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خالصه:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش تجاری با مزیت رقابتی سازمان ایران انجام شده است .روش پژوهش توصیفی از نوع
پیمایشی است  .جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان ایران ( همدان) مشتمل بر  862نفر بوده است .با استفاده از روش
نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول حجم نمونه کوکران حجم نمونه  852نفر انتخاب گردید .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ
های ترکیبی استاندارد و محقق ساخته در خصوص هوش تجاری و بررسی ابعاد مختلف مزیت رقابتی استفاده شد .روایی
پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب با مقدار  0 /268 ،0 /497و 0 /907
محاسبه گردیده است .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون اسپیرمن صورت گرفته است .در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم
افزار های  spss 22.0و  lisrel 8.80نتایج به دست آمده نشان می دهد که بهره گیری از هوش تجاری بر مزیت رقابتی موثر
است.
کلمات کلیدی :هوش تجاری ؛ مزیت رقابتی ؛ کارائی؛کیفیت ؛ نوآوری ؛ پاسخگوئی
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مقدمه:
درسالهای اخیر ،توان کسب اطالعات مفیددرزمان واقعی به طرز چشمگیری (اگر نگو ییم عامل حیاتی موفقیت برای سازمان
ها ) با اهمیت شده است .زمانی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات تجاری اختصاص می دهند بطور شدیدی کاهش یافته
است  .فشارهای رقابتی کسب و کارها را ملزم به اتخاد تصمیماتی هوشمندانه کرده است که مبتنی بر داده های اولیه کسب
و کار است ،و این تصمیمات باید هرچه سریعتر گرفته شوند (Business Intelligence and Data 2٢٢۵
 .) Warehousing,مشکل همیشگی کمبود داده نیست ،بلکه در مقابل حجم بسیار زیادی از داده با ید به اطالعات مفید
به صورتی به هنگام تبد یل شود طوری که برای مدیران اساس محکمی برای تصمیماتشان فراهم کند .توان تبدیل داده
های خام به اطالعات سودمند در زمان واقعی میتواند برای شرکتها مزیت رقابتی قابل مالحظه ای

ایجادکند(  .) hocevar and jaklic,8080همچنین به دلیل مجزا بودن سیستم های مختلف و ن اسازگاری آنها ،اطالعات
ضروری (اغلب به شکل گزارشات مختلف باید از واحد ها و کارکنان گوناگون) کسب شود و این اغلب به همکاری کارکنانی
از واحد  ITنیاز دارد که داده های مورد درخواست را با بازیابی های پیچیده از پایگاه های داده ای مختلف فرا می خوانند.
در بعضی موارد ،جمع آوری چنین اطالعاتی می تواند به چندین روز و حتی چندین هفته به طول بیانجامد؛ بازه زمانی که
ممکن است بیشتر اطالعات بسیار قدیمی شوند تا اینکه هنوز فایده ای داشته باشند دیدگاهی که بیان می کند سازمان ها
از لحاظ داده غنی و از لحاظ اطالعات ضعیف هستند کامالً بجاست .بنابراین چالش این است که چطور داده ها به اطالعات

مفید تبدیل شوند(.) Craver &Ritacco,2006
در چند سال اخیر صنعت بانکداری ایران با شروع به کار بانک های خصوصی رشد و تغییر چشمگیری را تجربه کرده است

این رشد انفجاری برنامه های موجود در رابطه با فرایندهای سازمانی اعطای وام ،سپرده گذاری و نحوه ارائه خدمات به
مشتریان را تحت تاثیر قرار داده است .به منظور اداره حجم تراکنش (معامالت ) فزاینده ،سرمایه گذاری های تکنولوژیکی
ابتدا برنامه های جدیدی را در برمی گیرد که فرایندهای عملیاتی در سازمان را ارتقاء می دهد گرچه ا ین سرمایه گذاری ها
تا حدی بانک ها را از مزیت رقابتی برخوردار می سازد و مشکالت عملیاتی را کمتر می کند ،اما مسائلی بزرگتر که اغلب
مورد توجه قرار نگرفته اند پدیدار می شوند.
راه حل بیشتر مشکالتی که موسسات مالی با آن مواجه می شوند با پیاده سازی راهکار هوش تجاری رفع می شود به ساده
ترین بیان ،هوش تجاری داده های منابع گوناگون را درهم ادغام می کند و قابلیت های تحلیلی به منظور فهم
بهترمشتریان ،بازارها و ریسک و دستیابی به دید وسیع تر به عملیات کسب و کار را فراهم می کند .هوش تجاری فناوری
است که داده های شرکتی پراکنده را در یک منبع جمع می کند ،و آنرا به عنوان تنها منبع قابل اعتماد در اختیارسازمان
قرار می دهد ،و از آن به عنوان اهرم در دستیابی به اهداف استراتژی ک استفاده می کند .هوش تجاری تجزیه وتحلیل و ارائه
اطالعاتی است که تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی را مورد پشتیبانی قرار می دهد و بدین وسیله درآمدها و قابلیت های
سودآوری را تحت تاثیر قرار می دهد .بنابراین با کمک هوش تجاری ،مدیران می توانند هرچه سریعتر وموثرتر روندهای
مهم را شناسایی کنند ،رفتار مشتریان را تجزیه و تحلیل کنند و اتخاذ تصمیمات مصلحتی را تسهیل کنند .در این
پژوهش سعی می شود نقش هوش تجاری در صنعت بانکداری به منظور کسب مزیت رقابتی با تشریح چگونگی یکپارچه

کردن داده های تولید شده از خطوط مختلف کسب و کاری و همچنین قابلیت مزیت های استراتژیک این سیستم ها در
تحلیل اطالعات مورد بررسی قرار گیرد.
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بیان مساله
تکنولوژی هوش تجاری کاربران را به درك هر چه سریعتر اطالعات پیچیده قادر می سازد بطوریکه آنها می توانند بهتر و
سریعتر تصمیم گیری نمایند و از این طریق بطور اثربخشی به اهداف سازمانی دست یابند .افزایش کارایی و اثربخشی
سازمان ،مزایای کلیدی است که هوش تجاری آنها را در سازمان بوجود می آورد  .برخی از راهکارهای هوش تجاری گردش
سریعتر و دستیابی راحت تر اطالعات را در سازمان امکان پذیر می سازد ( برای نمونه ،با تسهیل وسیله های ایجاد ،تعد یل و
توزیع گزارش های استاندارد ) .برخی دیگر از راهکارهای هوش تجاری اخیر مبتنی بر رویکرد تهاجمی تر هستند که در
موارد خاص به بازتعریف فرایندهای موجود و بهینه سازی آنها نیازمند است که می تواند امکانات و فرصت های جدید و
شناخته نشده ای بوجود آورد( .) Lokken,2001

به طور کلی کاربران و متخصصان اتفاق نظر دارند که تعریف دقیق مزیت ها و سودمندی های سیستم های هوش تجاری
دشوار است  .برخی از فایده ها بیشتر قابلیت رویت مستقیم دارند مانند انعطاف پذیری باالی کاربران در ایجاد گزارش،
دسترسی سریع و مرور کلی بهتر داده ها ،و غیره .فایده های دیگر وضوح کمتری دارند و تعیین اینکه آیا آنها واقعاً نتیجه
استفاده از هوش تجاری است یا چیز دیگر ،سخت است (برای مثال ،ممکن است فهم اینکه چه چیزی به افزایش درآمدهای
فصل اخیر کمک کرده است ،مشکل باشد) .البته ،ممکن است حقیقت جای بینابینی باشد ،بنابراین پیشرفت مشخص
ممکن است تا حدی در نتیجه کاربرد هوش تجاری و تا حدی در نتیجه سایر عامل ها باشد) (hocevar jaklic ,8080
andبه دلیل قابلیت کاربردی گسترده هوش تجاری هم در محیط های درونی و هم در محیط های بیرونی کسب و کار،
سازمان ها می توانند از سودمندی های بسیار آن بهره مند شوند .برای نمونه تامپسون فایده های زیر را عنوان می کند که
سیستم های هوش تجاری برای سازمان ها به ارمغان می آورد .
 .8بهبود گزارش دهی سریعتر و صحیح تر .
.8

فرایند تصمیم گیری .

.3
.7

افزایش رضایتمندی مشتری
افزایش درآمدها .

.5

صرفه جویی در حوزه فناوری اطالعات

 .6صرفه جویی در سایر زمینه ها (عالوه بر فناوری اطالعات ).
البته تعاریف بسیار زیاد دیگری از فایده های هوش تجاری در سازمان وجود دارد .برای نمونه کارور و ریتاکو آنها را به
چهار گروه تقسیم می کنند :
.8
.8
.3
.7

کاهش هزینه
افزایش درآمدها،
افزایش رضایتمندی مشتری
بهبود ارتباطات سازمانی

عالوه بر این چهار گروه ،یکی از فایده های هوش تجاری که خیلی به آن اشاره شده است ،پشتیبانی در تصمیم گیری
بهتر می باشد که کارور و ریتاکو ( ) 8006در واقع آنرا به عنوان زیر گروهی از گروه شماره سه یعنی افزایش رضایتمندی
مشتری بیان کرده اند .به همین ترتیب آرتس و موس فایده های هوش تجاری را این چنین دسته بندی می کنند .
.8
.8

افزایش سود .
افزایش درآمد .
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.3
.7
.5

افزایش رضایتمندی مشتری .
کاهش هزینه ها .
افزایش سهم بازار

مدیران در امر بکارگیری هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی می توانند نقش بسزایی را در سازمان ایفا نمایند تا
بتوانند از این امر جهت بهبود عملکرد کارکنان خود در کارایی و اثربخشی سازمانی و همچنین نوآوری و خالقیت آنان
داشته باشند اما این سئوال مطرح می شود که آیا سازمانها شرایط و محیط صحیحی را به منظور بیشینه نمودن مزیت
رقابتی ایجاد می کنند ؟ آیا آنها با اهرمهای مناسب جهت موفقیت در مزیت رقابتی سازمان آشنایی دارند ؟ ویا آیا بهره
گیری از هوش تجاری و انتظار کسب مزیت رقابتی در هر ساختار و چارچوب سازمانی مانند سازمان ایران به وقوع خواهد
پیوست و یا باید بستر و زمینه ای مناسب برای آن فراهم کرد؟ در این تحقیق می خواهیم پاسخ سئواالت فوق را پیدا
کنیم.

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
ضرورت استقرار هوش تجاری در سازمان ها در عص ر دانایی و در جامعه اطالعاتی از ابعاد مختلف قابل بررسی است ،از
دیدگاه مدیریت ارشد استفاده از ابزارهای هوش تجاری برای تحلیل وضعیت جاری سازمان ،تعیین اهداف کوتاه مدت ،بلند
مدت و کنترل شاخص های عملکرد ضروری بنظر میرسد  ،از دیدگاه مدیریت اجرایی برای اتخاذ تصمیمات در فضاهای
عدم اطمینان و ابهام و پیش بینی و تخمین نتایج اتخاذ تصمیمات ،از دیدگاه مدیریت مالی برای رصد کردن و کنترل
گزارش های مالی و شاخص های عملکردی ،از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین برای کنترل و بهبود روابط با تامین کنندگان
و شرکاء سازمان ،از دیدگاه مدیر یت ارتباط با مشتریان برای شناسایی ،دسته بندی ،سیاستگذاری و بهبود ارتباط با
مشتریان سازمان ضروری و اجتناب ناپذیر بنظر می رسد .
مهمترین نیاز یک مدیر ،داشتن اطالعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست است .عوامل زیر در تصمیم گیری استراتژیک
یک سازمان مؤثر می باشند:



دسترسی ،جمع آوری و پاالیش داده ها و اطالعات مورد نیاز.
پردازش ،تحلیل و نتیجه گیری بر اساس دانش.

 اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن.
سازمان هایی با مدیریت قدیمی که از هوش سازمانی استفاده نمی کنند در تصمیم گیری ها معمو ًال با مشکالت
مختلفی روبرو هستن د از جمله داشتن داده های حجیم ،پیچیدگی پردازش وتحصیل آنها و عدم توانایی پیگیری فرآیندها و
نتایج تصمیمات گرفته شده و لذا تصمیمات اشتباه در این سازمان ها نتایج خود را به طور روشن نشان نمی دهد و یا
دیرهنگام نشان می دهد این سازمانها نگاهی جامع از وضعیت جاری و آینده خود ندارند.
ضرورت دیگر استفاده از هوش سازمانی و تجاری  ،نیاز به مدیریت دانش در سازمانها است  .سازمانها نیازمند مدیریت
هوشمند اسناد و مدارك خود هستند همچنین داده های مؤسسات تحقیقاتی که به منزلۀ دارایی اصلی آن سازمانها می
باشند نیاز به مدیریت دارد .هوش سازمانی و تجاری باعث مدیریت بهتر این داده ها می شود .از آنجا که سازمانها نیاز دارند
خودشان را با دانش روز تطبیق داده و همواره بروز باشند و خود را بر اساس شرایط مخاطبین و بازار و شرایط جدید خارج
از سازمان هماهنگ سازند  .بحث آموزش
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مستمر کارکنان و حافظه س ازمانی در نگهداری و استفاده از آموزش های سازمانی بسیار پر اهمیت است و هوش سازمانی و
تجاری به عنوان یک ضرورت در اینجا مطرح می شود و باعث افزایش بهره وری آموزشی و حفظ دانش سازمان می شود.

اهداف تحقیق:
بررسی تاثیر هوش تجاری در بهبود مزیت رقابتی سازمان
اهداف فرعی:
 - 8بررسی رابطه هوش تجاری وکارائی کارکنان
 - 8بررسی رابطه هوش تجاری و افزایش کیفیت خدمات
 - 3بررسی رابطه هوش تجاری و نوآوری در سازمان
 - 7بررسی رابطه هوش تجاری و بهبود پاسخگوئی سازمانی
 - 5بررسی رابطه هوش تجاری وکاهش هزینه ها
 - 6بررسی رابطه هوش تجاری و افزایش رض ایتمندی مشتریان
 - 7بررسی رابطه هوش تجاری و افزایش سهم بازار

مدل مفهومی و عملیاتی پژوهش:

شکل  .1مدل مفهومی پژوه

فرضیههای پژوهش:
هوش تجاری رابطه مستقیمی با مزیت رقابتی در سازمان دارد .

فرضیات فرعی:
 - 8استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با کارائی کارکنان سازمان دارد.
 - 8استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با افزایش کیفیت خدمات سازمان دارد.
 - 3استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با نوآوری در سازمان دارد.
 - 7استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با بهبود پاسخگوئی در سازمان دارد.
 - 5استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با کاهش هزینه های سازمان دارد.
 - 6استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با افزایش رضایتمندی مشتریان در سازمان دارد.
 - 4استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با افزایش سهم بازار در سازمان دارد.
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روش پژوهش:
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پ ژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است .جامعۀ آماری این پژوهش
شامل کلیه کارکنان سازمان بانک ملی همدان بوده است که برابر با  857نفر می باشند .نمونه آماری پژوهش مطابق با
فرمول برآورد حجم کوکران تعداد  853نفر محاسبه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور جمع -
آوری اطالعات از پرسشنامه های استاندارد مزیت رقابتی *) ( Li, L. & Zhao, X.P,2006و هوش تجاری (پروویچ ،

) 8088استفاده شده است که از طیف لیکرت  5گزینه ای تبعیت می کنند .روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوایی و
برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که به ترتیب  0 /26 ،0 /49و  0 /90به دست
آمده است .به منظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از روش های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،توزیع فراوانی و

درصد ) و آمار استنباطی آزمون همبستگی اسپیرمن براون ،آزمون  k-sو آزمون فریدمن جه ت رتبه بندی متغیرها و
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .در نهایت جهت مدلسازی از نرم افزار  lisrelبهره
گرفته شده است.

یافتههای پژوهش:
همانطور که گفته شد به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردی د .پیش از آن
به منظور شناخت بیشتر متغیرها و نحوه ارتباط میان متغیرها و آزمون فرضیات ،آمار توصیفی ارائه شده و سپس از آزمون
فریدمن میان متغیرهای پژوهش صورت می گیرد .مقادیر آمار توصیفی متغیرها در جدول (  ) 8آورده شده است.
جنسیت  805نفر از پاسخگویان مرد و جنسیت  72نفر از پاسخگویان زن می باشد .سن  6نفر (  3 /9درصد ) از پاسخگویان
کمتر از  30سال  ،همچنین  33نفر ( 88 /6درصد ) بین  30تا  70سال 20 ،نفر (  58 /3درصد) بین  70تا  50سال ،و در
نهایت نیز  33نفر ( 88 /6درصد )  50تا  60سال می باشند .همچنین  8نفر ( 0 /4درصد ) باالتر از  60سال می باشند و نیز
همگی به این سوال پاسخ داده اند  .میانگین میزان سابقه کاری برابر  83 /32بوده و انحراف معیار آن برابر  ./97می باشد.
تحصیالت  88نفر (  4 /2درصد ) دیپلم ،همچنین  89نفر (  88 /7درصد ) فوق دیپلم 807 ،نفر (  62درصد ) لیسانس و در
نهایت نیز  82نفر (  88 /2درصد ) فوق لیسانس و باالتر می باشند .نوع استخدام  87نفر (  85 /4درصد ) قراردادی ،همچنین
 76نفر (  30 /8درصد ) پیمانی و در نهایت نیز  23نفر (  57 /8درصد ) رسمی می باشند.

بر اساس نتایج مندرج جدول (  ) 8میانگین میزان هوش تجاری برابر  4.122بوده و انحراف معیار هوش تجاری برابر
 0.432می باشد .میانگین میزان مزیت رقابتی برابر  77048بوده و انحراف معیار مزیت رقابتی برابر 07734می باشد.
جدول  . 8آمار توصیفی مولفه های تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانه

مینیمم

ماكزيمم

هوش تجاری

22144

42224

2/41

4

2/24

مزيت رقابتی
كارائی كاركنان
كیفیت خدمات

22474
2224
2244

42227
4/69
4/64

2/44
4/44
4/97

2/24
1
1

4
4
4
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نو آوری
بهبود پاسخگوئی

2244
2244

4/94
4/72

4/44
4/44

1
1

2/74
2/44

كاهش هزينه ها
افزايش رضايتمندی مشتريان

2271
2299

4/94
4272

4/44
2227

1
2.3

2/96
2297

بررسی فرضیه اصلی تحقیق نشان می دهد که  2درصد تغییرات متغیر مزیت رقابتی وابسته به هوش تجاری است .ضریب
استاندارد شده نیز برابر  0 /828به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر
هوش تجاری بر مزیت رق ابتی می باشد( .جدول .) 8
جدول  . 8یافته های حاصل از تحلیل همبستگی در مورد فرضیه های پژوهش
فرضیه
اصلی) هوش تجاری
 )1هوش تجاری
 )4هوش تجاری
 )2هوش تجاری
 )2هوش تجاری
 )4هوش تجاری
 )9هوش تجاری
 )7هوش تجاری

↔
↔
↔
↔
↔
↔
←
←

مزيت رقابتی
كارائی كاركنان
كیفیت خدمات
نوآوری
بهبود پاسخگويی
كاهش هزينه
افزايش
رضايتمندی
سهم بازار

ضريب
استاندارد
شده

ضريب
تعیین

آماره F

4/484
4/446
4/448
4/417
4/249
4/422

4/484
4/446
4/476
4/497
4/194
4/446

14/947
92/148
74/428
99/447
24/811
11/229

4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/441

4/449

4/499

14/744

4/444

تايید

4/422

4/444

14/261

4/441

تايید

سطح
معناداری

نتیجه آزمون
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید

بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق نشان می دهد که  86درصد تغییرات متغیر هوش تجاری وابسته به کارائی کارکنان است.
ضریب استاندارد شده نیز برابر  0 /509به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر
عدم ارتباط هوش تجاری و کارائی کارکنان می باشد( .جدول .) 8
بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق نشان می دهد که  82درصد تغییرات متغیر انگیزش وابسته به کیفیت خدمات است.
ضریب استاندارد شده نیز برابر  0 /582به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر
عدم ارتباط هوش تجاری و کیفیت خدمات می باشد( .جدول .) 8
بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق نشان می دهد که  84درصد تغییرات متغیر انگیزش وابسته به نوآوری است .ضریب
استاندارد شده نیز برابر  0 /584به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر عدم
ارتباط هوش تجاری و نوآوری می باشد( .جدول .) 8
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بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق نشان می دهد که  84درصد تغییرات متغیر انگیزش وابسته به بهبود پاسحگویی است.
ضریب استاندارد شده نیز برابر  0 /706به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر
عدم ارتباط هوش تجاری و بهبود پاسخگویی در سازمان می باشد( .جدول .) 8
بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق نشان می دهد که  6درصد تغییرات متغیر عملکرد وابسته به کاهش هزینه ها است.
ضریب استاندارد شده نیز برابر  0 /877به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر
عدم ارتباط هوش تجاری و کاهش هزینه ها می باشد( .جدول .) 8
بررسی فرضیه فرعی ششم تحقیق نشان می دهد که  4درصد تغییرات متغیر عملکرد وابسته به افزایش رضایتمندی است.
ضریب استاندارد شده نیز برابر  0 /856به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر
عدم ارتباط هوش تجاری و افزایش رضایتمندی می باشد( .جدول .) 8
بررسی فرضیه فرعی هفتم تحقیق نشان می دهد که  6درصد تغییرات متغیر عملکرد وابسته به سهم بازار است .ضریب
استاندارد شده نیز برابر  0 /837به دست آمده است .سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر عدم
ارتباط هوش تجاری و سهم بازار می باشد( .جدول .) 8

بحث و نتیجهگیری:
ویژگی های یک سیستم هوش تجاری اثربخش ،نه فقط عامل مهمی در مدیریت عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی در محیط
رقابتی کنونی است ،بلکه عامل مهمی برای ماندگاری سازمان در محیط رقابتی و جلوگیری از عقب ماندگی سازمان در بین
سازمان های مشابه است .باال بودن ضریب همبستگی و ضریب استاندارد کارایی  ،کیفیت و نوآوری  ،هم چنین ،از اهمیت
این عوامل د ر بهبود عملکرد سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی در ایران که توجه این تحقیق بر کارکنان بانک
ملی معطوف بوده است ،حکایت می کنند .به بیانی دیگر ،هر سازمانی در بخش عمومی که خواهان جذب و حفظ مشتریان
و برتر بودن در محیط رقابتی خود است باید در کنار توجهی که ب ه عوامل یاد شده باال دارد به کاهش هزینه ها  ،بهبود
پاسحگویی  ،افزایش رضایتمندی و افزایش سهم بازار را نیز را مورد توجه قرار داده و آنها را درون سیستم خود بگنجاند.
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