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 چکیده

 مدلسااز   از اساتااد   باا  دانش تسهیم میانجی نقش با سازمانی برتعالی استراتژیک اتحاد تاثیر بررسی موضوع با پژوهش این
 شاد   طرح فرعی فرضیه وشش اصلی فرضیه یک منظور این برا . است پذیرفته انجام تبریز ملی بانک در ساختار  معادالت
 ساازمانی  تعاالی  و باشاد  مای  دانش تسهیم و استراتژیک اتحاد متغیرها  شامل پژوهش مستقل متغییر پژوهش این در. است
 این آمار  جامعه. شود می محسوب کاربرد  تحقیقات نوع از، هدف اساس بر تحقیق این. باشد می پژوهش این وابسته متغیر
 حجم تعیین منظور به. است گردید  تعیین نار 054 حدود آنها تعداد که باشد می تبریز ملی بانک در صای پرسنل کلیه تحقیق
 روش ایان  اسااس  بار   که است گردید  استااد  ساختار  معادالت ساز  مدل ها  تحلیل در گیر  نمونه روش از نیز نمونه
 است شد  استااد  استاندارد پرسشنامه سه از اطالعات آور  جمع منظور به. است شد  تعیین نار 074 مطالعه مورد نمونه حجم
 دراین. باشد می 45801، 45905، 45951 برابر ترتیب به دانش تسهیم، سازمانی تعالی، اتحاداستراتژیک ها  پرسشنامه پایایی و

 آماار  مختلا   ها  روش از   Lisrel 8.5و Spss 25 افزارها  نرم در ها فرضیه وآزمون ها داد  تحلیل تجزیه برا  پژوهش
 اساتراتژیک  اتحااد  هاا  سااز   کاه  دهد می نشان ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج و است شد  استااد  استنباطی و توصیای

 تسهیم میانجی نقش با( مشارکت موفقیت و جذب ظرفیت، اتحاد شرکا  روابط، اتحاد نوع، اتحاد ساختار ،شرکاء فنی ظرفیت)
 .دارند تاثیر تبریز کالنشهر شعب ملی بانک مجموعه در سازمانی تعالی بر دانش

 تسهیم دانش.، تسهیم دانش ،اتحاد استراتژیک: واژگان کلیدی

 

 همقدم
 محصوالت و خدمات کیای سطح ارتقا  جهت سرآمد  ها  شاخص ساز  پیاد  و انتخاب دنبال به ها سازمان اغلب امروز 
 بلکه، شود می رشد موجب تنها نه تعالی حوز  به ورود که دانند می و باشند می ذیناعان کلیه برا  ارزش خلق درنهایت و خود
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 راحیاات  ساازمانها  تواناد  می تعالی سو  به حرکت و ها دگرگونی ساز  روان و پذیرش(. 1390، اسد ) آنهاست بقا  عامل
 که ا  گونه به، دانست آن مختل  ابعاد تمامی در سازمان یک سطح ارتقا  و رشد توان می را  سازمانی تعالی. ببخشد مجدد

 فرهی) یابد افزایش مدت بلند در سازمان موفقیت احتمال، آنها بین تعادل ایجاد و ناعان ذ  کلیه مطلوب رضایتمند  کسب با
 از عبارتناد  ساازمان  ذیناعاان . نماید برآورد  را سازمان ذیناعان کلیه رضایت بتواند که است سرآمد سازمانی لذا (.1388، یزد 

 متضرر آن ضرر از و منتاع سازمان سود از که سازمانهایی و افراد کلیه و تجار  شرکا ، سهامداران، جامعه، مشتریان، کارکنان
 در هاا  آن کنتارل  بارا   پیوساته  وقوع به تحوالت و تغییر درک و شناخت، ها سازمان اصلی   دغدغه، امروز  لذا گردند می

 .کنند حاظ زمان درگذر را خود سرآمد  همچنان، سازمانی تعالی به دستیابی ضمن بتوانند تا است مطلوب جهت
 در حرکات  و حیاات  اداماه  بارا   ها بنگا  دهد می نشان، سازمانی دیدگا  دقیق مالحظه و موفق ها  بنگا  تاریخچه بررسی
 اتحادها  سازمانی ارتباطات، بین این در. هستند دانش کسب و خود اطراف محیط با مؤثر ارتباطات ایجاد به ناچار  تعالی مسیر

 اهداف راستا  در همکارانه ها  فعالیت آن طی و گیرند می شکل بازار ساد  تبادالت ورا  که دهد می شکل را  استراتژیک
 هدف با استراتژیک اتحادها ، معموال. پذیرد می صورت پذیر توجیه زمانی باز  یک در و مورد  غیر صورت به شرکا مشترک
 دستیابی و جدید بازارها  به ورود، فناور  توسعه ریسک و  هزینه تسهیم، مکمل و کمیاب ها  توانمند  و منابع به دستیابی

 ارتقااء  جهات  باه  سازمان در استراتژیک ها ¬اتحاد از استااد ، امروز . گیرند می شکل یادگیر  و مقیاس از ناشی مزیت به
 بنگا  اکثر رقابتی استراتژ  بنا  سنگ به استراتژیک اتحادها (. 0418، ادور و گیلمور) نیست جدید  پدید ، رقابتی موقیعت

، همکااران  و هریارو ) نداشاتند  تحقق امکان، اتحاد وجود بدون که کند می اهدافی کسب به قادر را آنها و است شد  تبدیل ها
 دیدگا  از و است گرفته قرار سازمان و مدیریت حوز  اندیشمندان توجه مورد افزون روز بطور، استراتژیک اتحاد ماهوم(. 0418
 و یاناگ ) نمود بررسی را آن توان می... و سیاسی علوم، شناسی انسان، شناسی جامعه، سازمانی مطالعات از اعم مختلای ها 

 گاذار   سارمایه  راساتا   در شارکت  دو باین  همکار  قرارداد یک به ها بنگا  و ها سازمان مورد در اتحاد(. 0411 ،همکاران
 محادودیت  باه  دادن پاسا   برا  حال عین در و توسعه حال در بازار یک به ورود هدف جهت در آن از که دارد اشار  مشترک
 .شود می استااد  کار و کسب محیط ها 
 در با را منابع بهینه تخصیص، بانکی منابع نسبی استقالل و کشور داخل در مالی موسسات ها  فعالیت پراکندگی به توجه با لذا
 شاراکت  عملکارد   و روابطی ها  ریسک، ساختار  جریان این. داد خواهد ارائه مکمل منابع افزاییهم مالحظات گرفتن نظر

 موفقیات . کارد  خواهد مدیریت را شراکت یک در درگیر ها  شرکت بین طلبانه فرصت ها  رفتار و نمود  کنترل را استراتژیک
 جساتجو   و ضع  و قوت نقاط بررسی، ارشد مدیریت حمایت همچون متعدد  عوامل به توجه گرو در داخلی مالی موسسات
 هاا   رفتاار  از پرهیز و جانبه یک تعهدات طریق از ساز  اعتماد، شراکت از شریک هر واقعی انتظارات از آگاهی، مکمل منابع
 (.0447 ،هافمن) یابد می ارتباط طلبانه فرصت

 قدرتمناد  بار  عاالو   سازمانی تعالی مسیر در حرکت جهت کشور داخل مالی موسسات کالن مدیریت عرصه در دیگر سو  از
 باه  و  داناش  تسهیم، ها شراکت کلی شبکه تراکم سطح و ها شراکت سایر قبال در شرکاء نسبی تعهد، شرکاء بین رابطه کردن
 دست جهت مسیر این در لذا(. 0444، استوارت و 0445، بل و زهیر) بود خواهد موثر نیز آن توانمند  و منابع گذاشتن اشتراک
 از یکای  داناش  تساهیم . هسات  نیااز  ساازمانی  دانش اثربخش مدیریت به سازمانی بهتر عملکرد و سازمانی سرآمد  به یابی

 داناش  تساهیم  و انتقال(.  0411،همکاران و گاند ) است ها سازمان در دانش اثربخش مدیریت راستا  در اقدامات مهمترین
 بین دانش انتقال معنی به هم و باشد کارکنان از خاصی گرو  بین دانش توزیع متمرکز و مستقیم فرایند معنی به تواند می هم
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 در ها هزینه کاهش به سازمان اعضا  بین مؤثر دانش تسهیم(. 0414 ،فورد و الم) باشد کار  گروها  یا و ها تیم درون افراد
 خود مشکالت و مسائل حل رادر سازمان و شد  منجر سازمان داخل در کار  ها  روش بهترین انتشار تضمین و دانش تولید
 خدمات و تولیدات رشد بر، خود ها  مهارت و ها تجربه، دانش تبادل در افراد قدرت. کند می توانمند نوآور  تر مهم ازهمه و

 عملکارد  تواناد  می که است فرد  قابلیت نوعی و کند می تسهیل را سازمانی تغییرات از وسیعی دامنه و افزاید می آنها جدید
 انتقال و شد  تسهیم مختل  ها  سازمان میان یا درسازمان دائم طور به دانش(. 0410 ،چنگ و چن) بخشد بهبود را سازمانی

 .کرد مدیریت را فرایندها تمامی بتوان آنکه بدون ،یابد می
 اشتراک(. 0448 ،رنزل) شود می قلمداد خدمات یا تولید در نوآور  توسعة نیاز پیش، دانش و استراتژیک در اشتراک، رو این از

 سازمان به نوآورانه ها  استراتژ  و فعالیتها بروز و افزود  ارزش ایجاد، ها قابلیت، ها مهارت توسعة به که حیث این از، دانش
 باه  دسترسای  همچون منافعی که حیث این از نیز استراتژیک اتحاد و است بسیار  اهمیت حائز سازمان برا  ،کند می کمک
، هاا  ساازمان  یاادگیر   تاوان  افزایش به منجر و آورند می ارمغان به را جدید بازارها  و ها فناور ، مکمل منابع، نوین دانش

 مای  ریسک تسهیم و ارزش زنجیر  مختل  ها  فعالیت سپار  برون، مقیاس از ناشی جویی صرفه از استااد  امکان برقرار 
 حاائز  رسااند  مای  یار ( سازمانی سرامد  به رسیدن) خود اهداف به رسیدن در را سازمان و( 0443 ،اولسن و چاسوس) گردد
 قادرناد  آیاا  کاه  اسات  داناش  تساهیم  و استراتژیک اتحاد ها  شاخص تاثیر تعیین پژوهش این از هدف لذا. باشد می اهمیت
 تبریاز  کالنشاهر  شاعب  ملی بانک مجموعه در ها سازمان سرآمد  تحقق به منجر و داشته سازمان تعالی بر را تأثیر بیشترین
 تحقیقاات  بار  مبتنای  و منساجم  پژوهشی رویکرد یک از مند  بهر  با تا شد خواهد سعی ،پژوهش دراین که ؟ خیر یا  شوند
 شاعب  ملای  باناک  مجموعه در دانش تسهیم میانجی نقش با سازمانی تعالی بر استراتژیک اتحاد فرایندها  اثر نحو ، پیشین

 .گیرد قرار بررسی مورد  تبریز کالنشهر
 

 وهشپیشینه تجربی پژ
بررسی نقش میانجی تسهیم داناش در رابطاة باین سارمایة فکار  و ناوآور        در پژوهشی به ( 1397و همکارانش ) کرم پور
 ها  شرکت سازمانی نوآور  بر دانش تسهیم و فکر  تأثیر سرمایة بررسی حاضر پژوهش در اصلی هدفپرداختند. سازمانی 

 این .گذارد می تأثیر مثبتی مانی ساز نوآور  بر دانش تسهیم که است آن از حاکی پژوهش این ها  یافته .است افزار  نرم

  .دارد هماهنگی (0448) هسو ها  یافته با یافته

)مدیریت دانش( بار تعاالی ساازمانی     بررسی نقش مدیریت فناور  اطالعات پژوهشی بهدر  (1390) صااپور و صیاد  بابایی،
حاضر توصیای پیمایشی است. جامعه آمار  تحقیق کلیه کارکنان شعبات روش پژوهش پرداختند. )مطالعه مورد : بانک سینا( 

ابزار اصلی گردآور  اطالعات دراین پژوهش پرسشنامه مدیریت دانش با میزان پایایی  .بانک سینا دایر در شهر تهران می باشد
از آزمونها  همبستگی و تحلیال   می باشد. به منظور بررسی فرضیات 4/85و پرسشنامه تعالی سازمانی با میزان پایایی  4/89

نتایج کلی پژوهش مبین آن است که بین خلق دانش و تعالی سازمانی استااد  شد  است.  SPSS واریانس در محیط نرم افزار
رابطه معنی دار وجود دارد، بین حاظ و نگهدار  دانش و مدل تعالی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد؛ بین تسهیم داناش و  

 .لی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد و بین کاربرد دانش و مدل تعالی سازمانی رابطه معنی دار وجود داردمدل تعا

در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیر ، نوآور  و عملکارد ساازمانی    (1390و همکارانش ) کشاورز 
یابی به عملکرد بهتر سازمانی و  ر برابر تغییرات گسترد  در آیند  و دستها  امروز  برا  آمادگی دسازمان بیان داشته اند که
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ترین اقدامات در راستا  مدیریت  کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم
عملکرد ساازمانی را بررسای کارد      ها است. این پژوهش، تأثیر تسهیم دانش بر یادگیر ، نوآور  و اثربخش دانش در سازمان

طور مستقیم بر عملکارد   کند تسهیم دانش به شد  است که فرض می  است. بر مبنا  مرور مبانی نظر  موضوع، مدلی استااد 
شود. ایان   طور غیرمستقیم از طریق یادگیر  و نوآور  سازمانی باعث بهبود عملکرد سازمان می سازمانی تأثیر مثبت دارد و به

ار مدیران، مهندسان و کارشناساان شارکت آب و   ن 044هایی که با استااد  از پرسشنامه از جامعه آمار  مرکب از  ا داد مدل ب
ها، از روش  ها و آزمون فرضیه وتحلیل داد  آور  شد، آزمون گردید. برا  تجزیه نار  جمع 304و نمونه آمار   فاضالب مشهد

ها  پژوهش نشان داد که تساهیم داناش بار یاادگیر ، ناوآور  و عملکارد        یافتهساختار  استااد  شد.  تساز  معادال مدل
تر  بار   سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتر  بر عملکرد مالی و تسهیم دانش نهان تأثیر قو 

 .عملکرد عملیاتی دارد

نقش اتحادها  استراتژیک مرز  و متمرکز کاردن تصامیمات تخصصای در ارتقااء      پژوهشیدر  (0418)  1هریرو و همکاران
 0نوآور  در خدمات  در

MMNE   می توانناد باا    که آیا شرکت ها  چند ملیتی ساخت را بررسی کردند. سوال این استها
بهترین خدمات را بدست  ارائه و یا بین المللی کردن عملکرد خدمات خود، همکار  شرکت ها  خدماتی بازرگانی دانش محور

تصمیمات مدیریت منابع انسانی را به عنوان مکانیسم سازمانی برا  غلبه بر شکست اتحاد بین پژوهش عالو  بر این در  .آورند
  085داد  هاا  تحقیاق اولیاه شاامل پاسا  هاا  نظرسانجی کاه از          .دنواحدها  تولید و خدمات، مورد تحلیل قرارمی ده

MMNE  هسات کاه نتاایج نشاان مای دهاد اتحادهاا          باشاد  در همکار  با یک شریک صنعتی مای جمع آور  شد  و
 .استراتژیک بین المللی و متمرکز کردن تصمیم گیر  ها  تخصصی برا  ارتقاء نوآور  محصول و خدمات ضرور  است

 پرداختند. ایشان برجستهساله اتحاد استراتژیک در مجالت مدیریت  00بررسی پژوهشی به ( در 0411) 3گومز، بارنس و محمود
مجله علمی اصلی مدیریت در زمینه ائتالف استراتژیک منتشر شد  اند را مورد مطالعه قرار  در 0410تا  1994مقاله که از  845

( ناام مجلاه، ناوع مقالاه )ماهاومی،      1داد  اند. و با استااد  از روش تحلیل محتواء فراوانی مقاالت منتشر  را از شش منظار ) 
( طراحای  3( تعداد مولاان، کشورها، دانشاگا  هاا و رشاته تخصصای مولااان )     0روش شناسی و سایر( و سال انتشار )تجربی، 
( حوز  مضمونی تحقیق مشخص می کند. تحقیق نشان داد  است 1( روش تحقیق و )5( دامنه جغرافیایی تحقیق، )0تحقیق، )

تالف استراتژیک نوشته شد  رو به افزایش بود  است. بخش بزرگی که در دور  مورد بررسی تعداد مقاله هایی که در موضوع ائ
از مقاالت جنبه تجربی دارند و مقاله هایی که مبتنی بر داد  ها  آمار  بود  و روابط بین متغیرها را بررسی کارد  اناد رو باه    

  از احتماالت در نمونه گیر  افزایش افزایش بود  است. در طول زمان، انداز  نمونه ها بزرگتر و نرخ پاس  بیشتر شد  و استااد
یافته است. گرچه اغلب مقاالت را محققانی از یک کشور تهیه کرد  و موضوع بیشتر آنها شرکت ها  آمریکا  شامالی باود    
 -است، در طول زمان تنوع حوز  ها  مضمونی بیشتر شد  و در سال ها  اخیر تعداد مقاله هایی که مربوط به مدیریت باین  

 و سایر جنبه ها  انسانی ائتالف استراتژیک اند رو به افزایش بود  است.  فرهنگی
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 سی پژوهششنا روش

 تحقیق این همچنین. است کاربرد  تحقیقات نوع از شد  تعیین اهداف و بررسی مورد موضوع ماهیت لحاظ به حاضر تحقیق
. اسات  برخوردار موضوع این با متناسب خاص ها  قابلیت از که باشد می توصیای تحقیقات نوع از کار انجام ماهیت اساس بر
 باه  همچناین . شاد   اساتااد   ا  کتابخانه مطالعات از تحقیقات پیشینه و نظر  مبانی تدوین و تهیه منظور به تحقیق این در

 باه  پاسا   منظاور  باه . آماد  بعمل گیر  بهر  میدانی روش از تحقیق سئواالت مورد در اطالعات و ها داد  آور  جمع منظور
 SPSS رافزا نرم محیط در کرونباخ آلاا  آزمون از پایایی تائیدبرا  . شد استااد  ساخته محقق پرسشنامه از پژوهش سواالت
 .گردید استااد  فرضیات آزمون جهت  lisrel افزار نرم ازآمد و در نهایت  عمل به استااد 

 
 های پژوهش یهفرض

 شعب ملی بانک مجموعه در سازمانی تعالی بر دانش تسهیم میانجی نقش با استراتژیک اتحاد ها ساز  فرضیه اصلی پژوهش:
 .دارند تاثیر تبریز کالنشهر

 فرضیه ها  فرعی پژوهش:
 باناک  مجموعاه  در سازمانی تعالی بر دانش تسهیم میانجی نقش با استراتژیک اتحاد  ساز  عنوان به شرکاء فنی ظرفیت -1

 ؛دارد تاثیر  تبریز کالنشهر شعب ملی
 ملای  باناک  مجموعاه  در سازمانی تعالی بر دانش تسهیم میانجی نقش با استراتژیک اتحاد  ساز  عنوان به اتحاد ساختار -0

 ؛دارد تاثیر  تبریز کالنشهر شعب
 شعب ملی بانک مجموعه در سازمانی تعالی بر دانش تسهیم میانجی نقش با استراتژیک اتحاد  ساز  عنوان به اتحاد نوع -3

 ؛دارد تاثیر  تبریز کالنشهر
 باناک  مجموعه در سازمانی تعالی بر دانش تسهیم میانجی نقش با استراتژیک اتحاد  ساز  عنوان به اتحاد شرکا  روابط -0

 ؛دارد تاثیر  تبریز کالنشهر شعب ملی
 ملای  باناک  مجموعه در سازمانی تعالی بر دانش تسهیم میانجی نقش با استراتژیک اتحاد  ساز  عنوان به جذب ظرفیت -5

 ؛دارد تاثیر  تبریز کالنشهر شعب
 باناک  مجموعاه  در ساازمانی  تعالی بر دانش تسهیم میانجی نقش با استراتژیک اتحاد  ساز  عنوان به مشارکت موفقیت -1

 ؛دارد تاثیر  تبریز کالنشهر شعب ملی
 

 جامعه آماری و نمونه آماری

 یاا  یاک  دارا ( ا منطقه یا جهانی) مشخص جغرافیایی مقیاس یک در که افراد  و عناصر کلیه از است عبارت آمار  جامعه
 بار  و شد  تشکیل تبریز شهر سطح در ملی بانک شعب سرپرستان و کارکنان از که در این پژوهش. باشند مشترک صات چند

 . باشد می نار 540 برابر تقریبا پژوهش موضوع به آشنا سرپرستان و کارکنان تعداد بانک ملی، شعبه 70 تعداد از آمار اساس

 ایان  بطوریکاه ، شاود می انتخاب بزرگتر ا جامعه یا گرو  یک، قسمت یک از که هانشانه از ا مجموعه از است عبارت نمونه
 کاه  هساتند  اعضاایی  آمار  جامعه کلی طور به. است بزرگتر جامعه یا گرو ، قسمت آن ها ویژگی و تکیای معرف مجموعه
 طریق از نمونه حجم تعیین با حاضر پژوهش آمار  نمونه. شودمی داد  تعمیم آنها به نتیجه و شودمی انتخاب آنها بین از نمونه
 صاورت  مانظم  و سیستماتیک نوع از و تصادفی گیر  نمونه از استااد  با که شد  محاسبه نار 017 مورگان و کرجسی جدول
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 .گیرد می
 

 متغیرها و جمع آوری داده هانحوه اندازه گیری 

دهد. چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح آور  اطالعات تشکیل مییکی از اصلی ترین بخشها  هر کار پژوهش را جمع
 روشها با سرعت و دقت خاوبی انجاام خواهاد شاد. در تحقیاق حاضار       گیر  داد صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه

ا ، جساتجو در اینترنات، مطالعاة مقااالت، کتاب، مجاالت،        نیاز در مرحلة تدوین ادبیات؛ کتابخاناه گردآور  اطالعات مورد 
ات موضاوع و  یمطالعه ادب  ا  عمدتاً براو کتابخانه  از روش مطالعه نظر .می باشدعلمی معتبر ها  و سایر پایگا ها پایاننامه
جااد  یا  ز بارا یا ق وجاود داشاته و ن  یه راجع به موضوع مورد تحقهایی کدگا ین، مطالعات و دیق و همچنینه تحقیشیپ یبررس

و  یا  شامل: کتب، مجاالت هاتگا  با مراجعه به منابع کتابخانه اموضوع انتخاب شد  است. لذ یمناسب جهت بررس یچارچوب
نارها و یمرتبط، سم یقیها  تحقو رساله یلیها  تحصان نامهی، پایو پژوهش یقاتیها، انتشارات مراکز تحقماهنامه، فصل نامه

قارار خواهاد    یو بررسا  لعاه ات موضوع مورد مطایک و ادبیاطالعات، بخش تئور یکیها  الکترونگا یها جستجو در پاشیهما
 گرفت.

 تحقیاق  متغیرهاا   حاول  کاه  مکتاوب  سواالتی مجموعه بصورت که بود خواهد پرسشنامه طریق از تحقیق ابزارانداز  گیر 
لذا در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه استاندارد جهت جمع آور  اطالعاات مرباوط باه    . شد خواهد استااد  است شد  تدوین

 متغیرها  پژوهش استااد  به عمل خواهد آمد
 ،شارکاء  یفن تیظرف) مولاه شش ( که شامل1393) اتحاد استراتژیک از پرسشنامه اتحاد استراتژیک سعید ابویی سنجش  برا

 ساواالت  .اساتااد  خواهاد شاد    ( مای باشاد  مشاارکت  تیا موفق، جذب تیظرف، اتحاد  شرکا روابط، اتحاد نوع، اتحاد ساختار
  .می شود گذار  نمر ( 1 نمر  کم خیلی تا 5 نمر  زیاد خیلی) ا  گزینه پنج لیکرت طی  براساس پرسشنامه

ساوال در   08شد  است و دارا  استاندارد تعالی سازمانی که  توسط دمینگ طراحی  برا  سنجش تعالی سازمانی از پرسشنامه
 (.1393، استااد  خواهد شد )عسگر  بعد می باشد 0

دانش  میدو مؤلاه تسه  استااد  شد  که دارا (0413یان یو ) پرسشنامه استاندارد تسهیم دانشدانش از  میسنجش تسه  برا
سوالی یاان   1رسی آن از پرسشنامه در این تحقیق تسهیم دانش متغیر  است که برا  بر دانش آشکار است. میو تسه یضمن
 (  با مقیاس فاصله ا  طی  لیکرت استااد  شد  است.0413یو )
 

 گیریپایایی ابزار اندازه
-گیر  است که به دقت، اعتماد پذیر ، ثبات و تکرارپذیر  نتایج آزمون اشار  مای قابلیت اطمینان یا پایایی یک وسیله انداز 

تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر باراجرا رو  تعداد  نمونه نتایج مختلای بدسات بدهاد آن   کند. یک آزمون باید پایا باشد 
گیر  در شرایط یکسان تاا چاه اناداز  نتاایج     نامه با این امر سرو کار دارد که ابزار انداز آزمون پایا نخواهد بود. پایایی پرسش

نامه در شرایط مختل  توزیع شود و نتاایج یکساانی را ارائاه کناد     دهد. به عبارت دیگر چنانچه یک پرسشیکسانی بدست می
دارا  پایایی باال خواهد بود. در پژوهش حاضر به منظور سنجش پایایی ابزار ها  تحقیق از ضریب آلااا  کرونبااخ اساتااد     

 ه پرسشنامه به قرار زیر می باشد:خواهد شد.که مقدار آلاا  بدست امد  برا  س
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 های پژوهشمقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر(: 6) جدول

 آلاا  کرونباخ کل پرسشنامهمقدار ضریب  متغیر

 45951 اتحاد استراتژیک

 45905 تعالی سازمانی

دانش میتسه  45801 

 

 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان :(2جدول )

  فراوانی درصد

 مرد 171 1353
 جنسیت

 زن 99 3157

 سال   08تا  00 59 0159

 سال 30تا 08 101 0058 سن

 سال30باال   89 33

 کارشناسی 51 1859

 کارشناسی ارشد  131 5450 میزان تحصیالت

 دکتر  80 3450

 سال 0-1 74 0559

 سال 0-8 98 3151 سابقه خدمت

 سال 8از   بیشتر 140 3758

 

 

 کیاتحاد استراتژمدل اندازه گیری 

در حالت استاندارد و معنادار  را نشان می دهد. همان طور  کیاتحاد استراتژنمودارهایی که در بخش زیر آورد  ایم مدل ابعاد 
 که این نمودارها نشان می دهد، عضویت کلیه عوامل بررسی شد  در این متغیر تایید شد  است.
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 با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت استاندارد کیاتحاد استراتژمدل اندازه گیری ابعاد  :(6) نمودار 

 
 تحلیل عاملی در حالت معنی داری با استفاده از کیاتحاد استراتژمدل اندازه گیری ابعاد  (:2)نمودار 
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 مدل اندازه گیری تعالی سازمانی
در حالت استاندارد و معنادار  را نشان می دهد. همان طور که  سازمانی یتعال ابعادنمودارهایی که در بخش زیر آورد  ایم مدل 

 این نمودارها نشان می دهد، عضویت کلیه عوامل بررسی شد  در این متغیر تایید شد  است.

 
 تحلیل عاملی در حالت استاندارد زبا استفاده ا سازمانی یتعالمدل اندازه گیری ابعاد (: 3نمودار )

 

 تحلیل عاملی در حالت معنی داری بعاد تعالی سازمانی با استفاده ازمدل اندازه گیری ا (:4) نمودار

 دانش میتسه اندازه گیریمدل 
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در حالت استاندارد و معنادار  را نشان می دهد. همان طور که  دانش میتسهنمودارهایی که در بخش زیر آورد  ایم مدل ابعاد 
 این نمودارها نشان می دهد، عضویت کلیه عوامل بررسی شد  در این متغیر تایید شد  است.

 
 تحلیل عاملی در حالت استاندارد با استفاده از دانش میتسهمدل اندازه گیری ابعاد  :(5) نمودار

 
 تحلیل عاملی در حالت معنی داری با استفاده از دانش میتسهمدل اندازه گیری ابعاد  :(1) نمودار

 
 آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی

پس از تعیین مدل ها  انداز  گیر  به منظور ارزیابی مدل ماهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عادم وجاود   
غیرها  تحقیق و بررسی تناسب داد  ها  مشاهد  شد  با مدل ماهومی تحقیق، فرضیه هاا  تحقیاق باا    رابطه علی میان مت

 استااد  از مدل معادالت ساختار  نیز آزمون شدند. نتایج آزمون فرضیه ها در نمودار منعکس شد  اند.
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 اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد :(7)نمودار

 
 اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی داری  :(8نمودار )
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 شاخص های برازندگی مدل مفهومی تحقیق :(3جدول )

 حد قابل قبول مقدار شاخص

RMSEA 45407  برازش خوب مدل 94/4کمتر از 

df

2 0515  به یک نزدیکتر باشد، برازش قابل قبولمی تواند بزرگتر از یک باشد ولی هر چقدر این مقدار 

RMR 0 45439  برازش قابل قبول مدل 45/4کمتر از 

GFI 4590  برازش قابل قبول 9/4بین صار و یک و بزرگتر از 

CFI 4590  برازش قابل قبول 9/4بین صار و یک و بزرگتر از 

IFI 
 برازش خوب 7/4بزرگتر از برازش قابل قبول و  9/4بین صار و یک و بزرگتر از  4590 5

NFI 
 مقدار به یک نزدیکتر باشد، برازش قابل قبول 4594 1

 نتیجه بدست آمده از تحلیل آماری

-همانطور که در قسمت قبلی ثابت کردیم، از آنجایی که توزیاع ماا نرماال تشاخیص داد  شاد )نتاایج آزماون کولماوگروف        
اسمیرنوف( با استااد  از نرم افزار لیزرل، همبستگی متغیرها آزمون شد  است. برا  بررسی رابطه علی بین متغیرها  مستقل و 

ستااد  شاد  اسات. تحلیال مسایر در ایان پاژوهش باا اساتااد  از نارم افازار           وابسته و تایید کل مدل از روش تحلیل مسیر ا
LISREL8.5       انجام شد  است. نتایج حاصل از خروجی ها  لیزرل نشان می دهد که نسبت مجاذور کاا  باه درجاه آزاد

عنادار  و نتاایج  کمتر از سه است و سایر شاخص ها  برازندگی برازش مدل را مورد تایید قرار می دهند. جدول زیر ضریب م
 فرضیه ها  مطرح شد  را به طور خالصه نشان می دهد.

 
نتایج فرضیه ها :(4)جدول   

 فرضیه ها

رد
دا

تان
س

ا
ی 

دار
عنا

م
 

جه
نتی

 

 فرضیه اصلی
ها  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  ساز 

 تاثیر دارند
 تایید 1589 4570

 فرضیات فرعی
  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک به عنوان ساز  شرکاء یفن تیظرف

 ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛
 تایید 0579 4507

بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی    اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانشبه عنوان ساز  اتحاد ساختار
 شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

 تایید 3511 4501

  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب به عنوان ساز  اتحاد نوع
 کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

 تایید 059 4557

                                                           
4
 Root Mean Square Residual  

5
 Incremental Fit Index 

6
 Norm Fit Index  
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  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک به عنوان ساز  اتحاد  شرکا روابط
 ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

 تایید 1500 4511

  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی به عنوان ساز  جذب تیظرف
 تبریز  تاثیر دارد؛ شعب کالنشهر

 دییتا 3539 4503

  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک به عنوان ساز مشارکت  تیموفق
 دییتا 0595 4555 ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

 

 فرضیه اصلی پژوهشتفسیر 
ها  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تساهیم داناش بار تعاالی ساازمانی در      ساز فرضیه اصلی پژوهش ادعا شد  بود که  در

 که آزمون فرضیه به صورت زیر می باشد: مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارند
H0 :  ندارند. ها  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش برتعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب تبریز تاثیرساز 
H1 :  دندارها  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش برتعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب تبریز تاثیر ساز. 

( مای  1589) برابر ؛ عدد معنی دار  مسیر مابین دو متغیر(0) تجزیه تحلیل آمار  بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول
. از طرفی چون عدد معنی دار  این فرضیه مورد تایید قرار می گیردمی باشد، از این رو  1591باشد و چون این مقدار بزرگتر از 

 به دست آمد  مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.

 پژوهش 6فرضیه فرعی شماره 
  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر به عنوان ساز  شرکاء یفن تیظرفدر فرضیه اول فرعی ادعا شد  بود که 

 که آزمون فرضیه به صورت زیر می باشد: تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛
H0 :داردنبا نقش میانجی تسهیم دانش برتعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز تاثیر  شرکاء یفن تیظرف. 
H1 :با نقش میانجی تسهیم دانش برتعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز تاثیر دارد. شرکاء یفن تیظرف 

( می 0579برابر) (؛ عدد معنی دار  مسیر مابین دو متغیر7-0ول)تجزیه تحلیل آمار  بین این دو نشان می دهد با توجه به جد
. از طرفی چون عدد معنی دار  این فرضیه مورد تایید قرار می گیردمی باشد، از این رو  1591باشد و چون این مقدار بزرگتر از 

 به دست آمد  مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.

 پژوهش 2فرضیه فرعی شماره 

  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی به عنوان ساز  اتحاد ساختاردر فرضیه دوم فرعی ادعا شد  بود که 
 تاثیر دارد؛وعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز سازمانی در مجم

 که آزمون فرضیه به صورت زیر می باشد: 
H0 :داردن تاثیر موعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریزبا نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مج اتحاد ساختار. 
H1 :داردتاثیر وعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجم اتحاد ساختار. 

( مای  3511) برابار  (؛ عدد معنی دار  مسیر مابین دو متغیر0جدول)تجزیه تحلیل آمار  بین این دو نشان می دهد با توجه به 
. از طرفی چون عدد معنی دار  این فرضیه مورد تایید قرار می گیردمی باشد، از این رو  1591باشد و چون این مقدار بزرگتر از 

 به دست آمد  مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.
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 پژوهش 3فرضیه فرعی شماره 

  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم داناش بار تعاالی    به عنوان ساز  اتحاد نوعه سوم فرعی ادعا شد  بود که در فرضی
 که آزمون فرضیه به صورت زیر می باشد:سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

H0 :داردنبانقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر  اتحاد نوع. 
H1 :با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛ اتحاد نوع 

( مای  059) برابار  (؛ عدد معنی دار  مسیر مابین دو متغیار 0) تجزیه تحلیل آمار  بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول
. از طرفی چون عدد معنی دار  این فرضیه مورد تایید قرار می گیردمی باشد، از این رو  1591باشد و چون این مقدار بزرگتر از 

 به دست آمد  مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.

 پژوهش 4فرضیه فرعی شماره 

  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تساهیم داناش بار    به عنوان ساز   شرکا روابطفرعی ادعا شد  بود که  رمچهادر فرضیه 
 که آزمون فرضیه به صورت زیر می باشد:تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

H0 :داردنتاثیر  موعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریزمجبانقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در   شرکا روابط. 
H1 :تاثیر دارد؛وعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز با نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجم  شرکا روابط 

( مای  1500) برابار  (؛ عدد معنی دار  مسیر مابین دو متغیر0دو نشان می دهد با توجه به جدول)تجزیه تحلیل آمار  بین این 
. از طرفی چون عدد معنی دار  این فرضیه مورد تایید قرار می گیردمی باشد، از این رو  1591باشد و چون این مقدار بزرگتر از 

 به دست آمد  مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.

 پژوهش 5 فرضیه فرعی شماره 

  اتحاد استراتژیک با نقش میاانجی تساهیم داناش بار     به عنوان ساز  جذب تیظرففرعی ادعا شد  بود که پنجم در فرضیه 
 که آزمون فرضیه به صورت زیر می باشد:تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

H0 :داردنتاثیر وعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز بانقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجم جذب تیظرف. 
H1 :تاثیر دارد؛ موعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریزبا نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مج جذب تیظرف 

( مای  3539) برابر (؛ عدد معنی دار  مسیر مابین دو متغیر0) تجزیه تحلیل آمار  بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول
. از طرفی چون عدد معنی دار  این فرضیه مورد تایید قرار می گیردمی باشد، از این رو  1591باشد و چون این مقدار بزرگتر از 

 به دست آمد  مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.
 

 پژوهش 1فرضیه فرعی شماره 

  اتحاد استراتژیک با نقش میانجی تسهیم دانش بر به عنوان ساز مشارکت  تیموفقفرعی ادعا شد  بود که ششم در فرضیه 
 که آزمون فرضیه به صورت زیر می باشد:تعالی سازمانی در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز  تاثیر دارد؛

H0 :داردتاثیر ن موعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریزبانقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجمشارکت  تیموفق. 

H1 :تاثیر دارد؛ موعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریزبا نقش میانجی تسهیم دانش بر تعالی سازمانی در مجمشارکت  تیموفق 
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( مای  0595) برابر (؛ عدد معنی دار  مسیر مابین دو متغیر0) تجزیه تحلیل آمار  بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول
. از طرفی چون عدد معنی دار  این فرضیه مورد تایید قرار می گیردمی باشد، از این رو  1591باشد و چون این مقدار بزرگتر از 

 به دست آمد  مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.
 

 آزمون فرضیه میانجی
شد  است. هدف از این تحلیل مشخص نمودن سهم  ها پرداخته در این بخش از تحقیق به تحلیل رگرسیونی چندمتغیر  از داد 

و تأثیر متغیرها  مستقل تحقیق در تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته است. از این رو اگار کاار اصالی علام را تبیاین      
ی و ها  طبیعی از طریق کش  و مطالعه روابط میان متغیرها بدانیم، در این صورت رگرسیون چند متغیر  روش عماوم  پدید 

 کند. اثربخشی خواهد بود که ما را در رسیدن به این مقصود یار  می

 اثر مستقیم، اثر غیرمستقیم و اثرکل
 در بررسی رابطه دو متغیر باید تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر رو  هم محاسبه شود.

 (βاست.) yبر رو  متغیر  xاثر مستقیم: بیانگر یک اثر مستقیم متغیر 
وقتا    Yو  Xاز طریق یک متغیر پیش بینی کنندة دیگر. رابطه بین  yبر رو   xاثر غیر مستقیم: یک اثر غیرمستقیم متغیر 

 اثر دارد. Yنیز به نوبه خود در  Zاست و  Zعلت  Xغیر مستقیم است که 
 اثر کل: اثر مستقیم + اثر غیر مستقیم

 (β2 × βاثر غیر مستقیم: حاصلضرب ضرائب هر مسیر )
متغیرها مستقیم غیر و مستقیم اثر(: 5) جدول  

 مسير اثر مستقيم اثر غير مستقيم اثر كل

β1 + (β2 × β3) β2 × β3 β1 X       Y 
β3 - β3 Z       Y 

 محاسبه شود همبستگی مشاهد  شد  معنادار نیست. 453اگر اثر کل کمتر از 

 باشد همبستگی مطلوب است. 451تا  453اگر اثر کل بین 
 باشد همبستگی بسیار مطلوب است. 451اگر اثر کل باال  

 
 اندازه گیری نقش میانجی در حالت استاندارد :(1) نمودار
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 در حالت معنی دار : اندازه گیری نقش میانجی(61)نمودار 
 

 ه میانجیفرضی آزمون(: 1) جدول

 فرضیه
 نتیجه  مقدار بتا  استاندارد

4511 β2 β3  

-درتاثیر ساز نقش تسهیم دانش 

ها  اتحاد استراتژیک بر تعالی 
 سازمانی

اثر 
 مستقیم

 اثر کل اثر غیر مستقیم
اتحاد بر 
 تسهیم

 تسهیم بر تعالی
 تایید

4581 (4510×)4571 1501 4510 4571 

همبساتگی بسایار   بدست آمد، از این رو این  451که با توجه به اینکه مقدار اثر کل بدست آمد  برا  این رابطه بزرگتر از عدد 
 مطلوب است و بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.

 

 محدودیت های تحقیق
پژوهش حاضر مانند اکثر تحقیقاتی که در علوم رفتار  صورت می گیرد با محدودیت هایی همرا  بود  که شناخت آنها جهت 

زم به نظر می رسد. اگرچه سعی بر این بود  است انجام پژوهش ها  بعد  و تالش برا  کاهش و رفع این محدودیت ها ال
که در هر یک از مراحل پژوهش اصول علمی و روش شناختی تحقیق اساس عمل قرار گیرد تا نتایج قابل استناد  در مورد 

 موضوع پژوهش به دست آید، با این حال محدودیت ها  ذیل در پژوهش حاضر قابل تاکید است:
پژوهش بر اساس مقیاس و استااد  از پرسشنامه بود و پرسشنامه ها اصوال به دلیل یافته ها  از آنجایی که یافته ها   .1

 ناخودآگا ، مستعد تحری  هستند و این ممکن است نتایج پژوهش را به مخاطر  بیاندازد.

ز ارائه پاس  واقعی در این پژوهش به منظور زمینه یابی از پرسشنامه استااد  گردید، در نتیجه ممکن است برخی از افراد ا .0
 .خوددار  کرد  و پاس  غیر واقعی داد  باشند

تعداد زیاد پرسش ها  پرسشنامه ها به طوالنی شدن زمان اجرا  آن انجامید که بر مقدار دقت پاس  ها  شرکت   .3
 کنندگان بی تاثیر نبود  است

ممکن بود  ،شدند یانتخاب م  گرید  ها ری. اگر متغاستااد  شد  است لگریتعد رییبه عنوان متغ تسهیم قیتحق نیدر ا .0
 .شد یمتااوت حاصل م قیتحق جینتا
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ها  هی. اگر چنانچه در فرضشد  است  یبررس یسازمان تعالی ریبر متغ اتحاد استراتژیکابعاد مختل   ریتاث قیتحق نیا در .5
  .شد یمتااوت حاصل م جیشد نتا یم کیبه اجزاء مختل  آن تاک زین یسازمانتعالی  رییمتغ

انجام شد  است اگر تبریز  شهر سطح در ملی بانک شعب سرپرستان و کارکنان  آمارنمونه در  1398در سال  قیتحق نیا .1
 حاصل گردد.  گرید جیمنظور شوند ،ممکن است نتا  جزء نمونه آمار زیمناطق ن ریسا

 

 پیشنهادات تحقیق 
  و راهکارها ها و یگردد که از ش یم شنهادیپ کالنشهر تبریزیات تحقیق به مجموعه بانک ملی شعب فرض جیبا توجه به نتا

و  یاصول هایی  زری بهر  ببرند و با برنامهتعالی سازمانی  جهت کسب  ،ساز  ها  اتحاد استراتژیک  ارتقا یو عمل یعلم
آموزشی   و برنامه ها خود داشته باشندساز  ها  اتحاد استراتژیک و ایجاد تسهیم دانش در سازمان به    ا ژ یتوجه و یعلم

  بنگا  ها خچهیتار یبررسچراکه  را مدنظر قرار دهندو ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر تسهیم دانش و اتحاد استراتژیک 
 جادیناچار به احرکت در مسیر تعالی و  اتیادامه ح  دهد بنگا  ها برا ینشان م ،یسازمان دگا ید قیموفق و مالحظه دق
ها  موسسات مالی در داخل کشور و  لذا با توجه به پراکندگی فعالیت و کسب دانش هستند اطراف خود طیحارتباطات مؤثر با م

استقالل نسبی منابع بانکی ، پیشنهاد میگردد موسسات مالی داخلی به عوامل متعدد  همچون حمایت مدیریت ارشد، بررسی 
قعی هر شریک از شراکت، اعتماد ساز  از طریق تعهدات نقاط قوت و ضع  و جستجو  منابع مکمل، آگاهی از انتظارات وا

ها  فرصت طلبانه توجه نمایند همچنین  جهت حرکت در مسیر تعالی سازمانی عالو  بر قدرتمند  یک جانبه و پرهیز از رفتار
اد میگرد به ها ، پیشنه ها و سطح تراکم شبکه کلی شراکت کردن رابطه بین شرکاء، تعهد نسبی شرکاء در قبال سایر شراکت

 راهکارها  و ها اید  ارائه ها  زمینهو خود نیز توجه داشته باشند تسهیم دانش و به اشتراک گذاشتن منابع و توانمند 

 به ومنجر داشته سازمان تعالی بر را تأثیر کنند تا بتوانند بیشترین شد  فراهم یاد برنامه اجرا  و استقرار درمسیر را مناسب

 .شوند ها در مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز سازمان سرآمد  تحقق
 مسائل این در اشتراک درامور مالی ا بانکی و بانک ها بنیاد  ها  ضع  یکدیگر، به بانکها متقابل با توجه به وابستگی

شکل  دانش رااستراتژیک و تسهیم  ها  که مجموعه بانک ملی شعب کالنشهر تبریز ساز  ها  ائتالف پیشنهادمی گردد 
 کرد  و دستاورد ها  جامعی را ارائه نمایندو توانمند  ها  خود را افزایش دهند . تعقیب را مشترکی اهداف دهند تا

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
طرح   متااوت برا  ا مولاه ایتمرکز بر ساز   ای رها،یآزمون متغ  گر متااوت برا شود از عوامل مداخله یم شنهادیپ .1

 داد  و ... استااد  شود.  گردآور  متااوت برا  مصاحبه، استااد  از ابزار  ها پرسش
 .کرد استااد  نیز طوالنی پیگیر  ها  دور  از توان می نتایج حاظ منظور به .0

 نتایج با آن ها  یافته و شود استااد  ها داد  آور  جمع برا  مشاهد  و مصاحبه مانند پژوهشی ها  روش سایر از .3
 .گردد مقایسه حاضر پژوهش

سازمان ها و شرکت ها که اهداف  ریشود در سا یم شنهادیانجام شد  است لذا پ بانکفوق در  قیتحق نکهیبا توجه به ا .0
 .دارند انجام شود  گرید
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 شنهادیاستااد  شد  است لذا پ تبریز شهر سطح در ملی بانک شعب سرپرستان و کارکنان  با جامعه آمار قیتحق نیا .5
 انجام شود .  زین  گرید یدر باز  زمان شتریب   با نمونه آمار  شهرها ریسا  برا شودیم

 ها هیفرض شود در یم شنهادی. پشد  است  یبررس یسازمان تعالی ریبر متغ اتحاد استراتژیکابعاد مختل   قیتحق نیا در .1
   .ردیقرار گ یمورد بررس جیو نتا شوند کیبه اجزاء مختل  آن تاکزین یسازمان تعهد ریمتغ

 سازمان اقدام گردد. تعالی ساز  بر  یمبن یبوم یبه ارائه مدل  فاز اتیاضیاساس ر بر .7

 پرداخت گردد. یسازمان تعالیو اتحاد استراتژیک نیعوامل موثر ب ریسا ییبه شناسا یآت قاتیدر تحق گردد یم شنهادیپ .8
 شرویپ  موفق سازمانها  در سازمان، الگوها یسازمان تعالیو اتحاد استراتژیک  به منظور بهبود عملکرد گردد یم شنهادیپ .9

 .ددگر شنهادیها به پرسنل پ نیاز بهتر  عنوان الگو بردار  و به تئور یمعرف
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