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چکیده
هدف از انجام این پژوهش پیشبینی عملکرد مدیران ایران خودرو بر اساس هوش تجاری و سیستمهای اطالعاتی مدیریت بوده
است .جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شرکت ایران خودرو دراستانهای فارس ،بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد در نظر
گرفته شد .از آنجا که تعداد این مدیران  80نفر بودند ،از روش تمام شماری ،همهی آنها بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
روش انجام تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی -تحلیلی
است .همچنین به لحاظ زمانی نیز این تحقیق از نوع مقطعی میباشد .ابزار مورد استفاده در این تحقیق نیز پرسشنامه بود که
به ترتیب برای متغیر هوش تجاری از پرسشنامه پروپوویچ و همکاران ،برای متغیر سیستمهای اطالعات مدیریت از پرسشنامه
اکبری و برای عملکرد مدیران از پرسشنامه پاترسون استفاده گردید که روایی و پایایی تمامی این پرسشنامه تایید شده است.
تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 11spssبه انجام رسید و از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی روابط استفاده شد .یافتهها حاکی از مثبت و معنادار بودن رابطه بین هوش تجاری
مدیران و عملکرد آنان بوده است .همچنین بین سیستمهای اطالعات مدیران و عملکرد آنها رابطه مثبت و معنا داری وجود
داشت.
واژههای کلیدی :هوش تجاری ،سیستمهای اطالعات مدیریت ،عملکرد مدیران ،شرکت ایران خودرو
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مقدمه
مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانها ،یکی از قویترین ابزارهایی است که میتوان به کمک آن ،اطالعاات ماورد نیااز از وضاعیت
سازمان را بدست آورد (احسانی فرد .)1393 ،از دید اجتماعی سازمانها بدنبال مدیرانی هستند که بتوانناد در مشاا ل خاویش
خوب عمل کنند .عملکرد خوب ،بهرهوری سازمان را افزایش میدهد و باعث ارتقای اقتصاد ملی میشود (رایت  ، 2004 ،به نقل
از ابوالقاسمی و همکاران  .)1390 ،متغیرهای بسیاری در دل سازمان و در وجود مدیران سازمان نهفته است که ممکن است بار
میزان عملکرد موثر آنها اثر گذار باشد (ساروخانی و طالبیان  .) 1393 ،هاوش تجااری )BI(1و سیساتمهای اطالعاات مادیریت2
( )MISاز مهمترین این متغیرها هستند .تغییرات سریع محیط کسب و کار در عصر کنونی موجب شده است نیاز باه موقاع و
کار آمد به اطالعات کسب و کار بیش از پیش احساس گردد و این هوشمندی نه تنها برای موفقیت سازمانها الزم است بلکاه
برای بقای آنها یک نیاز حیاتی است (جلیلوند.)1397 ،
هدف هوش کسب و کار تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطالعات کسب و کار اسات کاه در درون و پیراماون ساازمان
وجود دارند .هوش کسب و کار در قرن اطالعات با شناسایی و پردازش دادهها و اطالعات انبوه و متفاوت به دانش و هوشمندی
ناب مورد نیاز مدیریت ،کمک بزرگی به سازمانها میکند (آزوف و همکاران.)2017 ،3
شرکتها نیاز به سیستمهای اطالعات مدیریت ) (ISپیچیده و دقیق دارند که با نیازهای در حال تغییر مدیران منطباق شاود.
محققان فرض میگیرند مدیران ،به عنوان عاملهای عقالئی ،بعید است  ISمدیریت را در صورت عدم کمک به بهباود عملکارد
مالی شرکتشان قبول کنند (چنهال )2017 4،بنابراین ،اطالعات مدیریت به طور امکانپذیر به بهبود تصمیمگیری و در نتیجاه،
بهبود عملکرد مدیران کمک خواهد کرد .
در این راستا توسعه اثربخش قابلیتهای استفاده از سیستم هوش تجاری و سیستمهای اطالعات مدیریت ،در راساتای بهباود
عملکرد مدیران و سطح رضایت مشتریان در سازمانهای تجاری و خدماتی ،در سالهای اخیر به عناوان مسایری بارای ایجااد
مزیت رقابتی پایدار ،برتری بر رقبا و در نتیجه بهبود عملکرد مبتنی بر فناوری این سازمانها شناخته شده است .بنابراین درك
نقش هوش تجاری (کسب وکار) و سیستم اطالعات مدیران  ،تاثیر بسزایی در عملکرد موفق و پیشرفت این سازمانها دارد و در
سطح کوچکتر درسازمانهای ذی ربط ،تطابق متناسب ابعاد هوش تجاری (استراتژی ساازمانی ،سااختار ،فرایناد و فرهنا ) و
سیستمهای اطالعات مدیریت (تولید ،مالی و حسابداری ،مناابع انساانی ،فاروش و بازاریاابی) ،میتواناد سابب شاکوفایی ایان
سازمانها شود .بر همین اساس مدیریت و رهبریِ یکی از شرکتهایی که از سیستم اطالعاات مادیریت و هاوش کساب و کاار
مدیریت تاثیر میپذیرد ،شرکت ایران خودرو میباشد .در واقع با توجه به گستردگی حوزه فعالیتهای مدیران در شارکت ایاران
خودرو و نمایندگیهای آن ،عملکرد مدیران این شرکت بسیار حساس و مورد توجه میباشد .بنابراین پژوهش پیش رو باا هادف
پیش بینی عملکرد مدیران بر اساس هوش تجاری و سیستمهای اطالعاتی مدیران نمایندگیهای شرکت ایاران خاودرو در ساه
استان فارس ،بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد انجام پذیرفت.
امروزه با تولد فن آوری های نوین در سطوح مختلف به ویژه تکنولوژی های هوشمند به مانند سیستم های پاردازش تحلیلای
برخط و سیستم های هوش تجاری ،کمتر مدیری استفاده از این تکنولوژی ها را فراموش می کند به طوری که جهت گیری به
سوی استفاده از هوش تجاری در هربنگاه به عنوان استراتژی اصلی مدیران در عصر حاضر تلقی میشود (الجوردی و رحیمای
پور)1394 ،
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هوش تجارى ،به شرکت ها این کمک را مى کند که وظایف تحلیل ،تهیه راهبرد و پیش بینى آنها را روشمند و خودکار نماید تا
تصمیات بهترى اتخاذ شود (ایشایا.)2012 5،
برای افزایش ارزش شرکتها و ماندن در محیط رقابتی ،شرکتها نیاز به درك مصرف کنندهها و محایط تجااری کساب و کاار
دارند .تاثیر مثبت سیستم اطالعاتی بر شرکتها ثابت شده است (هالیم و کورنیااوان )2014 6،قابلیتهاای تکنولاوژیکای مانناد
کیفیت دادهها ،دسترسی کاربران و یکپارچگی هوش تجاری با سیستمهای دیگر برای موفقیات هاوش تجااری ضاروری اسات.
هرچند که محیط تصمیمگیری بر رابطه موفقیت هوش تجاری و قابلیتهاای آن تااثیردارد (ایزیاک جاونز و سایدوراوا)2013 7،
شاخصهای کلیدی که بر موثر بودن سیستمهای هوش تجاری تاثیر میگذارند عبارتند از :صاحت و دقات خروجای اطالعاات،
انطباق نیازمندیها و پشتیبانی از بهرهوری سازمانی (لین تسای و شیان کو)2014 8،
در یک نگاه گسترده ،مؤسسات برای دو مقصود اصلی نیاز به استفاده از هوش دارناد .ابتادا ،بارای انجاام تجزیاه و تحلیال کاه
میتواند به آنها در تصمیمگیری بهتر کمک کند .تجزیه و تحلیل باه آنهاا کماک میکناد کاه رونادهای فاروش را بشناساند و
مراقبتها را برای مشتریان و شکایات مهم فراهم آورند .دوم ،کمک زیادی به پیشبینی آیناده رفتاار مشاتری و تقاضاای باازار
میکند (سابروال9)2010 ،همچنین هوش تجاری به موسسات این امکان را میدهد که الگوهای رفتاری رقبا خاود را شناساایی
کنند (دولین10.)2010 ،
عملکرد سازمانی پدیدهای پیچیده است که شاید سادهترین تعبیر برای آن را بتوان ،مجموعه فعالیتهای معطاوف باه دساتیابی
سازمانی دانست .متناسب با عملکرد که از دریچههای مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد ،اهداف نیز از دریچههای مختلفی باروز
 11همکاران.)2012 ،
میکند (روس و
مطالعاات متعاددی در خاصوص طراحای و تعیاین شااخصهاای ارزیاابی عملکارد صاورت پذیرفته است .مهمترین بحاث در
رابطه با شاخصهای ارزیابی عملکرد ،متناسب بودن شاخصها باا اهداف سازمانی ،همسو بودن با راهبردهای سازمان ،اعتباار در
طول زمان و امکان بازخورد ساریع و دقیق میباشد( .گاروین )201212،در مطالعاات خاود شااخصهای عملکارد را باه تفصایل
ارایه نماوده اسات .در این مطالعات  5معیار پیشنهاد شده است که عبارتند از :کیفیت ،هزینه ،تحویل بااه موقااع ،خاادمات و
نیز در تحقیقی که در سال  2001انجام داد ،کاسب مزیات رقاابتی و تغییار در انعطاف را نیز به آنهاا افازود .همچناین یاوان
هان ( ) 200513سهم بازار ،تغییر در سود ،تغییر در هزینه ،تغییر در درآمد و تغییار در رضاایتمناادی مااشتریان را در زمارهی
شاخصهای عملکرد به کار گرفته است (موسیخانی و همکاران.)1386 ،
توکلی و همکاران (  )1397پژوهشی با عنوان "بررسی نقش هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری با هادف کساب مزیات
رقابتی و رضایت مشتری" انجام دادند .هدف از این پژوهش ،شناسایی و استفاده از هوش تجااری ) (BIدر مادیریت ارتبااط باا
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مشتری ) (CRMبوده است که مبنای نوینی را ،برای ایجاد مزیت رقابتی ارایاه دهناد .ایان پاژوهش در کناار معرفای هاوش
تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری ،به بیان اهداف ،مزایا و ابزارهای هوش تجاری در مدیریت ارتباط با مشتری میپاردازد و باا
در نظر گرفتن فاکتورهای موفقیت این سیستمها مدلی تلفیقی جهت دستیابی سازمان باه موفقیات در ارتبااط باا مشاتریان و
همچنین رضایت مشتریان از محصوالت یا خدمات و بهبود و بهرهبرداری از وفاداری مشتریان ،به سازمان ارایه شد.
حاجی پورشوشتری و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی" به
این نتیجه رسیدند که بین هوش تجاری و ابعاد پنج گانه متغیر توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معنااداری وجاود دارد.
بعد اعتماد رتبه اول؛ بعد خودسامانی رتبه دوم؛ بعد موثر بودن رتبه سوم؛ بعاد خاود اثربخشای رتباه چهاارم و در نهایات بعاد
معنیدار بودن رتبه پنجم را در بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی به خود اختصاص داده است.
اردکانی و همکاران ( )1397در تحقیق خود با عنوان "واکاوی هوش تجاری در دفااتر خادمات گردشاگری باا رویکارد فاازی"
نتیجه گرفتند که دفاتر خدمات گردشگری در کلیه ابعاد و عوامل از وضعیت قابل قبولی برخوردار بودهاند به طاوری کاه عامال
منابع انسانی در بعد داخلی و مشتریان در بعد خارجی دارای بیشترین اهمیت هستند.
دایی چینی و همکاران ( )1397طی تحقیقی با عنوان "بررسی رابطۀ هوش تجاری و مهارتهاای کاارآفرینی مختارعین ارب
کشور" دریافتند که بین هوش تجاری و مهارتهای کارآفرینی (مهارتهای شخصی ،مهارتهای مادیریتی و مهارتهاای فنای)
مخترعین رب کشور رابطه معناداری وجود دارد و سطح معنادار آن برابر با  0/03است .با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر
وجود رابطه بین هوش تجاری و مهارتهای کارآفرینی مخترعین رب کشور از یک سو و از ساوی دیگار عادم تجااری ساازی
بسیاری از اختراعات ،میتوان گفت ضعف قابل توجهی در نظام اداری ،آموزشی و حمایتی سازمانهای متولی مختارعین نسابت
به ارائه آموزشهای الزم جهت ارتقای هوش تجاری و مهارتهای کارآفرینی مخترعین و همچنین حمایت از اختاراعهاایی کاه
قابلیت تولید انبوه را دارند احساس میشود.
مالح رکاوندی و همکاران ( )1391پژوهشی با عنوان "کاربرد هوش تجاری در پیش بینی قیمت خودروهاای سااخت داخال باا
استفاده از سیستمهای فازی عصبی" انجام دادند که نتایج تحقیق نشان داد اجرای چهار الگوریتم بر روی دادههاا اجارا شاده و
سری زمانی را پیش بینی کردهاند .طبیعتاً هر پیش بینی با خطا همراه است و نمیتوان از هیچ مدلی توقاع پیشبینای دقیاق و
بدون خطا داشت .معیار سنجش روشها همین خطایی است که در پیش بینی داشاتهاند .خطاای کمتار روشهاا بیاانگر دقات
بیشتر آنهاست.
میرابی و همکاران ( )1389مطالعهای با عنوان "بررسی کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری به عنوان مزیت رقابتی" انجاام
دادند که یافتهها نشان می دهد که بکارگیری هوش تجاری تاثیر مستقیم بر روی مادیریت ریساک ،مادیریت دارایای و بادهی،
فروش محصولت مکمل به مشتریان موجود ،کاهش نرخ بهره وامهاای باانکی ،دساتهبندی مشاتریان ،مادیریت چرخاه زنادگی
مشتریان دارد که ایجاد بهرهبری در هر یک از این موارد باعث ایجاد مزیت رقابتی برای بانکها میشود.
پوپوویچ ( )2010در مقالهای با عنوان "تصدیق اتخاذ سیستمهای هوش تجاری در کسب و کارهاای کوچاک و متوساط :تااثیر
سیستمها بر عملکرد شرکت" بینشهای تجربی را در مورد چگونگی تاثیر استفاده از رویاهها و کارکردهاای نوآوراناه  BISبار
عملکرد شرکت ارائه میکند .نتایج به دست آمده بینشهای سودمندی را برای مدیران و ارائه دهندگانِ راه حل برای کماک باه
درك تاثیر عوامل تعیین کننده مختلف در اثر بخشی بیشتر فرآیندهای پس از اتخاذ هوش تجاری در SMEها ارائه میدهد.
 )201914در پژوهشی با عنوان " اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنا ساازمانی در همااهنگی اساتراتژیک
ژن شاو (
سیستمهای اطالعاتی و کسب و کار و اد ام سیساتمهای ساازمانی" نشاان میدهاد کاه تااثیرات رفتارهاای آرماان گرایاناه و
رفتارهای انگیزشی الهام بخش رهبری ،محرك فوق العادهای برای هماهنگی استراتژیک سیساتمهای اطالعااتی و کساب و کاار
۱٤
.ZhenShao
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هستند که بیشترین تأثیر مثبت را در اد ام سیستمهای سازمانی دارد عالوه بر این ،فرهن انعطافگرا به طور مثبت رابطه بین
رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستمهای اطالعاتی و کسب و کار را تعدیل میکند ،در حالی که فرهن
کنترلگرا به طور منفی این روابط را تعدیل میکند .مطالعاه ماا باه ادبیاات موجاود در هار دو زمیناهی رهباری و همااهنگی
استراتژیک سیستمهای اطالعاتی و کسب و کار کمک میکند.
 15همکاران ( )2017تحقیقی را با عنوان "هوش تجاری و یادگیری ساازمانی :یاک بررسای تجربای از فرآینادهای ایجااد
فینک و
ارزش" انجام دادند و در نهایت یک مدل ایجاد ارزش هوش تجاری را که در هر دو جریان پژوهش به طور قاطعانه ثابت شاده را
طراحی و آزمایش کردند و به منظور فرضیهسازی در مورد مسیرهایی که داراییها و ظرفیتهای هوش تجااری ،ارزش کساب و
کاری ایجاد میکنند ،تجزیه و تحلیل بر روی دیدگاه مبتنی بر منابع و مفهومی سازی یادگیری سازمانی را انجام دادند.
 16همکاران ( )2017در تحقیقی با عنوان "هوش تجاری و ارائه اطالعات" به بررسی نقش سیساتمهای هاوش کساب و
پردهان و
کار در ارائه اطالعات با کیفیت تایید میکند و اینکه چقدر تحلیل جزئیات بر اجرای این سیستمها و حل مسائل عمده در ماورد
کیفیت اطالعات کمک میکند .تجزیه تحلیل دقیق نشان داد که تاثیر دسترسی به اطالعات بیشتر است در حاالی کاه کیفیات
محتوای اطالعات برای تصمیمگیری بهتر تجاری مهمتر است و ارزش باالتری از سیستمهای هوش کسب و کار را ارائه میدهد.
 )201617در تحقیقی با عنوان "تاثیر مدیریت سیستمهای اطالعاتی بر عملکرد شایستگیهای محوری" بیاان نماوده اسات
باچا (
که هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سیستمهای اطالعاتی بر عملکرد شایستگیهای محوری میباشد .در ایان تحقیاق از
تعداد  100پرسشنامه در میان شرکتهای فرانسوی استفاده شده اسات .نتیجاه تحقیاق نشاان داد کاه مادیریت سیساتمهای
اطالعاتی تاثیر معنیداری بر عملکرد شایستگیهای محوری دارد.
" )201318تأثیر توساعه مناابع انساانی را بار عملکارد ماالی ساازمان" سانجیدند .بررسای  84پرسشانامه از
ادومرو و هسانمی (
کارکنان دو بانک در نیجریه نشان داد که بین مشارکت کارکنان در توسعه منابع انسانی و تعهد ساازمانی و صاالحیت کارکناان
رابطه مثبت وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معناداری بین تعهد و صالحیت و عملکرد مالی سازمان وجود دارد.

فرضیههای تحقیق
� فرضیه اصلی
ابعاد هوش تجاری و سیستم های اطالعاتی مدیریت توان پیش بینی عملکرد مدیران ایران خودرو را دارد .
� فرضیه های فرعی
 (بلوغ ،کیفیت محتوای اطالعات ،کیفیت دسترسی به اطالعات ،استفاده از اطالعات در فرایند کسب و کار و فرهنتصمیمگیری) سیستم هوش تجاری توان پیش بینی عملکرد مدیران ایران خودرو را دارد.
 (مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت مالی و حسابداری ،مدیریت تولید ،مدیریت بازاریابی و فروش) سیستمهای اطالعاتی مدیریتتوان پیش بینی عملکرد مدیران ایران خودرو را دارد.

۱٥
LiorFink

۱٦

Pradhan

۱۷
Bacha
۱۸
Odumeru and Hesanmi

176

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

روش مدل مفهومی تحقیق در این بخش ،جهت بررسی تاثیر هوش تجاری و سیستم های اطالعاتی مدیریت در پیش بینی
عملکرد مدیران با اقتباس از مدل پوپوویچ و همکاران )2012( ،ارائه گردید .در چارچوب مفهومی این تحقیق ،ابعاد هوش
تجاری و نیز ابعاد سیستمهای اطالعاتی مدیریت بعنوان متغیر مستقل و عملکرد مدیران ،به عنوان متغیر وابسته معرفی شدند.

روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی  -تحلیلی است که با اهداف و
فرضیههای پژوهش هماهن بوده است .جامعه آماری پژوهش مدیران نمایندگیهای ایران خودروی سه استان فارس ،بوشاهر و
کهگیلویه و بویراحمد به تعداد  80نفر میباشد که از این تعداد  6نفر زن و  74نفر مرد بوده است .در ایان پاژوهش باه منظاور
افزایش دقت و صحت نتایج و همچنین در درسترس باودن تماام اعیاای جامعاه هادف ،نموناهگیری باه روش تماام شاماری
(سرشماری) بوده است .همچنین با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری حجم نمونه  80نفر تعیین شد .هوش
تجاری و سیستمهای اطالعات مدیریت به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد شغلی مدیران متغیر وابستهی پروژه حاضر بود باا
توجه به متغییرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطالعات استفاده گردید .بادین منظاور بارای محاسابه
میزان هوش تجاری از پرسشنامه (پروویچ و همکاران )2012 ،که شامل  31گویه است که براسااس طیاف لیکارت  7درجاهای
نمرهگذاری شده است و هدف آن بررسی و سنجش میزان هوش تجاری میباشد ،استفاده شاد .روایای ایان پرسشانامه توساط
پروپوویچ و همکاران مطلوب گزارش شده و پایایی آن نیز طبق روش آلفای کرونباخ باالی  80ذکار گردیاده اسات ( پاروویچ و
همکاران .)54 ،2012 ،اما بمنظور سنجش پایایی این پرسشنامه در داخل کشاور ،نموناه اولیاهای شاامل 30پرسشانامه پایش
آزمون شد .سپس با استفاده از دادههای بدست آمده از پرسشنامه ،ضریب اعتماد (پایایی) باا اساتفاده از روش آلفاای کرونبااخ
 0/96و روایی سواالت به روش تحلیل عاملی تاییدی  0/94محاسبه گردید که البته معنادار است (بخشنده و همکاران.)1395 ،
پرسشنامه سیستمهای اطالعات مدیریت اکبری  1390برای سیستمهای اطالعات مدیریت مورد استفاده قرار گرفات کاه دارای
 75گویه است .این پرسشنامه در قالب  3بخش (مشخصات جمعیت شناختی ،وضعیت سیساتم اطالعاات مادیریت نماینادگی
ایران خودرو ،کمیت و کیفیت اطالعات ارائه شده) ،با  75سوال در طیف  5درجهای لیکرت از بسیار زیاد ( ،)5زیاد ( ،)4متوسط
( ،)3کم ( )2و بسیار کم ( ،)1طبقهبندی شد.
برای تعیین روایی این پرسشنامه نظرات تعدادی از صاحبنظران و اساتید حاوزه سیساتمهای اطالعااتی مادیریت و همچناین
مدیران سازمانهای بسیاری در سراسر کشور جمعآوری گردید و پس از جمعآوری نظرات مزبور و اصاالح برخای قسامتهاای
پرسشنامه مطابق دیدگاههای صاحب نظران ،روایی پرسشنامه نهایی مورد تاییاد آنهاا واقاع گردیاد (اکباری .)1390،همچناین
میزان پایایی نهایی این پرسشنامه طبق روش الفای کرونباخ  0/97محاسبه گردیده است (اکبری.)1390 ،
محاسبه میزان عملکرد مدیران از طریق پرسشنامه سنجش عملکرد شغلی مدیران (پاترسون )1970 ،که شامل  15گویه است و
براساس طیف لیکرت در  4طبقه قرار گرفته است ،انجام شد .پایایی مقیاس عملکرد شغلی مادیران باا اساتفاده از روش آلفاای
کرونباخ  0/91محاسبه گردید با توجه به این که این مقدار باالی  0/70است پس از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.

نتایج و بحث
دادههای بدست آمده از پژوهش در دو قسمت دادههای توصیفی و تحلیلهای استنباطی ارائه گردیده است .در قسمت آمار
استنباطی نتایج حاصل از آزمونها با استفاده از روشهای آماری مربوط و فرضیهها با استفاده از تحلیلها مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
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 -1دادههای توصیفی
در ابتدا به بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد نمرات پرداخته شد .بدین این منظور مجموع نمرات سوالهای هر مولفه
جمع و بر تعداد گویههای آن تقسیم گردید تا دامنه تمامی مولفههای یکسان گردد.
جدول  -1مشخصات دموگرافیک مربوط به اعیای نمونه تحقیق
مشخصات

متغیر

فراوانی

درصد

جنسیت

زن
مرد
جمع

6
74
80

7/5
92/5
100

سن

زیر  30سال
 30تا  40سال
 41تا  50سال
باالی  50سال
جمع

11
29
21
19
80

13/75
36/25
26/25
23/75
100

تحصیالت

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
جمع

4
9
47
17
3
80

5
11/25
58/75
21/25
3/75
100

سابقه کار

کمتر از  5سال
 5تا  10سال
 10تا  15سال
 15تا  20سال
باالی  20سال
جمع

9
19
21
19
12
80

11/25
23/75
26/25
23/75
15
100

دموگرافیک

جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنیها در متغیر هوش تجاری ،سیستم های اطالعاتی مدیران و عملکرد مدیران ایران خودرو
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

هوش تجاری
سیستمهای اطالعات مدیریت
عملکرد مدیران

80
80
80

3/6512
3/5723
3/1138

1/11175
1/13264
1/13899

1/234
1/280
1/298

جدول  -3آزمون کلموگروف اسمیرنوف برا ی بررسی نرمال بودن دادهها
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آماره k-s

سطح معنا داری

هوش تجاری
سیستمهای اطالعات مدیریت

80
80

3.65
3.57

1.11
1.13

1.55
0.95

0.062
0.330
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با توجه به نتایج جدول شماره  4-4از آزمون  k-sچنین نتیجه میشود که چون مقادیر سطح معناداری برای دادههای هر دو
پرسشنامه بزرگتر از سطح آزمون یعنی  α =0.05میباشد ،بنابراین دادههای هر دو پرسشنامه دارای توزیع نرمال میباشند .از
این رو جهت انجام آزمون فرضیهها از آزمونهای پارامتریک استفاده میگردد.

بلوغ

0.57
0.51

هوش تجاری

0.55

کیفیت محتوای اطالعات

کیفیت دسترسی به اطالعات

0.46
استفاده از اطالعات در فرایند

0.62

کسب و کار

فرهنگ تصمیمگیری

مدل  -1مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد مولفههای هوش تجاری وزارت اقتصاد و دارایی

با توجه به مدل  1میتوان چنین استدالل کرد که بلوغ با بار عاملی  ،0/57کیفیت محتوای اطالعات با بار عاملی  ،0/51کیفیت
دسترسی به اطالعات با بار عاملی  ،0/55استفاده از اطالعات در فرایند کسب و کار با بار عاملی  ،0/46فرهن

تصمیمگیری با

بار عاملی  ، 0/62بیشترین تاثیر را بر تبیین هوش تجاری مدیران ایران خودرو دارند و با توجه به اینکه بار عاملی همهی آنها
بیش از  0/3میباشد ،همهی آنها در مدل باقی میمانند.
سیستم های اطالعاتی
0.59

مدیریت
بلوغ

0.57
0.51

هوش تجاری

0.55

کیفیت محتوای اطالعات
کیفیت دسترسی به اطالعات

0.46
0.62

استفاده از اطالعات در فرایند
کسب و کار

فرهنگ تصمیمگیری

مدل  -2مدل ارتباطی سیستم های اطالعاتی مدیریت و هوش تجاری در وزارت اقتصاد و دارایی
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جدول  -4شاخصهای برازش مدل نهایی
ارتباط بین متغیر ها

برآورد

سیستم های اطالعات مدیریت  -هوش تجاری
هوش تجاری  -بلوغ
هوش تجاری  -کیفیت محتوای اطالعات
هوش تجاری – کیفیت دسترسی به اطالعات
هوش تجاری – استفاده از اطالعات در فرایند کسب و کار
هوش تجاری – فرهن تصمیم گیری

0/59
0/57
0/51
0/55
0/46
0/62

نتایج مدل  2و جدول  4نشان میدهد که ضرایب رگرسیونی استاندارد شده همهی ارتباطات سیستمهای اطالعات مدیریت و
هوش تجاری ،همچنین مولفههای آنها ،با هم ارتباط معنادار دارند .همچنین با توجه به اینکه بار عاملی همهی موارد بیش از
 0/3میباشد ،میتوان چنین استنباط کرد که سیستمهای اطالعات مدیریت تاثیر معناداری بر هوش تجاری دارد.
�

تحلیل ابزارهای پژوهش

پس از جمعآوری پرسشنامهها و محاسبه امتیازات هر پرسشنامه ،نتایج زیر از تحلیل پرسشنامههای هوش تجاری ،سیستمهای
اطالعات مدیریت و عملکرد شغلی بدست آمد:
جدول شماره  -5تحلیل امتیازات حاصل از پرسشنامهها
ردیف

نوع پرسشنامه

1
2
3

هوش تجاری
سیستم های اطالعات مدیریت
عملکرد شغلی

حد پائین

حد باالی

میانگین

امتیازات

امتیازات

امتیازات

31
56
15

217
280
60

124
168
45

میانگین در
جامعه

نتیجه تحلیل

آماری
189
239
51

باال
باال
باال

نتیجه تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای حاضر در پژوهش  ،در جدول شماره  2نشان داده شده است  .در این جدول ،برای هر
یک از متغیرهای پژوهش  ،آمار توصیفی شامل میانگین  ،انحراف استاندارد و واریانس مربوط به هر یک از متغیرها بیان شده
است  .چون در هر سه متغیر میانگین جامعه آماری از میانگین امتیازات پرسشنامه بیشتر است  ،نتیجه تحلیل آن نیز حد
بسیار مطلوب و باالیی است.
 -2دادههای استنباطی
�

فرضیه اصلی

ابعاد هوش تجاری و سیستمهای اطالعات مدیریت ،توان پیشبینی عملکرد مدیران ایران خودرو را دارند.
فرضیه فرعی اول
سیستم هوش تجاری (بلوغ ،کیفیت محتوای اطالعات ،کیفیت دسترسی به اطالعات ،استفاده از اطالعات در فرایند کسب و
کار و فرهن تصمیم گیری) توان پیش بینی عملکرد مدیران ایران خودرو را دارد .برای انجام تجزیه و تحلیل روی دادههای
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بدست آمده از پرسش نامهها ترجیحاً هر کدام از ابعاد متغیرهای مستقل پژوهش یک متغیر مستقل جداگانه در نظر گرفته
شد و تحلیلها در مورد آنها انجام گرفت و در انتها جمعبندی تحلیلهای همهی ابعاد هر متغیر ارائه گردید.
جدول  -6نتایج آمارهای گروهی آزمون  T-testیک نمونهای فرضیه فرعی اول تحقیق
آزمون آمارهای گروهی One-Sample Test
انحراف معیار از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

فرضیه فرعی اول

0/43
0/48
0/46
0/45
0/49

0/361
0/453
0/327
0/512
0/398

3/69
3/54
3/71
3/57
3/63

80
80
80
80
80

بلوغ
کیفیت محتوای اطالعات
کیفیت دسترسی به اطالعات
استفاده از اطالعات در فرایند کسب و کار
فرهن تصمیم گیری

در سطح آمار استنباطی ،نتایج تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیهی اول پژوهش مطابق جدول زیر است:
جدول  -7آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول تحقیق
جدول خالصه مدل ()Model Summary
خطای تخمین
استاندارد
1.06453
1.11549
1.16002
0.98230
1.00371

تعدیل شده
0.184
0.118
0.145
0.127
0.183

ضریب
2

تعیین( )R
0.194
0.128
0.155
0.137
0.193

ضریب همبستگی()R

فرضیه فرعی اول

0.440a
0.357a
0.393a
0.370a
0.439a

بلوغ
کیفیت محتوای اطالعات
کیفیت دسترسی به اطالعات
استفاده از اطالعات در فرایند کسب و کار
فرهن تصمیم گیری

جدول  -8نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی عملکرد شغلی از طریق ابعاد هوش تجاری
جدول ضرایب )(Coefficients
ضریب استاندارد
)P(sig

T

0.000
0.000
0.000
0.007
0.000
0.005
0.000
0.011
0.000
0.013

4.625
4.442
4.603
4.420
4.639
4.456
4.825
4.642
4.703
4.520

شده
بتا()beta
0.415
0.393
0.429
0.615
0.493

ضریب استاندارد نشده
خطا()SE

B
1.730
0.461
1.708
0.439
1.744
0.475
1.930
0.661
1.808
0.539

0.374
0.104
0.352
0.082
0.388
0.118
0.574
0.557
0.452
0.182
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نتایج آزمون رگرسیون بین متغیر مستقل هوش تجاری (بلوغ ،کیفیت محتوای اطالعات ،کیفیت دسترسی به اطالعات ،استفاده
از اطالعات در فرایند کسب و کار و فرهن تصمیمگیری) و متغیر وابسته عملکرد مدیران ایران خودرو ،نشان میدهد که باین
این دو متغیر همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد .سطح معنیداری به دست آماده از آزماون کمتار از  0/05اسات (p-
 )value<0.05و مقدار بتای بدست آمده برابر  0/469است که نشان میدهد با یک واحد تغییر در متغیر بلوغ  0/415تغییار
در متغیر عملکرد مدیران ایران خودرو ایجاد میشود ،ضریب تعیین نیز  0/161میباشد که نشان دهندهی تاثیر بلوغ بر عملکرد
مدیران ایران خودرو میباشد .بدین ترتیب با اطمینان  %95میتوان گفت که فرضیه فرعی اول پژوهش ،مبنی بار اینکاه هاوش
تجاری بر عملکرد مدیران ایران خودرو تاثیر دارد ،تایید میشود.
بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه ،شرکت ایران خودرو به منظور توسعه و ارتقای بازار خاود باا
بهرهگیری از هوش تجاری میتواند اطالعات و تحلیلهای اقتصادی و مالی دقیقی از مشتریان ،بازار و محیط داخلی سازمان به
دست آورد و با تصمیمگیریهای درست ضمن توسعه روابط با مشتریان بر ارزش افزوده خدمات و محصوالت خود نیز بیفزاید.
بنابراین اگر از ظرفیتهای هوش تجاری بهره گرفته شود و سازمان بتواند تواناییهای فکری خاود را در جهات حال مساائل و
مشکالت بسیج و هدایت کند ،آن وقت میتواند با هوشمندی کامل و اشراف بر محیط داخل و خارج ،با خلق فرصتهای جدید
ظرفیتسازی کرده و توان و قابلیتهای خود را در بازار پول ارتقا دهد.
فرضیه فرعی دوم
سیستمهای اطالعاتی مدیریت (مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت مالی و حسابداری ،مدیریت تولید ،مدیریت بازاریابی و فروش)،
توان پیش بینی عملکرد مدیران ایران خودرو را دارد .برای انجام تجزیه و تحلیل روی دادههای بدست آمده از پرسشنامهها
ترجیحاً هر کدام از ابعاد متغیرهای مستقل پژوهش یک متغیر مستقل جداگانه در نظر گرفته شد و تحلیلها در مورد آن انجام
گرفت و در انتها جمعبندیِ تحلیلهای همهی ابعادِ هر متغیر ارائه شد.
جدول  -9نتایج آمارهای گروهی آزمون  T-testیک نمونه ای فرضیه فرعی دوم تحقیق
آزمون آمارهای گروهی One-Sample Test
انحراف معیار از میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

فرضیه فرعی دوم

0/49
0/53
0/51
0/57

0/519
0/543
0/488
0/531

4/23
4/67
4/45
4/18

80
80
80
80

مدیریت نیروی انسانی
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت تولید
مدیریت بازاریابی وفروش

در سطح آمار استنباطی  ،نتایج تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه ی فرعی دوم پژوهش مطابق جدول زیر است:
جدول  -10آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم تحقیق
جدول خالصه مدل ()Model Summary
ضریب

خطای تخمین

ضریب تعدیل

استاندارد

شده

تعیین( )R

1.10035
1.91350
1.68760
1.94461

0.128
0.245
0.109
0.151

0.138
0.255
0.119
0.161

ضریب همبستگی()R

2

a

0.371
0.504a
0.344a
0.401a
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جدول  -11نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره برای پیشبینی عملکرد شغلی از طریق ابعاد سیستم های
اطالعات مدیریت  -جدول ضرایب )(Coefficients
ضریب استاندارد
)P(sig

T

0.000
0.002
0.000
0.001
0.000
0.003
0.000
0.005

5.169
4.547
4.914
4.579
5.001
4.552
5.423
4.545

شده
بتا()beta
0.520
0.552
0.525
0.518

ضریب استاندارد نشده
خطا()SE

B
1.639
0.566
1.489
0.598
1.657
0. 571
1.885
0.564

0.431
0.209
0.513
0.241
0.637
0.214
0.472
0.207

فرضیه فرعی اول
ثابت
مدیریت نیروی انسانی
ثابت
مدیریت مالی و حسابداری
ثابت
مدیریت تولید
ثابت
مدیریت بازاریابی وفروش

نتایج آزمون رگرسیون بین متغیر مستقل سیستمهای اطالعاتی مدیریت (مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت ماالی و حساابداری،
مدیریت تولید و مدیریت بازاریابی و فروش) و متغیر وابسته عملکرد مدیران ایران خودرو ،نشان میدهد که بین این دو متغیار
همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد .سطح معنی داری به دست آمده از آزمون کمتر از  0/05اسات ()p-value<0.05
و میانگین مقدار بتای بدست آمده برابر  0/528است که نشان میدهد با یک واحاد تغییار در متغیار مادیریت نیاروی انساانی
 0/528تغییر در متغیر عملکرد مدیران ایران خودرو ایجاد میشود ،ضریب تعیین نیز  0/673میباشد که نشان دهنادهی تااثیر
مدیریت نیروی انسانی بر عملکرد مدیران ایران خودرو میباشد .بدین ترتیب بدین ترتیب با اطمینان  %95میتاوان گفات کاه
فرضیه فرعی دوم پژوهش ،مبنی بر اینکه مدیریت نیروی انسانی بر عملکرد مادیران ایاران خاودرو تااثیر دارد ،تاییاد میشاود.
همچنین این یافتهها همسو با نتاایج پژوهشهاای نجاف آباادی و همکااران ( ،)1392الاوانی و همکااران ( ،)1393طیاب نیاا
( ،)1392صرافیزاده ( ،)1391الودن و همکاران ( ،)2010فییای و همکااران ( ،)1384مقدسای ( ،)1383رضااییان ( )1391و
اعرابی و همکاران ( )1389میباشد .دراین پژوهش ،چگاونگی یاک کاساه کاردن اطالعاات و تبادیل آنهاا بارای اساتفاده در
تصمیمگیری سازمانی در مورد ترجیحات و وفاداری مشتریان ،الگوهای خرید ،عملکرد سازمانهای ذینفع و پیشبینیهای مالی
و موجودی منابع با استفاده از سیستمهای هوش تجاری و سیستمهای اطالعات مدیریت ،در شرکت ایران خودرو مورد بررسی
قرار گرفته است .نتیجه این پژوهش نشان داد که سطح باالی کمی و کیفی اطالعات برای مدیران ،امنیات اطالعاات ،مادیریت
نیروی انسانی ،کاهش هزینهها ،بهبود ارتباطات سازمانی ،افزایش رضایتمندی مشتریان ،پاسخ سریع به تغییارات محیطای باا
توجه به کاهش زمان الزم برای واکنش به آنها ،فهم رفتار فردی مشتری ،کاهش ریسک و افزایش سهم بازار از مزیتهای مهم
کاربرد سیستمهای هوش تجاری و سیستمهای اطالعاتی مدیریت است.
نمایندگیهای شرکت ایران خاودرو در عرصاه باازار خاودرو در کشاور ،باه منظاور تواناایی رقابات در باازار و افازایش ساطح
رضایتمندی مشتریان ،تسهیل در فرایند تصمیمگیری ،تشخیص زود هنگام تهدیدات و شناسایی فرصتهای محیطی نیااز باه
اثربخش بودن سیستم هوش تجاری دارد تا بتواند اطالعات سازمانی را یکپارچه و منسجم کرده و این امکان را به سازمان بدهد
تا با به کارگیری این اقدامات از مزیت رقابتی و پیشرو بودن استفاده نماید و اثربخش بودن سیستم هوش تجاری ضمن برقراری
این اهداف موجب میشود سطح آگاهی سازمان نیز افزایش یابد و گزارشات تحلیلی و چند بعدی را نیز که از نیازهاای اساسای
شرکت به شمار میرود ،در مدت زمان کوتاهی در اختیار مدیران قرار گیرد.
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پیشنهادات تحقیق
-1نمایندگیهای ایران خودرو به دلیل ماهیت کمی بودن عملکردشان ،میتوانناد از دادههاا و اطالعاات نای خاود در حاوزه
مشتریان ،بازار ،محصوالت و یره نهایت استفاده را بکنند ،بنابراین ضرورت دارد با طراحی ساامانه هاوش تجااری باا تکیاه بار
مدیریت متمرکز شرکت ایران خودرو ،دادههای خام را به اطالعات و دانش تبدیل کرده و فیای تصمیمگیری را بارای مادیران
تسهیل کنند.
 -2هم چنین الزم است نمایندگیهای ایران خودرو ،در فیای رقابتی سنگین امروزی که در آن قرار دارناد از طریاق ایجااد و
توسعه واحدهایی همچون معرفی محصول ،توسعه بازار و یره فعالیتهای رقبا را رصد کرده و همواره از این اطالعات در جهت
بازارسازی محصوالت و خدمات خود استفاده کنند.
 -3میاف بر این باید نمایندگیهای ایران خودرو با راهبرد هوش تجاری ،نسبت به منطق کسب و کاری خود تجدید نظر کنند
و صرفاً خروجی محور نباشند ،یعنی فقط به تجهیز و تخصیص منابع فکر نکنند .آنها باید با توسعه ورودیهای خود یعنی خلق
و توسعه دانش نسبت به شناسایی ترجیحات مشتری و رفع نیازهای آنها کیفیتر عمل کنند.
 -4فراهم کردن فیایی برای اعطای فرصت بیشتر به مدیران نمایندگیهای ایران خودرو در جهات گساترش هاوش تجااری و
مولفههای آن و نیز سیستمهای اطالعاتی مدیریت و مولفههای آن.

منابع
 -1احسانی فرد  ،محمد(،)1393مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
 -2اردکانی ،ه (  ،) 1397بررسی و استخراج تأثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع در حفظ مزیتت رقتابتی شترکت بتا استتفاده از
تکنیک دیماتل ،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ،قم ،دانشگاه پیام نور.
 -3جلیلوند زهرا ،)1394(،بررسی تاثیر ابعاد بازارگرایی بر استراتژیهای رقتابتی و عملکترد ستازمانی (متورد مطالعته :مهرگتان
ماشین ایرانیان (پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد  ،واحد بوئین زهرا ،دانشکده علوم انستانی ،رشتته متدیریت بازرگتانی،
استاد راهنما؛ طیبه فراهانی.
 -4حاجی پور شوشتری ،د .و آذر ،م ،)1397(،بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد ستازمانی از نظتر متدیران و
کارکنان.29- .فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،دوره ، 3شماره ، 7صفحات. 19
 -5دایی چینی ،ح ،دهقانی سریزدی محمد ، ) 1397(،بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین بتر مزیتت رقتابتی شترکت
انتقال گاز اهواز ،سومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع ،تهران ،گروه پژوهشی بوعلی.
 -6اعرابی،سید محمد و پیرمراد  ،حمید رضا (  ، ) 1389راهبرد هتای رهبتری متخصصتان در بختش تحقیتو و توستعه،مجله
مطالعات مدیریت و بهبود تحول  ،دوره ،17شماره ،61صفحه 65-1
-7موسی خانی  ،م؛ سوادکوهی،ر (  ، ) 1386پیش بینی عملکرد ادراک شده کارکنان با استفاده از مؤلفه های هوش سازمانی
در شرکت توزیع برق استان اصفهان دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی1
-8رکاوندی ,محمد مالح و محمد جعفر تارخ ،1397 ،کاربرد هوش تجاری در پیش بینی قیمت خودروهای ساخت داختل بتا
استفاده از سیستم های فازی عصبی ،چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پتردازش داده هتای بتزرت ،تبریتز ،دانشتگاه
شهید مدنی آذربایجان
 -9طالبی نجف آبادی،عبدالحسین  ،طالبی  ،علی (  ، ) 1392تأثیر سازوکارهای حاکمیتت شترکتی بتر عملکترد شترکت هتای
عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره  ،13شماره  ،50تابستان  ،1395صفحه 9-
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 تحلیل راهبردهای مدیریت منتابع انستانی در ستازمانها بتا رویکترد، ) 1393 (  مجتبی، سید مهدی؛ رئیس صفری،الوانی-10
 تتا1  از-  صفحه24(/ISC پژوهشی- علمی18  شماره- 1393 پژوهش های مدیریت منابع انسانی » زمستان: فناوری ؛ مجله
) 24
 پتژوهش هتا، ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران،)1392 (  وحید،  مهربانی، علی، طیب نیا-11
68  شماره1392 و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم زمستان
دوره،  بررستی تتأثیر اتوماستیون اداری بتر کتارایی، )1391 (  کتاوه،  سارا و تیمورنژاد،  شیخ بکلو،  اصغر، صرافی زاده-12
53-  صفحه،1391  تابستان،9  شماره،1391
 تحلیلتی: مدیریت ارتباط با مشتری و رضتایت مشتتریان،)1384(وهاب،ابوالفضل و خلیلی شجاعی، کزازی، کامران،فیضی-13
105-  صفحه،1387  بهار،57  شماره،15 براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) دوره
 کاربردهای فناوری اطالعات در مهندسی مجدد فرایند کستب و کتار دوره، ) 1383 (  کامران،  فیضی،  علیرضا، مقدسی-14
49-70  صفحه،1383  تابستان،5  شماره،2
 متدلی میتان ستطحی بترای تبیتین، )1391(  مرتضی، اکبر؛ سلطانی، عباس علی؛ عالم تبریز، علی؛ حاجی کریمی،رضائیان-15
: ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری بتا تعهتد ستازمانی؛ مطالعته متوردی،ارتباط ادراک از حمایت سازمانی
/ISC پژوهشی- علمی12  شماره-1391 اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران ؛ اندیشه مدیریت راهبردی » پاییز و زمستان
) 200  تا177  از-  صفحه24(

"بررسی کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری به عنوان، )1389(عسکر،هاشمی،حمیدرضا،کردلویی، وحیدرضا، میرابی-16
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