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 از طریق عملکرد کسب وکار بر جهت گیری بازار تاثیر یبررس

 هوش تجارینقش میانجی  

 
  2محمد حسین پور *، 1سلیمه سبزوار

 ، دانشگاه صنایع و معادن تهران، گروه مدیریت اجرایی ، تهران ،ایران  DBAدانشجوی دکتری  -*و  1
salimesabzevar@yahoo.com 

  رانی،ا اهواز، مدیریتگروه  ،اهوازواحد  یدانشگاه آزاد اسالمدکتری،  -2  
Hosseinpour6@yahoo.com 

 
 

 یانجینقش م  قیبازار بر عملکرد کسب وکار از طر یریجهت گ ریتاث یبررساین پژوهش با هدف بررسی  چکیده:

کارکنان شاغل در  ی مدیران وعة آماری این پژوهش را تمامجام انجام شده است. بانک پاسارگاد در ی هوش تجار

نفر تعیین  212تشکیل می دهد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه  اهوازشهر پاسارگاد  بانک در 

همبستگی اجرا  انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی از نوع هسادو نمونه گیری نیز به روش تصادفی . شد

مقیاس طیف لیکرت  پرسشنامه ها ازبرای سنجش ی داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. شد و جمع آور

استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی 

و عملکرد کسب وکار  802/0 یهوش تجار ، 287/0با استفاده از آلفای کرونباخ بازار  یریجهت گپرسشنامه 

نتایج حاکی از آن است که از مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند.  داده ها نیز با بهره مندیتایید شد.  298/0

تاثیر عملکرد کسب وکار ( بر رقیب گرایی،مشتری گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای)بازار  یریجهت گابعاد 

نسبت به سایر پاسارگاد   بانک عملکرد کسب وکاربر  ییگرا یترمشاین در حالی است که تاثیر  معناداری دارد.

 یهوش تجار یانجیم ریمتغ قیاز طربازار  یریجهت گهمچنین نتایج نشان میدهد که  عوامل بیشتر بوده است.

 مثبت دارد. ریتاثعملکرد کسب وکار بر 
 

 
 رایی،هوش تجاری،مشتری گرایی،رقیب گعملکرد کسب وکار ،بازار یریجهت گ های کلیدی:واژه
 

 

                                                 

  11، راست چي.Nin ptنویس نقش رضایت و نگ -*1 و 

2- نویسنده  دانشکده و محل تحصیل (،یا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي  a pt. ، راست 11 

 چین(
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  مقدمه   
در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضووعی مهوم در بوین سیاسوت گوذاران سوخول  مختلوف 

 سوازمان یوک پذیری رقابت در آنچه(. 2002شورچلو،)شود )کشور، صنعت و شرکت( در بخشهای مختلف دنیا تلقی می

سوت. عملکورد کسوب و کوار شوامل ا رقوابتی محیط درون در العمل عکس و عمل بر سازمان توانایی است، اهمیت حایز

عملکرد مشتری )رضایت و وفاداری مشتریان( و عملکرد بازار )حجم فروش و سهم بوازار بواال( و عملکورد موالی )سوود و 

 به منابع یلتبد برای قابلیت ها از شرکت ها که دهد بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا( است. ادبیات بازاریابی نشان می

بوه  ییجهوت بوازارگرا نایو از و(2011وهمکواران، انگی) کنند تراتژی آمیخته بازاریابی استفاده میاس اساس بر خروجی

بازار به سواختار شورکت و حفو   یریعملکرد کسب و کار مرتبط است. سانگ و همکارانش استدالل کردند که جهت گ

تجواری ایجواد  نام از قوی تصویر یک بازاریابی قابلیت. می کند کمک عتوزی کانال اعضای و مشتریان با مدت روابط بلند

 یبورا یبه عملکرد عوال یابیدست .دباشن داشته دسترسی برتر شرکتی عملکرد به شرکت ها تا می دهد اجازه که کند می

امور  نیو(. ا2009 نگ،یاسوت)بران انیمشوتر یبورا داریو ارائه ارزش برتر پا داریپا یرقابت تیسازمان در گرو خلق مز کی

را فوراهم سوازد)کانو،  یضرور یبروز رفتارها نهیکند که زم یمجاب م یفرهنگ سازمان یو حف  نوع جادیسازمان را به ا

الزم  یرفتارهوا یو اثربخشو ییاست که با حداکثر کارا یسازمان یفرهنگ ییتوان گفت بازارگرا یم ساسا نی(. بر ا2012

کنود. محققوان  یکسوب و کوار را فوراهم مو یعملکرد برتر مستمر برا جهیو در نت انیمشتر یجهت خلق ارزش برتر برا

 میتصوم اریودو مع نیبو یا فوهین وظیبو یو همواهنگ ییگرا بیرق ،ییگرا یمشتر-یرا شامل سه جزء رفتار ییبازارگرا

و خلق ارزش  نایمشتر یدرک خواسته ها یبه معن ییگرا ی(. مشتر2012دانند)کوالر،  یم یتمرکز بلندمدت و سودآور

 یها و راهبردها یکوتاه مدت و توانمند یقوت و ضعف ها ییشناسا یبه معن ییگرا بیآن ها است. رق یبرتر مستمر برا

منوابع سوازمان را در  یا فوهیوظ نیبو ی. هماهنگ(2012)ارده وهمکاران،باشد یو بالقوه م یعلف یدیکل یبلندمدت رقبا

کورد کوه  هیتشوب یارکستر سمفون کیتوان به  یرا م ندیفرا نیدهد. ا یمهدف جهت  انیمشتر یارزش برا جادیجهت ا

 جوادیا ییبوازارگرا (2012)چنگ وهمکواران،کنود یو منسوجم مو نیوینقش هر عضو را رهبر ارکستر به طور هم افزا تع

ن و سوازما یبخوش هوا نیدر ب ینشر هوشمند ،یمشتر یو آت یفعل یازهایدر سراسر سازمان در ارتباط با ن یهوشمند

هوش تجواری از منظور معمواری و فراینود بوه از سوی دیگر ، (.2010است)نارور، یبه آن هوشمند یسراسر ییپاسخگو

سازمان و یکپارچگی فراینودها و نهایتواب بور فراینودهای  یهوش تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش اثربخش

،هوش تجاری،  نیبنابرا (2011وهمکاران، انگی)شودمیگیری در سخول مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته تصمیم

و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و رویکرد جدید سازمانی مورد نظر بوده  محصولنه به عنوان یک 

ذ و های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلوی بوه اخوای از برنامهکه شامل مجموعه

(.بوه بیوان 1292)آبوداری و همکواران،  پوردازدیگیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و کسب و کار مکمک به تصمیم

تر هوش تجاری چیزی نیست مگر فراینود بواال بوردن سووددهی و عملکورد سوازمان در بوازار رقوابتی بوا اسوتفاده ساده

صورتی کوه مفهووم هووش تجواری بدرسوتی درک و منتقول  گیری. درهای موجود در فرایند تصمیمهوشمندانه از داده
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شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابود و بورآورده نشودن ایون توقعوات موواردی را از نگردد، موجب می

جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا که هوش تجواری فقوط بوه دنبوال 

نیاز به اطالعات مناسب قوادر بوه ارائوه  نه کردن مسیرهای پرس و جو در داخل اطالعات است و خود مستقالب و بدوکوتا

(.ممکن است سیستمهای هوش تجاری، از دیدگاه هوای 1291پیشنهاد یا راهکاری نیست )شجاعی کیاسری و همکاران، 

نها، می بایستی اجرای سیستم هوش تجاری در سوازمان مختلف مورد تحلیل قرار گیرند . سازمانها و تصمیم گیرندگان آ

 یانجووام دهنوود.این فلسووفه و متوودولوژی متکووی بوور اسووتراتژ یسووازمان یمتوودولوژی اثربخشوو ورا براسوواس فلسووفه 

و فرهنگ سازمان و اشتراک دانوش هموراه بوا رویکورد کول نگور و تحلیلوی بورای  ندسازمانیسازمان،ساختارسازمان، فرا

اطالعوات دارد،  کوهبا این تفسیر در عصور اطالعوات، کسوی  (2011وهمکاران، انگی) ازمان است.فرایندهای تجاری س

 (2009)چن،دارای قدرت است و هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد

ض پرداخت که آنها را بصورت جوامع تور در معور هوش تجاری و  جهت گیری بازارمی توان به گونه ای به  ،حال با این 

 یاستفاده عرصه کاربردی و نظری قرار داد . بر اساس رویکرد کاربردی می توان گفت که یکوی از ویژگوی هوای بانکودار

توجوه بوه و  هووش تجواریبازار و توجه و تاکید آنها به  یریپیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی های جهت گ

و غیر رقابت پذیر، عدم برخورداری از این شایستگی هوا  یسنت یرمشتریان بوده و در عین حال ویژگی بارز بانکدانگرش 

و عدم توجه به شرایط بازارها و مشتریان می باشد . با وجود اینکه عدم رقابت پذیری بانوک هوای تجواری ایوران معلوول 

ها، ترجیحات و باشد، از دالیل اصلی این مساله می توان به عدم وجود شناخت کافی از نیازها، خواسته  یادیعلت های ز

حساسیت های مشتریان و نحوه فعالیت رقبا در بازارهای رقابتی و نیز عدم برخورداری از روش ها و فنواوری هوای روز و 

نظر می رسد که با توجه به تجارب بانک های موفوق دنیوا موی  بهبروکراسی زیاد در فرایند انجام فعالیت ها اشاره کرد . 

ی ایران را عامل موثری در رفع مشکالت آنهوا و رقابوت پوذیری شوان بوه حسواب آورد. بانک ها بازار  یریتوان جهت گ

از بور توسوعه عملکورد کسوب و کوار  ییبازارگرا ریتاث یحاضر با توجه به ضرورت احساس شده، به بررس قیتحق نیبنابرا

در بانکها،  یابیبازار یتهایالق ندی،توسعه فرا نیبنابراپرداخته است.  یبانکدار نعتدر صطریق نقش میانجی هوش تجاری 

و سیسوتم هووش تجواری  یو لوزوم شناسوائ یرقابت ی،عملکرد کسب وکار اثربخش و وجود فضا ییبازارگرا یبهبود فضا

 میکند که با توجه به حضور مسوتق یرا دو چندان م قاتیگونه مخالعات و تحق نیو ضرورت ا تیمخلوب آن ، اهم نیتام

موضووع  نیبانک، موجب شد تا ا نیها و پژوهش ها در ا قیتحق نگونهیو عدم انجام ا یرقابت یفضا نیبانک پاسارگاد در ا

همووار  زیومورتبط ن یپژوهشوها ریانجام سا یبانک استفاده کرده و فضا را برا غاتیآن در تبل جیرا انتخاب نموده و از نتا

 سازد.
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 نظری پیشینه تحقیق 
 جهت گیری بازار

مانی است که به کاراترین و اثربخ شترین شکل ممکن باید موجب خلق رفتار های موورد بازارگرایی فرهنگ ساز
نیاز جهت خلق ارزش برتر برای خریدار شود و در نتیجه موجوب اسوتمرار عملکورد برتور کسوب و کوار گوردد. 

ارگرایی را ( تعریفوی از بواز 1990(، نارور و اسلیتر )  1990همزمان با کوهلی و جاورسکی )  (1292)مهرافروز،
پیشنهاد نمودند که رویکردی متفاوت را به این سازه ارائه نمود. در دیدگاه نارور و اسوالتر بوازارگرایی مفهوومی 

( سوه عنصور را بورای  1990فرهنگی است که اثر خود را در رفتارهای سازمانی نشان میدهد. نوارور و اسوالتر) 
 (2011وهمکاران، انگی)بازارگرایی تعریف می کنند: 

 . مشتری گرایی 1
 .  رقیب گرایی 2
 .  هماهنگی بی نبخشی 2
به بعد منتشر کردنود. بوه  1990و اسلیتر تحقیقات متعددی را بر اساس این سه مؤلفه بازارگرایی از سال  نارور

( مؤلفه مشتری گرایی به معنای شناخت کافی سازمان از مشتری  1990عنوان مثال بر اساس نارور و اسلیتر ) 
. ایون خلوق ارزش بوا افوزایش منوافع اشدجهت تولید ارزش برتر )محصول و خدمات برتر( برای آنان می بخود 

برای خریدار و مشتریان و بصورت همزمان کاهش بهای تمام شده ی محصول و خدمات ارائه شوده انجوام موی 
و خریوداران و درک  گیرد. توسعه ی این سخح از آگاهی و شناخت، نیازمند کسب اطالعات درباره ى مشوتریان

که آنها با آن گرفتارند، است. این آگاهی به سوازمان کموک  یاسیبنیان و طبیعت محدودیت های اقتصادی و س
می کند که اطمینان حاصل کند که شرکت از نیازهای حاضر و آتی خریداران آگواه اسوت و موی توانود جهوت 

 (2012)چاد، پاسخگویی به این نیاز ها فعالیت نماید.
( تشریح شده است به معنای این است که سازمان از نقاط قووت  1990گرایی که توسط نارور و اسلیتر )  رقیب

و ضعف جاری رقبای خود و همچنین نقاط قوت و ضعف احتمالی رقبای خود در آینده آگاه است و قابلیوت هوا 
رقیب گرایی به موازات  ات،طالعواستراتژی های بلند مدت رقبای خود را می شناسد. در مرحله ى جمع آوری ا

مشتری گرایی قرار دارد و شامل تجزیه و تحلیل جامعی از قابلی تهوای تکنولووژیکی رقبوا، بوه جهوت ارزیوابی 
 توانایی آنها در پاسخگویی به خریداران مشابه می شود.

بخشوی ( از آن سخن رفتوه اسوت، همواهنگی بوین  1990مؤلفه ى رفتاری که توسط نارور و اسلیتر )  سومین
است که همان مصرف هماهنگ منابع شرکت در جهت خلق ارزش برتور بورای مشوتریان موی باشود. بنوابراین 

منابع کسوب  چگیهرکسی در شرکت میتواند بصورت بالقوه در خلق ارزش برای خریدار سهیم باشد. این یکپار
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اده از اطالعات تولید شده در و کار، در راستای مشتر یگرای و رقیب گرایی به دقت هماهنگ شده است. با استف
دو بخش مشتری گرایی و رقیب گرایی و انتشار سرتاسری این اطالعات در تار و پود سازمان، استفاده هماهنگ 

 از منابع شرکت امکان پذیر می گردد.
ا ( پیشنهاد می کنند در صورت نبود هماهنگی بین بخشی در سازمان، این مؤلفه باید بو 1990نارور و اسلیتر ) 

تکیه بر و تقویت مزایایی که وال دهای مختلف سازمان بصورت ذاتی در راستای همکواری نزدیوک بوا یکودیگر 
دیگور بخشوهای سوازمان،  نیازهوایبرخوردارند، ترویج شود. برای اثربخشی، همه ی بخش ها بایود نسوبت بوه 

 (2012)چنگ وهمکاران، حساس و فعال باشند.
 هوش تجاری

گوارتنر  یقویاز کارشناسوان گوروه تحق یکوی سونریتوسط هاروارد در 1982 یدر اواخر سالها( BI) یمفهوم هوش تجار
بودنود کوه  ییو نورم افزارهوا سوتمهایتقاضوا در س عیشاهد توسوعه سور یهوش تجار یاطالعات یستمهایشد. س یمعرف
 یسواز رهیوذخ یتکنولووژ د،یوجد اطالعوات لیوو تحل هیوتجز ی. ابزارهواکردنودیم تیرا حما یتیریمد یهایریمگیتصم

در  یفروشوندگان هووش تجوار لهیدر بازار به وس کهایاز ابزارها و تکن یاریو بس یشبکه ا یاطالعات، اطالعات استخراج
 یتجوار شوروندهیپ یخود در بوازار رقوابت یخود را به منظور بقا انیحال رشد است. سازمانها می بایست انتظارات مشتر

 یهوا نوهیزم شیرا اجرا نمودند، هنوز در تموام پو یاز سازمانها هوش تجار یاریبس که نیامروز برآورده کنند. با وجود ا
 (2009الن،یوس نیدیموفق نبوده اند.)آ یهوش تجار

تجاری به توانایی یک سازمان در جمع آوری ، نگهداری و سازماندهی داده های درست و بهنگام اطالق می شود .  هوش
ی اطالعات می گردد که به تولید فرصتهای جدیود موی انجامود  بوه عوالوه هووش این قابلیت منجر به تولید مقدار زیاد

 یبانیهوای پشوت سوتمیس قیهای تجاری از طر رییگ میو روشها به منظور توسعه تصم میتجاری را مجموعه ای از مفاه
 (2012کرد. )چن وچانگ، یمعرف تیبر واقع یمبتن
 ،یاسوت کوه بوه منظوور گورداور ییهوایو فنواور هاسوتمیل سکار که شاموکسب تیریعبارت است از مد یتجار هوش
توا دانوش  کنودیکموک مو رانیبه مود ستمیس نی. اباشدیشرکت م اتیها و اطالعات درباره عملداده لیو تحل یدسترس
 را در -و... یداخلو اتیوو عمل دیوفروش، تول یریگزهاندا یارهایمانند مع-شرکت  اتیاز عوامل مؤثر در عمل یترگسترده
 (2008،ینی. )پترندیبهتر کمک نما یتجار یهامیبه اتخاذ تصم توانندیانها م نیداشته باشند، همچن اریاخت
 است:  یبه خصوص یهایژگیو یدارا کینمود، البته هر  فیمختلف تعر یهارا از منظر یهوش تجار توانیمجموع م در

 نیترو جوامع نیترقیودق هیوبور پا یکه در انها دانشو رانیمد یریگمیتصم ندیفرا یسازادهیو پ حی: تصح یتیریمد منظر
در سوخول مختلوف مسوائل  یریگمیتصوم یشوده بورا جوادی.  استفاده از دانش اشودیم جادیسازمان، ا یاطالعات واقع

 (2008،ینی)پترکیاستراتژ ماتیدر اعمال تصم ریمد ییتوانا شیافزا افتهیساخت ریو غ افتهیساخت مهین افته،یساخت
ارزش  جوادیحرکت از داده به اطالعوات و از اطالعوات بوه دانوش بوا ا یبرا ی: بستریسازمان یندهایو فرا یمعمار منظر

سوازمان  ییکارا شیدر سازمان ، افزا یتیریدر سخول مختلف مد یریگمیتصم یندهایسازمان ،تمرکز بر فرا یافزوده برا
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 یکپوارچگیو... اتحواد و  یاضواف ینودهایکواهش فرا ،یتجار هانمانند پرسنل مجرب، اطالعات پن ییهابا توجه به بخش
 ( 1292وهمکاران، یسازمان )آبدار یندهایفرا

و  انیرقبا ، نظوارت هوشومند تعامول بوا مشوتر لیقدرتمند تحل یبا استفاده از ابزارها یرقابت یبرتر جادی: ایتجار منظر
سوازمان در بوازار  یدهبواالبردن سوود نودیآن و فرا یآتو راتییوتغ یینظوارت هوشومند بوازار و شناسوا ،یتجار یشرکا
 (2008،ینی)پتریرقابت
از منوابع،  نوهیمناسوب جهوت گسوترش و اسوتفاده به یو معمار یبستر فن جادیهوشمند، ا ستمیس کی:  یفناور منظر

هوا و داده شینما و یریگجهیپردازش و نت ،یاورجمع ،ییشناسا یدر راستا یافزارو سخت یافزارنرم یاستفاده از ابزارها
 یهاسوتمیاز س یاریدر تعامول بوا بسو یاتیوعمل یهواداده گواهیو پا هابر انبار داده یدر سازمان مبتن ازیاطالعات مورد ن

در تجوارت بوه طوور  یهوش تجار یستمهای( ارزش س2008،ینیبرخط)پتر یلیبر پردازش تحل یمبتن گرید یوتریکامپ
 یا هیودهند که ممکن اسوت بوه عنووان پا یرا ارائه م یاطالعات ،ییستمهایس نیداللت دارد که چن تیواقع نیعمده برا

 یبورا دیوجد یهوا نوهیزم یبوه برقورار توانیشرکت خاص به کار روند. از جمله م کیدر  یاساس راتییو تغ جادیا یبرا
ره کورد. اشوا انیمشوتر یبورا دیوو ارائوه محصووالت جد دیوجد یبازارهوا یی، شناسوا دیوجد انیکسب مشتر ،یهمکار
 (2009ن،یدی)آ
سوازند .  یتحقق آنها را فراهم مو یریگیهدفها و پ قیدق می، امکان تنظ یهوش تجار یستمهای: س یراهبرد یسخح در

 یشونهادهایپ یسوودمند ،یخیتوار یهایحاصول از بررسو جیمختلف مانند نتا یا سهیمقا ی، ارائه گزارشها یهوش تجار
 یبرخو هیوبور پا ندهیآ ینیب شیج مربوط به توسعه و پینتا یساز هیراه با شباطالعات هم عیتوز یمجار یخاص، اثربخش

 (2008،ینیسازد . )پتر یفرضها را ممکن م شیپ
بوازار ،  تیریمنخبوق بوا مود یریگ میتصم یرا برا یا هیممکن است پا ،یهوش تجار یستمهای:  سیکیتاکت یسخح در
که شرکت نسوبت بوه  دهندیاجازه م ستمهایس نیبه وجود آورند. او ...  هیسرما تیری، مد یمال تیریفروش ، مد تیریمد

شرکت  یراهبرد یرا در جهت تحقق هدفها شیسازمان ایو  یمال ،یکیبوده و عملکرد تکنولوژ نیاش خوشب یاقدامات آت
سوخ و پا یموورد یلهایانجام تحل یبرا یهوش تجار یستمهای، س یاتیآن، اصالل کند . در سخح عمل شتریب یو اثربخش
 اتیمرتبط با عمل یبه پرسشها

و ... موورد اسوتفاده قورار  انیبا کانال های توزیع ، مشوتر یبه روز شده ، فروش و همکار یمال یبخشها ، برآوردها مداوم
 (2012و دامودار، وای.)شرندیگ یم

 عملکرد کسب وکار
( از 2008و ژانگ  ) یل ،ی. لگذاریهاست هیکارای سرما گذاری متیق ه،یبازار سرما هاولی های کسب وکار از عملکرد یکی

عوامل برای  ریو سا ییرشد دارا راتیکه تاث ابندیاستفاده کردند تا در یخارج یمال نیتام نههزی های شاخص
 شتریب ،ییو رشد دارا سکیبر ر یمبتن های هیباالتری دارند، مخابق نظر یخارج یمال نیتام نهیکه هز هایی¬شرکت
 ریتاث ییبر رشد دارا یبه طور کامال متفاوت یمال نتامی مختلف های بود که روش یحاک قاتیآن تحق جیاست. نتا

 کارا نسبتا های با بازار شرفتهپی های با کشور سهیدر مقا افتهی توسعه کمتر های در کشور یی ها. نرخ رشد دارایگذارندم
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کم  ریتوان تاث ی. در واقع می گرددم یی هاامر موجب کاهش نابهنجاری رشد دارا نیبرخورداراست. ا شترییب همسانی از
 هایواحد رازی. داد نسبت هاکشور نیدر ا گذاری هسرمای های برای اجرای طرل نییپا شیرا به گرا یی هارشد دارا

 اند، که با آن مواجه دییجد یمال های ازین نیو تام ودخ های تفعالی دامنه گسترش جهت ها کشور نیاری در اتج
ی م یمال نتامی ها اندوخته ایابتدا از محل سود انباشته  یعنی ی دهندم حیترج یرونیت را به منابع بشرک داخلی منابع
بانک(  قیراز ط شتریخارج از شرکت ابتدا به استقراض )ب یمنابع مال نینباشد؛ از ب یکاف یسپس اگر منابع داخل کنند،

ی باشد به انتشار سهام مبادرت م ازین شتریب یمال نکند و به منابع تیکه استقراض کفا یدر صورت ی شوند،متوسل م
 لیتما یی ها،به رشد دارا یابیدر جهت دست یبده جادیا قیاز طر یمال نیتام شی(. افزا2011)ژانگ و همکاران،  ورزند
 هیاسرم هایسکیجسورانه با ر ییاروروی و بازدهاما پر ز،آمی مخاطره های وژهدر پر گذاری هیرا به منظور سرما رانیمد

از  ناشی های از جمله فشار ران،مدی فرصت طلبانه رفتارهای کننده .هر چه عوامل محدود یدهدکاهش م گذاری
 ماتیتصم اهشباشد، احتماال منجر به ک شتریب دیدر سررس یبه بازپرداخت بده ازین نیو همچن یقراردادهای بده

از  یکه معموال بازده متفاوت ی دهدپرخخر قرار م نامخمئن و های تیرا در موقع رانیکه مد ی گرددم گذاری هیسرما
با  نی. بنابرای کندمعموال سود واحد تجاری را دچار نوسان م ماتیتصم گونه نیشرکت دارند. آثار ا اتیعادی عمل انیجر

 زانیوجه نقد، کنترل م شتریمانند: نگهداری ب یشودبه شرکت اعمال م گانکه از سوی اعتباردهند هایی تیمحدود
 ها و... ، شرکت گذاری هسرمای های و طرل ییو اجرا دیتول های نهیآوردن هز نییشرکت، فشار برای پا ی هایبده

کنند که قدرت  یو سع ندینما پوشی چشم گذاری هسرمای های از موارد از اجرای طرل ارییدر بس می شوند مجبور
می  ها نرخ رشد شرکت یامر به همسان نیو ا افتهیکاهش  یی هانرخ رشد دارا نی. بنابراندیشرکت را حف  نما ینگینقد

 هسرمای برای را ها پروژه نیو سودآورتر ندنمای بندی را رتبه گذاری ها هیتا سرما می کوشند ها شرکت نی. بنابراانجامد
 (.2011)ژانگ و همکاران،  ابندیدست  دارتریپا یاتیو عملکرد عمل ترتا به سودآوری باال نندیبرگز گذاری

 تجربی تحقیق پیشینه
پرداخته و  مهیکسب و کار در ب یندهایخودکار کردن فرآ یبرا ی( به استفاده از هوش تجار1292و همکاران ) یآبدار
شامل  یجامع یهادر چهارچوب یو هوش تجار یکاوروش داده بیاستفاده از ترک یچگونگ رامونیمقاله به بحث پ نیا
 دهدینشان م جی. نتاپردازدیم هاییدارا تیریو مد هاکانال تیریمد ،یسانمنابع ان تیریمد ،یارتباط با مشتر تیریمد
 .سازدیتر مو اثربخش ترعیرا سر یریگمیتصم ندیچارچوب، فرآ نیکه ا
 یدر مهندس دیجد دهیا کیبه عنوان  یاست که استفاده از هوش تجار دهیرس جهینت نی(به ا1292و همکاران) یاسریک
قرار  یمورد بررس یکیمخرل شده است و استفاده از آن در جهت تحقق اهداف دولت الکترون یکیدولت الکترون ستمیس

از مغز  تیحما یبرا ،یو فراسازمان یسازمان نیدر سخول ب یهوش تجار یهاکیگرفته است. استفاده از ابزارها و تکن
ها و کنترل شاخص ،یلت اجتماععدا یبرقرار لیاز قب یرتجاریدولت، در جهت اهداف غ یدرون یندهایو فرآ ستمیس
 شده است . یمخرل و بررس یکیتحقق کامل دولت الکترون دیجامعه، به عنوان کل یتوان راهبر شیافزا
به بررسی اثر ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش  ی( در پژوهش1292منفرد ) قتیحق

وهش بیان گر ارتباط مثبت بین ابعاد محتوایی سازمان و اثربخشی هوش مدیریت دانش پرداخته است.نتایج حاصل از پژ
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یک متغیر تعدیل گر ارتباط بین ابعاد محتوایی و  انتجاری و همچنین نشا ندهنده آن است که مدیریت دانش به عنو
 اثربخشی هوش تجاری را تقویت می کند.

 یریوگ میتصوم طیدر محو  BI تیوو کار، به قابل هوش کسب تیبه عنوان موفق یقی( در تحق2012) دوروایو س کیزیا
محققوان،  یبورا کپارچوهیچوارچوب  کیودر قالوب  یدهد هووش تجوار ینشان م قیتحق نیا یها افتهیپرداخته است.

با توجه  نیدانش را گسترش دهد. بنابرا یمرزهاتواند  یم نهیزم نیدر ا دیجد اتیقابل توجه بوده و ارائه نظر یدستاورد
اسوت  یضورور یاطالعات و ارزش داده ها و اطالعات، تحت عنوان هوش تجوار یفناور یراهبرد یژگیبه مخرل شدن و
 کنند. یطراح زین یبر هوش تجار ونیزاسیخود را عالوه بر مکان یابیارز تیسازمان ها محور
ازا ریابی ( به منظور سنجش عملکرد کسب و کار از هفت شاخص و در قالب دو دسته عملکرد ب2012سین و همکاران )

و عملکرد مالی استفاده کرده اند . عملکرد بازاریابی شامل: بازگشت مشتری، رضایت مشتری و اعتماد . عملکرد مالی 
 شامل : بازگشت سرمایه، بازگشت فروش، رشد فروش و سهم بازار

مات مانند بانک ( چانگ و همکاران در یک مخالعة تجربی نشان دادند که در بسیاری از خد2017چنگ و همکاران، )
داری و پزشکی که در آن ها یک فرایند تبادل دو طرفه بین کارکنان و مشتریان به صورت مستقیم انجام می شود، 

 بازارگرایی اثر قابل مالحظه ای بر عملکرد دارد.
 یسازمانیی وکارا یهوش کسب وکار بر اثربخش یها ستمیس ریتاث یبه بررس یقی( در تحق2017شمسول وهمکاران )

و  BIیها ستمیو فرهنگ بر س ندیساختار، فرآ ،یسازمان یمانند استراتژ ،ینشان داد که عوامل سازمان جیپرداختند. نتا
 مثبت دارد. ریتاث یسازمان یاثربخش
بوه  DSSدر حووزه  یسوازمان ییدر بازگشت به همگرا یبه عنوان چارچوب هوش تجار یقی( در تحق2012) کید بوتن
مجودد   یحووزه بهبوود و طراحو ایوو  نشیدر حوزه انتخاب و گوز یسازمان ستمهاییس یابیدر ارز که  دیرس جهینت نیا
 جادیهوش تجاری برای ا شیو افزا تیریمد خولس یدر تمام رییگ میتصم یبانیسازمان جهت پشت ازیمورد ن ارهاییمع
 یبانیپشوت یژگویود را بوه ومجورد جوای خو رییوگ میتصم بانیپشت ستمهاییلحاظ گردد و از آنجا که س یرقابت تیمز
بور  دیوبا تاک یسازمان ستمهاییس یتخصص یابیارز جهیداده اند.در نت یسازمان ستمهاییو هوش تجاری س رییگ میتصم
 .شودیمخرل م یتوجه علم ازمندیحوزه کاربردی و ن کیری و هوش تجاری به عنوان یگ میتصم یبانیپشت

با تلفیق مؤلفه های مشترک پنج رویکرد تصمیم گیری هوشومندی بوازار ( تالش کرد ه اند تا 2008الفرتی و همکاران )
و مشتری گرایی به رویکردی ترکیبی دست یابند . آن ها در این بررسی بوازارگرایی  کیاستراتژ کردیرویکرد فرهنگی، رو

آن هوا چهوار حووزة  به مزیت رقابتی مورد بحث قرار داده انود. ابیرا به عنوان یک پدیدة فرهنگی و مدیریتی برای دستی
عمومی مورد توافق در رویکردهای مورد بررسی را بدین شورل معرفوی موی کننود: ت کیود بور مشوتری، اهمیوت دانوش 

از  بازار)اطالعات ( تسهیم شده، هماهنگی بین وظیفه ای فعالیت ها و ارتباطات بازاریابی ، و پاسخ گویی به فعالیت های 
یکرد ترکیبی از مؤلفه ها و ابعاد بیشتری نسوبت بوه رویکردهوای قبلوی برخووردار طریق انجام اقدام مناسب. هر چند رو

است، اما جامعیت الزم را ندارد.بر این اساس ، با توجه به دیدگاه استراتژیک مخالعه، نگارنده تالش کرده است توا مؤلفوه 
کند که مجموعه ای منسجم و در عین حال جامع ر ا به منظور تبیوین بوازارگرایی  یمهای بازارگرایی را به گونه ای تنظ

ارائه کند. مؤلفه های مورد نظر عبارتند از : فرهنگ بازارمحور، رفتار هوشمند، پاسخ استراتژیک، سیستم هوای کارآمود و 
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از مخالعوات انجوام شوده بوه  یوکبخش های هماهنگ .الزم به ذکر است که چنین نگاهی در تعریف بازارگرایی در هیچ 
 چشم نمی خورد و می توان آن را در نوع خود یک نوآوری تلقی کرد

 : است شده تدوین زیر شرل به پژوهش اصلی فرضیة نظری، مبانی به توجه با

 .داردتاثیر مثبت عملکرد کسب وکار بر بازار  یریجهت گ:  اصلی فرضیة

 : اند شده مخرل زیر شرل به نیز پژوهش فرعی های فرضیه

 مثبت دارد. ریبر عملکرد کسب وکار تاثرقیب گرایی . 1

 مثبت دارد. ریبر عملکرد کسب وکار تاث مشتری گرایی . 2
 مثبت دارد. ریبر عملکرد کسب وکار تاث هماهنگی بین وطیفه ای . 2
 د.مثبت دار ریتاث عملکرد کسب وکار بر هوش تجاریاز طریق متغیر میانجی  جهت گیری بازار.  2

 مدل مفهومی پژوهش

 

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 روش شناسی تحقیق
 آمواری جامعوه.باشودها توصیفی و از نووع همبسوتگی میاین پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازنظرروش گردآوری داده

 از گیوری نوهنمو فرموول از اسوتفاده بوا در نتیجه ، بوده اهوازدر شهر  پاسارگاد کارکنان از نفر 700 بر مشتمل تحقیق

روش نمونوه گیوری موورد اسوتفاده نمونوه گیوری  .شد داده تشخیص مناسب تحلیل برای آن عدد 212 محدود، جامعه
پرسشونامه   به پست سازمانی افراد یا میزان تحصویالت آنهوا ارتبواطی نودارد. تحقیق ا نتایج اینرتصادفی ساده بوده؛ زی
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ودربخش سوم  هوش تجاریدربخش دوم متغیر ، ت گیری بازارجهدر بخش اول گویه های  ؛بخش است2پژوهش شامل 
، 2= م، مووافق2=ی نودارمنظور ،2= م، مخوالف1= مکامال مخالفاز طریق مقیاس پنج امتیازی لیکرت )وکار  عملکرد کسب

 سنجیده شده اند.  (7= مموافق کامال
 ایون .شد بررسی کرونباخ آلفای ضریب ریقط از ها پرسشنامه اعتماد قابلیت و پایایی ابتدا پژوهش، فرضیة آزمون برای

 سوازگاری و اعتبوار آموده دست به رقم آمد؛ دست به 2/0 از بیشتر پژوهش مفهومی مدل متغیرهای تمام برای ضریب

 (.1)جدول  دهد می نشان را پژوهش های سازه مناسب درونی

 

 . آلفای کرونباخ متغیرها1جدول 

 متغیر آلفای کرونباخ

 ازارجهت گیری ب 287/0

 هوش تجاری 802/0

 عملکرد کسب وکار 298/0

 
برای بررسی فرضیه ها ابتدا توزیع داده های تحقیق مورد بررسی قرار می گیورد. بررسی فرضیه های تحقیق :  

برای تصمیم گیری در مورد استفاده از آزمونهای پارامتری یا ناپوارامتری، بوه بررسوی نرموال بوودن داده هوا از 
نشوان  2اسومیرنوف در جودول  –پردازیم. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف می –لموگروف طریق آزمون کو
 داده شده است.

 نرمال است متغیرتوزیع 

 نرمال نیست متغیرتوزیع 



1

0

H

H
 

 
 فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها مورد تایید قرار می گیرد.با توجه به نتایج آزمون  

 
 

 

 

 داده های تحقیق.  نتایج بررسی توزیع 2جدول 

 مقدار معنا داری متغیر

Sig 

 سخح احتمال 

 (αخخا )

 نتیجه آزمون آماره کولموگروف

 توزیع نرمال است 221 1 07 0 870 0 رقیب گرایی
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 توزیع نرمال است 722 1 07 0 112 0 مشتری گرایی

 توزیع نرمال است 022 1 07 0 122 0 هماهنگی بین وطیفه ای

 توزیع نرمال است 112 1 07 0 79 0 عملکرد کسب وکار

 یافته های پژوهش
بورای  و از طریق تحلیل مسویر  7/8لیزرل نسخه   نرم افزار به کمک ساختاری معادله مدلسازی تکنیک از فرضیه ها، تحلیل برای

 .آزمایش شده استفرضیه اصلی و فرضیات فرعی 

 : باشد یم تحقیقمندرج در مدل  یرهایکامل متغ نیکننده عناو نیتب 2جدول 

 مدل یرهایمتغ یعالئم اختصار ییشناسا یراهنما. 2جدول 

 شاخص عالمت اختصاری

Market orientation  (MO)  جهت گیری بازار 

Competitor-oriented  (CO) رقیب گرایی 

Customer orientation (CSO) مشتری گرایی 

Harmony between duty (HBD) هماهنگی بین وطیفه ای 

Business Performance (BP) عملکرد کسب وکار 

 

 آزمون فرضیه اصلی

سواختاری نیز مدل  2شکل  در حالت تخمین استاندارد را نشان می دهد .فرضیه اصلی پژوهش،ساختاری مدل  2شکل 
 نشان می دهد.را ضریب معناداری در حالت فرضیه اصلی 

 
 رداستاندا تخمین حالت درفرضیه اصلی  ساختاری . مدل2شکل 
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 ضرایب معناداری حالت در فرضیه اصلی ساختاری . مدل2شکل 

 
قرار داشته باشد،  -92/1تا  92/1دربازه  t  معناداری روابط متغیرها را نشان می دهد. اگر مقدار آمارة 2شکل 

، 92/1ز ا تمام ضرایب با رقمی بیشتر 2مقدارواریانس تبیین شده بی معنا محسوب می شود. با توجه به خروجی شکل 
 از نظر آماری قابل قبول اند. 

 نتایج .است گذاشته نمایش به پژوهش اصلی فرضیة آزمون برای را ساختاری معادالت مدل علّی تحلیل نتایج 2جدول 

 .کند می ت یید رابازار  بر عملکرد کسب وکار  یریجهت گ تاثیر مدل،
 

 
 پژوهش اصلی نتایج آزمون فرضیة .2جدول

 برآورد استاندارد tت کمی  نتیجه آزمون

 

 فرضیه

 بازار  بر عملکرد کسب وکار یریجهت گ تاثیر 27/0 20/8 تایید

 

 آزمون فرضیات فرعی 

نیز مدل  7شکل  در حالت تخمین استاندارد را نشان می دهد .فرضیات فرعی پژوهش،ساختاری مدل  2شکل 
 نشان می دهد.را ضریب معناداری در حالت فرضیات فرعی ساختاری 
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 استاندارد تخمین حالت فرضیات فرعی در ساختاری . مدل2شکل 

 
 ضرایب معناداری حالت در ساختاری فرضیات فرعی . مدل7شکل 

 
 ، از نظر آماری قابل قبول اند. 92/1از  تمام ضرایب با رقمی بیشتر 7با توجه به خروجی شکل 

 .است گذاشته نمایش به پژوهش فرضیات فرعی  ونآزم برای را ساختاری معادالت مدل علّی تحلیل نتایج 2جدول 

بر (   یا فهیوظ نیب یهماهنگو  گرایی یمشتر ، ییگرا بیرق) جهت گیری بازارابعاد تاثیر  علی رابخة مدل، نتایج
 .کند می ت یید راعملکرد کسب وکار 

 
 پژوهش فرضیات فرعینتایج آزمون  .2جدول

 رضیهف برآورد استاندارد tکمیت   نتیجه آزمون
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 بر عملکرد کسب وکار رقیب گراییتاثیر  88/0 10 2 تایید

 بر عملکرد کسب وکاربر  مشتری مداری ریتاث 27/0 22 8 دییتا

 بر عملکرد کسب وکاربر  هماهنگی بین وظیفه ای  ریتاث 21/0 22 8 دییتا

 
 ست.شاخص های نیکویی برازش را نشان می دهد که حاکی از برازش مناسب مدل ا 7جدول 

 
 
 
 
 

 پژوهش مدل برازش نیکویی های . شاخص7جدول 

 نتیجه مقدار مخلوب مقدار الگو شاخص برازش

/df2χ 22/2 00/2> برازش مناسب 

GFI 97/0 90/0 < برازش مناسب 

AGFI 91/0 2/0 < برازش مناسب 

RMR 011/0 07/0> برازش مناسب 

NFI 92/0 90/0 < برازش مناسب 

IFI 97/0 90/0 < ش مناسببراز 

RMSEA     021/0 08/0 < برازش مناسب 

 

 مثبت دارد. ریبر عملکرد کسب وکار تاث  یهوش تجار یانجیم ریمتغ قیبازار  از طر یریجهت گ فرضیه میانجی :

 
 میانجی  فرض .  آزمون2 جدول

 نتیجه  مقدار بتای استاندارد فرضیه

 بازار  بر عملکرد کسب وکار یریجهت گتاثیر 

 

0 22 β2 β3  

 در تاثیر گذاری  هوش تجاری نقش 

 عملکرد کسب وکار بر جهت گیری بازار  

  و  یهوش تجار اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم

 بازار   یریجهت گ

 و  یهوش تجار

 عملکرد کسب وکار 

 

 تایید

0 22 (0 78×)0 22 1 02 0 78 0 22 
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بدست آمده از  2 0از  بیشتری که در تمامی متغیرها مقدار بتای کل ( مالحظه می گردد، از آنجای2با توجه به جدول )

 و با این اوصاف می توان اینگونه استنباط کرد: مورد تایید قرار گرفتاین فرض میانجی این رو 

عملکرد کسب وکار بر   یهوش تجار یانجیم ریمتغ قیاز طربازار   یریجهت گفرضیه میانجی  پژوهش حاکی از اینست 

بدست آمد، از این رو  2 0که با توجه به اینکه مقدار اثر کل بدست آمده برای این رابخه بزرگتر از عدد  مثبت دارد. ریتاث

 این همبستگی بسیار مخلوب است و بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.

 نتیجه گیری و پیشنهادات
وجود  زیپژوهش ن نیا جیاست. نتا ریاخ یه در سال هااز موضوعات مورد توج  یهوش تجاروبازار  یریجهت گ یبررس

گانه  سهابعاد  نیپژوهش همچن نیکرد. در ا دییرا تا عملکرد کسب وکاربازار بر  یریمثبت و معنادار ابعاد جهت گ ریتاث

 ، مورد یمعادالت ساختار قیاز طر  یا فهیوظ نیب یو هماهنگ ییگرا ی، مشتر ییگرا بیرق یعنیبازار  یریجهت گ

 .بودند عملکرد کسب وکارابعاد با  نیا نیمثبت و وجود ارتباط ب رینشان دهنده تاث جیقرار گرفت که نتا لیو تحل هیتجز

 جهت لکنتر و تیریمد که نجاآ ز. ادشو کزتمر رازبا یریگ جهت بر شتریب چههر ،کسب وکار دعملکر دبهبو رمنظو به

 فطر زا و دشو یم یبتقار تیمز دجایا عثبا و هدنمو هیارا ناریمد یابر ار یمهم و شنور یهازاندا چشم رازبا یریگ

 دییتا بر لاد هداشو قیتحق نیا رد )کهکسب وکار دعملکر رد رازبا یریگ جهت یگکنند نییتع نقش به جهتو با گرید

 نکبا شدرا تیریمد نیابر. بنادشو یم رشکاآ یبخو به رکشو یها نکبا یابر رازبا یریگ جهت تیهم(، ادیدگر هیارا نآ

 و ینمازهنگ سافر زا یئجز رازبا یریگ جهت که ندینما تیلفعا رازبا یریگ جهت یستاار رد یا هویش به دیبا یم ها

 تعاطالا رنتشاا و یروآجمع بر و هدبو متعهد نآ به عمل رد نکنارکا و ناریمد یمتما و دیآ بحسا به نکهابا یشهازرا

 یا فهیظو نیب یهنگهما و قبار به جعار تعاطالا زین و دشو یم ترالبا دعملکر به منجر که نایمشتر یهازاین به جعار

 و یحاطر دیدج تما، خددشو رازبا دراو یدیجد یروفنا که ینماز دشو یم دشنهایپ نکهابا ناریمد به ا. لذندینما کزتمر

 رد فتهشریپ یها یروفنا زا ،ندینما ییاجرا یجد رطو به نکبا رد ار سعهتو و قیتحق به طبومر یها تیل، فعاهندد ئهارا

 مستمر رطو به  وئمااد ار نایمشتر یهازاین ،ندینما رارقبر نایمشتر با بخو بطاو، رندینما هدستفاا دیجد تماخد ئهارا

 به ار نایمشتر یمند تیضا، رهندد راقر نکبا یها تیلفعا حهلوسر رد ار نایمشتر یابر ینیفرآ شزرا ،ندینما ییساشنا

 به ، نسبتندرابگذ شتناگذ کاشترا به نکبا شعب سخح رد ار تعاطال، اهندد راقر یسربر و سنجش درمو مستمر رطو

 لیتحل و هیتجز ار شدرا ناریمد سطتو قبار یهاضعف و ها ت، قوهندد ننشا کنشاو عای( سرنکهابا گری)دقبار تمااقدا

 بر رازبا یریگ جهت دبعاا یمتما که نجاآ ز. ادشو شتهاگذ کاشترا به نکنارکا سطتو قبار به تبطمر تعاطالا و کنند

 ، ندراد یراد یمعن و تمثب ریثتا هانکبا رازبا دعملکر و یلما دعملکر

 بر دیکتا بلکه ،ندینما رازبا یریگ جهت بعد کی به فمعخو ار دخو جهتو جهتو فاصر دشو یم دپِشنها نکهابا ناریمد هب

 تیمز دجایا و رازبا دعملکر و یلما دعملکر ندکر نهیشیب یستاار رد رازبا یریگ جهت نهگارچها دبعاا زا یا نهیبه بیکتر

 یها لفهمو و رازبا یریگجهت دبعاا یراگذریثتا به جهتو . بادراد تروضر یبایارازبا یتژاسترا رد تیقخال قیطر زا یبتقار
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 یبایستد نهیمز دخو نمازسا رد سبمنا یفضا دجایا با نکهابا ناریمد ستا مزال ،رازاب دعملکر و یلما دعملکر بر بعد هر

 رد سبمنا کنشاو یگدماآ هراهمو تا ندروآ همافر ار ها نآ ضعف و تقو طنقا جمله زا بیقر یها نکبا تعاطالا به

 یا نهگو به دیبا یم نکها، باها یتژاسترا نیوتد ر، دنآ بر هو. عالدیآ همافر ها نآ یابر یبتقار تیمز دبهبو و حف  جهت

) مختلف ریاود نیب تعاطالا و فتهرگ راقر جه تو درمو نکبا مختلف یهاحداو نیب یهنگهما که ندینما یریگ جهت

 یابر ار ینیفرآش زرا زسا نهیمز که دشو شتهاگذ کاشترا به یانهگو ( بهیلمارمو، ابعمنا زی، تجهلصو، وتارعتباا

 زا هدستفاا تیهم، انکهابا رازبا دعملکر و یلما دعملکر بر یروناف به یریگ جهت نقش به جهتو . بادزسا همافر نایمشتر

 و نایمشتر یهازاین مستمر یسربر مندزاین ها نکبا تیری. مدستا رشکاآ یبخو به متخد هیارا رد دیجد یها یروفنا

 .ددگر ریپذ نمکاا سبمنا یهای ریگ جهت بنتخاا با دیجد یها شزرا خلق تا هستند نهاآ تیضار نازیم یزیمم

سازی هوش  ادهیرا برای آماده سازی سازمان خود جهت پ ریعوامل ز بانک پاسارگاد رددگ یم شنهادیپ نی. عالوه بر ا

 تجاری مدنظر قرار دهند :

گردد با  تقویت نرم افزارهای تحلیلی و کاربردی از جمله داده کاوی، پردازش تراکنش  یم شنهادیها پبانک رانیبه مد

برخط، پردازش تحلیلی بر خط، وب کاوی، متن کاوی و داشبورد اطالعاتی ، امنیت و انعخاف پذیری سیستم هوش 

کشور و  بانکهایتوجه به رقابت فزاینده بین ،با  نیتجاری را افزایش و اثر بخشی آن را در شرکت افزایش دهند. بنابرا

می تواند عملکرد تجاری را  بانک پاسارگاددر  یتجهیز آنها به فناوری های نوین اطالعاتی، استقرار سیستم هوش تجار

 افزایش دهد و به مزیت رقابتی این بانک  منجر شود

  یسماشتراک گذاشتن دانش و اطالعات در سخول مختلف سازمان به صورت ر به

 کسب وکار برای ارائه خدمات بخش فناوری. رانیفناوری اطالعات و مد  رانیمد نیب یبرنامه های توافق نیتدو

کسب وکار در  کیشر زیو استراتژی تجاری و ن ندهای، توانمندساز فرا ییدارا کیارزش فناوری اطالعات به عنوان  درک

 کسب وکار. رانیکارکنان و مد لهیارزش، به وس جادیا

 یو سازمان یدر سخح بخش یرسم ندییو در قالب فرا کپارچهیبرنامه های راهبردی فناوری اطالعات به صورت  نیتدو

 یندهایو فرا رهاییگ میراحتری فراهم آورند تا  کارکنان بتوانند در تصم نیو قوان طیشرا ستیبا یسازمان م  رانیمد

توسعه هوش  یحرکت به سمت  بالندگ طیشرا لهیوس نیبدکوتاه مدت و بلند مدت،سازمان شرکت کنند.تا  یسازمان

 یسازمان یتوجه به اثربخش یدر راستا یبر هوش تجار یجامع مبتن یندهایکسب وکار هموار گردد . لذا اتخاذ فرا

 بهبود عملکرد سازمان دارد. جادیدرا ییسزا ربهیت ث

راستا استاندارهای الزم در سازمان  نیودرا مشخص باشد یدر ساختار سازمان یپیشنهاد می شود جایگاه  هوش تجار

 تدوین و طراحی شود

 افزایش یابد. یآگاهی و اطالع کارکنان از تغییرات و مزایای حاصل از استقرار هوش تجار 

 بازنگری گردد و نقایص رفع گردد. یسازمان یتوسعه اثربخش یفرایندها، رویه ها و دستور العمل ها مستمربا در راستا
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  نهیزم نیخط مشی های  سازمان در ا نیدر سازمان همچن یهوش تجار ستمیقالم مختلف موجود در ستوجه به ا

به کارکنان القاء گردد و مانور بیشتری در فعالیت های  هوش  ستمیمورد توجه قرار گیرد و بصورت ملموس این س

 به عمل آید. یتجار

ای آن،پیشنهادهای زیر برای پژوهش بعدی پیشنهاد می همچنین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و محدویت ه

 شود :

ارزیابی قرار  یهوش تجار یانجیبا توجه به نقش م یبر اثربخش یسازمان یرهایاین تحقیق، به طور خاص تاثیر ابعاد  متغ

یفای نقش می داده است ولی از آنجا که این عامل تنها عامل موثر نبوده و عوامل مهم دیگری نیز در این فرایند به ا

تجربی کافی مواجه اند، از این رو پیشنهاد می شود در خصوص بررسی  تپردازند که بعضا با کمبود یا فقدان تحقیقا

 تاثیر این عوامل نیز تحقیقاتی انجام پذیرد.

 بانک پاسارگاددر  یهوش تجار ستمیتوسعه  س یالگو یطراح

 یهوش تجار تمسیارشد از  س رانیو استقبال مد تیحما زانیم یبررس

  یهوش تجار ستمیسازی س ادهیپ ریموانع و مشکالت موجود در مس یبررس

و  یهوش تجار ستمیکننده در ارتباط با س ینیب شیو پ رگذاریمداخلهای و تمرکز روی فاکتورهای ت ث قاتیانجام تحق

 آن. امدهاییسنجش اثرات و پ تابینها

 جهت گیری بازارو   یوش تجارگر بر رابخه ه لیتعد یرهایمتغ رینقش سا یبررس

در عرصه کارهای مختلف ،تحقیقات همانند  یهوش تجار ستمیپیشنهاد می شود با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه س

 این پژوهش گسترش یافته و در سخول مختلف انجام شود.

در  یهوش تجار ستمیملکرد سموثر بر ع بازاریابی  یموجود در ابزارها یبر تفاوتها دیموضوع، با ت ک نیدر هم یپژوهش

 مختلف انجام شود. یواحدها

به سایر   یآنها با استفاده از روش فاز یو آزمون کردن کم یفیک -یاکتشاف لیبه روش تحل قیتحق نیانجام ا

پژوهشگران پیشنهاد میشود با انجام تحقیقاتی در دیگر سازمانها  جامعه های آماری دیگر و سخول تحصیلی متفاوت با 

 سة نتایج آنها با یکدیگر، بر توان تعمیم پذیری نتایج این پژوهش بیفزایندمقای

 محدویت های پژوهش
 جامعة از حاضر پژوهش های محدودیت از بخشی .است داشته هایی محدودیت ها پژوهش سایر مانند نیز پژوهش این

 انحصار و ها سؤال به سخگوییپا در نمونه اعضای دقتی بی به توان می جمله آن از که گیرد می سرچشمه آماری

 می محسوب پژوهش علمی های محدودیت دسته از ها محدودیت از دیگر بخشی . کرد اشاره خاص بانکی به مخالعه

 انتزاعی اند، پرداخته متغیرها این بررسی به که هایی پژوهش کم تعداد پژوهش، نظری مفاهیم گستردگی که شود

 .گیرد رادربرمی پرسشنامه به اطالعات آوری جمع ابزار محدودبودن و شنامهپرس های سؤال و مفاهیم از برخی بودن
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