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 :خالصه

با مزیت رقابتی سازمان  ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع  هوش تجاریپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط 

نفر بوده است. با استفاده از روش  862) همدان( مشتمل بر  . جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان  ایرانپیمایشی است
نفر انتخاب گردید. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ  852گیری تصادفی ساده و فرمول حجم نمونه کوکران حجم نمونه نمونه

استفاده شد. روایی  هوش تجاری و بررسی ابعاد مختلف مزیت رقابتی  های ترکیبی استاندارد و  محقق ساخته در خصوص

 907/0و  268/0، 497/0ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب با مقدار  پرسشنامه

در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم  .ها با استفاده از آزمون اسپیرمن صورت گرفته استمحاسبه گردیده است. تحلیل داده
دهد که بهره گیری از هوش تجاری بر مزیت رقابتی  موثر نتایج به دست آمده نشان می  lisrel 8.80و   spss 22.0افزار های 

 است. 

 
 مزیت رقابتی ؛ کارائی؛کیفیت ؛ نوآوری ؛ پاسخگوئی  ؛هوش تجاری  کلمات کلیدی:
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  مقدمه:
سازمان  برای تیموفق یاتیعامل ح میی)اگر نگو رییبه طرز چشمگ یدرزمان واقعدیمف توان کسب اطالعات ر،یدرسالهای اخ

 افتهیکاهش  دییدهند بطور شد یتجاری اختصاص م ماتیبرای اتخاذ تصم رانیکه مد یشده است. زمان تیبا اهم( ها 
کسب  هیبر داده های اول یشمندانه کرده است که مبتنهو یماتیکسب و کارها را ملزم به اتخاد تصم یفشارهای رقابت. است 

 Business Intelligence and Data 2٢٢۵)گرفته شوند  عتریهرچه سر دیبا ماتیتصم نیو کار است، و ا
Warehousing,  .)دیبه اطالعات  مف دیاز داده با ادییز اریبلکه در مقابل حجم بس ست،یکمبود داده ن یشگیمشکل هم 

 داده لیتوان تبد .فراهم کند ماتشانیبرای تصم یاساس محکم رانیشود  طوری که برای مد لینگام تبدبه ه یبه صورت

 قابل مالحظه ای یرقابت تیتواند برای شرکتها مزیم یهای خام به اطالعات سودمند در زمان واقع
اسازگاری آنها، اطالعات های مختلف و ن ستمیمجزا بودن س لیبه دل نی(. همچن,8080hocevar and jaklicکند)جادیا

 یاغلب به همکاری کارکنان نیاز واحد ها و کارکنان گوناگون(  کسب شود و ا دیضروری )اغلب به شکل گزارشات مختلف با
خوانند.  یهای داده ای مختلف فرا م گاهیاز پا دهیچیهای پ یابیدرخواست را با باز دارد که داده های مورد ازین IT واحداز 

 که یبازه زمان انجامد؛یهفته به طول ب نیچند یروز و حت نیتواند به چند یم یاطالعات نید، جمع آوری چنموار یبعض در

ها  سازمانکند  یم انیکه ب یدگاهیای داشته باشند د دهیهنوز فا نکهیشوند تا ا یمیقد اریاطالعات بس شتریممکن است ب
اطالعات  بهاست که چطور داده ها  نیچالش ا نیبجاست. بنابرا هستند کامالً فیو از لحاظ اطالعات ضع یاز لحاظ داده غن

 (.Craver &Ritacco,2006شوند) لیتبد دیمف

را تجربه کرده است  رییچشمگ رییرشد و تغ یبا شروع به کار بانک های خصوص رانیصنعت بانکداری ا ریچند سال اخ در

اعطای وام، سپرده گذاری و نحوه ارائه خدمات به  یازمانس ندهاییرشد انفجاری برنامه های موجود در رابطه با فرا نیا
 یکیتکنولوژگذاری های  هیسرما نده،یفزا (معامالت)قرار داده است. به منظور اداره حجم تراکنش  ریرا تحت تاث انیمشتر

گذاری ها  هیسرما نیدهد گرچه ا یدر سازمان را ارتقاء م یاتیعمل ندهاییکه فرا ردیگ یرا در برم دییابتدا برنامه های جد

بزرگتر که اغلب  یمسائلکند، اما  یرا کمتر م یاتیسازد و مشکالت عمل یبرخوردار م یرقابت تیتا حدی بانک ها را از مز
 .شوند یم داریمورد توجه قرار نگرفته اند پد

 سادهشود به  یفع مسازی راهکار هوش تجاری ر ادهیشوند با پ یبا آن مواجه م یکه موسسات مال یمشکالت شتریحل ب راه

به منظور فهم  یلیهای تحل تیکند و قابل یهوش تجاری داده های منابع گوناگون را درهم ادغام م ان،یب نیتر

کند. هوش تجاری فناوری  یکسب و کار را فراهم م اتیتر به عمل عیوس دیبه د یابیو دست سکیبازارها و ر ان،یمشتربهتر
 ارسازمانیکند، و آنرا به عنوان تنها منبع قابل اعتماد در اخت یمنبع جمع م کیدر پراکنده را  یکه داده های شرکت است

و ارائه  لیتحلو هیوش تجاری تجزه .کند یاستفاده م کیبه اهداف استراتژ یابیدهد، و از آن به عنوان اهرم در دست یقرار م

های  تیدرآمدها و قابل لهیوس نیدهد و بد یقرار م یبانیرا مورد پشت یکیو تاکت کیاستراتژ ماتیاست که تصم یاطالعات
روندهای  موثرترو عتریتوانند هرچه سر یم رانیبا کمک هوش تجاری، مد نیبنابرا.دهد  یقرار م ریسودآوری را تحت تاث

  نیدر ا .کنند لیرا تسه یمصلحت ماتیکنند و اتخاذ تصم لیو تحل هیرا تجز انیکنند، رفتار مشتر ییمهم را شناسا
 کپارچهی یچگونگ حیبا تشر یرقابت تیشود نقش هوش تجاری در صنعت بانکداری به منظور کسب مز یم یعسپژوهش 

ها در  ستمیس نیا کیاستراتژزیت های م تیقابل نیشده از خطوط مختلف کسب و کاری و همچن دیکردن داده های تول
 .ردیقرار گ یاطالعات مورد بررس لیتحل
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 بیان مساله
توانند بهتر و  یطوریکه آنها مبسازد  یقادر م دهیچیاطالعات پ ترعیری کاربران را به درك هر چه سرتکنولوژی هوش تجا

 یو اثربخش ییکارا شی. افزاابندیدست  یبه اهداف سازمان یبطور اثربخش قیطر نیو از ا ندینما رییگ میتصم عتریسر

 گردشاز راهکارهای هوش تجاری  یآورد . برخ ید موجوباست که هوش تجاری آنها را در سازمان  دییکل اییمزا سازمان،

و  لیتعد جاد،یهای ا لهیوس لیبرای نمونه، با تسه)سازد  یم ریپذ راحت تر اطالعات را در سازمان امکان یابیو دست عتریسر

در  کهتر هستند  یتهاجم کردیبر رو یمبتن ریاز راهکارهای هوش تجاری اخ گرید یگزارش های استاندارد (. برخ عیتوز
و  دیجدتواند امکانات و فرصت های  یم است که ازمندیسازی آنها ن نهیموجود و به ندهاییفرا فیموارد خاص به بازتعر

 (. Lokken,2001شناخته نشده ای بوجود  آورد) 

های هوش تجاری  ستمیها و سودمندی های س تیمز قیدق فیکاربران و متخصصان اتفاق نظر دارند که تعر یطور کل به
گزارش،  جادیباالی کاربران در ا رییدارند مانند انعطاف پذ میمستق تیرو قابلیت  شتریها ب دهیاز فا یبرخدشوار است . 

 جهیآنها واقعاً نت ایآ نکهیا نییوضوح کمتری دارند و تع گریهای د دهی. فارهیبهتر داده ها، و غ یو مرور کل عیسر یدسترس

 درآمدهای شیبه افزا زییچه چ نکهیسخت است )برای مثال، ممکن است فهم ا گر،ید زیچ ایاز هوش تجاری است  استفاده

 مشخص شرفتیپ نیباشد، بنابرا ینینابیب یجا قتیالبته، ممکن است حق  کمک کرده است، مشکل  باشد(. ریفصل اخ
 jaklic (hocevar ,8080(عامل ها باشد ریسا جهیکاربرد هوش تجاری و تا حدی در نت جهیممکن است تا حدی در نت

andکسب و کار،  یرونیهای ب طیو هم در مح یهای درون طیکاربردی گسترده هوش تجاری هم در مح تیقابل لیدل به

کند که  یم را عنوان ریهای ز دهیفا آن بهره مند شوند. برای نمونه تامپسون اریتوانند از سودمندی های بس یسازمان ها م
 آورد . یها به ارمغان مهای هوش تجاری برای سازمان  ستمیس

 تر . حیو صح عتریسر یبهبود گزارش ده .8
 .  رییگ میتصم ندیفرا  .8
 مشتری  تمندییرضا شیافزا .3
 درآمدها .  شیافزا .7
 در حوزه فناوری اطالعات ییصرفه جو .5
 ها )عالوه بر فناوری اطالعات (. نهیزم ریدر سا ییجو صرفه .6
 آنها را به تاکویوجود دارد. برای نمونه کارور و ر در سازمان ش تجاریهای هو دهیاز فا گریید ادیز اریبس فیالبته تعار 

 :کنند  یم میگروه تقس چهار

 نهیکاهش هز .8
 درآمدها، شیافزا .8
 مشتری  تمندییرضا شیافزا  .3
  یبهبود ارتباطات سازمان .7

 رییگ میدر تصم یبانیبه آن اشاره شده است، پشت یلیهای هوش تجاری که خ دهیاز فا یکیچهار گروه،  نیعالوه بر ا
 تمندییرضا  شیافزا یعنی اره سه از گروه شم یگروه ریدر واقع آنرا به عنوان ز( 8006) تاکویباشد که کارور و ر یبهتر م

 کنند .  یبندی م دسته نیچن نیهای هوش تجاری را ا دهیآرتس و موس فا بیترت نیبه هم کرده اند. انیمشتری ب

 سود . شیافزا .8
 درآمد .  شیافزا .8
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 مشتری .  تمندییرضا شیزااف .3
 ها .  نهیکاهش هز .7
 رسهم بازا شیافزا .5

مدیران در امر بکارگیری هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی  می توانند نقش بسزایی را در سازمان ایفا نمایند تا 

قیت آنان بتوانند از این امر جهت بهبود عملکرد کارکنان خود در کارایی و اثربخشی سازمانی و همچنین نوآوری و خال

مزیت  نمودن بیشینه منظور به را صحیحی محیط و شرایط آیا سازمانها اما این سئوال مطرح می شود که داشته باشند
بهره آیا  ویا ؟ دارند آشنایی موفقیت در مزیت رقابتی  سازمان جهت اهرمهای مناسب با آنها آیا ؟ کنند می ایجاد رقابتی 

به وقوع خواهد  مانند سازمان  ایران در هر ساختار و چارچوب سازمانی زیت رقابتیگیری از هوش تجاری و انتظار کسب م

در این تحقیق می خواهیم پاسخ سئواالت فوق را پیدا   پیوست و یا باید بستر و زمینه ای مناسب برای آن فراهم کرد؟
 کنیم.

 

 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
ر دانایی و در جامعه اطالعاتی از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از ضرورت استقرار هوش تجاری در سازمان ها در عص

دیدگاه مدیریت ارشد استفاده از ابزارهای هوش تجاری برای تحلیل وضعیت جاری سازمان، تعیین اهداف کوتاه مدت، بلند 

مات در فضاهای مدت و کنترل شاخص های عملکرد ضروری بنظر میرسد ، از دیدگاه مدیریت اجرایی برای اتخاذ تصمی

نترل ک و کردن رصد برای مالی مدیریت دیدگاه از  بینی و تخمین نتایج اتخاذ تصمیمات، عدم اطمینان و ابهام و پیش

گزارش های مالی و شاخص های عملکردی، از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین برای کنترل و بهبود روابط با تامین کنندگان 
سیاستگذاری و بهبود ارتباط با   بندی، یت ارتباط با مشتریان برای شناسایی، دستهو شرکاء سازمان، از دیدگاه مدیر

 ضروری و اجتناب ناپذیر بنظر می رسد . مشتریان سازمان 

عوامل زیر در تصمیم گیری استراتژیک  .مهمترین نیاز یک مدیر، داشتن اطالعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست است
 :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 معموالً با مشکالت 

تحصیل آنها و عدم توانایی پیگیری فرآیندها و پردازش و د از جمله داشتن داده های حجیم، پیچیدگیمختلفی روبرو هستن
نتایج تصمیمات گرفته شده و لذا تصمیمات اشتباه در این سازمان ها نتایج خود را به طور روشن نشان نمی دهد و یا 

 .آینده خود ندارنددیرهنگام نشان می دهد این سازمانها نگاهی جامع از وضعیت جاری و 
مدیریت  مند، نیاز به مدیریت دانش در سازمانها است . سازمانها نیازو تجاری  ضرورت دیگر استفاده از هوش سازمانی

همچنین داده های مؤسسات تحقیقاتی که به منزلۀ دارایی اصلی آن سازمانها می  هستندهوشمند اسناد و مدارك خود 

باعث مدیریت بهتر این داده ها می شود. از آنجا که سازمانها نیاز دارند  و تجاری  سازمانی باشند نیاز به مدیریت دارد. هوش

خودشان را با دانش روز تطبیق داده و همواره بروز باشند و خود را بر اساس شرایط مخاطبین و بازار و شرایط جدید خارج 

 بحث آموزش .از سازمان هماهنگ سازند 
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و  ازمانی در نگهداری و استفاده از آموزش های سازمانی بسیار پر اهمیت است و هوش سازمانیمستمر کارکنان و حافظه س

 بهره وری آموزشی و حفظ دانش سازمان می شود.   به عنوان یک ضرورت در اینجا مطرح می شود و باعث افزایش  تجاری

 اهداف تحقیق:
 هوش تجاری در بهبود مزیت رقابتی سازمان بررسی تاثیر 

 اهداف فرعی:
 هوش تجاری وکارائی کارکنان  رابطه بررسی -8
 کیفیت خدمات شیافزاهوش تجاری و  رابطه بررسی -8
  هوش تجاری  و نوآوری در سازمان  رابطه بررسی -3
 پاسخگوئی سازمانیبهبود  هوش تجاری و رابطه بررسی -7
 هوش تجاری وکاهش هزینه ها  رابطه بررسی -5
 ایتمندی مشتریان افزایش رض رابطه هوش تجاری و بررسی -6
  افزایش سهم بازار هوش تجاری و رابطه بررسی -7

 مدل مفهومی و عملیاتی پژوهش:
 
 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوه1شکل 

 

 

 

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

 فرعی: فرضیات 

 دارد.  سازمانارکنان استفاده از هوش تجاری  رابطه مستقیمی با کارائی ک -8
 کیفیت خدمات سازمان   دارد. شیافزااستفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با  -8
  استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با  نوآوری در سازمان   دارد.  -3
 پاسخگوئی در سازمان   دارد.   بهبود  استفاده از هوش تجاری  رابطه مستقیمی با -7
 کاهش هزینه های  سازمان   دارد. ابطه مستقیمی بااستفاده از هوش تجاری ر -5
 افزایش رضایتمندی مشتریان در سازمان   دارد. استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با -6
 افزایش سهم بازار در سازمان   دارد. استفاده از هوش تجاری رابطه مستقیمی با -4
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 روش پژوهش:
ژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پ

نفر می باشند. نمونه آماری پژوهش مطابق با  857شامل کلیه کارکنان سازمان بانک ملی همدان   بوده است که برابر با 
-نظور جمعگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منفر محاسبه و به روش نمونه 853فرمول برآورد حجم کوکران تعداد 

و هوش تجاری )پروویچ ،  (Li, L. & Zhao, X.P,2006 )*مزیت رقابتی  آوری اطالعات از پرسشنامه های استاندارد

بر اساس روایی محتوایی و  روایی پرسشنامه. گزینه ای تبعیت می کنند 5استفاده شده است که از طیف لیکرت ( 8088
به دست  90/0و  26/0، 49/0کرونباخ استفاده شده است که به ترتیب  ها از ضریب آلفایبرای سنجش پایایی پرسشنامه

روش های آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی و ها از ها  و آزمون فرضیهآمده است. به منظور تحلیل داده

و  ت رتبه بندی متغیرهاو آزمون فریدمن جه k-sآزمون همبستگی اسپیرمن براون، آزمون درصد ( و آمار استنباطی  

بهره   lisrelاستفاده شده است. در نهایت جهت مدلسازی از نرم افزار  SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 
 گرفته شده است.

 های پژوهش:یافته
د. پیش از آن همانطور که گفته شد به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردی

به منظور شناخت بیشتر متغیرها و نحوه ارتباط میان متغیرها و آزمون فرضیات، آمار توصیفی ارائه شده و سپس از آزمون 

 ( آورده شده است.8فریدمن میان متغیرهای پژوهش صورت می گیرد. مقادیر آمار توصیفی متغیرها در جدول )

 پاسخگویان از( درصد 9/3) نفر 6 . سنباشد می زن پاسخگویان از نفر 72 جنسیت و مرد پاسخگویان از نفر 805 جنسیت
 در و سال، 50 تا 70 درصد( بین 3/58) نفر 20 سال، 70 تا 30 بین( درصد 6/88) نفر 33 همچنین ، سال 30 از کمتر

سال می باشند و نیز  60درصد ( باالتر از 4/0نفر ) 8همچنین . باشند می سال 60 تا 50(  درصد 6/88) نفر 33 نیز نهایت

باشد.  می /.97 برابر آن معیار انحراف و بوده 32/83 برابر کاری سابقه میزان همگی به این سوال پاسخ داده اند . میانگین

 در و لیسانس( درصد 62) نفر 807 دیپلم، فوق( درصد 7/88) نفر 89 همچنین دیپلم،( درصد 2/4) نفر 88 تحصیالت
 همچنین قراردادی،( درصد 4/85) نفر 87 استخدام باشند. نوع می باالتر و لیسانس فوق( درصد 2/88) نفر 82 نیز نهایت

 باشند.  می رسمی( درصد 8/57) نفر 23 نیز نهایت در و پیمانی( درصد 8/30) نفر 76

رابر   ب هوش تجاریبوده و انحراف معیار 4.122برابر هوش تجاری میانگین میزان ( 8بر اساس نتایج مندرج جدول )
  می باشد.07734برابر   مزیت رقابتیبوده و انحراف معیار 77048برابر  مزیت رقابتیمیانگین میزان . می باشد 0.432

                                       
 . آمار توصیفی مولفه های تحقیق8جدول 

 ماكزيمم مینیمم میانه انحراف معیار میانگین متغیر

 24/2 4 41/2 42224 22144 هوش تجاری

 4 24/2 44/2 42227 22474 مزيت رقابتی 

 4 1 44/4 69/4 2224 كارائی كاركنان

 4 1 97/4 64/4 2244 كیفیت خدمات 

                                                 
* Li, L. & Zhao, X.P. (2006). Enhancing Competitive Edge Through Knowledge Management In 
Implementing ERP Systems, Systems Research And Behavioral Science, 23(2), 129-140 
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 74/2 1 44/4 94/4 2244 نو آوری

 44/2 1 44/4 72/4 2244 بهبود پاسخگوئی 

 96/2 1 44/4 94/4 2271 كاهش هزينه ها 

 2297 2.3 2227 4272 2299 افزايش رضايتمندی مشتريان 

 
درصد تغییرات متغیر مزیت رقابتی وابسته به هوش تجاری است. ضریب  2بررسی فرضیه اصلی تحقیق نشان می دهد که 

به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر  828/0استاندارد شده نیز برابر 
 (.8)جدول ابتی می باشد. هوش تجاری بر مزیت رق

 

 های پژوهش فرضیه مورد در همبستگی تحلیل از حاصل های . یافته8جدول 

 فرضیه

ضريب 

استاندارد 
 شده

ضريب 
 تعیین

 Fآماره 
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 تايید 444/4 947/14 484/4 484/4 مزيت رقابتی ↔ هوش تجاری اصلی( 

 تايید 444/4 148/92 446/4 446/4 كارائی كاركنان ↔ هوش تجاری ( 1

 تايید 444/4 428/74 476/4 448/4 كیفیت خدمات ↔ هوش تجاری( 4

 تايید 444/4 447/99 497/4 417/4 نوآوری ↔ هوش تجاری ( 2

 تايید 444/4 811/24 194/4 249/4 بهبود پاسخگويی ↔ هوش تجاری( 2
 تايید 441/4 229/11 446/4 422/4 كاهش هزينه  ↔ هوش تجاری( 4
 هوش تجاری( 9

← 
افزايش 

 رضايتمندی
 تايید 444/4 744/14 499/4 449/4

 تايید 441/4 261/14 444/4 422/4 سهم بازار  ← هوش تجاری( 7
 

درصد تغییرات متغیر هوش تجاری وابسته به کارائی کارکنان است.  86بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق نشان می دهد که 

به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر  509/0ز برابر ضریب استاندارد شده نی

 (.8)جدول عدم ارتباط هوش تجاری و کارائی کارکنان    می باشد. 

 
درصد تغییرات متغیر انگیزش وابسته به کیفیت خدمات  است.  82بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق نشان می دهد که 

به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر  582/0د شده نیز برابر ضریب استاندار

 (.8)جدول عدم ارتباط هوش تجاری و کیفیت خدمات می باشد. 
 

درصد تغییرات متغیر انگیزش وابسته به نوآوری است. ضریب  84بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق نشان می دهد که 
به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر عدم  584/0ه نیز برابر استاندارد شد

 (.8)جدول ارتباط هوش تجاری و نوآوری می باشد. 
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درصد تغییرات متغیر انگیزش وابسته به بهبود پاسحگویی است.  84بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق نشان می دهد که 

به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر  706/0ه نیز برابر ضریب استاندارد شد
 (.8)جدول عدم ارتباط هوش تجاری و بهبود پاسخگویی در سازمان  می باشد. 

درصد تغییرات متغیر عملکرد وابسته به کاهش هزینه ها  است.  6بررسی فرضیه فرعی پنجم تحقیق نشان می دهد که 

به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر  877/0ضریب استاندارد شده نیز برابر 

 (.8)جدول می باشد.  عدم ارتباط هوش تجاری و کاهش هزینه ها
 

ی است. درصد تغییرات متغیر عملکرد وابسته به افزایش رضایتمند 4بررسی فرضیه فرعی ششم تحقیق نشان می دهد که 

به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر  856/0ضریب استاندارد شده نیز برابر 
 (.8)جدول عدم ارتباط هوش تجاری و افزایش رضایتمندی  می باشد. 

بازار است. ضریب درصد تغییرات متغیر عملکرد وابسته به سهم  6بررسی فرضیه فرعی هفتم تحقیق نشان می دهد که 

به دست آمده است. سطح معناداری فرضیه نیز نشاندهنده رد فرض صفر مبنی بر عدم  837/0استاندارد شده نیز برابر 

 (.8)جدول ارتباط هوش تجاری و سهم بازار می باشد. 
 

  گیری:بحث و نتیجه

در محیط  ایجاد مزیت رقابتی  و دعملکر مدیریت در مهمی عامل فقط نه هوش تجاری اثربخش، سیستم یک های ویژگی
عقب ماندگی سازمان در بین  از جلوگیری و محیط رقابتی سازمان در ماندگاری برای مهمی عامل بلکه رقابتی کنونی است،

 اهمیت از چنین، هم کارایی ، کیفیت و نوآوری ، استاندارد ضریب و همبستگی ضریب بودن باال. است سازمان های مشابه 

بانک  کارکنان بر تحقیق این توجه که ایران در ر بهبود عملکرد سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی این عوامل د
مشتریان  حفظ جذب و خواهان که عمومی بخش در سازمانی هر دیگر، بیانی به. کنند می حکایت است، بوده معطوف ملی 

ه عوامل یاد شده باال دارد به کاهش هزینه ها ، بهبود توجهی که ب کنار در باید است و  برتر بودن در محیط رقابتی خود

 . بگنجاند خود  سیستم درون را آنها و داده قرار توجه مورد پاسحگویی ، افزایش رضایتمندی و افزایش سهم بازار را نیز را
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