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 چکیده
ـ       و  "فرین  سـام ا  هـات اـار    هـار  "چـارچبب  بـرات تییـیا رابمـا  یـا        ةهدف تحقیق حاضر، ارائ

ـ  حجـ  است.  "پرسشنا ة بستا"ها، چهار است. ابزار گرد ورت داده "راهیردتیاب    بقعیت" شـعیا   08، انمبن
%( 19 عنادار )در سمح اطمینـا    ةنشانگر وجبد رابم ،نتایج . شترت در شهر تهرا  است 19ایرا   بانک  ل 

ـ  یـت  بقع"و  "در سـام ا   ین اـار فر  هات هار " یاب (. 971/8 -باشـند )ضـریب بتـا     ـ   "راهیـردت ر برت
)ضریب بتـا   "در سام ا  ینانارفتار اار فر" و "در سام ا  ین اار فرهات  هار " ثیت  یا   ةهمچنیا، رابم

 -)ضریب بتـا   "یکبرتر استراتژ یت بقع"و  "در سام ا  ینانارفتار اار فر " ثیت  یا   ة( و نیز رابم911/8 -
  فرهنـ  سـام ان  "%( 19تـأییر )در سـمح اطمینـا      الیتانمایند. % تأیید   19طمینا  ( را در سمح ا139/8
باشـند   ـ   "در سـام ا   ینانـا رفتار اار فر"و  "در سام ا  ین اار فر هات هار " یا   ةبر رابم "ینانااار فر

اتژیک بانـک  نظرا  رؤسات شعب و  شتریا  ام لحـا   بقعیـت برتـر اسـتر     ة(. با  قایس318/8 -)ضریب بتا 
یـاب  فیزیکـ  و ادرااـ ، رؤسـات     یکسا  است؛ ا ا در رابما با  بقعیـت  ا  ایا دو گروه، نظر شخص گردید

 باشند. یاب  برند، نظرا   شابا   چند اا در بخش  بقعیت شعب و  شتریا ، نظرا   تفاوت  داشتند؛ هر
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 7313بهار  ـ 74شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                          47

 . مقدمه1

هـات  هـا و دیـدگاه  نگـرش  ،هات خصبص  در ایـرا  اار بانکبا  غام با ،هفتاد ةام اواخر ده تقرییاً     
هـا قـرار   هدف اصـل  بانـک   ،تر با  شتریا بانکدارت شده و خد ا  بهتر و شایستا ةات وارد حبم تامه

باشـد.   ـ   "یاب  اسـتراتژیک  بقعیت" پایدار، رقابت   زیت یاب  باهات دستراهیک  ام  گرفتا است.
 هات ویژگ  دلیلدارد؛ ا ا با در برد خد ا  ااربرد ه  و ااال  برد در ه  یاب ، بقعیت  فهبم چا اگر

 لمـ  نیـبد ،    اننـد: قابـل   های فیزیک  ـ ام جملا، داشتا ویژگ   ااالهات با نسیت خد ا  خاص

، استانداردناپذیرت و... ـ  و انیار ارد  خد ا  تسامیرهعدم ا کا  ذخناپذیرت تبلید ام  صرف، کتفکی
بـرات   هات فراوان چالش با ه  باماریابا  بلکا است، سخت انندگا برات  صرف رقیا با  قایسا تنهانا

ا ـرومت، اـار فرین     هات  ه   دیرا ها و  هار یک  ام قابلیت هستند. رواخد ا  روب یاب  بقعیت
تـبا  ام: در  و شناسـای    ها  ـ  ایا  هار  ةاست؛ اا نقش  ؤیرت در  بفقیت سام ا  دارد. ام جمل

پذیرت، انگیزه پیشـرفت، پـذیرش   هات  بجبد، نب ورت و خالقیت، ریسکهات جدید و ظرفیتفرصت
ها در صـنعت  ، بررس  ایا  هار پذیرت و تعا ل  ؤیر با اطرافیا ، نام برد. بنابرایا ها،  سئبلیتچالش

 وفعالیتها  امات  جمبعا  ، امسا یک درفرینانا ر اا رفتار رود.بانکدارت، یک  ام الزا ا  با شمار   
را   نابعام  اتمهتا ترایبو شـبد   ـ   منجاا  ختلف حسمبدر  ادفرا تبسطد اا بر  گیردر  را   ااقدا
با  "ادفرا"و  "رساختا" یعن   ، امسا صل ا عا لدو  .د  گیر راابا فرصتها پیگیرت و شناخت اتبر

ــ  فرینانار اا رفتاو ر فرین ر اا یکدیگر ــدرا بر  ــا در   .انگیزن ــات اار فرینان ــاب  رفتاره ــاد و ارمی ایج
فرهنـ   "گفتـا،  عـالوه بـر  ـبارد پـیش     هات ا رومت، ا رت است اا نیاید ام نظر دور بماند.سام ا 

عنبا  عا ل ایرگذار بر اار فرین  سام ان   ها بال  است اا در هما پژوهشعا  "سام ان  اار فرینانا
اار فرینانـا شـد  حراـت انـد؛ تـا       سبتشبد. بنابرایا، المم است تا فرهن  سام ا  باام    یاد   

هـات  هات اار فرینانا ببجبد  ید؛ اا ایا با خبدت خبد بسترت برات  هـار  ت  ناسب برات رفتارجبّ
جها ، طـ    ةیافتبا اینکا بسیارت ام اشبرهات پیشرفتا و تبسعا باتبجا نا در سام ا  است.اار فرینا
انـد بـا پیشـرفت و تبسـعة     اارگیرت ایا  قبلا، تبانستاهات اخیر با انجام تحقیقا  گسترده و باسال

م ینـا  هدفمندت در ایا  تحقیقا اقتصادت و اجتماع  نائل گردند؛ ضرور  دارد اا در اشبر ا  نیز 
الگبهـا و  با ایجـاد   صبر  گیرد؛ تا بتبا  با انجام ایا تحقیقا ،  سائل و  شکال  را شناسای  ارد و

هـا، ام  زایـات ایـا فر ینـد، در تبسـعة      سامت ایا فر یند در سمح شـرات هات عمل  برات پیاده دل
ـ   اشبر استفاده نمبد. ةجانی هما ـ    ةهدف اصل  ایا پـژوهش، ارائ یا رابمـا  یـا    چـارچبب  بـرات تیی

واقـع در شـهر    یاب  استراتژیک در شعب بانک  ل  ایـرا  هات اار فرین  در سام ا  و  بقعیت هار 
بـر    در    ـؤیر هات اار فرین  در سام ا  و ارمیاب  عبا ـل  باشد. همچنیا، بررس   هار تهرا    
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یـاب  اسـتراتژیک در    بقعیتدر   ؤیرشعب بانک  ل  ایرا  در شهر تهرا ، شناسای  و ارمیاب  عبا ل 
  ـؤیر بانک  ل  ایرا  شعب واقع در شهر تهرا ، بررس  رفتار اار فرینانا در سام ا  و ارمیاب  عبا ل 

بر    در شعب بانک  ل  ایرا  واقع در شهر تهرا  و بررس  ایر فرهن  سام ان  اار فرینانا بر رابما 
شمار سام ا ، سایر اهداف ایا تحقیق بار فرینانا در هات اار فرین  در سام ا  و رفتار اا یا   هار 

  یند.  
 گردند:شرح میر ارائا   بنابرایا، سؤاال  تحقیق با

 ارتیاط  عنادارت دارد؟ "یاب  استراتژیک بقعیت"، با "هات اار فرین  در سام ا  هار " یا ـ 

رفتـار  "و  "اـار فرین  در سـام ا   هـات   هـار  "بر رابما  یا   "نانایاار فر  فرهن  سام ان" یا ـ 
  ؤیر است؟ "اار فرینانا در سام ا 

 ارتیاط  عنادارت دارد؟ "رفتار اار فرینانا در سام ا "با  "هات اار فرین  در سام ا  هار " یا ـ 

  ؤیر است؟ " بقعیت برتر استراتژیک"بر  "رفتار اار فرینانا در سام ا " یا ـ 
 

 یقو چارچوب نظری تحق. مبانی 2

هات اجتماع  ـ اقتصادت عصـر حاضـر، ریشـا در پیشـرفت و تاییـرا        تحبال  و دگرگبن  نظام
هـا گردیـده   خبد  نجر با تاییر در عالئق و ذائقا ةببجبد   ده در عل  و تکنبلبژت دارد؛ اا ایا با نبب

هات دولت  نیز هستند. سام ا  رورو باات ها با تحبال  و تهدیدا  گستردهاست. بدو  تردید، سام ا 
هـات  هـا و روش حـل ها، نیام ند یـافتا راه باشند. تضمیا تداوم و بقات سام ا ام ایا ا ر  ستثن  نم 

هات جدیـد و  جدید  قابلا با  شکال  است؛ اا با نب ورت، ابداع و خلق  حصبال ، فر یندها و روش
عنبا  سام ان  در نظر ار فریا، بایک سام ا  ا .[1طبر خالصا با اار فرین ، بستگ  میادت دارد ]با

هات  تمایزت ها و تبانمندتهات اار فرینانا ارده تا بتباند قابلیتشبد اا  یادر  با فعالیتگرفتا   
هات  بجبد، در نظـر گرفتـا   عنبا  بامسامت و احیات سام ا  با "اار فرین  سام ان "را بدست  ورد. 

اار، افزایش در  د و سبد ورت، پیشگا   در تبسعا و بهیبد و شده و ابزارت برات تبسعا و بهیبد اسب
 اـا  است فر یندت "سام ان  اار فرین "[. 30 ید ]شمار    حصبال ، خد ا  و فرایندهات جدید با

 فعالیـت،  حـال  در سـام ا   یک درو  در اار فرین  فرهن  ایجاد طریق ام فر یندها و تبلیدا    ، در
فرهنـ  اار فرینانـا   "گیـرت بـا   طـبر چشـ   با "فرهن  سنت  سام ان " .[11] شبند   داده تبسعا
اننده در فرهن  سنت  سام ان  عیار  است ام اینکـا بایـد   تفاو  دارد. اصبل هدایت "سام ان درو 
گبنا خما و اشتیاه  ام شما سر نزند، تـا شکسـت نخبریـد.    داده شده عمل انید و هیچ نا ةشیبهطیق 

هـات سـنت  بـا    ها و اصبل  شتر  در فرهن  وجبد دارد. در سام ا   در ارمشهایهمچنیا، تفاو 
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اارهـات انتـرل،    و هـا و سـام  نا ـا شـیبه گیرت، خمبط ال  قدر  و  سـئبلیت،  هات گزارشسیست 
بـا جـات داشـتا سـاختار      "سـام ان  فرهنـ  اار فرینانـا درو   " راتیـ  دارنـد؛ ا ـا     اهیت  سلسلا

سامت، اار گروه   یتکـرا ، و  شـاورا  فـراوا  اسـت.     ختار  سمح با شیکا راتی ، دارات سا سلسلا
هـا و  انند؛ و دستیاب  بـا دیـدگاه  ارتیاطا  اارت نزدیک، با ایجاد جبت ام اعتماد و رایزن  امک   

 و نـا ممئا   تایـر،   حـیط  در رشـد  و بقـا  بـرات  هاسام ا  ا رومه، .[9نمایند ]ها را تسهیل   هدف
 بـا  و دست ارده حفظ را خبد پبیای  ناگزیر هستند اا است، دربرگرفتا را  نها بین  ااغیرقابل پیش

 و  بقعیـت  فعلـ   جایگـاه  با نسیت خبب با هاسام ا  دیگر، بیا  با. بزنند  حیط با  تناسب تاییرات 
 و تراتژتاسـ   قبلـة  باید با اا سامند   روشا خبب  با هات  برد اشاره، گزاره . ملبب،  گاه  ندارند

 ام یکـ   دیگر، سبت ام .نمبد تبجا اار و اسب  حیط در سام ا  جایگاه و و با  بقعیت    ام پیروت
  ناسـب،  ابزارهـات  و هـا تکنیک اارگیرتبا استراتژیک، عدم ریزتبرنا ا و  دیریت حبمة ضعف نقاط
 .[9] است  بقعیت استراتژیک ارتقاء و یافتا برات
 

 [1] دت اار فریا سام ان  با اار فریا  ستقلهات اارارتفاو . 1جدول 

 کارآفرینی مستقل کارآفرینی سازمانی

شخص  اا  سئبل فعالیت پر خاطره است. هنبم ه  
تباند تصمیما  با رئیس  اا دارات اختیار عزل اوست و   

 دهد.را لاب اند، گزارش   

 باشد. هر چندشخص  اا  سئبل شرات است، فاقد  دیر باالدست   
گذارا  و احتماالً همکارا  هات  شتریا ، سر ایااا تابع تمایال  و خباستا

 است.

 اند. ال  را شرات  ادر تحمل    ةهمة  خاطر
انندگا  و  ال  بیا اار فرینا   سئبل، سها دارا ، عرضا ة خاطر

 شبد.دهندگا  تقسی    وام

اند.  نابع ظرفیت  ال  را شرات  ادر تعییا   
، بدو  رضایت شرات  ادر  برد استفاده قرار خارج 

 د.نگیر نم 

د  برد نتباناند. هما  نابع   ظرفیت  ال  را خبد فعالیت تعییا   
 استفاده قرار گیرند.

های ، نظیر: حسابدارت، تشریفا  ادارت در بخش
پرسنل ، قراردادها، روابط عمب  ، تیلیاا  و خد ا  با 

 شبد.عییا    شترت، ببسیلة شرات  ادر ت
 تشریفا  ادارت در حیمة اختیارا   دیر بسیار ا  است.

 بفقیت، پبل میادت را برات اسان  اا در فعالیت 
انند، بدنیال نخباهد داشت.  بفقیت پر خاطرة جدید اار   

تباند با  عنات ارتقاء باشد. شکست  بجب برانار شد    
تبانند با   هات خبد نخباهد شد.  نها  دیرا     ام شال

 شرات  ادر بامگردند.

ها دالر پبل بدست گذارا   مکا است  یلیب اار فریا و سر ایا
 عنات استقالل  ال  باشد. شکست بدا   عناست تباند با ورند.  بفقیت   

اا هر اس ، ام جملا  دیر شرات نیز  جیبر خباهد ببد اارفر ات جدیدت 
 را پیدا اند.

ت پر خاطره، در صبرت   بجب اداره ارد  یک فعالی
 شبد اا با  بفقیت افزایش پیشرفت شال    

 یافتا و در صبرت  پیشرفت شال  را با تأخیر  دست
 اندامد؛ اا با شکست  باجا شده باشد.  

اداره ارد  یک شرات  ستقل، احتماالً پیشرفت شال  را افزایش 
 نا. خباهد داد. خباه    شرات با  بفقیت دست یابد، خباه
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 بـا  "تـروا   جک" و"  رای   ل" هات:نام با تیلیاا   دیر دو تبسط بار اولیا یاب ، بقعیت واژه     
 :شـبد  ـ   انجـام  فعل   حصبل برات اا دانند   ابداع  را اارت یاب  بقعیت دو، ایا شد. گرفتا اار

 یـک  شـرات،  یـک  خـد ت،  یک التجاره، ال تباند   ااال شبد. ایا    غام ااال یک با یاب  بقعیت

 بلکـا  انـد، نمـ   اـارت  ااال  برد در یاب  بقعیت ا ا. باشد شخص یک یا حت  سام ا ، و سسا یا ؤ

 ذهـا  در شـما  اینکا یعن   ورید؛   احتمال   شترت سر ذها بر شما اا است چیزت    یاب  بقعیت

 .[4] دهید   خاص  جایگاه ااال با احتمال   شترت
 ایـا  اا اتگبنابا است؛ شرات ذهن  تصبیر و  حصبل یاب ، طراح  بقعیت "تلراا" دیدگاه ام

 خـط  نهـای   ةنتیج گردند. نمایان ، برخبردار و برجستا رقابت  ام جایگاه هدف،  شتریا  اذها  در دو،

 دفه بامار روشا اینکا: چرا و ساده بیا  و است پسند  زیت  بامار   یزیاب ، ارائا  بفقیت بقعیت  ش 

 .[4بخرد ] را شرات ااالت باید
یاب  در سمح تعادل جزئ  بامار،  بجب جا انداختا یک  حصبل جدید در ذها  شـتریا    بقعیت

[. در حـال  اـا   49شـبد ] و یا دوباره جا انداختا و بهیبد جایگاه  حصبل  بجـبد در ذهـا  نهـا  ـ     
 بینـ ، و هات عمب   برات تییـیا، پـیش  گزاره ةیاب ، در سمح تعادل عمب   بامار،  سیب ارائ بقعیت
 .[1شبد ]هات اقتصادت   یاب  استراتژیک بنگاه بقعیت براتهات سیاست ، تبصیا

 یـاب ، بامار تهـا یربـا  تا   سام ان ین اار فر ةرابم دربارةیق ا تحق( ب9819) "و "و  "ادونیس "
 یـا    تدار روابط  عن اا دهد نشا   ایا پژوهش  یجنتا .پردامند    شال یتو رضا یرتپذانعماف
 .[31]   وجبد داردشال یتو عبا ل رضا یرتپذ ختلف بامار، انعماف تهایشگرا

مات یاب  اسـتراتژیک، بـا در نظـر گـرفتا عبا ـل  بفقیـت      ( با بررس   بقعیت1311) "ترهنده"
  عنادار ةرابم جبدو تحقیق، شا ل: اصل  فرضیا  تما   نهایت، پردامد؛ در ایا تحقیق، در   "ابنب"

  ـدل   عنـادار  ارتیـاط  ،"پـبرتر " عمـب    هـات اسـتراتژت   دل با ،"ابنب"  بفقیت عبا ل  دل  یا 
  ـدل   یـا    عنـادار  ةرابمـ  وجـبد  و اسـتراتژیک  یاب  بقعیت  دل با "پبرتر" عمب   هاتاستراتژت
 .[7تند ]گرف قرار تأیید  برد استراتژیک، یاب  بقعیت  دل و "ابنب"  بفقیت عبا ل
هـات عمـب     یاب  فیزیک  و ادراا  با استراتژت( با بررس  رابما  یا   بقعیت1318) "لمیف "

ات روا ام  حصـبال   پردامد. وت با تعیـیا  جمبعـا  یاب  استراتژیک   ، در راستات  بقعیت"پبرتر"
گـرد ورت نظـرا     اننده، ام نظر  شتریا ، پرداخـت؛ و پـ  ام  هات تعییارقابت ، با شناسای  ویژگ 
تبسط  ـدیرا ، در گـام    "اننده ام نظر  شتریا هات تعییاترایب ویژگ " شتریا  و انتخاب برتریا 

هات بخش خاص  ام  شتریا  هدف، با  بقعیت فعل   حصـبال   بعدت، با بررس  ارتیاط بیا برترت
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یـاب   در رابما با  بقعیترقابت ، پرداختا و دست  خر، گزارش  جا ع را اا نمایانگر تصمیما   قتض  
 .[99دهد ]است، ارائا   

یاب  استراتژیک برات بنگـاه، ام نظـر    بقعیت ةنقش ةاند اا تهی( عنبا    1301) "مادهحمیدت"
ـ   او،  بقعیت ةانندگا  و رقیا،  هار  تااتیک  پبیا است. با گفت صرف  ةیاب  در صدد است تـا بـا ارائ

گیـرت را بـرات   ده  فرایندهات تصـمی  ها، چگبنگ  سا ا بنگاه رقابت ةدیدگاه  برات شناخت نحب
 .[1اخذ تصمیما  استراتژیک  ناسب، نشا  دهد ] براتترت نیل با اصبل  ممئا

ـ  برات( 1318) "صدقیان  صالح " و "البان " ،"درویش" ،"مادهعیاس"  اسـتراتژت  الگـبت  ةارائ
ـ  و اار فرین  با گرایش استراتژت الگبت اایرا ، با تییی بانک  نظام در اار فرین  با گرایش     ةارائ

اـا در   دهـد  ـ   تحقیق  زببر نشـا   اند. نتایجاشبر پرداختا بانک   دیرا  نظام و گذارا سیاست با
 روابـط  برقـرارت  سـام ان ،  عبا ل بیا در و فرهنگ ؛ عبا ل اار فرین ، با استراتژت گرایش رابما با
 نیـز عبا ـل   و بـبده  برخـبردار   ناسـی   وضعیت ام عال ،  دیریت یتسام ان  و حما واحد بیا سامنده
 .[17] ندارند  ناسی  وضعیت پاداش، سیست  سام ان  و تعارض وجبد
تحلیل نقش فرهن  اار فرین  در سام ا  و ارمش وبا هدف تجزیا( 9811) شو همکاران " برنب"

هـات در بخـش   ات ام شـرات ورت، نمبنـا فرد دانش اارانا  )سر ایا انسان ( در ایجاد نب  نحصر با
دارت بـیا   عنـ   ةرابمـ  ةدهنـد ست   ده، نشا دصنایع نب ور اسپانیا را  برد بررس  قرار دادند. نتایج ب

 عنـبا   تایـر  بـا  ،فرهنـ  اار فرینانـا  باشـد.  فرد اارانـا  و نـب ورت شـرات  ـ     دانش  نحصر با
 .[49] گذارد  ایر   اند اا بر نب ورت اار نداات عمل   اننده تعدیل

 تهـا یـت قابل یاب ،بامار تبانای ، ین اار فر ةرابم  بررس ( با9818) "یابن  هسی"و  " شن  ل"
، یـاب  بامار لیـت قاب گر    است اا اـار فرین  بـر:  نشان یج. نتاپردامدیدار   پا  رقابت یتنب ورانا و  ز

 .[31] یرگذار استیأتیدار، پا  رقابت یتو  ز تنب ور تهایتقابل
، با بررس  اـار فرین   "استیبنسب "( با استفاده ام  دل 1301) "نژاد فاق ارجمندت"و  "ااظم "
سام ان  در سام ا   برد تحقیـق، ام  دهد اا اار فرین  درو پردامند. نتایج نشا    سام ان    درو 

دهـد  ر است. ایا نشا    باشد ـ امت    9نا یرده، ام  قدار  یانگیا ـ اا عدد   ةنقما نظر شش  ؤلف
در سـام ا    "رفتـار ادارت "، بیشتر  تمایل با حفـظ  "گیرت اار فریناناجهت"جات اا افراد نمبنا، با

 .[93هستند ]
 رقـابت    زیت با دستیاب   نابع شناسای  و استراتژیک یاب ( در راستات جایگاه1301) "نیاصالح"

  زیت با دستیاب   نابع شناسای  برات ابزارت عنبا با تژیک،استرا یاب جایگاه گرفتا نظر در پایدار، با
   ـارت   م ب  دهد. نتایج   قرار تبجا  برد را بانکدارت ةم ین در تجارت هاتنام یاب جایگاه رقابت ،
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خد ا ،  ةبررس  ـ شا ل: سبد و تسهیال ، سرعت در اار، ایفیت ارائ   برد عبا ل ةالی اا داد نشا 
  شـتریا ،  سبت ام بانک انتخاب  عنادارت، در سمح ـ در عیا و ایفیت ارسال حبالا بقعیت  کان  ش

  .[14باشد ]   تاییرگذار
 
 تحقیق شناسی. روش3

هات اصل   نظبر تیییا بهتر ارتیاط  یا   ؤلفادر ایا پژوهش، با .ها فرضیه و مدل مفهومی
 "هات اار فرین  درسام ا  هار "، ا نمبدارای با باتبجاشبد. ( استفاده   1تحقیق، ام  دل نمبدار )

 تایر  "رفتار اار فرینانا در سام ا " تایر وابستا و  " بقعیت برتر استراتژیک" تایر  ستقل، 
گرت نیز وجبد دارد اا بستر رفتار اار فرینانا را تحت باشند. عالوه بر ایا،  تایر تعدیل یانج    
 است. " ان  اار فرینانافرهن  سام"دهد و    تأییر قرار   

 

 
 .  دل  فهب   تحقیق1نمبدار 

 

 گردد:شرح میر ارائا   با  دل  فهب   تحقیق، فرضیا  پژوهش با باتبجا
ارتیـاط  عنـادارت    " بقعیت برتـر اسـتراتژیک  "و  "هات اار فرین  در سام ا  هار ": بیا 1 ةفرضی

 وجبد دارد.

ارتیاط  عنـادارت   "رفتار اار فرینانا در سام ا "با  "سام ا هات اار فرین  در  هار ": بیا 9 ةفرضی
 وجبد دارد.

ارتیـاط  عنـادارت وجـبد     " بقعیت برتر استراتژیک"و  "رفتار اار فرینانا در سام ا  ": بیا 3 ةفرضی
 دارد.
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 رفتار"و  "هات اار فرین  در سام ا  هار "بر رابما  یا   "نانایاار فر  فرهن  سام ان": 4 ةفرضی
  ؤیر است.  "اار فرینانا در سام ا 

و  باشـد   ـ  "اـاربردت  قا یتحق"ام نبع   )برحسب هدف(، ال رتیگجهتبا لحا   ،قیتحق ایا     
 "بررس   بردت"ام نبع  و " فیتبص"ها و روش گرد ورت  نها، برحسب  اهیت داده ،قیتحق ایا نبع
براساس     ،سپ  و ،قیشده در تحق مرح  دل اییهات    برات تیافتای نخست، ةدرج اا در ؛است

روش  .گرفـت   برد استفاده قـرار خباهـد  ؛ دنااربردت داشتا باش ةد جنینتبان اا   ی هاافتایدستا ام 
گیـرت  نمبنـا " ةاسـت. نمبنـا، بـا شـیب     "ات  ارگیرت نمبنا"هات ایا پژوهش، روش گرد ورت داده
ایرا  در شـهر تهـرا ، انتخـاب شـده اسـت. ایـا       ام  یا  شعب بانک  ل   "بندت شدهتصادف  طیقا
بندت شده اسـت.  هات واقع در  ناطق: شمال، جنبب، شرق، غرب و  راز تهرا  تقسی شعب، با شعیا
تعداد نمبنا ام  یا  شعب بانک  ل  ایـرا  در شـهر تهـرا ، ام فر ـبل      ة حاسی براتدر ایا تحقیق، 

برات  باشد. ها، رؤسات شعب   و واحد   ارت نمبنا 08  ارت  ةابارا  استفاده شده است. تعداد نمبن
هـا در  شبد و ابزار گـرد ورت داده استفاده    " یدان "و  "اتاتابخانا"، ام دو شیبه: ها داده ت ور جمع

هـات   نهـا ام  ؤلفـا   ةترتیب اسـتفاد ها باباشد. ایا پرسشنا ا   "پرسشنا ة بستا"ایا تحقیق، چهار 
  فرهنـ  سـام ان   ة، پرسشـنا  در سـام ا    نیاـار فر  تهـا  هـار   ة: پرسشـنا  نـد ام ا دل، عیار 

همچنـیا،   یـاب  اسـتراتژیک.   بقعیـت  ةو پرسشنا  در سام ا  نانایرفتار اار فر ة، پرسشنا نانایاار فر
 مالعا و بررس  هرچا بیشتر بانک  ل  ایرا  ام لحا  برخبردارت ام  بقعیت برتر استراتژیک در  برات

نفـرت ام  شـتریا  نیـز تبمیـع و      19ات یاب  استراتژیک در  یا  نمبنـا  بقعیت ةیا، پرسشنا  یا  رق
گرد ورت  1319 ذر سال  اه تا  1311بهما سال  اه م ان   ةهات تحقیق در بامداده  ورت گردید.جمع
ت پـژوهش،  هـا  نظبر پاسخ با پرسشهات اطالعات  یکیار و در یک دوره، بادادهاند. ام  نجا اا شده
هات پژوهش در است. همچنیا پرسشنا ا "تحقیق  قمع "اند؛ ایا تحقیق، ام نبع  ورت گردیدهجمع
 نظـبر بررسـ  پایـای     در ایا پـژوهش، بـا    ورت شده است.جمع 1319 هر  اه م ان  تیر تا  ةفاصل

ـ  ةپرسشنا ا؛ ابتدا، پرسشنا   لفـات  " ؛ اـا   ورت شـد تـای  تبمیـع و جمـع    98اولیـا   ة یا  یک نمبن
بـاالتر ام   " لفات ارونیاخ اولیـا " با اینکا  باتبجاگردید. سپ ،  093/8ام   ،  بدست   ده "ارونیاخ

ها با تفکیک ( حاوت  لفات ارونیاخ پرسشنا ا9 یا  نمبنا تبمیع گشت. جدول ) ةببد، پرسشنا  79/8
اعتیار  حتبا  " ةام شیب اعتیار پرسشنا ابرات تعییا باشد. همچنیا، ابعاد و همچنیا  لفات ارونیاخ ال   

 استفاده شده است. "
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 .  لفات ارونیاخ پرسشنا ا9جدول 

 سؤاالت میزان آلفای کرونباخ )%( ابعاد پرسشنامه

 
 یاب  استراتژیک بقعیت

 9ـ1 79 یاب  فیزیک  بقعیت

 14ـ7 71 یاب  ادراا  بقعیت

 98ـ19 73 یاب  برند بقعیت

 98ـ1 09 یاب  استراتژیکاخ پرسشنا ا  بقعیت لفات ارونی

 
هات اار فرین  در  هار 

 سام ا 

 94ـ91 01 هات فن  هار 

 91ـ99 09 هات  دیریت  هار 

 39ـ38 09 هات اار فرین  هار 

 39ـ33 07 هات بلبغ شخص  هار 

 39ـ91 19 هات اار فرین  در سام ا  لفات ارونیاخ پرسشنا ا  هار 

 
 ن  سام ان  اار فرینانافره

 48ـ37 08 اهداف سام ان 

 47ـ41 11 هات  متامصالحیت

 41ـ40 74 باورهات  رتیط با خد ا  و بامار

 99ـ98 09 اارانا 

 99ـ37 04  لفات ارونیاخ پرسشنا ا فرهن  سام ان  اار فرینانا

 
 رفتار اار فرینانا در سام ا 

ااهش ااغذبامت و تاییر در رفتار 
 ارانا ا

 99ـ99 71

 93ـ91 73 بینش استراتژیک

 99ـ94 09 ایجاد یک  حیط اارت پرانرژت

 90ـ99 70  حیط حمایت 

 90ـ99 11  لفات ارونیاخ پرسشنا ا رفتار اار فرینانا در سام ا 

 90ـ1 13  لفات ارونیاخ ال

 
 ام سـبت دیگـر،  گـردد.   استفاده   ها م ب  فرضیا برات "ری س لیتحل" ام روش ،قیتحق ایدر ا

براسـاس انـدامه    قیتحق ترهای تا ایانگی  رفتار تیوضع  بررس تبرا "استیبدنت "t ت م ب  پارا تر
و  ""SPSS 21افـزار  هـا ام نـرم  تحلیلوبدیه  است، در ایا تجزیا. اار خباهد رفتبا ایربخش   نها،

"AMOS 18" .استفاده شده است 
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 هایافته. تحلیل 4

اـار و   ة  ارت تحقیق ـ شا ل: جنسیت، سا، سابق  ةشناخت  نمبنهات جمعیتر ایا بخش، دادهد     
  ارت، ام  یا   دیرا  شعب بانـک  لـ     ةال نمبن شبند.بندت   سمح تحصیال  ـ بررس  و جمع 

 باشند.ایرا  ـ واقع در شهر تهرا  ـ ام لحا  جنسیت،  رد   
 

 عب برحسب  ناطقرؤسات ش سا  فراوان یعتبم .3جدول 

 سن

 

 منطقه

 43ا33 41ا43 33ا43 33ا33

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

 11 3 93 18 11 3 8 ــ شمال

 11 3 99 1 99 4 8 ــ  ــ جنبب

 11 3 99 1 99 4 8 ــ  راز

 11 3 98 0 31 9 8 ــ شرق

 13 9 99 1 99 4 9 1 غرب

 10 14 99 49 99 98 1 1 جمع
 

بـا ایـا جـدول، امتـریا      باتبجـا (، تبمیع فراوان  سا رؤسات شعب ارائا شده است. 3در جدول)     
 باشد.(   41ـ49)سن   ةو بیشتریا تبمیع فراوان  دا ن( 38ـ39) سن  ةتبمیع فراوان  دا ن

 

 اار رؤسات شعب برحسب  ناطق ةسابق  فراوان یعتبم. 4جدول 

سابقه 

 کار

 

 منطقه

 23ا33 21ا23 13ا23 13ا13

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 
 11 3 98 0 31 9 8 ــ شمال

 13 9 31 9 99 1 8 ــ جنبب

 8 ــ 98 0 98 0 8 ــ  راز

 13 9 31 9 30 9 11 3 شرق

 9 1 98 0 30 9 9 1 غرب

 18 0 43 34 43 34 9 4 جمع
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بـا   باتبجـا باشـد.     برحسب  ناطق ،شعب تساؤاار ر ةسابق  فراوان یعتبمنمایانگر  (،4)جدول      
( سـال و  19ــ 98)هـات  و دا نـا ( سـال  18ــ 19) ایا جدول، امتریا تبمیع فراوان   رببط با دا نـا 

 باشند.  تبمیع فراوان   برابر و بیشتریا( سال، دارات تبمیع 91ـ99)
 

 سمح تحصیال  رؤسات شعب برحسب  ناطق  فراوان یعتبم .9 جدول

 تحصیالت

 

 

 منطقه

 اارشناس  ارشد اارشناس  فبق دیپل  دیپل 
تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

تعداد
 )%(  

فراوان
 

 13 9 79 19 9 1 9 1 شمال

 8 ــ 14 19 9 1 8 ــ جنبب

 8 ــ 00 14 9 1 13 9  راز

 9 1 79 19 9 1 13 9 شرق

 9 1 79 19 9 1 13 9 غرب

 9 4 01 99 9 9 0 9 جمع

 
بـا   باتبجاف تبمیع فراوان  سمح تحصیال  رؤسات شعب، برحسب  ناطق است. (،  عر9ّجدول )

دارات  %9بـا  ـدر  اارشناسـ  و     %01فـبق دیـپل ،    %9دیـپل ،   %0جدول  زبـبر، ام اـل نمبنـا:    
"ایـر  سـتقی   "ام نبع  تحلیل  سیر،نبع دیگر ام روابط بیا  تایر در  دل  ند.باشاارشناس  ارشد   

1 
 ةرابمـ  ؛اسـت  تحلیـل  سـیر  هـات   سـامنده  ـدل   تیکـ  ام اجـزا   ،باشد. ایر  ستقی  اـا درواقـع     
"دارت جهت"

 نالیز واریـان  یـک   "  ةوسیلعمدتاً با ،دهد. ایا نبع روابط را  یا  دو  تایر نشا     9
"طرفا

یک  تایر  ةفرض شد  واقع بیانگر تأییر خم  علّدر ،گیرد. ایا نبع ایر برد ارمیاب  قرار    ،  3
ات را  یا  یک  تایر وابسـتا و  تایـر    هر ایر  ستقی ، رابما ،بر  تایر دیگر است. در درو  یک  دل

تبانـد    ـ   ،در یک ایر  سـتقی  دیگـر   ،یک  تایر وابستا هر چند اااند.   ستقل،  شخص و بیا    
 و برعک . ؛ تایر  ستقل باشد

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Direct Effect 

2. Directional 
3. ANOVA 
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  سیرضرایب  بر ورددر حالت تحلیل  سیر  دل . 9نمبدار 

 
 تحقیق ةفرضی ةو نتیج،  قدار احتمال t،   اره ضرایب  سیر .9 جدول

 

( اسـتفاده نمـبد.   9تبا  ام جـدول )  ها پرداخت. برات ایا اار،      فرضیادتبا  با  م ب اانب    
خـار    "t"  اگر  قدار   اره ؛باشد %  عنادار   19ضریب  سیر در سمح اطمینا  دول، با ایا ج باتبجا
در نتیجا ضریب  سـیر،   ؛درو  ایا بامه باشد،  "t" ة+ قرار گیرد و اگر  قدار   ار19/1تا  -19/1بامه 

بـامه  خـار   ، "t" ة قدار   اراا اگر  است؛%  عنادار 11 عنادار نیست. ضریب  سیر در سمح اطمینا  
ها پرداخـت. اگـر    تبا  با  م ب  فرضیا همچنیا، ام  قدار احتمال نیز    + قرار گیرد.90/9تا  -90/9

شـبد و اگـر    % پذیرفتـا  ـ   19صفر در سـمح اطمینـا     ةتر باشد، فرضیبزرگ 89/8 قدار احتمال ام 
 تبا  رد ارد. صفر را    ظ% فرضی19تر باشد، در سمح اطمینا  ابچک
 



 77                                                                                    ...  به  یلسازمان در ن ینیکارآفر هایمهارت یینتب 

ارتیـاط  عنـادارت    " بقعیت برتـر اسـتراتژیک  "و  "هات اار فرین  در سام ا  هار "ا بی :1 ةفرضی
 وجبد دارد.

H0  : ندارد.دارت وجبد   عن  ةو  بقعیت برتر استراتژیک، رابم بیا  هار  اار فرین  در سام ا 
H1 : ارد.ددارت وجبد   عن  ةو  بقعیت برتر استراتژیک، رابم بیا  هار  اار فرین  در سام ا 

ام  نجا اا ارتیاط  یا   هار  اار فرین  و  بقعیت برتر استراتژیک،  ستقی  نیست و یک  تایـر  
صـفر،   ةطبر  ستقی  برات فرضـی تبا  با بیا ایا دو وجبد دارد؛ نم  "رفتار اار فرینانا"نام  یانج  با

 د:شب صبر  میر حاصل   گیرت با  قدار احتمال بیا  ارد. در ایا  برد، نتیجا
فرین  در سام ا  و رفتـار اار فرینانـا،    اول،  سیر  یا   هار  اار ةبا فرضی باتبجانظر با اینکا 

دوم،  ةبـا فرضـی   باتبجـا  عنادار است و  سیر  یا  رفتار اار فرینانا و  بقعیت برتر اسـتراتژیک نیـز   
تـر اسـتراتژیک، ارتیـاط    گیری  اا بیا  هار  اار فرین  و  بقعیت بر عنادار است؛ بنابرایا نتیجا   
 شبد. %  پذیرفتا   19اول در سمح اطمینا   ة عنادار وجبد دارد. بنابرایا، فرضی

ضرب ضـرایب  ضریب  سیر استاندارد، بیا  هار  اار فرین  و  بقعیت برتر استراتژیک، ام حاصل
ر فرینانـا و  بقعیـت   فرین  در سام ا  و رفتار اار فرینانا و  سیر  یا  رفتار اا  سیر  یا   هار  اار

بـبد     ثیتبا  باتبجااست.  بدست   ده 971/8شبد؛ اا ایا عدد برابر با  برتر استراتژیک حاصل   
، % 19در سمح اطمینـا    ،باشد. بنابرایا   جهت ثیت و ه  رابما،نبع اا تبا  گفت    ،ضریب بتا

و  یابد؛  بقعیت برتر استراتژیک بهیبد ،بهیبد  هار  اار فرین  در سام ا با اا تبا  انتظار داشت   
 ةفرضی ،و در نتیجا  بقعیت برتر استراتژیک نیز تضعیف شبد؛، تضعیف  هار  اار فرین  در سام ا با 

 گردد.  یید أ% ت19 تحقیق در سمح اطمینا 
ـ  "رفتار اار فرینانا در سام ا "با  "هات اار فرین  در سام ا  هار "بیا  :9 ةفرضی ادارت ارتیاط  عن

 وجبد دارد.
H0 :، ندارد.دارت وجبد   عن  ةرابم بیا  هار  اار فرین  در سام ا  و رفتار اار فرینانا در سام ا 
H1 : دارد.دارت وجبد   عن  ةرابم بیا  هار  اار فرین  در سام ا  و رفتار اار فرینانا در سام ا 

 هـار  اـار فرین  در    تایـر   ادهـد اـ  نشا   ـ   (،9)در جدول ، "t" نتایج ضریب  سیر و   اره
 "t"تأییر  عنادارت دارد. )  اره رفتار اارافرینانا در سام ا ، بر  تایر ، % 19در سمح اطمینا  سام ا ، 
تـر  ابچـک  89/8است، اـا ام   889/8و  قدار احتمال برابر با  قرار گرفتا +19/1تا  -19/1خار  بامه 

. اسـت  جهـت  ثیـت و هـ    رابمـا، نـبع  اا تبا  گفت    ،ببد  ضریب بتا  ثیتبا  باتبجا(. باشد   
 ،بهیـبد  هـار  اـار فرین  در سـام ا     با اا تبا  انتظار داشت   ، % 19در سمح اطمینا   ،بنابرایا
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رفتار اار فرینانا ، تضعیف  هار  اار فرین  در سام ا پیدا اند و با  بهیبد رفتار اار فرینانا در سام ا 
 شبد.    یید أ% ت19 تحقیق در سمح اطمینا  ةفرضی ،و در نتیجا د؛نیز تضعیف شب در سام ا 

ارتیـاط  عنـادارت وجـبد     " بقعیت برتر استراتژیک"و  "رفتار اار فرینانا در سام ا  "بیا  :3 ةفرضی
 دارد. 

H0  : ندارد.دارت وجبد  و  بقعیت برتر استراتژیک، رابما  عن  بیا رفتار اار فرینانا در سام ا 
H1 :دارد.دارت وجبد  و  بقعیت برتر استراتژیک، رابما  عن  رفتار اار فرینانا در سام ا  بیا 
 ؛ شـخص شـده اسـت   ( 9)اا در جدول ،  "t" ام ضریب  سیر و   اره بدست   دهبر طیق نتایج      
در  بقعیـت برتـر اسـتراتژیک    بـر  تایـر   ، % 19در سمح اطمینا  رفتار اار فرینانا در سام ا ،  تایر 

و  قدار احتمال  قرار گرفتا است +19/1تا  -19/1خار  بامه ،  "t"تأییر  عنادارت دارد. )  اره ام ا ، س
اا تبا  گفت    ،ببد  ضریب بتا  ثیتبا  باتبجا(. باشدتر   ابچک 89/8است اا ام  88/8برابر با 
بـا  اـا  انتظـار داشـت    تـبا    ، % 19در سمح اطمینا   ،. بنابرایااست جهت ثیت و ه  رابما،نبع 

تضعیف رفتـار اار فرینانـا   و با  یابد؛  بقعیت برتر استراتژیک بهیبد ،بهیبد رفتار اار فرینانا در سام ا 
 تحقیـق در سـمح اطمینـا     ةفرضی ،و در نتیجا  بقعیت برتر استراتژیک نیز تضعیف شبد، در سام ا 

 گردد.  یید أت، %  19
رفتار "و  "هات اار فرین  در سام ا  هار "بر رابما  یا   "نانایاار فر  فرهن  سام ان" :4فرضیا 

  ؤیر است. "اار فرینانا در سام ا 
H0:      ، فرهن  سام ان  اار فرینانا بر ارتیاط  یا   هار  اـار فرین  و رفتـار اار فرینانـا در سـام ا

 تأییر ندارد.

H1 : ین  و رفتـار اار فرینانـا در سـام ا ،    فرهن  سام ان  اار فرینانا بر ارتیاط  یا   هار  اـار فر
 تأییر دارد.
در  ـدل   " یانج  تایر "با عنبا   "فرهن  سام ان "طبر اا قیالً تبضیح داده شد،  تایر هما 

وجبد دارد. ایا  تایر با صبر  ایر  تقابل  یا  فرهن  سام ان  و  هار  اار فرین  در سام ا ، وارد 
ام ضریب  سیر  رببط بـا ایـر  تقابـل  یـا  فرهنـ  سـام ان  و         دل شده است. اانب ، با استفاده
. درواقع، اگر ایا ضـریب  سـیر  عنـادار    دچهارم را  م ب ةتبا  فرضی  هار  اار فرین  در سام ا ،   

چهـارم رد   ةدار نیاشد، فرضی شبد( و اگر  عن  صفر رد    ةشبد )فرضی چهارم پذیرفتا    ةباشد، فرضی
(،  قدار احتمال  رببط با ایا  سیر، برابـر  9با جدول ) باتبجاشبد(.  پذیرفتا   صفر  ةشبد )فرضی   
صفر رد شده  ة% ، فرضی19باشد؛ بنابرایا، در سمح اطمینا  تر   ابچک 89/8است؛ اا ام  880/8با 
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اسـت،  قـدار    89/8تـر ام  شبد. )عالوه بر  قدار احتمال اا ابچک تحقیق حاضر پذیرفتا    ةو فرضی
 + قرار دارد(.19/1و  -19/1نیز خار  ام بامه  "t"ره   ا

 
 و پیشنهاد گیری . نتیجه3

در  ین اـار فر  تها هار " یاب%( 19نتایج تحقیق، بیانگر وجبد رابما  عنادار )در سمح اطمینا  
(؛ و همچنــیا، رابمــا  یــا  971/8بــبده )ضــریب بتــا    "یکبرتــر اســتراتژ یــت بقع"و  "ســام ا 

( و نیـز  911/8)ضـریب بتـا      "در سـام ا   ینانارفتار اار فر" و "در سام ا  ین ر فراا تها  هار "
( را در 139/8)ضـریب بتـا      "یکبرتر استراتژ یت بقع"و  "در سام ا  ینانارفتار اار فر "رابما بیا 

 نماید.% را تأیید   19سمح اطمینا  
بـر   "ینانـا اار فر  فرهنـ  سـام ان  " %(19عالوه بر ایا، نتایج نشانگر تأییر )در سمح اطمینـا   

باشند )ضریب بتا    "در سام ا  ینانارفتار اار فر"و  "در سام ا  ین اار فر هات هار " یا رابما  
  318/8.) 

 در بامار رقـابت  دارد، انجـام شـده اسـت.     "یاب  بقعیت"با نقش  هم  اا  باتبجاایا پژوهش 

 /یـا  حصـبل   سـام ا   عملکرد چگبنا انندگا  صرف اا شدبا   نکتا ایا ةدهندانعکاس ،"جایگاه"
 بایـد  هـا سام ا  بنابرایا، انند.   ارمیاب     رقیات با نسیت خاص ، هاتویژگ   ینات بر را خد ت

 نمایند. اصالح یا تقبیت را خبیش  حصبال  با  شتریا  نسیت در 
 بـامار،  تحلیـل واا با تجزیا چرا اند؛   ایفا باماریاب  استراتژت در الیدت ، نقش "یاب  بقعیت"

 پردامد.   رقیا تحلیل و بامار  ختلف هات مالعا بخش
باشد. بدو   بضبع  است اا در جبا ع ا رومت بسیار  برد تبجا    "اار فرین "ام سبت دیگر، 

ویـژه در  نمایـد. ایـا  بضـبع، بـا    ایجـاد  ـ    " زیـت رقـابت   "عا ل  است اـا   "اار فرین "شک، 
 هات دولت ، با ساختار سنت ، بیشتر باید  برد نظر قرار گیرد.  ا سام

بانک  ل  ایرا  را  "استراتژیک  بقعیت"بر  "اار فرین  سام ان "نتایج ایا پژوهش، تأییر  ثیت 
 ةاننـد هات اار فرینانا در سـام ا ،  ـنعک   ها و رفتارنماید. پژوهشگر اعتقاد دارد اا  هار تأیید   
عنـبا   تبا   شاهده نمبد اا بانک  ل  ایرا  بـا با نتایج،    باتبجافرین  سام ان  است.  یزا  اار 

سبت اار فرینانا شد  هر چا بیشتر در حرات اسـت و ایـا ا ـر بـر     یک سام ا  دولت  ـ تجارت، با 
در بانک  هات اار فریناناباشد. با بیا  دیگر، افزایش  هار اسب  بقعیت  بهتر در بامار، تأییرگذار   
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شبد؛ اا ایا ا ر جایگـاه  بهتـر در بـامار را بـا ار اـا        ل  ایرا ، با اسب  زیت رقابت   نجر   
 خباهد  ورد.

باشـد. ایـا بسـتر    ام سبت دیگر، تحقق اار فرین  در هر سام ان ، نیام نـد بسـترت  ناسـب  ـ     
رغـ  اینکـا فرهنـ     لـ   ناسب، فرهن  سام ان  اار فرینانا است. نتایج، حاا  ام ایا اسـت اـا ع  

طبالن  در بانک  ل  ایرا  ندارد؛ ا ا فرهن  سام ان  بانک  ل  ایرا  با  ةپیشین ،سام ان  اار فرینانا
 سبت اار فرینانا شد  هر چا بیشتر در حرات است.

صالح"باشند. راستا   ه  "لمیف "و  "ترهنده"یاب ، با نتایج در بخش  بقعیت بدست   دهنتایج 
 نظـر  در پایدار، با رقابت   زیت با دستیاب   نابع شناسای  و استراتژیک یاب ز در راستات جایگاهنی "نیا

 رقـابت ،   زیـت  بـا  دسـتیاب    نـابع  شناسـای   بـرات  ابزارت عنبا با استراتژیک، یاب جایگاه گرفتا

ـ     دهد و نتیجا    قرار تبجا  برد را بانکدارت ةم ین در تجارت هاتنام یاب  جایگاه  ةگیـرد اـا الی
بررس  ـ شا ل: سبد و تسهیال ، سرعت در اار، ایفیت ارائا خد ا ،  بقعیـت  کـان       برد عبا ل

 تأییرگـذار   شـتریا   سـبت  ام بانـک  انتخـاب   عنادارت، در سمح ـ در شعیا و ایفیت ارسال حبالا

 باشد.   
اـا در   دهـد    نشا یز ن "صدقیان  صالح " و "البان " ،"درویش" ،"مادهعیاس"تحقیق  نتایج
 روابـط  برقـرارت  سـام ان ،  عبا ـل  بیا در و فرهنگ  عبا ل اار فرین ، با استراتژت گرایش رابما با
 وجـبد  نیـز  و بـبده  برخـبردار   ناسـی   وضـعیت  ام عال   دیریت سام ان  و حمایت واحد بیا سامنده
ج پژوهش حاضر نیـز بـر تـأییر    ندارند. نتای  ناسی  وضعیت پاداش نا ناسب، سیست  سام ان ، تعارض

 اند.فرهن  اار فرینانا سام ان  تأاید   
جـات  حاا  ام ایا اسـت اـا افـراد نمبنـا بـا      " فاق ارجمندت نژاد"و  "ااظم "نتایج پژوهش 

در سام ا  هستند. اا ایا نتـایج بـا    "رفتار ادارت"، بیشتر  تمایل با حفظ "گیرت اار فریناناجهت"
 ندارد. پژوهش حاضر، همخبان 

 ینـ  بـر    "یزدانـ   "،"قنات "، " قیم "، "اردنائیج"هات هات ایا تحقیق، یافتاهمچنیا یافتا
 نماید.انترل، را تأیید    سیست  و پاداش سیست   دیریت، هات حمایتلفاؤایر  عنادار  
نیز و همکارانش بر فرهن  سام ان  تأاید دارد؛ اا ایا  بضبع در پژوهش حاضر  " برنب"نتایج 
 شبد. شاهده   
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با وجبد رقابت شدید در بامارهات ا رومت، داشتا  بقعیت برتر استراتژیک، یک  ام الزا ا   باتبجا
هات اار فرینانا در شبد اا در ا ر اسب  هار اول، تبصیا    ةبا فرضی باتبجا ید. لذا، حساب   با

 عمل  ید.سام ا ، تالش  ستمر و بیشترت با
هات پیشیا، حاا  ام نقش پررن  فرهن  طبر پژوهشام ایا پژوهش و همیا دهبدست   نتایج 

شـبد تـا هـر چـا     هات اار فرینانا در سام ا  است. بنابرایا، پیشنهاد   ها و رفتارسام ان  بر  هار 
 بیشتر در تقبیت فرهن  اار فرینانا در سام ا ، تالش گردد.

یـاب  بـا  بقعیـت برتـر     نانـا در سـام ا  در دسـت   دوم، تقبیـت رفتـار اار فری   ةبا فرضـی  باتبجا
استراتژیک  ؤیر است؛ پ  ضرور  دارد تا عبا ل ایرگذار بر   ، شا ل: بیـنش اسـتراتژیک، اـاهش    

سام ان  باشد را همـباره  ـد نظـر    ااغذبامت، ایجاد  حیط اارت پر انرژت اا حا   اار فرینا  درو 
 قرار داد.

مایت ، یک  ام ایرگذارتریا عبا ل بر اار فرین  سام ان  است؛ سیست  ارمیاب  و پاداش و  حیط ح
شـرات   یا،اـار فر  تهـا پاداش سام ا  یست س هاتیژگ ام و اا هرگز نیاید ام نظر دور بمانند. یک 

در  ین بـدب  باعث ااهش جبّ ،اا خبد ؛هاستپاداش یعو نظار  بر تبم یست س تداد  اارانا  در اجرا
 .شبد سام ا   
اند و ام  یتحما یرپذیسکام افراد ر یریت دشد خالقیت و نب ورت در  حیط، المم است تا برات ر
 هـات یـت فعال یت سـئبل  تـا و با اارانا  اجامه دهـد   نماید ییان ابچک پشت یش  م ا تهاانجام طرح

 د.نرا تقیل ان ینانااار فر
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