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 بانکها ادغام بر اطالعات فناوری و استراتژیک گیریجهت تأثیر

 (فارس استان سپه بانک: مطالعه مورد)
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 20/01/1401تاریخ پذیرش                         18/10/1400 تاریخ دریافت: 

 چکیده

اطالعات بر ادغام  یو فناور کياستراتژ گیریجهت ریدر اين پژوهش قصد بر اين است تا تأث

استان در  های سپهبانکشامل کلیه جامعه آماری بررسي شود.  بانک سپه استان فارسبانکها در 

از متغیرها گیری اندازهبرای نفر به دست آمد  291بر اساس جدول مورگان  ؛ کهباشدميفارس 

بانک  میان مديران و کارکنان در دسترسگیری نمونهپرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش 

صورت تشخیصي، همگرا و واگرا و پايايي به روايي پرسشنامهگرديد.  آوریتوزيع و جمع سپه

. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادالت شدپرسشنامه نیز با ضريب آلفای کرونباخ بررسي 

 استراتژيک گیریجهتنتايج نشان داد که  گرفت. صورت لیزرلافزار نرم با استفاده از ساختاری و

تأثیر مثبت معنادار دارد.  ادغام بانکهابر  فناوری اطالعاتتأثیر مثبت ندارد. ادغام بانکها بر 

تأثیر مثبت معنادار  درنهايتدارد. تأثیر مثبت معنادار  فناوری اطالعاتبر استراتژيک  گیریجهت

 .ید شدأيت فناوری اطالعاتبر استراتژيک  گیریجهت

 

 فارس. ت، ادغام بانکها، بانک سپه استاناطالعا یفناور ک،ياستراتژ گیریجهت کلمات کلیدی:
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 قدمهم .1

 رقابتي محیط به توجهي کم دلیل به سازمانها ارشد مديران از بسیاری کنوني، دنیای در

 اين با مقابله جهت آن اجرای برای مدون و دقیق یزيربرنامه و استراتژی نداشتن و پیرامون

 باشند داشته پايدار رقابتي مزيت توانندمي سازمانهايي تنها و شوندمي مشکل دچار شرايط،

 حضور برای سازمان نیازهای با متناسب معماری و سازماني مناسب ساختار کمک به که

 در همچنین و باشند مشتريان و بازار نیازهای پاسخگوی سرعت به رقابتي بازار در قدرتمند

 سازماني عملکرد اصطالحاً و کرده عمل اثربخش بازار تهديدهای و فرصتها به پاسخ

 ريزان برنامه و مديران استراتژيک هایبرنامه گیریجهت .بگذارند جای بر خود از مناسبي

 معماری و یساختاربند کنار در بازار، نیازهای با سازگار استراتژيهای تعیین و سازمان

 در سازمان سريع واکنش برای الزم هایزيرساخت ايجاد ضمن تواندمي سازماني مناسب

 تمام از استفاده برای سازمان توانمندی سازسبب بازار تغییرات و محیطي تحوالت مقابل

 سازمان برای را مناسبي عملکرد شده سازمان چابکي و سازی فرصت برای سازمان توان

 (.1397بزند )جوشن،  رقم

انجام کار ما را  یروشها یريناپذاجتناب صورتبه یطيمح یچالشها يشافزااز طرفي 

، شدنيجهانکار،  یرویتنوع ن ينترنت،ظهور ا يع،سر ییرتغ یرنظ ييهاداده، چالش ییرتغ

و ظهور  فقدان و کمبود مهارتها ي،و خانوادگ یکار یهانقش شدنمتحولو  يافتنتکامل 

کسب  یتو نقش عامل یتاثر نداشته است بلکه ماه يبخش خدمات تنها بر ساختار سازمان

 يشها به منظور افزاسازمان یطي،مح یهاچالش ينداده است. در پاسخ به ا ییرتغ یزو کار را ن

 ییراطالعات تغ یفناور کنندهلیتسهخود به سمت  یوربهره يتاًو نها ياثربخش يي،کارا

 ييحاضر اطالعات به عنوان کاالدر عصر (. 2017، 3)کیس و همکاران اندجهت داده

قدرت کسب کرده  یابزارها یاندر م يمهم یارو عامل توسعه، نقش بس يک، استراتژباارزش

مطرح  سازمانهاکشورها و  یعامل قدرتمند يناست و به مرور خود را به عنوان بزرگتر

به  ياز شکل ياو  شودمي یداز اطالعات در جهان تول یميعظ يرکرده است. روزانه مقاد

 .(1396)جالل پور،  آيدميدر  يگرشکل د

استراتژيک و فناوری  گیریجهت تواندمياز سوی ديگر يکي از عوامل مهم ديگری که 

 گسترش توسعه، یهاروش و از باشدمياطالعات را تحت تاثیر قرار دهد ادغام بانکها 

                                                           
3 - Kiss & et al 



   1401 ، بهار1، شماره 2فصلنامه کنکاش مديريت و حسابداری، جلد 

 

16 
 

 ادغامها بانک برای المللنیدرصحنه ب بزرگ عملیات انجام توان ايجاد و نفوذ دامنه

 چشمگیری غیرمالي و مالي نتايج تواندمي شود، انجام صحیح کهيدرصورت ادغام .باشديم

 نیتأم درها بانک که شونديم هنگامي اعمالها . معموالً ادغامباشد داشته همراه به

صرفه  از که کنند عمل یااندازه درها آن اينکه يا باشند، مواجه مشکل با خود یهانهيهز

 چنین در. هستندمند بهره کمتری مديريتي یهاييتوانا از يا و نباشند برخوردار مقیاس

ها آن برای را نواقص اين بتوانندکه  رندیگيم ييهابانک با ادغام به تصمیمها بانک وضعیتي

مزايای  از برخورداری برای بانکي یهاادغام جهان سراسر در روني. ازادهند پوشش

شده انجام ورشکستگي ازها بانک نجاتباهدف  و مديريتي باالی توان و مقیاس یهاصرفه

، افزايش سرمايه افزاييهمداليلي از قبیل ايجاد  بهها بانککه  گفت تواني. درمجموع ماست

 .شونديم بانک و انگیزه شخصي مديران ادغام

 یاستراتژ نيو تدو يابيهستند که بر بازار يياصولِ راهنما کياستراتژ گیریجهت

شرکت را  کي لهیاجرا شده به وس کياستراتژ هایدستورالعمل. آنها گذارندمي ریشرکت تاث

 شودميعملکرد بهتر منجر  یبرا حیصح یکه به رفتارها دهندميانعکاس 

 در گیریجهتاستراتژيک و هدفمند نمودن اين  گیریجهتتمرکز بر  (.1395،یاری)خوب

. است ياتیح و ديجد يحلراهامروزی  ريناپذ ينیبشیپ و داريناپا ر،یمتغ طیمح پاسخ

در راستای ايجاد  يسازمانفرهنگبر تصحیح ديدگاههای سازماني و هدايت  گذاریسرمايه

ن تغییرات مناسب و متضم تواندمياستراتژيک متناسب با اهداف سازمان  هایگیریجهت

های متفاوت سازمان شده و تغییر معماری سازمان با ديدگاه بهبود سازنده در بخش

(. صنعت بانکداری به 1394)مهدی زاده اشرفي، داشته باشد به دنبالسازمان را  یهاييتوانا

رين دانش روز را برای اجرای فرايندهای خود بکار عنوان سازماني که بايد بتوانند جديدت

گرفته و در اين راستا بايد ساختار مشخص و روشني را بکار گرفته و برای اجرای صحیح 

ريزان کنند مطرح هستند، مديران و برنامه ريزیبرنامهو سريع فرآيندهای اجرايي خود 

. ايراداتي برندميها رنج بوده و از برخي محدوديت روروبه يچالشهايسازماني در اين راه با 

ها بايستي ته است که برای غلبه بر اين چالشکه از ديدگاه ساختاری در سازمان وجود داش

و استراتژيهای سازمان را با تغییرات  هايمشخطهای تخصصي و زيرساختوان بسیاری از بت

 موردی از مباني علمي و نظری و تحوالت روزآمد همراه ساخت، برای اين منظور بسیار

 گیریجهتبا تمرکز بر فناوری اطالعات و  قطعاً ها دقیق و موشکافي قرار گیرند.یبررس
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استراتژيک و بدون انعطاف، اصرار مديران و برنامه ريزان سازمان بر پايبندی سازمان به يک 

 یهاتورالعملدساجرايي بر اساس  یندهايفرا یسازادهیپسیستم روتین و بدون تغییر و 

سازماني چابک را متصور بود بلکه بايستي با نوانديشي و  توانينماستاندارد و بدون تغییر 

نقش ارزشمند فناوری اطالعات  های استراتژيک سازمان و استفاده مثبت ازتغییر ديدگاه

سازماني و اجرای صحیح استراتژيهای سازماني را فراهم  هایبرنامهموفقیت  یهانهیزم

و  هاداشتهاستراتژيک بر اساس  ريزیبرنامهصحیح و  گیریجهتنمود، از سوی ديگر 

و الزم است که  رونديمسازمان نیز از داليل موفقیت يک سازمان به شمار  یهاييتوانا

ين رو مساله اصلي پژوهش تخصصي بیشتری در مورد آنها صورت گیرد. از ا یهايبررس

 استراتژيک و فناوری اطالعات چه تاثیری بر ادغام شرکتها دارد؟ گیریجهتاين است که 

 
 هافرضیهمبانی نظری و توسعه  .2

 استراتژيک گیریجهت .1.1

داشتته   آنها مديريت شیوه و کارکنان درباره کلي نگرش يک دارند تمايل سازمانها بیشتر

امتا   کنتد؛  صدق شرکت کارکنان کل مورد در که کنندمي تمرکز هاييشیوه بر بیشتر و باشند

 همته  اداره بترای  کلتي  متديريتي  الگتوی  يتک  و انگاشت ساده را انساني منابع ماهیت نبايد

 ستهم  کارکنتان  هتای قابلیتت  استتراتژيک،  هتای قابلیت نگرش بر اساس. کرد کارکنان اتخاذ

 کارکنتان  بترای  بنتابراين  و کنتد متي  ايفاء سازمان استراتژيک اهداف به در دستیابي متفاوتي

 میتزان  پايته  بتر  و سازمان استراتژی راستای در متفاوتي انساني منابع هایسبکبايد  مختلف

 منتابع  متديريت  هتای ستبک  بايد سازمانها رو اين از. گردد اتخاذ هاقابلیت اختصاصي بودن

 نیازهتای  بتا  انستاني  هتای سترمايه  پیونتد  بترای  استراتژيک ابزاری به عنوان را خود انساني

 ختود  کارکنان نیازهای برآوردن ضمن مناسب، هایسبک اتخاذ با نظر گرفته، در استراتژيک

کننتد )اصتفهاني    گیریبهره سازمان استراتژيک اهداف برآوردن در جهت آنان هایقابلیت از

 ستازمانها  استراتژيک منبع مهمترين ارزشمند، انساني منابع که زماني در .(1396و همکاران، 

 حضتور  بدون پیشرفته، فناوری حتي و سازمان منابع ساير که در شرايطي و آيدمي شمار به

 کارکنتاني  نگهتداری  و جتذب  در ستازمانها  ،شتود متي  تلقتي  نتاتوان  انساني فرهیخته منابع

قبیتل   از ييهتا چتالش  ،انتد مواجته  فراواني یهابا چالش مختلف هایتخصصو  هاباقابلیت

 اقتدامات  بین ييافزاهم و دروني هماهنگي ايجاد (. چگونگي1392و همکاران،  یداودآباد)
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 بته  کار سپردن) نیاز مورد انساني منابع تأمین نحوه مانند منابع انساني، مديريت نظام مختلف

 وقتت،  تمتام  وقتت،  پتاره ) استتخدام  نتوع  ،(آن یستپار بترون  و يا شرکت داخلي نیروهای

 پرداختت،  و ختدمت  جبتران  عملکترد،  ارزيابي و توسعه، آموزش ،(قراردادی يا العمرمادام

 در آنها اهمیت میزان اساس بر کارکنان یبنددسته چگونگي .کنترل و انگیزش کاری، روابط

 چگتونگي  .کارکنتان  مختلتف  یهتا گتروه  متفاوت مديريت و اهداف استراتژيک به دستیابي

 مانند) سازمان يباالدست یهایاستراتژ با انساني منابع استراتژی يکپارچگي و انطباق ارتباط،

 .(1392و همکاران،  یداودآباد) (بنگاه استراتژی و کار و کسب استراتژی

 فناوری اطالعات .1.2

، شبکه و صنايع مرتبط به آنان، افزارنرم، افزارسختبه مجموعه  1990در اوايل سال 

اطالعات و ارتباطات، تاکید و محوريت بر  آوریفن. در شدمياطالعات گفته  یآورفن

که ارتباطات به منزله يک بايد مطرح بوده که  یاگونهبه، باشدميروی جنبه ارتباطي 

  اشدبميرا دارا ن ها و خدماتبدون وجود آن امکان ارائه سرويس اطالعات آوریفن

 رینظاست که به هر نوع دستگاه ارتباطي و يا برنامه  ایواژه اطالعات و ارتباطات، آوریفن

افزارهای شبکه، سیستمهای سخت، افزارنرمی سلولي، کامپیوتر، لفنهاراديو، تلويزيون، ت

متعددی به آنان  هایبرنامهها، خدمات و ای و نظاير آن اطالق شده که سرويسماهواره

به مجموعه امکانات  )کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دور( و در واقع گردديممرتبط 

و ارتباطي به منظور دستیابي مطلوب به اطالعات، گفته  ایشبکهی، افزارنرم، افزاریسخت

 (.2016، 4بکارو و همکارانشود )مي

و  هاافزارنرم، افزارهاسختها، ی از روشاوستهیپفناوری اطالعات به مجموعه به هم 

، آوریجمع (در اشکال گوناگون )صدا، تصوير و متن تجهیزات ارتباطي که اطالعاتي را

)مرادی و همکاران،  شودمي، اتالق کندمي، بازيابي، پردازش، انتقال و يا عرضه سازیذخیره

اطالعات، ، نیروی انساني، افزارنرم، افزارسخت(. فناوری اطالعات متشکل از 1394

مديريت، تولید و نگهداری است که در ارتباط متقابل با يکديگرند و فضايي مملو از 

. اين آورندمياطالعات ذخیره شده به صورت نظامدار و با قابلیت دسترسي آسان پديد 

و سبب  گیردميفضا در خدمت نیازهای اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جامعه قرار 

                                                           
4 - Bekaroo & et al 
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، 5)لوهان و همکاران شودميو محصوالت سازمانهای متبوع  و افزايش کیفیت وریبهره

های هدايت شده است یتاز فعال ایمجموعه(. فناوری اطالعات همانند محور و مرکز 2018

، تولید، آموزش و ارتقای يک سیستم )اعم از سازمان يا پايگاه وریبهرهکه کنترل مديريت، 

ها، نهادها و ، ارگانسازمانهارد. همه اطالعاتي و ...( را با يک مرکزيت بر عهده دا

ناگزير از برقراری ارتباط با يکديگر و انتقال اطالعات هستند. سازمان فناوری  هاوزارتخانه

برقراری اين ارتباطات در اشکال پیشرفته الکترونیکي است و به طور کلي  مسئولاطالعات 

مسؤلیت کلي تولید، حفظ، ذخیره، بازيابي و انتقال اطالعات را در يک شبکه پیچیده را بر 

(. فناوری اطالعات، نقطه همگرايي الکترونیک، 1396عهده دارد )میرابي زاده و همکاران، 

ارتباطي و  یهایفناوردور که شامل تعدادی رايانه قوی، و ارتباطات  هادادهپردازش 

. اول آنکه فناوری شودمياست، که نیاز به آن بر اثر سه عامل ايجاد  افزارنرمهمچنین 

در جهان است. دوم آنکه  سودآورخود صنعتي راهبردی )استراتژيک( و بسیار  اطالعات

اساسي  یربنايز ارد. سوم آنکهفناوری کلیدی است و در همه صنايع و خدمات کاربرد د

تا در استفاده از دانش  دهدمياست که به همه مؤسسات و واحدهای اقتصادی امکان 

و در نتیجه به افزايش  شودمي هاهزينهبشری و انتقال آن سهیم شوند؛ سبب کاهش 

 آوریفنويژگي  نيمهمتر (.8201، 6)مالینینا انجامدميو کیفیت محصول  وریبهره

، پردازش و دستیابي به اطالعات است و به جايگاه سازیذخیرهت و ارتباطات، نحوه اطالعا

انتقال و  هایدستگاهو پردازش اطالعات و  سازیذخیره هایدستگاهبرجسته اطالعات، 

های مخابراتي، پتانسیلدستیابي به اطالعات تاکید دارد. بديهي است در اين راستا، عالوه بر 

کانال نشر و توزيع )یر راديو و تلويزيون نیز در فهرست وسايل ارتباطي هائي ديگر نظرسانه

اطالعات و ارتباطات در مرحله اول  آوریفن زيرساخت، قرار خواهند گرفت. (اطالعات

نیازمند وجود يک زيرساخت اطالعاتي است که در آن تمامي دستگاهها و وسايل ارتباطي 

نظیر تجهیزات مخابراتي، راديو و تلويزيون قرار خواهند گرفت. زيرساخت اطالعاتي به 

ان ارائه مطرح بوده که امک اطالعات و ارتباطات، آوریفنمنزله فونداسیون زيرساخت 

، 7چن و همکاران) دينماميها و خدمات اطالعاتي را با کیفت مطلوب، فراهم سرويس

ای اطالعاتي به مدد ابزارهای ارتباطي، رسالت خود را که همان ه(. تکنولوژی2016

                                                           
5 - Luhan & et al 
6 - Malinina 
7 - Chen & et al 
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از  یریگبهره یواسطهبهدهند. عصر حاضر را جابجايي و انتقال اطالعات است انجام مي

. در اين اندنهادهطالعاتي و ارتباطي، عصر اطالعات و ارتباطات نام نوين ا یهایفنّاور

دوران، افراد و جوامع به طور مستمر با يکديگر ارتباط دارند و جهان به شکل يکپارچه 

جهاني اين ابزارهای  یدهکدهجهاني تبديل شده است. در اين  یدهکدهدرآمده و به 

را که در ديد بعضي از مردم تا پژوهش  انددهآماطالعاتي و ارتباطي به کمک پژوهشگران 

نمايند. قرن بیست و يکم آغاز عصر جديدی از  ترراحتي اسرارآمیزی است ايمسأله

ها است که از هم اکنون يک نوع رقابت تنگاتنگ و جنگ و عرضه نوآوری یفنّاورانقالب 

د جايگاه خورد و هرکس سعي دارو ستیز در میان صاحبان قدرت و علم به چشم مي

(. 1396بخصوصي را در اين دوران برای معرفي خود بیابد. )طالب نیا و همکاران، 

 کشورهای در یتوسعهکارشناسان معتقدند که تکنولوژی ارتباطات از پتانسیل الزم برای 

که به هر میزان سرمايه در اين  اندداشتهحال توسعه برخوردار است، اما به صراحت اعالم 

نمايد. حتمال پر کردن شکاف میان کشورهای در حال توسعه غیرممکن ميراه صرف شود ا

های به کار گرفته شده در رفع ها بايد در خصوص روشدانشمندان معتقدند که دولت

هايي مالي بینديشند، راه گذاریسرمايههايي فراتر از شکاف، تجديد نظر کنند و به راه

(. آنچه از 2016، 8پژوهشي )دگن هولتس و همکارانهای فکری و گذاریسرمايههمچون 

شود وضعیت موجود در درك مفاهیم اجرايي فناوری ارتباطات و اطالعات احساس مي

هايي است که در سطح جهاني در فناوری مزبور به وقوع مباني تغییرات و دگرگوني

 روززبهروکه طي و تغییرات، منجر شده است. اينپیوسته، به نحوی که به چالش محی

گیرد موضوعي غیر قابل های ارتباطي نوين شکل ميها برحسب سیستمپژوهش و يادگیری

 (.2016، 9انکار است )ماريچ و همکاران

 ادغام بانکها .1.3

 کدامچیه در. باشديم هم در چیز دوفروبردن  و فشردن هم در معنای به لغت در ادغام

 از آنچه ولي است، نشدهفيتعر آن اصطالحيمعنای  بهها ادغام تجارت قانون مقررات از

معنای  به حقوقي اصطالح در ادغام که است اين ،ديآيبه دست م حقوقدانان نظر مفهوم

. است جديد حقوقي شخصیت يک تشکیل و هم به حقوقي شخصیت چند يا دو پیوستن

                                                           
8 - Degenholtz & et al 
9 - Marić & et al 



 و ... اطالعات فناوری و استراتژيک گیریجهت تأثیر     

 

21 
 

تر بزرگ بانک يک بهها آن پیوستن يا بانک، شدن چند يکي طريق از تواندمي پیوستن اين

 اعضای کردن يکپارچه جهت مديريت توانايي با تنگاتنگ ارتباطيها ادغام نتايج .باشد

 ادغام از ذينفعان یهاينگران رساندن به حداقل همچنین و آنان يسازمانفرهنگ و سازمان

زير  عوامل و نکات به یاژهيو توجه بايد زیآمتیموفق ادغام يک انجام برای بنابراين؛ دارد

 مذاکرات انجام ادغام، شرف در یهابانک انساني و مادی ابعاد دقیق شناخت :گیرد صورت

 قبلي ريزیبرنامه و انجام باشدميهر بانک  حقوقي و فني مالي، جزئیات به توجه و مستمر

 یهالیپتانس تمام به دستیابي برایشده انجام یزيربرنامه دقیق اجرای و ادغام فرآيند برای

 به ويژه مذکور است و توجه یهابانک یهاتیقابل و امکانات از استفاده و حداکثر موجود

 در بسزايي تأثیر فرهنگي مناسب استراتژی وجود و فرهنگ مقوله زيرا فرهنگي، تفاوت

 بین سازگاری از قبیل ايجاد عملي اقدامات انجام اين رابطه در. داردها ادغام موفقیت

 شدهادغام یهابانک کارکنان بین ارتباطي مشکالت کاهش يا ، حذفهابانک فرهنگ

 باشدميسازماني  دانش و فرهنگ سطح ارتقای و سازماني آموزشي هایبرنامه برگزاری

 (.1396)عیسي زاده و مظفری آوا، 

ختود   ( در مقالته 1397) یموسوخورسند و در تکمیل مطالب باال الزم به ذکر است که 

پرداختند و  و عملکرد بازار ینوآور یهاتیبر قابل کياستراتژ هایگیریجهت ریتاث يبررس به

 ،ينيبه کارآفر شيدارد. گرا ینوآور تیبر قابل یبازار، اثر معنادار گیریجهتنشان دادند که 

 ینتوآور  تیت بتر قابل  یاراثر معنتاد  ،یبه فناور شيدارد. گرا ینوآور تیبر قابل یاثر معنادار

بتر   یاثتر معنتادار   کياستتراتژ  یهتا گیريجهتبه دست آمده نشان داد،  جينتا نیدارد. همچن

همکتاران  عالستونديان لشتگری و    دارد. يطبت  عيو عملکرد بازار در صنا ینوآور یتهایقابل

 عملکترد  بته  بتازارگرايي  و استتراتژيک  گیتری جهتت با عنوان پیونتد   یامطالعه( در 1397)

 بیشتتر  تتاثیر و نشتان دادنتد کته     پرداختنتد  یدیت تول صتنايع  بررسي موضوع درسازماني به 

 .باشتد متي  استراتژيک گیریجهت به نسبت نمونه جامعه در سازماني عملکرد بر بازارگرايي

 ،يدانش بر عملکرد ستازمان  تيريمد ریتأث يبه بررس ي( در پژوهش1395همکاران )و  يکرم

 کته نشتان دادنتد    ؛ ودر بانک ملت پرداختند یو نوآور کياستراتژ هایگیریجهت قياز طر

و عملکرد کستب و کتار    يسازمان یبر نوآور ک،ياستراتژ هایگیریجهتدانش بر  تيريمد

بتر   کياستتراتژ  گیتری جهتت و  يستازمان  یبر نتوآور  کياستراتژ گیریجهت ؛ ودارد ریتاث

 ریبر عملکرد کسب و کتار تتاث   يسازمان ینوآور نیهمچن ؛ ودارد ریعملکرد کسب و کار تاث
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 شترفت یاطالعتات بتر پ   آوریفتن  یاثرگتذار  ي( بته بررست  1396همکاران ) و يوسف. يدارد

 ياستالم  آزاددانشتگاه   وتریو کامپ یحسابدار انيو اشتغال دانشجو یمهارت آموز ،يلیتحص

 زهیت انگ شياطالعتات در افتزا   یکته استتفاده از فنتاور   نشان دادنتد   ؛ واستان البرز پرداختند

و در  ينمترات درست   شيافتزا  ،يپژوهش هیروح تيتقو ،یارتقاء مهارت پرسشگر ،يلیتحص

 يآزاد استالم دانشتگاه   انيو اشتتغال دانشتجو   یمهارت آموز ،يلیتحص شرفتیمجموع بر پ

بته   ي( در پژوهشت 2017) و همکتاران  نيکتو  بتوده استت.   اثرگتذار  ادياستان البرز در حد ز

؛ و عملکرد ستازمان پرداختنتد   يابيبازار گیریجهتبا  کياستراتژ گیریجهترابطه  يبررس

بازاريتابي و عملکترد ستازمان     گیریجهتاستراتژيک با  گیریجهترابطه نشان دادند که  و

اطالعتات بتر جبتران     یفنتاور  ریتاث ي(، به بررس2018) پرنزلر و همکاران. مورد تايید است

و جبتران   ياطالعتات  یفنتاور  نیبت  نشتان دادنتد کته    ؛ واندپرداختهخدمات کارکنان سازمان 

( 2017) 10چان و همکتاران  د.وجود دار یخدمات کارکنان در سازمان ارتباط مثبت معنادار

استتراتژيک و   گیتری جهتت بررسي تأثیر سیستم مديريت منتابع انستاني بتر     در پژوهشي به

 تيريمتد  یهاستتم یس نینشان داد که رابطته بت  پرداختند و نشان دادند که سازماني  عملکرد

 یهاستتم یرابطته س  نیهمچنت  0.63برابتر   يستازمان  کياستتراتژ  گیریجهتو  يمنابع انسان

 کياستتراتژ  گیتری جهتت  نیو رابطته بت   0.2برابر  يو عملکرد سازمان يمنابع انسان تيريمد

بته   ي( در پژوهشت 2016همکتاران ) رات و  استت.  0.95برابتر   يو عملکرد سازمان يسازمان

و تمرکتز   یستپار بترون بتر   ياطالعات در جبران خدمات منتابع انستان   یفناور ریتاث يبررس

متمرکز است چون خدمات  شتریدر مورد خدمات ب یریگمیتصم و نشان دادند کهپرداختند 

 د.دامنه را دار یاز اقتصادها یشده و سطح باالتر یاستانداردساز

 شده است. نشان داده ،1شده مدل مفهومي پژوهش در شکل بر اساس توضیحات ارائه
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پرنزلر و ؛ 2017 و همکاران نیکو؛ 1396همکاران  و یوسفی) . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 (2016 رات و همکاران؛ 2018همکاران 

 :بیان استصورت زير قابلبهپژوهش  هایفرضیه، ه مدل مفهوميبنابراين با توجه ب

1H :دارد.معناداری تأثیر  ادغام بانکها در صنعت بانکداریبر  استراتژيک گیریجهت 

2Hتأمین تأثیر دارد. تأمین چابک بر پاسخگويي زنجیره : استراتژی زنجیره 

3Hمشارکت تأمین با نقش میانجي  تأمین ناب بر پاسخگويي زنجیره : استراتژی زنجیره

 استراتژيک تأثیر دارد.

 . روش پژوهش3

در های کلیه مديران و کارکنان بانکجامعه آماری اين پژوهش . جامعه و نمونه آماری

عنوان نمونه آماری از جدول مورگان ها بهمنظور انتخاب شرکتنظر گرفته شده است. به

 میاندر  در دسترسگیری پرسشنامه پژوهش بر اساس روش نمونه درنهايت. شداستفاده 

 ؛ کهباشدمينفر  1182تعداد کل جامعه آماری . شدآوری توزيع و جمعو کارکنان مديران 

نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و پس از توزيع  291بر اساس جدول مورگان 

 گرديد. آوریجمعپرسشنامه  284در بین جامعه آماری 

. استدر اين پژوهش پرسشنامه  هادادهآوری ابزار جمع. هاابزار گردآوری داده

اختصاصي تنظیم  هایو سؤال جمعیت شناختيهمراه، اطالعات  نامهبخشپرسشنامه در سه 

بر بیان عنوان پژوهش، هدف از  نامه همراه، عالوه الشعاعتحت نخست. در بخش شد

دهندگان در وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری صمیمانه پاسخگردآوری اطالعات به

در مورد  هاييشامل سؤال جمعیت شناختيتکمیل پرسشنامه توضیح داده شد. بخش 

دهندگان از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سنوات خدمت مشخصات عمومي پاسخ

اختصاصي در مورد متغیرهای مستقل و  هایسؤال به. بخش آخر نیز بوددهندگان پاسخ

 پژوهشسؤال( از  7) استراتژيک گیریجهتمربوط به  های. سؤالاختصاص داشتوابسته 

، فناوری اطالعات با شش بعد )استانداردسازی، عدم اطمینان، (2017) بنجامین و همکاران،
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سؤال(، از پژوهش  18)دی و محدوده اقتصادی( اقتصا هایمقیاسفراواني، ويژگي دارايي، 

. باشدميمحقق ساخته  صورتبهو  سؤال( 4)ادغام بانکها  .استخراج شد (،2016رات )

طور خاص از مبنای کامالً است. اين مقیاس به ترتیلای درجهمقیاس مورداستفاده طیف پنج

کند. بر اين اساس از اعضای نظر، موافق و کامالً موافق استفاده ميبي مخالف، مخالف،

پرسشنامه  هایلیکرت به سؤال ایدرجهتا بر اساس مقیاس پنج شدنمونه آماری درخواست 

 پاسخ دهند.

شود شامل گیری استفاده مياندازهروشي که در اين پژوهش برای بررسي برازش مدل 

و روايي همگرا و نیز پايايي بر اساس ضريب  12، روايي تشخیصي11سه معیار روايي سازه

مفهوم مرکبي است که مستلزم بررسي چند مرحله است  ،آلفای کرونباخ است. روايي سازه

روايي  کننده، روايي تمايز وزمان، روايي پیشگوييو با روايي ضابطه شامل روايي هم

گیری شود. روايي سازه عبارت از میزان صحت مقیاس در اندازههمگرايي سنجیده مي

برای بررسي روايي سازه پرسشنامه از تحلیل  و ساخت نظری يا ويژگي موردنظر است

شود. برای بررسي روايي تشخیصي نیز از تجزيه تابع تشخیص عاملي تأيیدی استفاده مي

ها وجود دارد و هدف از اين بندی اولیه از آزمودنيوه يک گروهشود. در اين شیاستفاده مي

های ديگر نیز تأيید شود. درنهايت بندی اولیه بر اساس دادهوتحلیل آن است که گروهتجزيه

سؤال و متغیر اصلي است و مقدار  بینروايي همگرا عبارت از همبستگي نسبتاً قوی 

)بیگي در نظر گرفته شود  4/0تر از سون بزرگقبول برای آن بايد ضريب همبستگي پیرقابل

 هادهنده سازگاری دروني سؤالدرنهايت ضريب آلفای کرونباخ نشان (.2014و همکاران، 

بر پايايي  7/0دهد و مقدار آن بیشتر از است که متغیر مشابهي را موردسنجش قرار مي

زه، روايي تشخیصي و نتايج حاصل از سنجش روايي سا. قبول پرسشنامه داللت داردقابل

پرسشنامه  هایروايي همگرا و نیز پايايي شامل ضريب آلفای کرونباخ برای تمامي سؤال

 شده است. ارائه ،5و  4 هایجدولها در تفصیل در بخش يافتهبه

به  نخست ها در گاموتحلیل دادهمنظور تجزيهبه. تحلیل آماریتجزيه و های روش

اسمیرنوف پرداخته  ت کارگیری آزمون کلموگوروفها با بهتوزيع داده نرمال بودنبررسي 

منظور آزمون سپس به ؛شود. گام بعد به ارزيابي روايي و پايايي پرسشنامه اختصاص داردمي

                                                           
5. Construct Validity 

6. Discriminant Validity 
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های آماری شود. برای انجام روشمدل پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده مي

 شود.مياستفاده لیزرل افزار موردنظر از نرم

 پژوهش هاییافته .4

 جمعیت شناختيهای وتحلیل ويژگيتجزيه. دهندگانپاسخ جمعیت شناختيهای ويژگي

 شده است. نشان داده ،2دهندگان در جدول پاسخ

 دهندگانپاسخ جمعیت شناختيهای . ويژگي2جدول 

 درصد طبقات جمعیت شناختيهای ويژگي

 جنسیت
 7/78 مرد

 3/21 زن

 سن

 8/6 سال 20-30

 4/42 سال 40 -31

 2/31 سال 41-50

 6/19 سال 50از  بیشتر

 تحصیالت

 2/5 کارداني

 8/49 کارشناسي

 6/27 کارشناسي ارشد

 3/17 دکترا و باالتر

ي از آزمون های يک متغیر کمّبررسي توزيع داده . برایاسمیرنوف ت آزمون کولموگروف

دهنده ادعای شود. در اين آزمون، فرض صفر نشاناسمیرنوف استفاده ميت  کولموگوروف

-را نشان مينتايج اين آزمون  ،3ها است. جدول بودن توزيع دادهشده در مورد نرمالمطرح

 .دهد

 اسمیرنوفت  آزمون کولموگروفنتايج . 3جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
آماره 

K-S 

احتمال 

 K-Sآماره 

 434/0 62/2 42/2 68/12 استراتژيک گیریجهت

 543/0 83/2 04/2 72/14 فناوری اطالعات

 375/0 78/1 27/3 41/16 ادغام بانکها

     

کنند؛ چراکه از توزيع نرمال پیروی مي ،دهد که تمامي متغیرهانشان مي ،3نتايج جدول  

شود. ید ميأيها تاست و فرض صفر برای آن 05/0تر از داری اين متغیرها بزرگاسطح معن
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سازی های مرتبط به مدلمنظور اجرای روشبودن توزيع تمامي متغیرها، بهبا توجه به نرمال

 استفاده شد. لیزرلافزار معادالت ساختاری از نرم

به مرحله آزمون  واردشانقبل از . ايي سازه، تشخیصي و همگرا و پاياييسنجش رو

نسبت به روايي و پايايي پرسشنامه اطمینان حاصل شود.  بايدمدل مفهومي پژوهش، ابتدا 

گیری بر چندين معیار شامل روايي بررسي برازش مدل اندازه 13معادالت ساختاری درروش

با استفاده از  14ايايي مبتني است. روايي سازهسازه، روايي تشخیصي، روايي همگرا و پ

نتايج اين روش شامل  ،4. جدول گیردميقرار  مورد آزمونروش تحلیل عاملي تأيیدی 

 دهد.استیودنت را نشان ميبارهای عاملي و مقادير آماره تي

 )تحلیل عاملي تأيیدی( روايي سازه . نتايج4جدول 

                                                           
1. Structural Equation Model (SEM) 

2. Construct Validity 

 بار عاملی شده/ سؤالمشاهدهمتغیر  متغیر پنهان
آماره تی 

 استیودنت

سطح 

 معناداری

 گیریجهت

 استراتژيک

مشتری به  یهاخواستهقرار دادن 

عنوان مبنای تولید محصول و يا 

  ارائه خدمات 

69/0 18/12 
کمتر از 

05/0 

و  هایتوانمندتمرکز بر 

ی رقیب در سازمانهااستراتژيهای 

متقابل  هایبرنامهطراحي 

  استراتژيک سازمان

54/0 34/14 
کمتر از 

05/0 

 يسازماندرونتاکید بر هماهنگي 

و ايجاد ساختار يکسان و 

 هماهنگ

48/0 16/11 
کمتر از 

05/0 

ارائه اطالعات دقیق از محصوالت 

و خدمات به بازار برای ايجاد حق 

 انتخاب

62/0 37/11 
کمتر از 

05/0 

برای کشف، پیگیری و تالش 

عیب در محصول ساختار و يا 

 و رفع آن خدمات ارائه شده

62/0 09/11 
کمتر از 

05/0 

جديد برای  یهادهيا استفاده از

سازمان و ايجاد  یهاتالشتوسعه 

نسبت به نام  عالقه در میان جامعه

47/0 00/12 
کمتر از 

05/0 
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 و نشان تجاری سازمان

برای گرايش به نام و  یسازنهیزم

نشان تجاری سازمان در میان 

 یتوانمندسازمشتريان و تاکید بر 

نام و نشان تجاری با رويکرد 

 آن یهاتیقابلهمنوايي 

39/0 69/11 
کمتر از 

05/0 

 فناوری اطالعات

بر سازماني  یندهايفرااجرای 

از پیش  یساختارها اساس

در ديدگاه مديران  شدهنییتع

 اهمیت دارد.

85/0 02/13 
کمتر از 

05/0 

مديران سازمان به ارتباطات 

 سازماني استاندارد اعتقاد دارند.
70/0 05/14 

کمتر از 

05/0 

سازمان در حالت  هایبرنامه

 استاندارد قرار دارند.
56/0 17/19 

کمتر از 

05/0 

مديران نسبت به اجرای فرايندها 

استاندارد اطمینان  بر اساس

 ندارند.

82/0 94/18 
کمتر از 

05/0 

 یادوره یهايبررسمديران به 

تالش در کنترل عدم اطمینان 

 دارند.

87/0 86/18 
کمتر از 

05/0 

مديران از مزيتهای تکنولوژيهای 

 .اندمطلعجديد 
90/0 63/14 

کمتر از 

05/0 

سازمان در حد  یهاتیفعالحجم 

 دارد. بسیار بااليي قرار
82/0 24/16 

کمتر از 

05/0 

سازماني  یهاتیفعالپراکندگي 

 بسیار زياد است.
54/0 09/19 

کمتر از 

05/0 

 دردسازماني  یهاتیفعالوسعت 

 بسیار بااليي است.
80/0 94/18 

کمتر از 

05/0 

مديران دانش کافي برای شناخت 

سازمان  یهاييدارا یهايژگيو

 .رادارند

84/0 86/18 
کمتر از 

05/0 

سازمان  یهاييدارااطالعات 

دقیق در اختیار مديران و  طوربه

 برنامه ريزان سازمان است.

90/0 62/14 
کمتر از 

05/0 

کمتر از  64/15 82/0سازمان  یهاييدارا یهايژگيو
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ها مقادير بارهای عاملي از سطح دهد در مورد تمامي گويهنشان مي، 3نتايج جدول 

تر درصد بزرگ 95استیودنت نیز در سطح اطمینان تر و مقادير آماره تيبزرگ 5/0استاندارد 

های که سؤال کردتوان ادعا شده ميتوجه به مقادير گزارش با .آمده است دستبه 96/1از 

متفاوت  یهایریگمیتصممبنای 

 سازماني است.

05/0 

مديران به ابعاد اقتصادی 

 .اندواقفسازمان  یهاتیفعال
51/0 47/18 

کمتر از 

05/0 

مديران و برنامه ريزان سازمان 

برای تصمیمات خود نیاز به 

 توجیه اقتصادی دارند.

56/0 02/19 
کمتر از 

05/0 

سود و هزينه سازمان و 

مربوطه مبنای  هایمقیاس

 تصمیمات سازمان است.

85/0 93/18 
کمتر از 

05/0 

متفاوت علم  یهاحوزهمديران به 

 اقتصاد آگاهي دارند.
86/0 16/18 

کمتر از 

05/0 

 یهارقابتحضور در عرصه 

اقتصادی برای سازمان بسیار مهم 

 است.

52/0 05/17 
کمتر از 

05/0 

 یارتقاء اقتصاد یتالش برا

 یدر سازمان جار شهیسازمان هم

 .باشدمي

63/0 72/13 
کمتر از 

05/0 

 ادغام بانکها

ادغام بانکها باعث افزايش 

 .شوديمعملکرد 
69/0 19/10 

کمتر از 

05/0 

انجام  حیصح کهيادغام درصورت

و  يمال جينتا تواندميشود، 

به همراه  رییچشمگ يرمالیغ

 داشته باشد.

89/0 32/12 
کمتر از 

05/0 

رفتن  نیموجب از ب تواندميادغام 

ابهام را  نيشده و ا انياعتماد مشتر

 یهاضیکند که چه نق جاديا

شده وجود داشته که سبب ادغام

 است.

51/0 54/12 
کمتر از 

05/0 

منجر به افزايش  تواندميادغام 

 فناوری اطالعات شود.
26/0 85/13 

کمتر از 

05/0 
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عالوه بر روايي سازه به بررسي روايي  .هستندپرسشنامه از روايي سازه برخوردار 

نتايج در جدول  که شده است ، روايي همگرا، پايايي و روايي واگرا نیز پرداخته15تشخیصي

 .شودمشاهده مي ،5
 ايي تشخیصي، روايي همگرا، روايي واگرا و پايايي. نتايج رو5جدول 

 متغیر )سازه(
میانگین واريانس 

شده استخراج

(AVE) 

پايايي 

ترکیبي 

(CR) 

ضريب 

آلفای 

 کرونباخ

 روايي واگرا

MSV ASV 

 59/0 56/0 76/0 93/0 76/0 استراتژيک گیریجهت

 39/0 34/0 84/0 94/0 83/0 فناوری اطالعات

 46/0 43/0 72/0 90/0 72/0 شرکتهاادغام 

روايي تشخیصي در صورتي برقرار خواهد بود که مقدار میانگین واريانس  

همچنین سه شرط الزم برای تحقق ؛ باشد 5/0 مقدار بحراني تر ازشده بزرگاستخراج

 7/0تر از مقدار پايايي ترکیبي بزرگ .1روايي همگرا وجود دارد که بدين شرح است: 

مقدار پايايي  .3باشد و  5/0تر از شده بزرگمقدار میانگین واريانس استخراج .2باشد؛ 

که مقدار پايايي ترکیبي  صورتي شده باشد. درتر از میانگین واريانس استخراجترکیبي بزرگ

های وني مناسب برای مدلدهنده پايداری درباشد، نشان 7/0برای هر سازه باالتر از 

نظران مقدار استاندارد پايايي داللت دارد. صاحب نبودنیز بر  6/0گیری است و مقدار اندازه

و  5بنابراين با توجه به جدول  ؛انددر نظر گرفته 7/0برای ضريب آلفای کرونباخ را برابر با 

روايي همگرا از طريق  توان نتیجه گرفت کههای موردنظر ميمقادير استاندارد برای شاخص

های اين پژوهش برای عامل AVEشده برقرار است. مقادير برآورد میانگین واريانس تبیین

، اين استباالتر  5/0از  16AVEدر نوسان است و چون شاخص  83/0تا  72/0بین 

و  17MSVبرای بررسي واگرايي پرسشنامه متغیرهای دارد.همگرايي مطلوبي ، پرسشنامه
18ASV که مقادير . ازآنجاشدگیری اندازهMSV  وASV  ازAVE  روايي واگرا استکمتر ،

 .شودميید أيپرسشنامه ت

                                                           
1. Discriminant Validity 
16. Average Variance Extracted 
17. Maximum Shared Squared Variance 
18. Average Shared Squared Variance 
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استیودنت بررسي برازش مدل ساختاری عبارت آماره تي برایترين معیارها يکي از مهم 

است. نتايج ضرايب مسیر همراه با مقادير آماره تي استیودنت و سطح معناداری در جدول 

 شده است. نشان داده ،6
 های اول تا سوم. نتايج آزمون فرضیه6جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه
ضريب 

 مسیر

آماره 

 استیودنتتي
 سطح معناداری

1H 
 گیریجهت

 استراتژيک
 05/0کمتر از  82/3 72/0 ادغام شرکتها

2H 05/0کمتر از  09/7 61/0 ادغام شرکتها فناوری اطالعات 

3H 
 گیریجهت

 استراتژيک

فناوری 

 اطالعات
 05/0کمتر از  24/9 74/0

 

با ضريب استاندارد تأثیر مثبت و معنادار استراتژيک  گیریجهتکه  دهدمينتايج نشان  

فناوری قرار گرفت.  ديیمورد تأ نخستبنابراين فرضیه  ادغام شرکتها دارد؛بر  72/0

بنابراين  ؛دارد ادغام شرکتهابر  61/0تأثیر مثبت و معنادار با ضريب استاندارد  اطالعات

تأثیر مثبت و معنادار با ضريب استاندارد  استراتژيک، گیریجهت. تأيید شدفرضیه دوم 

 .تأيید شدبنابراين فرضیه سوم نیز  ؛دارد فناوری اطالعاتبر  74/0

سازی معادالت ساختاری ترين مراحل تحلیل مدلهای برازش مدل از مهمشاخص 

ها، با داده شده ييبازنماها برای پاسخ بدين پرسش است که آيا مدل است. اين شاخص

 ،8در جدول  پژوهشنتايج مربوط به برازش  ؟کند يا خیرمدل مفهومي پژوهش را تأيید مي

 مشاهده است.قابل

 های برازش مدل با مقدار مجازشاخص. مقايسه 8جدول 

 مقدار  شاخص
مقدار 

 مطلوب
 وضعیت

 مطلوب 5کمتر از  43/2 (2x) دو نسبيخي

شاخص میانگین مجذور 

 ماندهاپس
(RMR) 03/0 

کمتر از 

05/0 
 مطلوب

 مطلوب 9/0بیشتر از  92/0 (AGFI) شاخص تعديل برازندگي

 مطلوب 9/0بیشتر از  91/0 (GFI) شاخص برازندگي

 مطلوب 9/0بیشتر از  94/0 (RFI) شاخص برازندگي نسبي

 مطلوب 9/0بیشتر از  91/0 (IFI) شاخص برازندگي فزاينده
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 مطلوب 9/0بیشتر از  92/0 (CFI) شاخص برازندگي تطبیقي

 مطلوب 9/0بیشتر از  94/0 (NNFI) برازندگي نرمالشاخص 

 مطلوب 9/0بیشتر از  91/0 (NFI) برازندگي نرمالشاخص 

دو نسبي برابر با ، شاخص خي8با توجه به مقدار شاخص و مقدار مطلوب در جدول  

(، شاخص تعديل برازندگي 03/0<05/0ماندها )(، شاخص میانگین مجذور پس43/2<5)

(، 94/0>9/0(، شاخص برازندگي نسبي )91/0>9/0(، شاخص برازندگي )92/0>9/0)

( و نهايتاً 92/0>9/0(، شاخص برازندگي تطبیقي )91/0>9/0شاخص برازندگي فزاينده )

که اين  است( 91/0>9/0برازندگي ) نرمال(، شاخص 94/0>9/0برازندگي ) نرمالشاخص 

و ساختار عاملي در نظر  بودهحاضر دارای برازش مطلوبي  پژوهشاست مدل  ينمانيبد

، مدل نظری پژوهشهای حاصل از ديگر دادهعبارتبه ؛قبول استشده برای آن قابلگرفته

 کند.ید ميأيرا حمايت و ت

 
 ، پیشنهاداتیریگجهینت .5

ادغام  استراتژيک و فناوری اطالعات بر گیریجهت تا تأثیر شددر اين پژوهش تالش 

که  شدمشخص  ،در بررسي فرضیه اول. بانک سپه استان فارس بررسي شود بانکها در

. شودپذيرش ميفرضیه اين تأثیر معنادار دارد و استراتژيک بر ادغام بانکها  گیریجهت

همکاران و  یلشگر، (1397) یموسوخورسند و  هاینتايج پژوهش نتايج اين فرضیه با

که  شددر بررسي فرضیه دوم مشخص . مطابقت دارد( 1395همکاران )و  يکرمو  (1397)

. شودميید أيفرضیه ت اين تأثیر معنادار دارد و استراتژيک گیریجهتبر  فناوری اطالعات

 پرنزلر و همکاران (1396همکاران ) و يوسفي هاینتايج پژوهشنتايج اين فرضیه با 

که  شددر بررسي فرضیه سوم مشخص . مطابقت دارد( 2016همکاران )رات و و  (2018)

ید أيفرضیه ت اين و استراتژيک بر فناوری اطالعات تاثیر مثبت و معنادار دارد. گیریجهت

، (1395همکاران )و  يکرم(، 1397همکاران )نتايج لشگری و . نتايج اين فرضیه با شودمي

چان و (، 2018) پرنزلر و همکاران، (2017) و همکاران نيکو، (1396همکاران ) و يوسفي

 .( مطابقت دارد2016همکاران )رات و ( و 2017همکاران )

 عنتوان  بته  مشتری یهاخواستهمديران بانکها  شودپیشنهاد مي پژوهشبا توجه به نتايج  

 استتراتژيهای  و هتا یتوانمنتد  بتر  ؛ وخدمات را قترار دهنتد   ارائه يا و محصول تولید مبنای

 بتر  ؛ وتمرکتز کننتد   ستازمان  استتراتژيک  متقابتل  هتای برنامته  طراحي در رقیب یسازمانها
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همچنتین بته    ؛ وهماهنتگ تاکیتد نماينتد    و يکسان ساختار ايجاد و يسازماندرون هماهنگي

 توانتتايي بتازار  یتتازموردن محصتوالت  تولیتد  و بتتازار نیازهتای  ارائتته در ستازمان  توانمنتدی 

ايجتاد ستهولت بترای    بترای   ؛ وبپردازنتد  سازماني هایبرنامه و هادرخواست به پاسخگويي

های کاری برای بهبود ارتباطات میان کارکنتان و استتفاده   تباطات میان کارکنان و ايجاد تیمار

 یهتا فاصتله ارتباطي و از بین بتردن   یهانهيهزاز فناوری اطالعات برای کاهش در  زمانهم

هتای فعتال   کتز فعالیتهتا و تیم  تمر ستاز هنیزم تواندميموجود میان مديران و کارکنان سازمان 

هتا و  کز برای امکان کنترل دقیق فعالیتهای کاری متمرتالش برای ايجاد تیم ؛ وسازمان گردد

ان را برای رسیدن به نتايج دلخواه سازمان يتاری  تواند میدمي یاحرفهدريافت بازخوردهای 

 کند.

های خاص ويژگيبه اين دلیل شده است و  يکي از صنايع ايران انجام اين مطالعه در

 ؛ممکن است از ساير صنايع خدماتي و تولیدی متفاوت باشد بانکداریحاکم بر صنعت 

-های بینيويژگنکردن  لحاظ لیبه دل تواندميدر ساير صنايع  پژوهشبنابراين تکرار اين 

 ری اطالعاتفناوو  استراتژيک گیریجهتبخشي درنهايت درك بهتری از سازوکار تأثیر 

ه به شود کآتي پیشنهاد مي پژوهشگرانبه همچنین . کندشرکت ايجاد ادغام بانکها بر 

 ی فرعي مورد بررسي قرار دهند. درنهايتهافرضیهبررسي ابعاد فناوری اطالعات در قالب 

مانند مصاحبه اين که از ساير ابزار گردآوری اطالعات شود پیشنهاد ميبه پژوهشگران آتي 

 را انجام دهند.پژوهش 

های پژوهش اشاره پس از ارائه پیشنهادهای اجرايي و کاربردی درنهايت به محدوديت 

که دستیابي به نتايج قطعي مستلزم پیگیری شود. اين پژوهش مقطعي است و ازآنجامي

حاضر در بلندمدت با محدوديت مواجه است. بر  پژوهشطوالني است، اثربخشي نتايج 

صورت تجربي های زنجیره تأمین ناب و چابک بهاساس مدل پژوهش صرفاً يکي از مدل

شده در اين پژوهش بنابراين اين امکان وجود دارد تا مدل ارائه ؛قرار گرفت مورد آزمون

نیازمند گسترش بیشتر باشد تا عالوه بر نتايج حاصل از زنجیره تأمین ناب و چابک بتوان با 

مربوط به اين حوزه علمي را افزايش نیازها يا عوامل مؤثر بر آن، دامنه دانش بررسي پیش

مانند  ،های ذاتي مربوط به پرسشنامهآخرين محدوديت پژوهش به ويژگي درنهايتداد. 

 مربوط است. هادهندگان در تکمیل جواب سؤالدقت ناکافي پاسخ

 منابع .6
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استراتژيک و سرمايه فکتری   گیریجهت(. بررسي رابطه 1396) ، آيچرائ یو اسکندر م اصفهاني، 

و  اقتصتاد  در متديريت،  نتوين  یهتا پژوهشکنفرانس ملي  استان گلستان. احوالثبتر ادارات د

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون.کازرون،  علوم انساني.

 آوریفتن  عملکرد ارزيابي مدل ارائه (.1396) هیمه، فنوروز زاده و غالمي، اکرم ،هديهم پور، جالل 

 کنفترانس اروپتايي.   تعتالي  متدل  و متتوازن  امتیتازی  کتارت  ترکیتب  بتا  هاسازمان در اطالعات

 پردازان ايده مديران شرکت تهران، صنايع، مهندسي و مديريت در نوين هایپژوهش يالمللنیب

 ايلیا. پايتخت

 یانجيبر عملکرد سازمان با نقش م يکاستراتژ گیریجهت یرتاث يبررس (.1397جوشن، نغمه ) 

 نامهانيپا .استان اصفهان یمنتظر یدشه یروگاهدر ن يسازمان يو چابک يسازمان یمعمار

 ، دانشگاه پیام نور تهران.MBAارشد رشته  يکارشناس

(. بررستي تتأثیر سیستتم متديريت منتابع انستاني بتر        1394) خوبیاری، ابوطالب و جامعي، ستاناز  

شتعبه   -شرکت ملي حفاری ايتران )مطالعه موردی:  يعملکرد سازماناستراتژيک و  گیریجهت

کنفرانس ملي رويکردهای نوين در علتوم متديريت، اقتصتاد و حستابداری، مازنتدران،       کیش(.

 مي تحقیقاتي کومه علم آوران دانش.موسسه عل

استتراتژيک بتر    هتای گیریجهتبررسي تاثیر  (.1397) یموسوعلیرضا و سیدنعمت اله  ،ندورسخ 

 يالمللت نیبت دومتین کنفترانس   . : صتنايع طبتي  موردمطالعته رد بازار نوآوری و عملک یهاتیقابل
، تهران، موسسه آمتوزش عتالي عالمته ختويي     تحوالت نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداری

 .()ره

استتراتژيک بته توستعه منتابع      گیتری جهتت (. 1392)، د يو عبتداله ، ش؛ شمشتادی، م  یداودآباد 

و پنجمین همايش علمتي پژوهشتي علتوم تربیتتي      با تاکید بر آموزش منابع انساني(.سازماني )

سعه و ترويج علوم و فنتون  اجتماعي و فرهنگي ايران، تهران، انجمن تو یهابیآس، يروانشناس

 بنیادين.

(. کتاربرد فنتاوری اطالعتات در حستابداری و     1396)حمدمهتدی  ؛ ايتزدی، م درت الهطالب نیا، ق 

اولین همايش ملي فناوری اطالعات و ارتباطات،  ر ويژگي مربوط بودن اطالعات مالي.تاثیرآن ب

 .ابهر، دانشگاه جامع علمي کاربردی واحد ابهر

بعد از ادغام  هانهيهزدر کاهش  يريتيمد يياثر کارا(. 1394عیسي زاده، سعید و مظفری آوا، مريم ) 

ستال ششتم،   ، پژوهشتي مطالعتات اقتصتادیِ کتاربردی ايتران      -فصلنامه علمييران، بانکها در ا

 .178-173ص  ،12 یشماره
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(. بررسي تأثیر مديريت دانش بتر عملکترد ستازماني، از    1395) يمرتض عصومه و قاسمي،کرمي، م 

ملت(. چهتارمین کنفترانس    بانک نوآوری )مطالعه موردی: استراتژيک و هایگیریجهتطريق 

 المللي پژوهشهای کاربردی در مديريت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتي.بین

استراتژيک  گیریجهت(. پیوند 1396) يعل ،طاهری هشي و ریام ؛ کالنتر مهرجردی،ليع ،لشکری 

فصتلنامه   مورد مطالعه: شترکت متاموت(.  ) یدیتولو بازارگرايي به عملکرد سازماني در صنايع 

 (.19) 3ديد در مديريت و حسابداری ج یهاپژوهش

(. نقش فاوا در ايجتاد  1394) هری و حیدری، م؛ میرزايي، مسول؛ عمادی، رسینمرادی مخلص، ح 

اولین همايش ملتي فنتاوری اطالعتات و    علوم پايه در آموزش هزاره سوم.  العمرماداميادگیری 

 ارتباطات، ابهر، دانشگاه جامع علمي کاربردی واحد ابهر.

استتراتژيک   گیتری جهتت (. بررسي رابطته  1394) درضایحم خدادادی، لي ومهدی زاده اشرفي، ع 

 يالمللت نیبت سومین کنفترانس   وشیمي.تابعه صنعت پتر یهاشرکتفناوری اطالعات با عملکرد 

 هران، موسسه همايشگران مهر اشراق.حسابداری و مديريت، ت

 .مجدد يمهندس یاطالعات در اجرا ینقش فناور (1396) طاالهع ی،ارجمند یثم وزاده، م یرابيم 

واحد  یکاربرد ياطالعات و ارتباطات، ابهر، دانشگاه جامع علم یفناور يمل يشهما یناول

 .ابهر
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