همکاران، کردند )بهادر تیخدمات حما یابیبازار
 یاستانداردها یاست. اجرا یسازمان یریادگی یتئور یها هیاز پا یکیشرکت است که  کی یرقابت طیکند( از مح جادیشرکت ا

لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر آگاهی  (.2424، 45رانجان و فوروپونشده است ) هیتعب زماندر فرهنگ سا زیو رفتار ن یاخالق
 پردازیم.رقابتی و عملکرد استراتژیک بانکی میفرهنگی بر مراحل هوش 

با نقش  کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاهکه  ی شودصورت مطرح م نیا ضربهپژوهش حا یسوال اصلبنابراین 
 «؟چه تاثیری داردشهر تهران  در شعب بانک ملت یهوش رقابت یانجیم

 ساختار بانک
 دو به توانمی را بانک کارکردهای. دارد داریسرمایه اقتصاد نظام استمرار و تقویت در اساسی نقش که است مالی نهادی بانک
 در. شودمی تقسیم اثباتی و هنجاری بخش دو به نیز داریسرمایه کارکرد. خدماتی دیگری و داریسرمایه یکی: نمود تقسیم بخش
 با فعالیت و زحمت بدون سرمایه صاحبان لذا و نیست برقرار لزوماً( اقتصادی فعالیت) کار و ثروت رابطه ربوی، بانکداری نظام

 به تسهیالت اعطای از ناشی خالص سود ها،بانک در هاسرمایه تجمیع به توجه با. شوندمی ثروتمندتر گیرندگانوام از بهره دریافت
 داریسرمایه نظام تقویت و اقتصادی هایغول حیات موجب خود که کندمی فراهم هابانک برای را هنگفتی هایثروت مشتریان،

 .(4144و همکاران،  سلماسی )(هنجاری نقش) شودمی
 جامعه اقتصادی رشد موجب اقتصادی هایطرح در آن بکارگیری و جامعه در سرگردان هایسرمایه آوریجمع با بانک سویی از

 حواله، اسنادی، اعتبارات) بانکی خدمات ارائه این، بر عالوه(. اثباتی نقش) است جوامع تمام برای مفید امری طورقطعبه که شودمی
 نقش توانمی اسالمی بانک ایجاد برای. است الزم و مفید که است غربی هایبانک دیگر کارکردهای نیز( غیره و ضمانتنامه صدور
 همچنین. نمود پیاده غیره و وکالت مضاربه، الحسنه،قرض مانند اسالمی عقود قالب در را( منابع تخصیص و تجهیز) بانک اثباتی
 .(2424و همکاران،  46شود)لیمی اجرا غیره و وکالت حواله، قالب در اسنادی اعتبارات همچون بانکی خدمات ارائه

 فرهنگ
. است گرفته قرار مطالعه مورد چندفرهنگی های محیط از بسیاری در و متعدد پژوهشگران توسط دهه چندین برای فرهنگی
 است ذهن جمعی ریزی برنامه یا نویسی برنامه معنی به و کند، می تعبیر "ذهنی افزار نرم" عنوان به را فرهنگ ،(2445)هوفستد

 های تجربه با ذهن برنامه ریزی به و است مشترک و جمعی فرهنگی. کند می متمایز را افراد از گروهی یا گروه یک اعضای که
 ها، نسل ها، جنس ها، قومیت ملل، تمایالت و گرایش تمایز وجه فرهنگ،. دارد اشاره ها ارزش و ها آیین قهرمانان، نمادها، زندگی،

 پویا، جهانی کار و کسب های شیوه دلیل به کنیم، می زندگی آن در حاضر حال در که جهانی. است ادارات و سازمانها اشخاص،
 .(2424، 47)ریتناست کرده الزامی را مختلف های فرهنگ با بیشتر همکاری و ارتباطات تعامالت، ها سازمان برای

 میراث سیاست، و مذهب شامل باور سیستم شده، آموخته رایج و متداول زبان عنوان به را فرهنگی ،(2441) همکاران و هوس
 های تجربه و رفتارها تفسیر برای اساس یک عنوان به را ها ارزش و عقاید فرهنگ کلی، طور به. کند می تعریف تاریخ و قومی

 نظر از را آن دلیل همین به و باشد؛ می ساده حال عین در و گسترده مفهومی فرهنگ. است داده قرار توجه مورد ها گروه در انسانی
 های تجربه در که کند می اشاره ها انسان از هایی گروه به فرهنگ. نماید می تبدیل بنیادی کامال مفهوم یک به ما برای معنایی

 بیان( 2444) وولف که همانطور واقع در. یابند می دست پیرامونی محیط درک و فهم به همین واسطه به و هستند شریک یکدیگر
 دارای آن عناصر و فرهنگ که آنجا از. باشد می رفتارها به دهی شکل برای روشی و جهان درک برای مسیری فرهنگ کند؛ می

 ایزدی اصغرهستیم) متفاوتی رفتارهای شاهد دلیل همین به است، گوناگون جوامع بین در متفاوتی بسیار اعتقادات و ها ارزش
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  4144تیر -، خرداد2، شماره 3های نوین بازرگانی، دوره امه علمی نگرشفصلن

 

 (.4144جیران، 

 هوش رقابتی 
 آل،ایده حالت در. کندمی آوریجمع اخالقی و کارآمد طور به نشده و شده منتشر متنوع منابع از را اجرا قابل اطالعات رقابتی هوش

 دشمن: “است ساده جمله این از فراتر رقابتی هوش .کندمی استفاده رقابتی هوش از بازار، از دقیق توصیفی ارائه با کار و کسب یک
 مشتریان جمله از رقبا، تجاری هایبرنامه از تریدقیق نکات کارها و کسب کندمی کمک رقابتی هوش حقیقت، در. ”بشناس را خود
 طیف چگونه که کندمی تحلیل و تجزیه همچنین رقابتی هوش. نمایند کشف کنند،می فعالیت آن در که بازارهایی و هاآن

 .(4144، یاریسازد)می مشکل دچار را رقیب کارهای و کسب حوادث، از ایگسترده
 توانندمی جدید هایفناوری چگونه و بپذیرند تأثیر دارانسهام سایر و کنندگانتوزیع است ممکن چگونه که دهدمی نشان همچنین

 به. دارد متفاوتی معنای مختلف هایبخش و افراد برای رقابتی هوش سازمانی، هر درون در .کنند باطل را ایفرضیه هر سرعت به
 داشته اشاره سودآور قرارداد یک برای بهتر پیشنهاد مورد در تاکتیکی مشاوره به است ممکن فروش، نماینده یک برای مثال، عنوان
 دست به برای که باشد بازاریابی فرد به منحصر بینش پرورش معنای به است ممکن رقابتی هوش عالی، مدیریت نظر از. باشد

 صنعت، به بسته مختلف هایشرکت برای رقابتی هوش ماهیت .شودمی استفاده قدرتمند رقیب یک برابر در بازار سهم آوردن
 به است ممکن هستند قوانین و سیاست تأثیر تحت که هاییشرکت مثال، عنوان به. است متفاوت دیگر عوامل مجموعه و شرایط

 .(2424، 4۲باشند)رانجان و فروپون داشته نیاز بگذارد، تأثیر شرکت عملکرد بر تواندمی که قوانینی تغییرات به مربوط اطالعات

 عملکرد استراتژیک
 بلندمدت برنامه یک براساس شغلی هایفعالیت انجام در کارکنان توانمندی بهبود برای مندنظام کوششی استراتژیک عملکرد
 و کارکنان میان هماهنگی و روشن اهدافی به و است شده زیادی تغییرات دستخوش سازمان رهبری و مدیریت. است سازمانی

. بود خواهد روشن ایآینده برای راه نقشه واقع در که دارد نیاز استراتژیک ریزیبرنامه یک به بنیادین تغییرات این.دارد نیاز دوایر
 اهداف به رسیدن که است ابزاری عملکرد استراتژیک مدیریت بنابراین و است استراتژی این اجرای اصلی عامل انسانی نیروی

 دست کارکنان شغلی عملکرد پیرامون سازمان نهایی اهداف به توانمی بلندمدت ریزیبرنامه با. کندمی تضمین را سازمان بلندمدت
 منتهی عملکرد مدیریت به و شروع عملکرد ارزیابی مباحث با سازمان عملکرد موضوع به مربوط تحوالت تاریخی سیر.کرد پیدا

 .(4144رفیع و همکاران،  گردید)زارع
 مدیریت مفهوم پیدایش موجب اهداف به دستیابی برای سازمانی مشیخط تنظیم و بلندمدت هایبرنامه تدوین لزوم تدریج به

 بطور باید استراتژیک عملکرد مدیریت سیستم یک که کنندمی بیان صریح طور به شده انجام تحقیقات. گردید استراتژیک عملکرد
 توانمی را استراتژیک عملکرد مدیریت کامل سیستم یک. شود تضمین عملکرد مدیریت اجرائی اهداف تا شود گرفته بکار کامل

 حیاتی عوامل آن در که شرایطی یعنی کامل بکارگیری. سنجید عملکرد مدیریت مزایای به دستیابی میزان بینیپیش براساس
 پژوهشگر گیرندمی قرار بررسی مورد عملکرد ارزیابی جاری سیستم در که سازمان عملکرد کلیدی هایشاخص و موفقیت

 .(4144شود)کمایی و همکاران، 
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 )مورد مطالعه: بانک ملت( یهوش رقابت یانجیبا نقش م کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاه ریتاث یبررس محسن امرائی:

 

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی 4جدول   

 نتایج عنوان سال نویسنده

 پیشینه داخلی

 4144 همکاران و داودی
 منابع ریزی برنامه الگوی ارائه

 رویکرد با عمومی بخش انسانی
 دولتی سازمان در اثربخشی

 ماهیت همچنین و انسانی منابع مدیریت زمینه در اطالعات کمبود دلیل به
 خبره کارشناسان و مدیران میان از باید موردنظر جامعه تحقیق، این مدیریتی
 جامعه تعداد که شد می انتخاب فارس استان اسالمی ارشاد وزارت سازمان
 برنامه بر موثر عوامل شناسایی برای. کند می توجیه را پژوهش این آماری
 عامل 4۲. شد استفاده دلفی و ای کتابخانه تکنیک از انسانی منابع ریزی

 تکنیک در. گرفتند قرار ارزیابی مورد گویه 51 وسیله به که شده شناسایی
 و سازمانی عوامل شغلی، عوامل دسته سه به عامل 4۲ اکتشافی عامل تحلیل
 به تاییدی عامل تحلیل تکنیک از استفاده با. شدند بندی تقسیم فردی عوامل

 .شد پرداخته اصلی عوامل و فرعی عوامل ها، گویه بررسی

 4144 قمری وحید

 برنامه های برنامه تاثیر بررسی
 دستیابی در انسانی منابع ریزی

 عملکرد بر استراتژیک هدف به
 شرکت رقابتی مزیت و موثر

 و تجزیه کارکنان، طرح همچون عواملی متغیرهایی تاثیر مطالعه این در
 و جانشینی ریزی برنامه شغلی، توسعه و ریزی برنامه شغل، طراحی و تحلیل

 مورد موثر عملکرد و استراتژیک اهداف به دستیابی بر استعداد مدیریت
 و تحلیل و تجزیه کارکنان، طرح دهد می نشان ها یافته. گرفت قرار بررسی
 مدیریت و جانشینی ریزی برنامه شغلی، توسعه و ریزی برنامه شغل، طراحی
 اهداف به دستیابی. دارد مثبتی تاثیر استراتژیک اهداف به دستیابی بر استعداد

 عملکرد همچنین و داشته مثبتی تاثیر موثر عملکرد بر شرکت استراتژیک
 .است داشته مثبتی تاثیر شرکت برای رقابتی امتیاز بر موثر

 سلطان و ابراهیمی
 پناه

4144 

 منابع مدیریت بین رابطه بررسی
 عملکرد و استراتژیک انسانی

 نقش با سازمانی استراتژیک
 ای حرفه رشد ای واسطه

 کارکنان

 استفاده با پژوهش اصلی فرضیه که بود آن از حاکی پژوهش مهم های یافته
 استراتژیک انسانی منابع مدیریت یعنی گرفت قرار تایید مورد سوبل آزمون از

 کارکنان ای حرفه رشد ای واسطه نقش با سازمانی استراتژیک عملکرد و
 و استراتژیک انسانی منابع مدیریت ابعاد بین همچنین و. است بوده گذار تاثیر

 .دارد وجود معناداری و مستقیم تاثیر سازمانی استراتژیک عملکرد

 4144 همکاران و انصاری

 استراتژیک رهبری تاثیر بررسی
 استراتژیک تفکر میانجی نقش با

 سازمان در سازمانی عملکرد بر
 های شهرستان در واقع های

 گراش و اوز الرستان،

 تفکر میانجی نقش با استراتژیک رهبری که داد نشان پژوهش نتایج
 میزان که 4۹1۲ آن کل تاثیر و دارد تاثیر سازمانی عملکرد بر استراتژیک

. شود می حاصل استراتژیک تفکر میانجی متغیر طریق از تاثیر این از 4۹14
 با سازمانی عملکرد بر استراتژیک رهبری که گرفت نتیجه میتوان بنابراین
 .دارد زیادی تاثیر مذکور های سازمان در استراتژیک تفکر میانجی نقش

 و نیموری متاجی
 نیازیان

4144 
 انسانی منابع مدیریت تاثیر

 سازمان عملکرد بر استراتژیک

 از انسانی های سرمایه بهترین جذب منابعانسانی مدیران مهم وظایف از یکی
 مدیران ای حرفه اخالق رعایت ها این بر عالوه و است ریزی برنامه طریق
 منابع. آید می شمار به ها سازمان موفقیت در ها مولفه مهمترین از یکی
 اثربخش و کارآمد طور به زمانی سازمانی، منابع ترین کلیدی عنوان به انسانی
 رویکرد. شود مدیریت استراتژیک نگرش با که شد خواهد گرفته کار به

 هایی روش و فنون بهکارگیری مفهوم به انسانی منابع مدیریت در استراتژیک
 واکنش ناپایدار محیط برابر در آنها به اتکا با بتواند سازمان که است نوین

 .کند بسیج رقابتی مزیت کسب جهت در را منابعانسانی و داده نشان مناسب

 پیشینه خارجی

 و  هاکمایوی
 همکاران

2422 

 بینی پیش سیستم یک سوی به
 و شرکتی نگری آینده ترکیب با

: دانش ایجاد در رقابتی هوش
 مراکشی بانک موردی مطالعه

 طولی

 روی بر بیشتر رقابتی هوش واحد که حالی در که دهدمی نشان هایافته
 هایاستراتژی رو این از و کندمی تمرکز رقبا و تجاری اطالعات یابیهدف
 هایسیگنال کندمی تالش شرکتی نگریآینده واحد دیگر، هایبانک بازار

 ایجاد. کند شناسایی را بانکی بخش در اصلی روندهای و بانک بازار ضعیف
 در شود،می آغاز رقابتی هوش واحد در اجتماعی تعامل زمینه در عمدتاً دانش
 در دانش ایجاد برای است  باس تعامل شامل که سازیبرون مرحله که حالی
 استراتژی مشکل وجود همچنین نتایج. است حیاتی شرکتی نگاریآینده واحد
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 نگاریآینده فرآیندهای و رقابتی هوش بین هماهنگی عدم و چالهسیاه
 را پویا یکپارچه بینیپیش هایسیستم به نیاز بنابراین کند،می تأیید را شرکتی

 .کندمی برجسته

 و  حکماوی
 همکاران

2422 

 بینی پیش سیستم یک سوی به
 و شرکتی نگری آینده ترکیب با

: دانش ایجاد در رقابتی هوش
 مراکشی بانک موردی مطالعه

 طولی

 روی بر بیشتر رقابتی هوش واحد که حالی در که دهدمی نشان هایافته
 هایاستراتژی رو این از و کندمی تمرکز رقبا و تجاری اطالعات یابیهدف
 هایسیگنال کندمی تالش شرکتی نگریآینده واحد دیگر، هایبانک بازار

 ایجاد. کند شناسایی را بانکی بخش در اصلی روندهای و بانک بازار ضعیف
 در شود،می آغاز رقابتی هوش واحد در اجتماعی تعامل زمینه در عمدتاً دانش
 در دانش ایجاد برای است Bas تعامل شامل که سازیبرون مرحله که حالی
 استراتژی مشکل وجود همچنین نتایج. است حیاتی شرکتی نگاریآینده واحد

 نگاریآینده فرآیندهای و رقابتی هوش بین هماهنگی عدم و چالهسیاه
 را پویا یکپارچه بینیپیش هایسیستم به نیاز بنابراین کند،می تأیید را شرکتی

 .کندمی برجسته

 2422 حنیف و همکاران
 و رقابتی اطالعات فرآیند

 بخش استراتژیک عملکرد
 پاکستان در بانکداری

 بر معناداری طور به آی.سی فرآیند های مؤلفه تمامی که داد نشان نتایج
 است ممکن ارشد مدیریت. گذارد می تأثیر ها بانک استراتژیک عملکرد

 مثبت تأثیر به مطالعه این زیرا دهد قرار نظر مد را رسمی آی.سی واحد اجرای
. دهد می نتیجه ها بانک استراتژیک عملکرد بر آی.سی فرآیند معنادار و

 را آی.سی آگاهی های برنامه توانند می ها بانک ارشد مدیریت این، بر عالوه
 فرآیند مراحل تمام در را کارکنان مشارکت تواند می که کنند سازماندهی

 .بخشد بهبود آی.سی

 تسوچیموتو
 وکاجیکاوا

2424 
 در رقابتی هوش های شیوه

 مطالعات: ژاپنی های شرکت
 موردی چند

 فناوری، مثال عنوان به) عوامل از ای گسترده طیف شامل آی.سی دامنه
( مقررات و قوانین سیاست، جامعه، اقتصاد، کنندگان، تامین بازارها، مشتریان،

 فرآیند مستقر، آی.سی دپارتمان یک. بود رقبا تحلیل و تجزیه تنها نه و
 چنین فقدان این، بر عالوه. کند نمی تضمین را یافته سازمان آی.سی

. شودنمی سیستماتیک آی.سی هایفعالیت یا فرآیندها از مانع ایبخش
 دادند قرار بازرسی مورد نویسندگان که هاییشرکت در را آی.سی نویسندگان

 آی.سی) موقت یا( یافتهسازمان آی.سی) سیستماتیک هایروش عنوانبه
 گرفته قرار بحث مورد دو هر معایب و مزایا. کردند بندیطبقه( یافتهسازمان

 شرکت سطح در آی.سی فرآیند در را ارتقاء های مکانیسم نویسندگان. است
 فرآیندهای به آی.سی از اطالعات انتقال باعث تواند می که کردند پیدا

 .شود جذب ظرفیت

 2424 فوروپون و رانجان
 بزرگ های داده تحلیل و تجزیه

 سازمان رقابتی هوش ایجاد در
 ها

 بر متمرکز نسبتاً غیررسمی فرآیند یک که اندداده ترجیح تحقیق هاییافته
 اساسی ابزارهای از استفاده. باشد(آی.سی) برای واضح رسمی ساختار خالف
 یادگیری مانند اختصاصی های روش به اتکا مقابل در جو، و پرس برای

 حاضر حال در ها شرکت که متعددی های چالش وجود و پیشرفته؛ ماشینی
 ایجاد در بزرگ های داده تحلیل و تجزیه از استفاده مورد در

 .هستند مواجه آن با سازمانی(آی.سی)

 2424 انوار و علی
 هوش شبکه سنجش عنوان
 عملکرد بر آن نقش و رقابتی

 تجاری

 کارهای و کسب در تجاری عملکرد ایجاد در رقابتی هوش نقش بررسی برای
 چندگانه رگرسیون از محققان عراق، کردستان منطقه در متوسط و کوچک

 تأثیر محققان حال، این با. کردند استفاده سوبل آزمون و مراتبی سلسله
 با را متوسط و کوچک وکارهایکسب در وکارکسب عملکرد بر مستقیم

 ثالث، شخص استراتژی گستردگی، شبکه) رقابتی هوش بعد پنج از استفاده
 بر عالوه. کردند گیریاندازه( ارتقا برای تالش و موضوع از آگاهی هوموفیلی،

 بر آن تأثیر کمیت تعیین برای میانجی عنوان به رقابتی هوش از محققان این،
 غیرمستقیم نقش تا داد اجازه تحلیل به و کردند استفاده تجاری عملکرد

 استراتژی گستردگی، شبکه) رقابتی هوش ابعاد. کند کشف را رقابتی هوش
 برای( ارتقاء برای تالش و موضوع از آگاهی همجنسگرایی، ثالث، شخص
 در کار و کسب عملکرد بر رقابتی هوش غیرمستقیم و مستقیم تأثیر ارزیابی

 .شد استفاده متوسط و کوچک مشاغل



 )مورد مطالعه: بانک ملت( یهوش رقابت یانجیبا نقش م کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاه ریتاث یبررس محسن امرائی:

 تحقیق فرضیات
o تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ریزی برنامه میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر بانک ساختار 

 .دارد معنادار
o تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ریزی برنامه میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر فرهنگی آگاهی 

 .دارد معنادار
o تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در بررسی و تحلیل میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر بانک ساختار 

 .دارد معنادار
o تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در بررسی و تحلیل میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر فرهنگی آگاهی 

 .دارد معنادار
o تهران، شهر ملت بانک شعب در اطالعات آوری جمع میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر بانک ساختار 

 .دارد معنادار تاثیر
o تهران، شهر ملت بانک شعب در اطالعات آوری جمع میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر فرهنگی آگاهی 

 .دارد معنادار تاثیر
o معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ارتباطات میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر بانک ساختار 

 .دارد
o معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ارتباطات میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر فرهنگی آگاهی 

 .دارد

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ریزی برنامه بر بانک ساختار. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ریزی برنامه بر فرهنگی آگاهی. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در بررسی و تحلیل بر بانک ساختار. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در بررسی و تحلیل بر فرهنگی آگاهی. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در اطالعات آوری جمع بر بانک ساختار. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در اطالعات آوری جمع بر فرهنگی آگاهی. 

 2424 اوزگنر و یلماز

 در رقابت و رقابتی هوش
 اثربخشی نقش: مسکن مشاغل

 کارکنان آموزش

 نشان که کند،می حمایت پیشنهادی مدل از زیادی حد تا تحقیق هاییافته
 طور به کارکنان آموزش اثربخشی هم و رقابتی هوش هم دهدمی

 بر مثبتی تأثیر رقابتی هوش. گذارندمی تأثیر پذیریرقابت بر توجهیقابل
 تا کارکنان آموزش اثربخشی این، بر عالوه. دارد کارکنان آموزش اثربخشی

 مفاهیم نتایج، اساس بر. است رقابت و رقابتی هوش بین رابطه واسطه حدی
 آتی تحقیقات برای پیشنهاداتی و ها محدودیت با همراه مدیریتی و نظری

 .است شده ارائه

 2424 همکاران و  سومیاه

 هوش عناصر اعتبارسنجی
 رقابتی مزیت برای رقابتی
 غنا در ساختمانی های شرکت

 هایشرکت رقابتی مزیت بر که آی سی عناصر که داد نشان مطالعه این
 نرخ مشتریان، زنیچانه قدرت بر هوش شامل گذاردمی تأثیر ساختمانی

 هوش عناصر این. است صنعت در موجود هایفناوری و صنعت پراکندگی
 اطالعات که شودمی توصیه. هستند کشورها سایر عناصر مشابه رقابتی

 اولویت در صنعت در موجود هایفرصت و رقبا هایریسک به مربوط
 را آی.سی عناصر صنعت ذینفعان به مطالعه این. گیرد قرار آی.سی آوریجمع
 .کند می آگاه گذارد، می تأثیر ساختمانی های شرکت رقابتی مزیت بر که

 و  اواللیلیه
 همکاران

2424 
 محدوده بر مروری برای پروتکل
 در رقابتی هوش سازی مفهوم

 کارآفرینی ادبیات

 برای شناختیروش هایتوصیه از محدوده بررسی این رقابتی هوش مفهوم
 و  لواس توسط متعاقباً و یافته توسعه اومالی و آرکسی توسط بار اولین

 کتابدار یک همچنین و مدیریت کارشناس یک. است شده اصالح همکارانش
 در جستجو و داشت خواهند مشارکت جستجو استراتژی توسعه در محلی

 طراحی به محدوده بررسی این. شود می انجام الکترونیکی داده های پایگاه
 و جامع دقیق، اصطالحات از استفاده با رقابتی هوش زمینه در آینده مطالعات

 .کندمی کمک شدهعملیاتی و شده سازیمفهوم علمی
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o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ارتباطات بر بانک ساختار. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در ارتباطات بر فرهنگی آگاهی. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در استراتژیک عملکرد بر ریزی برنامه. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در استراتژیک عملکرد بر بررسی و تحلیل. 

o دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در استراتژیک عملکرد بر اطالعات آوری جمع تاثیر تعیین. 
o مدل .دارد معنادار تاثیر تهران، شهر ملت بانک شعب در استراتژیک عملکرد بر ارتباطات تاثیر تعیین 

 تحقیقمفهومی

 نمودار در که است دادن نشان قابلمفهومی مدل مطالعه این برای تحقیق ضرورت و مسئله بیان تحقیق، پیشینه بررسی به توجه با
 .است شده داده نشان 4-4

 
 (2422و همکاران،  41هنیفمدل مفهومی پژوهش )منبع:  4-شکل 

 روش تحقیق
 توصیف به اینکه دلیل به ها،داده گردآوری نحوه حسب بر همچنین. است کاربردی تحقیقات نوع از هدف، نظر از پژوهش، این

 بانک: مطالعه مورد) رقابتی هوش میانجی نقش با استراتژیک عملکرد بر فرهنگی آگاهی و ساختار تاثیر بررسی موجود؛ وضعیت
 هدف که است روش هایی مجموعه شامل روش، این. باشدمی پیمایشی شاخه از و توصیفی پردازد،می پرسشنامه از استفاده با(ملت
. باشدمی مطالعه مورد و موجود وضعیت در تأثیر و یا تغییر جهت در تالش بدون بررسی، مورد هایپدیده شرایط کردن توصیف آنها
 که آنجایی از(. 4315 همکاران، و بازرگان)پردازدمی اطالعات آوری جمع به تحقیق محل در حضور با پژوهشگر پیمایشی روش در

 گردیده انجام مقطعی شیوه به پیمایشی تحقیقات میان از تحقیق این اند، شده آوری جمع زمان از مقطع یک در نظر مورد های داده
 است.

صفت  .ها که حداقل در یک ویژگی مشترکهای یا طبقه ای از افراد، اشیا، متغیرها، مفاهیم، و یا پدیدهجامعه عبارت است از گروه
 بانککارکنان تعداد  .آماری از سایر جوامع باشده عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعهممشترک صفتی است که بین ه

نفرمی باشد.نمونه گیری فرآیند 4544کوکران برای جامعه محدود استفاده می شود که کل جامعه آماری بالغ بر  آبادخرم سپه
گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که با بررسی نمونه، و درک خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های 
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 )مورد مطالعه: بانک ملت( یهوش رقابت یانجیبا نقش م کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاه ریتاث یبررس محسن امرائی:

در دسترس  روش به مطالعه مورد (. نمونه43۲1گی ها به عناصر جامعه خواهیم بود )خاکی، نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژ
 جمع آوری شده است.

ها و اطالعات مورد نیاز، از روش میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته  شده  است. مطالعات در این تحقیق برای جمع آوری داده
و خارجی و جستجو در پایگاه های اطالعاتی )اینترنت( بوده و با هدف دستیابی کتابخانه ای شامل: مطالعه کتب و نشریات داخلی 

به مبانی نظری و استفاده از تجارب محققین دیگرصورت پذیرفته است. همچنین از مطالعات میدانی بصورت پرسشنامه جهت جمع 
 نباطی استفاده شده است.ها و اطالعات مورد نیاز برای اجرای آزمون های آماری در بخش آمار استآوری داده

برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد ابتدا روایی محتوی مورد تایید قرار گرفت. اعتبار محتوا نوعی اعتبار 
شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می

ؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصد س
ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان اندازه گیری آن

دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، عمل کرد که سؤال های تشکیل 
پرسشنامه با استفاده از شود.روایی محتوا ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می

 .نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است
است. و در «  24کرونباخ -ضریب آلفای»ها برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن

ابداع شده و یکی از متداول ترین « کرونباخ»ادامه نیز ما از پایایی های ترکیبی و اشتراکی نیز استفاده میکنیم. آلفای کرونباخ توسط 
ی اعتماد پذیری یا پایایی پرسشنامه هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، روش های اندازه گیر

عقاید و ... به کار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ دهندگان از سؤاالت یکسان بوده است. اساس این 
اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس عبارتست از دسته ای از 

شود. محاسبه می ss)اس.پی(طور کلی با استفاده از نرم افزار شود. آلفای کرونباخ بهکمیّت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می
سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن تر نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین  4بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به 

 خواهند بود
کرونباخ آلفای-2 جدول  

Cronbach's Alpha  

 ساختاربانک 731/4

 آگاهی فرهنگی 724/4

 برنامه ریزی 745/4

 تحلیل وبررسی 717/4

 جمع آوری اطالعات 776/4

 ارتباطات 742/4

 عملکرد استراتژیک 7۲5/4

 آزمون فرضیات پژوهش
گیری میزمان اندازهطور همتوجه به اینکه مدل پژوهش حاضر، روابط بین چندین متغیر پنهان)متغیرهای اصلی پژوهش( را بهبا 

سازی معادالت ساختاری استفاده شد.  در این پژوهش برای کسب ها و آزمون فرضیات از مدلمنظور تحلیل دادهکند، بنابراین به
سازی مسیر واریانس محور است و امکان که یک فن مدل 24مفهومی پژوهش، از روش پی ال اس تر، برای آزمون مدلنتایج دقیق

(، استفاده شد. در این روش دو مدل موردبررسی 41۲4، 22سازد)فورنل و الرکرزمان فراهم میطور همها را بهبررسی نظریه و سنجه
ها )سؤاالت پژوهش( با متغیرهای اصلی مربوط به خود که برای بررسی روابط میان شاخص 23 مدل بیرونی -4گیرد: قرار می

                                                                                                                                               
20 Chronbach, s 

24 Pls 

22 Fornell & Larker 

23 Outer model 
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که بخش  21مدل درونی -2های کوواریانس محور است. گیری در روششود. که درواقع معادل همان مدل اندازهمیاستفاده 
ها ط میان آنسنجد و برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان )متغیرهای اصلی( که فرضیات تحقیق از روابساختاری مدل را می

 رود.میگیرد، بکار شکل می

 گیری( فرضیات پژوهشمدل بیرونی )اندازه
قبولی از گیری سنجیده شود تا مشخص گردد که مدل دارای سطح قابلها، باید با مدل اندازهوتحلیل دادهدر مرحله اول فاز تجزیه

شود. این مرحله با استفاده از شده را معین مینشانگرهای مشاهدهروایی و پایایی هست. با بررسی این مدل ارتباط بین متغیرها و 
 های برازندگی که باید موردبررسی  قرار گیرد.شود. بدین منظور شاخصانجام می PLS-Algorithmتابع 

 
قبل از  smart plsافزار خروجی مدل بیرونی )ضرایب استاندارد( مدل پژوهش در نرم 4شکل 

اصالح

 

 

استاندارد( مدل پژوهش در نرمافزار  بی)ضرا یرونیمدل ب یخروج 2شکل  smart pls   از اصالح بعد 

                                                                                                                                               
21 Inner model 



 )مورد مطالعه: بانک ملت( یهوش رقابت یانجیبا نقش م کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاه ریتاث یبررس محسن امرائی:

 

کند که یک الکر باید گرفته شود. معیار فورنل الرکرادعا می -پس از سنجش پایایی و روایی همگرا، روایی واگرا یا آزمون فورنل
ای خودش داشته باشد. بنابراین ازنظـر گی بیشتری را در بین معرفهای سایر متغیرهای مکنون، پراکندمتغیر باید در مقایسـه با معرفه

هر متغیر مکنـون بایـد بیشـتر از بـاالترین توان دوم همبستگی آن متغیر با سـایر متغیرهـای مکنـون باشد. بـرای  AVEآماری،
برد. نتایج معیار فورنل الرکر آمده ها بهره باهمبستگی AVE توان از روش معـادل یعنـی مقایسـه جـذرکـاهش محاسـبات می

 است.

 Fornell-Larcker معیار 3جدول 

 

شده است که مقادیر موجود درروی قطر اصلی نشان داده Fornell-Larckerکنید، در بررسی معیار مشاهده میطور که همان
باشند. تر می، از کلیه مقادیر موجود در سطر و ستون مربوطه بزرگ(AVE) شده ماتریس )ریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده

 هاست.آنها با سازه وابسته به دهنده همبستگی شاخصاین امر نیز نشان
افزار اسمارت پی.ال.اس که در بررسی روایی و پیایی مدل نشان داده شد و نرم گیری درآمده از مدل اندازهدستبه نتایج به توجه با

آمده در مدل اندازهدستبه (، تمامی نتایج7-1)جدول  در های مذکورمربوط به آستانه قبولی برای شاخص با توجه به توضیحات
 به توانسته است نهایی مدل بنابراین است. برخوردار مناسبی برازش از مدل که گیریممی نتیجه لذا دهند.می ائید قرارت گیری مورد

در مرحله بعد که تحلیل مسیر )یا همان مدل ساختاری(  .کنند بیان را متغیر کنندهتوصیف سؤاالت بین روابط مناسبی گونه
 موردبررسی قرار خواهد گرفت.

اند. اعدادی که بر روی مسیر شدهدهد که در آن ضرایب مسیر نشان دادهافزار  نشان میگیری را در نرماجرای مدل اندازههمچنین 
 یا رگرسیون در استانداردشده بتای بیانگر اعداد این شود.می نامیده مسیر ضریب شود،می داده نمایش یکدیگر با هاسازه بین

 است سازه دو همبستگی ضریب

 )مدل درونی )برازش مدل ساختاری تحقیق
 ها باید موردبررسی قرار گیرد. برای این منظور از تابعدر مرحله بعد مدل ساختاری و روابط بین سازه

Bootstrapping عنوان جامعه به 4544هست و تعداد  346شود. تعداد نمونه آماری در این پژوهش استفاده میBootstrap 
 دهد.خروجی مدل ساختاری را نشان میشده است . در نظر گرفته

( هست که درواقع مالک اصلی تائید یا رد فرضیات است.اگر این مقدار t-valueدهنده آماره تی )ها نشانمقدار عددی در رابطه

 

آگاهی  ساختار بانک
 برنامه ریزی فرهنگی

تحلیل و 
 بررسی

جمع آوری 
 اطالعات

عملکرد  ارتباطات
 استراتژیک

  ۲65/4 ساختار بانک
  

   

 آگاهی فرهنگی
۲44/4 

 

 

167/4 
  

   

 1۲1/4 ۲61/4 762/4 برنامه ریزی
 

   

 تحلیل و بررسی
672/4 

717/4 
731/4 ۲13/4 

   

 جمع آوری اطالعات
754/4 

۲44/4 
611/4 713/4 

۲44/4   

 ارتباطات
731/4 762/4 762/4 ۲44/4 762/4 

۲26/4 
 

 

 عملکرداستراتژیک
611/4 672/4 672/4 

717/4 
672/4 ۲44/4 ۲74/4 
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 .شوددرصد تائید می 11و  15، 14در سطوح گیریم که آن فرضیه بیشتر باشد نتیجه می 2۹57و  4۹16،  4۹61آمار به ترتیب از 

 
 

 .smart plsافزار خروجی  مدل درونی )معادالت ساختاری( مدل پژوهش  در نرم 3-شکل

 معیار  ضریب تعیین
زای )وابسته( مربوط به متغیرهای پنهان درون R2ترین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب متداول

به 4۹67و  4۹33، 4۹41زا را دارد، و سه مقدار زا بر یک متغیر درونمعیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون R2مدل است. 
های برای سازه R2شود. مطابق با جدول زیر، مقدار در نظر گرفته می R2عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی 

 سازدبا توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میشده است که زای پژوهش محاسبهدرون
 

 R Square 1جدول 

 

 
R Square نتیجه 

 قوی ۲67/4 تحلیل و بررسی

 قوی 71۲/4 جمع آوری اطالعات

 قوی ۲12/4 عملکرد استراتژیک

 قوی ۲45/4 ارتباطات

 قوی 757/4 برنامه ریزی

 
  کنیم که اعداد در بازه مناسب قرار دارند.مشاهده می این مقادیر را

 برازش کلی مدل 
کند نیز مشخص می SRMRشود. شاخص ها( استفاده می)معیار میانگین اختالف بین دادهSRMRبرای برازش کلیت مدل از 

اده های در دسترس کند که آیا دکمک می SRMRباشند که تا چه اندازه مدل مفهومی با داده های تجربی هماهنگ می
بین  SRMRدهند یا خیر. مقدار مجموعه فرضیه های ذکر شده یعنی تاثیر متغیرهای پنهان روی همدیگر را مورد تایید قرار می



 )مورد مطالعه: بانک ملت( یهوش رقابت یانجیبا نقش م کیبر عملکرد استراتژ یفرهنگ یساختار و آگاه ریتاث یبررس محسن امرائی:

کند هر چه بارهای بارهای عاملی ضعیف تر باشند و معنادار نباشند این شاخص بزرگ و بزرگتر خواهد بود. صفر و یک تغییر می
(. هر چه این شاخص از این مقدار بزگتر باشد مدل ایرادات 4317قرمز این شاخص است)رسولی و همکاران، خط  4۹4۲مقدار 

باشد که صدم می 7مقداری در حدود  SRMRاساسی دارد و الزم است در کلیت مدل تجدید نظرشود. در این پژوهش شاخص 
 5ازش مناسبی برخوردار استمقدار مطلوبی در نظر گرفته شده است. یعنی اینکه کلیت مدل از بر

 SRMRمعیار  5جدول 

  مقدار به دست آمده از مدل نتیجه

 SRMR 212/4 تائید

 (GOFشاخص نیکویی برازش مدل )
این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه گیری شده را نشان داده و بر مبنای آن می توان پس از بررسی برازش 

ساختاری مدل کلی تحقیق خود، برازش را نیز کنترل نمود. این شاخص با استفاده از فرمول زیر بخش اندازه گیری و بخش 
 محاسبه می شود:

GOF =  

=  

=0.564 

به عنوان مقادیر  36/4و  25/4، 44/4خواهد بود. مقادیر  R2و  communalityمیانگین  و  که در آن 
محاسبه شده و می  561/4محاسبه شده مدل تحقیق  GOFمعرفی شده است. مقدار  GOFو قوی برای معیار  ضعیف، متوسط

  توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده در نمونه مورد بررسی برازش مناسب و مطلوبی قرار دارد.
 

 نتایج رد و تائید فرضیات تحقیق در یک نگاه 6جدول 

 نتیجه

سطح 
معناداری 

 تحقیق

سطح 
معناداری 
 مطلوب

 ضریب مسیر

 مسیر فرضیه آماره تی
شماره 
 فرضیه

 تائید

444/4 
P<45/4 

 

 

 

عملکرد  ←برنامه ریزی  ←ساختار بانک  314/2 43۲/4
 استراتژیک

4 

 تائید
444/4 

P<45/4 
عملکرد  ←برنامه ریزی  ←آگاهی فرهنگی  625/2 42۲/4

 استراتژیک
2 

 تائید
444/4 

P<45/4 
 ←تحلیل و بررسی  ← ساختار بانک 5۲2/2 434/4

 عملکرد استراتژیک
3 

 تائید
444/4 

P<45/4 
 ←تحلیل و بررسی  ← آگاهی فرهنگی 751/3 264/4

 عملکرد استراتژیک
1 

 تائید
444/4 

P<45/4 
 ←جمع آوری اطالعات  ←ساختار بانک  74۲/2 4۲4/4

 عملکرد استراتژیک
5 

 تائید
444/4 

P<45/4 
 ←جمع آوری اطالعات  ← فرهنگیآگاهی  45۲/2 41۲/4

 عملکرد استراتژیک
6 

 تائید
444/4 

P<45/4 
عملکرد  ← ارتباطات ←ساختار بانک  456/2 414/4

 استراتژیک
7 

 تائید
444/4 

P<45/4 
عملکرد  ←ارتباطات ←آگاهی فرهنگی  ۲54/2 462/4

 استراتژیک
۲ 

 1 برنامه ریزی ←ساختار بانک  P<45/4 452/4 447/2 444/4 تائید

 44 برنامه ریزی ←آگاهی فرهنگی  P<45/4 414/4 314/2 444/4 تائید
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 44 تحلیل و بررسی ←آگاهی فرهنگی  P<45/4 475/4 ۲62/2 444/4 تائید

 42 جمع آوری اطالعات ←ساختار بانک  P<45/4 475/4 461/3 444/4 تائید

 43 جمع آوری اطالعات ←آگاهی فرهنگی  P<45/4 354/4 35۲/1 444/4 تائید

 41 ارتباطات ←ساختار بانک  P<45/4 215/4 466/2 444/4 تائید

 45 تحلیل و بررسی ←آگاهی فرهنگی  P<45/4 411/4 451/3 444/4 تائید

 46 ارتباطات ← آگاهی فرهنگی P<45/4 463/4 231/3 444/4 تائید

 47 استراتژیکعملکرد  ←برنامه ریزی  P<45/4 662/4 743/5 444/4 تائید

 4۲ عملکرد استراتژیک ←تحلیل و بررسی  P<45/4 623/4 523/1 444/4 تائید

 41 عملکرد استراتژیک ←جمع آوری اطالعات  P<45/4 714/4 111/6 444/4 تائید

 24 عملکرد استراتژیک ← ارتباطات P<45/4 211/4 464/2 444/4 تائید

 
 

 گیری کلینتیجه
ما بر بخش  ل،یدل نیسازمان است. به هم کیدر  CI ندیاستفاده از فرآ کیاستراتژ یایمزا ییشناسا یبرا یمطالعه تالش نیا

. پس از شوندیم لیها تبدکه به ساختار شاخص میکرد یآورسؤال جمع نیچند یرا برا ییهاو داده میپاکستان تمرکز کرد یبانکدار
 ک،یعملکرد استراتژ لیتحل یبرا ییهاشاخص لیتشک یبرا یاکتشاف یعامل لیاز روش تحل ش،یمایپ قیها از طرداده یآورجمع

استفاده شد. پرسشنامه از  ندیفرهنگ، ارتباطات و ساختار فرآ یآگاه ل،یو تحل هیاطالعات، تجز یآورو تمرکز، جمع یزیربرنامه
از متخصصان بانک ها و  یپرسشنامه با برخ نیهمچن د،حاصل کر نانیمطابق با مطالعات گذشته اطم ییو محتوا یصور ییروا

و  ندیساختار فرآ ریکرد که چهار معادله اول تأث شنهادیاز پنج معادله را پ ینیمطالعه تخم نیمورد بحث قرار گرفت. ا زیدانشگاه ها ن

بر عملکرد  CI ندیفرآ اخصمعادله از چهار ش نیبودند. در آخر کیبه  کی CI ندیفرآ یهابر شاخص یفرهنگ یآگاه یهاشاخص
همه  ،یاز لحاظ نظر نیفرد واحد هستند، بنابرا کی یها یژگیو رهایکه همه متغ ییبانک ها استفاده شده است. از آنجا کیاستراتژ

شده بر اساس  لیتشک یاستفاده کرده است. سازه ها SEM کردیمطالعه از رو نیمنظور، ا نیا یمعادالت به هم مرتبط هستند. برا
 نیکه رابطه متقابل ب یاز اطالعات اضاف رایکارآمدتر باشد ز کردیرو نیرود ا یمعتبر بودند. انتظار م زیو تما ییهمگرا یها ونآزم

شرکت را  RBVکنند.  یم جادیا داریپا یرقابت تیمز یگذار هیپا یرا برا نهیها زم تیکند. منابع و قابل یاست استفاده م رهایمتغ
توان به عنوان  یها را م تیاند. قابلشده بیترک هایستگیشا جادیا یکه برا کندیو منابع درک م هاتیقابلاز  یاعنوان مجموعهبه

 نیدارند و از چن یها ارزش کم ییداد. دارا حیدارد، توض ازیخود ن یها ییکامل از دارا یبهره بردار یبانک برا کیکه  ییمهارت ها

، ساختار و فرهنگ منابع ملموس و نامشهود بانک CIو  RBV یازهاین شیپ بیککه تر یمحروم هستند. در حال ییها تیقابل

و عملکرد  یرقابت تیبه مز یابیدست یبه طور موثر برا CI ندیکنند تا از فرآ یم جادیبانک ا یرا برا تیقابل نیهستند که با هم ا

 تیقابل کیبه عنوان  یکند که ساختار و فرهنگ و آگاه یم تیحما RBVمطالعه از  نیا جیاستفاده کند. نتا افتهیبهبود  یتجار

( و ناملموس CIکرد که منابع ملموس )ساختار  انیب RBVگذارد.  یم ریتأث CI ندیفرآ طیمنحصر به فرد به طور مثبت بر مح

به  یابیستد یبرا CI ندیفرآ یاجرا یشرکت را برا یها یتوانند بتوانند استراتژ یکارآمد م تیریو با مد ی( قویتی)فرهنگ حما
 یم زهیو تصور کنند. بر اساس فرهنگ دلگرم کننده و کارکنان با انگ یساز ادهیپ داریپا یرقابت تیباال و مز کیعملکرد استراتژ

که مشتاق استفاده  یسازمان یبرا CI کنندهتیوارد کنند. ساختار و فرهنگ حما CIتوانند دانش و درک خود را به طور موثر در طرح 

عملکرد  یخود منجر به بهبود کل ردیگ یرا در بر م CI یاجزا ریکه سا یطیاست. مح یاتیاست، ح CI یهامؤثر از تالش

مثبت و  ریپاکستان تأث یبر عملکرد بخش بانک CI ندیکه فرآ دیرس جهینت نیشود. مطالعه حاضر به ا یبانک ها م کیاستراتژ
 یاتیعمل یهامطابق با کنترل دیو تمرکز که با یزیربه جز برنامه هانکبا کیمل مؤثر بر عملکرد استراتژدارد، همه عوا یداریمعن

بانک متمرکز  یو خارج یداخل طیدانش موجود موجود در مح لیو تبد یرا با جمع آور دیدانش جد دیتول KBVبماند.  یبانک باق

استفاده  KBV دگاهیاست که از د یندیفرآو ارتباط(  لیو تحل هیاطالعات، تجز یجمع آور ،یزی)برنامه ر CIکند. همانطور که  یم
 جادیا ندیفرآ نیمنابع ملموس و ناملموس در ا یها تیقابل ریدانش موجود با استفاده از سا گاهیدر پا دیکند که در آن دانش جد یم

 یمشابه یهاافتهینوظهور، و به  یدر چارچوب بازارها یبر عملکرد شرکت هند CI یهاوهیش ریشود. تأث یدانش هوشمند انباشته م

باال ظاهر شدند. اگرچه،  یبا عملکرد مال کردند،یم بیرا ترک ییبا گستره باال CI یهاوهیکه ش یهند یهاکه شرکت افتند،یدست 

 کیاستراتژ یایبه مزا یابیدست یبرا کیاستراتژ یزیبرنامه ر یدیکل یها دگاهیشرکت، د KBVو  RBV یریمطالعه حاضر به کارگ
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 کیبه عملکرد استراتژ یابیدست یبرا یزمیمکان CI ندیارزشمند است. فرآ یها یستگیشا جادیا قیاز طر داریپا یقابتر تیبرتر و مز
  شود. یم KBVو  RBVتحت چتر  داریپا یرقابت تیبلندمدت برتر است که منجر به مز

 :منابع

 هویت، و فرهنگ کتاب بررسی: شناختی روان شناسی ،مردم4144جیران، اصغر ایزدی

 ای واسطه نقش بر تاکید با استراتژیک انسانی منابع مدیریت اقدامات از سازمانی عملکرد ،تاثیرپذیری4144وحید آقازاده ، حکیم و امین
 و صنایع مهندسی در نوین راهکارهای و ها چالش المللی بین کنفرانس ،دومین(ارومیه برق اداره: موردی مطالعه) دانش مدیریت
 حسابداری،دامغان، و مدیریت

 بر استراتژیک تفکر میانجی نقش با استراتژیک رهبری تاثیر ،بررسی4144امیرهوشنگ، فر، تاج و حسن سید زاده، صادق و محمد انصاری،
 توسعه های تکنیک المللی بین کنفرانس گراش،هشتمین و اوز الرستان، های شهرستان در واقع های سازمان در سازمانی عملکرد

 دائمی، های چالش شناخت رویکرد با صنایع مهندسی و مدیریت در پایدار

 های باشگاه مشتریان رضایت و بازاریابی رقابتی، هوش بین رابطه ،بررسی4144زهرا، حیدری، و هادی فر، امیدیان و احمد ایزدپناه،
 ورزش،شیراز، در ای رسانه سواد و ارتباطی سواد: ورزشی ارتباطات ملی کنفرانس مشهد،سومین شهر بدنسازی

 کار و کسب هوشمندی گیری شکل در رقابتی هوش نقش ،بررسی4144احمد، زاهدی، و عادل زاهدی، و سپهر هاشمی، و افشین بهادری،
 نوپا،شیراز، کارهای و کسب و نوین مدیریت ملی همایش رادمان،دومین رانی کشتی شرکت

 ایده المللی بین همایش اجتماعی،دومین های آگاهی سطح ارتقای بر فرهنگی فضاهای ،تاثیر431۲افالطونیان، العابدین استادی و زین بیتا
 پایدار،مشهد، زیست محیط و جغرافیا شهرسازی معماری در نوین های

 توانمندسازی بر انسانی منابع استراتژیک ریزی برنامه تاثیر ،بررسی4144چراغی، باغ و معصومه کوچه چی گالب حمیدرضا
 ایران،تهران، حسابداری و مدیریت ، اقتصاد سوم هزاره فناوری و دانش المللی بین همایش کارکنان،چهارمین

 فرهنگی وظایف به نسبت همدان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضای نگرش و آگاهی ،میزان431۲باور و حسن یعقوبی، خوش داود
 دینی،کرج، پژوهش و فرهنگی اجتماعی مطالعات المللی بین کنفرانس تربیتی،چهارمین

 در اثربخشی رویکرد با عمومی بخش انسانی منابع ریزی برنامه الگوی ،ارائه4144عبدالخالق، غالمی، و اله کرم فرد، دانش و علی داودی،
 دولتی، سازمان

(. شیراز شهر هتلداری صنعت مطالعه مورد) رقابتی مزیت و مدیران رقابتی هوش نگرش(. 4311. )م رشیدی، و ،.م بذرافشان، و ،.ن دهقان،
 .54-25(۹ 43)۹7 بازرگانی مدیریت های کاوش

 بر شغلی رضایت و سازمانی درون ارتباطات تاثیر ،بررسی4144خدیجه، پهلوان، و معصومه ایزانلو، و محمدرضا موفق، و عذرا زاده، دوست
 کارآفرینی،تهران، و حسابداری مدیریت، در نوین اندازهای چشم المللی بین کنفرانس بجنورد،پنجمین شهرداری کارکنان عملکرد

 خوزستان، ملی بانک شعب در بازاریابی های استراتژی اثربخشی بر رقابتی هوش تاثیرکارکردهای ،بررسی431۲صدیقه خنفری،

 نظام در فعال خصوصی و دولتی های بانک مالی تامین ساختار ،بررسی4144صمد، نهاد، عارفی و احد نهاد، عارفی و عبداله نهاد، عارفی
 حسابداری،اهواز، و اقتصاد مدیریت، در نوین های پژوهش ملی کنفرانس ا،نخستین.ا.ج بانکداری

: موردی مطالعه) سازمانی موفقیت میزان و کارکنان رقابتی هوش بین همبستگی ،بررسی431۲محمدرضا ایرانمنش، نژاد و بابایی عباس
 ،(کرمان استان رسالت بانک شعب

 و استراتژیک سازمانی، عوامل تاثیر ،بررسی4144سولماز، کاظمی، و وحیده خراجو، ابراهیمی و صمد اقدم، رحیمی و محمد فاریابی،
 صادراتی، های شرکت میان در نوآورانه صادرات نقش تحلیل صادراتی؛ عملکرد بر محیطی
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 ایران،دومین الکترونیک بانکداری نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری تحول سیر ،بررسی4144گلوردی، شکوفه رجبی جاللی و فاطمه
 حسابداری،دامغان، و مدیریت و صنایع مهندسی در نوین راهکارهای و ها چالش المللی بین کنفرانس

 سازمان، عملکرد بر استراتژیک انسانی منابع مدیریت ،تاثیر4144نیازیان، نیموری و محمد متاجی فاطمه

 آموزش جنبه از اجتماعی و فرهنگی توسعه در دانشگاه ،نقش4317ساجد، زارعی، و محمدسعید مطاعی، و پیام احمدیان، و سینا فیضی،
 اسالمی، منابع بهدیدگاه نگاهی ونیم خود حقوق از شهروندان آگاهی میزان بر آن آموزش تاثیر شهروندی،

 مطالعه) شغلی عملکرد با آن رابطه و استراتژیک تفکر وضعیت بررسی و ،مطالعه4144ماریا، نصیری، و محمد پور، حسین و فرنوش کمایی،
 و اجتماعی مطالعات تربیتی علوم فناوری و دانش المللی بین کنفرانس ،هفتمین(آبادان شهر متوسطه مدارس مدیران: موردی

 ایران،تهران، روانشناسی

 شرکت عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت ،تاثیر4144لیال، حمیدی، و زینب عالماتی، و محمد بزرگی، جان و حمیدرضا یزدانی،
 و مدیریت و صنایع مهندسی در نوین راهکارهای و ها چالش المللی بین کنفرانس تهران،دومین استان تولیدی های
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