
 نقش با عملکرد روی بر مشتری با ارتباط قابلیت و اطالعات فناوری قابلیت تاثیر بررسی
 (تهران ملی بانک غرب شعب: موردی مطالعه) جذب ظرفیت میانجی

 چکیده

 میانجی نقش با عملکرد روی بر مشتری با ارتباط قابلیت و اطالعات فناوری قابلیت تاثیر پژوهش با هدف بررسیین ا
انجام گرفته است. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش در  (تهران ملی بانک غرب شعب: موردی مطالعه) جذب ظرفیت

جامعه آماري این . دسته تحقیقات همبستگی، ازلحاظ هدف شناختی یک پژوهش کاربردی و مبنای پژوهش کمی است
ا استفاده از فرمول کوکران و با ند، بکارم 656با توجه به تعداد  تهران.شهر پژوهش عبارت است از کارکنان بانک ملی 

نفر برآورد شده و پرسشنامه استاندارد در بین این تعداد  146، حجم نمونه آماری برابر با 05/0در نظر گرفتن مقدار خطا 
سؤالی استفاده شد که مشتمل بر متغیرهای  31های این پژوهش ازیک پرسشنامه برای بررسی فرضیهافراد توزیع گردید 

جهت بررسی روایی این پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد که روایی پرسشنامه مورد تائید واقع گردید. . بود پژوهش
آمده برای تمام متغیرهای تحقیق  دستهمچنین برای بررسی پایایی از روش الفای کرونباخ استفاده شد که مقدار الفای به 

رسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد باالتر بدست آمد. برای بر 0.7از مقدار بحرانی 
نتایج  نشان داد که همه داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند بنابراین برای آزمون فرضیه ها تحقیق از روش مدل سازی 

الت ساختاری مبتنی بر معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج آزمون مدل سازی معاد
حداقل مربعات جزئی نشان دهنده تایید فرضیه های تحقیق هست همچنین شاخص های برازش مدل سازی حداقل مربعات 

 جزئی نشان دهنده مناسب بودن این شاخص هاست. 

 جذب مشتری، عملکرد، ظرفیت با ارتباط قابلیت اطالعات،  فناوری قابلیت کلیدواژه:

 

 

  

 

  



 مقدمه -1

 در متعددی های نوآوری باعث که است سازمانی عملکرد محققان، توجه مورد موضوعات از یکی اخیر های دهه در
 برد می باال عملکرد، افزایش و رقابتی مزیت کسب در را سازمان توانایی آن از حاصل اطالعات و شده زمینه این

 ما ،21 قرن آغاز با که اند کرده اشاره مطلب این به( 2005) پندی و موهیان(. 2008 همکاران، و ولسیک بوسیک)
 این ریشه و دلیل عملکرد، و نتایج بر تأکید. بینیم می" عملکرد مدیریت مبناي بر حکمرانی" عصر در را خود

 بحث سازمانی، عملکرد بهبود های راه از یکی. است زیادی عوامل از متاثر سازمانی عملکرد .است نامگذاري
 شرکت توانایی به نیز جذب ظرفیت(. Tzokas, 2015) است مشتری با ارتباط قابلیت و فناوری قابلیت جذب، ظرفیت

 ظرفیت درواقع .است تجاری اهداف برای آن کاربرد و جذب بیرونی، اطالعات جدید، ارزش های تشخیص برای
 اطالعات جذب در خود توانایی همزمان طوربه یادگیری ضمن آن کمک به افراد که می شود گفته پدیده ای به جذب

 هدف خود خودی به جذب ظرفیت (.Garcia , 2014)شوند می سازمان عملکرد بهبود باعث و می دهند افزایش نیز را
(. Kostopoulos, 2011) تاثیر گذار باشد نوآورانه عملکرد چون مهمی سازمانی بر روندهای تواند می اما نیست،
 و شرکت خاص تکنیک های عنوان به فناوری های قابلیت. دارد تنگاتنگی رابطه فناوری های قابلیت با جذب ظرفیت

 این. شد مطرح 1980 سال اوایل در فناورانه توانمندی مفهوم(. Real , 2006) می شود تعریف کارکنان علمی فهم
از (. Marigo , 2010) دهد می قرار بحث مورد را فناورانه توانمندی به دستیابی برای فناوری تغییرات سطح مفهوم،

 مشتري بیشتررضایت چه هر جلب بر ناگزیر به رقابتي فضاي گسترش لحاظ به مؤسسات شركت ها و طرفی نگرش

 به مشتري نوین، درابعاد رقابت یافتن وشدت سنتي اقتصاد از گذر با است. شده متمركز بیشتر سود كسب و فروش براي

مدیریتي  کلیدی مفهوم یك مشتري با است. مدیریت ارتباط درآمدهسازمانها  فعالیتهاي تمام محور و اصلي ركن صورت
 هاي فرآیند و اطالعاتي منابع انساني، نیروي فناوری اطالعات، همچون عناصرمختلفي كه جدید رویكرد یك. مي باشد

 ,Galbreath & Rogers).دارد  خود مشتریان درصدي به 100 نگاه كه كند خلق كاري كسب و تا تركیب میكند را كاري

 سعى سازمان، دارایى عنوان به مشتریان بر تمركز با كه است هایى نظام از یكى مشترى با ارتباط قابلیت (. (1999
 دنبال به كه است فرایندى ارتباط مدیریت. نماید نگهدارى شكل بهترین به و جذب را آنها سودمندترین تا دارد آن بر

 کافی اندازه به که مشتریانی که اند دریافته محققین(. Payne , 2004) است سودمند مشتریان نگهدارى و جذب شناسایى،
 به نسبت کمتر و خرند می بیشتري کاالهاي و کنند می ایجاد ارزشی با روابط گردند، می آشنا شرکت هاي رویه با

  (. Kishor , 2015) هستند حساس قیمت

 های پیشینبررسی پژوهش -4

 میانجیگری با شغلی رضایت بر دانش تسهیم فرهنگ ( به پژوهشی تحت عنوان تاثیر1395)عبدی هشی و همکاران 
 مهم نقش تشریح به پژوهش رشت پرداختند. این شهر کشاورزی بانک شعب کارکنان: موردی مطالعه عمومی صالحیتهای

 کشاورزی بانک شعب در )رضایت( کار نتایج و دانش اشتراک فرهنگ میان ارتباط در کارکنان عمومی های-صالحیت
 و دانش مدیریت ادبیات در توجه قابل نظری ابهامات پیرامون بحث، اول درجه در حاضر پژوهش هدف و است پرداخته

 و دانش تسهیم فرهنگ رابطه در میانجی عنوان به عمومی صالحیتهای، ابهامات این فصل و حل برای و است آن تسهیم
 سرشماری روش به پرسشنامه 200 تعداد متغیرها میان روابط منظورسنجش به. است شده گرفته نظر در شغلی رضایت

 استفاده با ها داده وتحلیل تجزیه. شد داده بازگشت سالم و کامل پرسشنامه 162 نهایت در که گردید توزیع کارکنان میان در
 دارد تاثیر کارکنان شغلی رضایت بر دانش تسهیم فرهنگ که داد نشان ساختاری معادالت روش و smart pls افزار نرم از
که به وسیله  یدر پژوهشاین در حالی است که  .کند می ایفا ها آن رابطه در را موثری نقش عمومی های صالحیت و

بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی و ورزش شهر در " رضایت شغلیبررسی رابطه عدالت و "الوانی و همکاران با عنوان 
با توجه به ضریب همبستگی مثبت و معنادار مابین : نتایج زیر بدست آمده است پرداخته است،(1393)در سال  مشهد

 رضایت شغلی ای و سه بعد  همچنین عدالت توزیعی و عدالت مراوده. رابطه وجود دارد رضایت شغلیعدالت سازمانی و 
ران با عنوان رابطه عدالت سازمانی با که توسط یعقوبی و همکا یدر پژوهشهمچنین  .رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

(انجام شده نشان داده 1391منتخب دانشگاه اصفهان در سال ) تربیت بدنیرضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان 
شده که عدالت سازمانی پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای دیگر سازمانی است و یکی از مهمترین پیامدهای عدالت 

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین 1393عالوه بر این جعفری ) عهد و حیطه های مختلف آن است.سازمانی ،ت



بکارگیری سیستم های اطالعاتی با رفتار اشتراک دانش و امادگی برای تغییر کارکنان شعب بانک رفاه شهر اصفهان 
و آمادگی برای تغییر کارکنان شعب بانک  پرداخته است.نتایج حاصل نشان داد سیستم های اطالعاتی با ابعاد تسهیم دانش

( به 2014) 1همکاران و رفاه شهر اصفهان رابطه معنی داری دارد. اما در میان تحقیقات خارجی صورت گرفته کنون
پژوهشی تحت عنوان " بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با نتقش میانجی تسهیم دانش : درک فناوری 

نگ کنک" پرداختند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر فرهنگ سازمان بر رضایت شغلی با نقش ارتباط اطالعات در ه
تسهیم دانش بوده سات به طوری که استراتژی های مناسب را بتوان در محل های مناسب به کار برد. این پژوهش شامل 

ینترنتی جمع آوری شده و برای پاسخ دهنده به صورت ا 208ابعاد فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بود.داده ها از 
آزمون فرضیه ها از روش رگریون خطی و تحلیل عاملی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرهنگ 
سازمانی به طور قابل توجهی بر رضایت شغلی و تسهیم دانش تاثیر دارد و همچنین تسهیم دانش نقش میانجی را به طور 

( مطالعه اي با عنوان بررسي رابطه 2013) 2بت قابل توجهی ایفا می کند. همچنین لي و چویيکامال پر رنگی و تاثیر مث
بین توانمندسازهاي مدیریت دانش، فرآیندها و عملکرد سازماني انجام دادند. این مطالعه شامل سه توانمندساز فرهنگ، 

اني براي خلق دانش ضروري مي باشد. متغیر ساختار و تکنولوژي اطالعاتي بود .نتایج نشان داد که متغیر فرهنگ سازم
ساختار تاثیر چنداني بر خلق دانش نداشت. متغیر تکنولوژي اطالعاتي تنها متغیر تاثیر گذار بر ترکیب متغیرهاي خلق 
دانش بود. در این بین خلق دانش داراي رابطه اي مثبت با خالقیت سازماني بود که رابطه اي مثبت با عملکرد سازماني 

( پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بین تسهیم دانش ، نوآوري و عملکرد 2012ت. در تحقیقی دیگر وانگ و وانگ )داش
سازمان انجام دادند . نتایج پژوهش آنان نشان داد که تسهیم دانش پنهان و آشکار ، هر دو نوآوري و عملکرد سازمان ها 

سرعت نوآوري و عملکرد مالي سازمان دارد ، در حالیکه تسهیم  راتسهیل مي کند . تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتري بر
(  2010) 3دانش پنهان تأثیر بیشتري بر کیفیت نوآوري و عملکرد عملیاتي سازمان دارد . و درنهایت اسالم و همکاران
جو حمایتي در پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر جامعه پذیري سازماني بر چارچوب سازماني و تسهیم دانش بیان کردند 

ارتباط مثبت و معناداري با جامعه پذیري سازماني دارد . نتایج دیگر این پژوهش  نشان داد جامعه پذیري سازماني تأثیر 
 مثبتي بر تسهیم دانش دارد .

 چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش -5

نظري یک شبکه منطقي ،  چهارچوب نظري مبنایي است  که تمام تحقیق بر روي آن قرار داده مي شود. چهار چوب
یندهایي مانند مصاحبه ، مشاهده وبررسي ادبیات آتوسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایي است که از طریق فر

 اطالعات فناوری قابلیت در این پژوهش محقق قصد دارد تاثیر (.1388، )امیری مده استآفراهم  تحقیق( )پیشینه موضوع
 2015ظرفیت را بسنجد. در این راستا از تحقیقي که در سال   میانجی نقش با عملکرد روی بر تریمش با ارتباط قابلیت و

توسط تزوکاس و همکارانش انجام شده است به عنوان چارچوب نظري تحقیق استفاده شده است که مدل تحقیق به صورت 
 زیر مي باشد:  

                                                           
1 Canon Tong et al 
2 Lee and Choi 
3 - Islam et al 



 
 (2015: مدل مفهومی پژوهش ) برگرفته از مدل تزوکاس و همکاران، Error! No text of specified style in document.-1شکل 

 فرضیات پژوهش -6

 .دارد معناداری و مثبت تاثیر عملکرد روی بر اطالعات فناوری قابلیت -2
 . دارد معناداری و مثبت تاثیر جذب ظرفیت روی بر اطالعات فناوری قابلیت -3
 . دارد معناداری و مثبت تاثیر عملکرد روی بر مشتری با ارتباط قابلیت -4
 .دارد معناداری و مثبت تاثیر جذب ظرفیت روی بر مشتری با ارتباط قابلیت -5
 .دارد معناداری و مثبت تاثیر عملکرد روی بر جذب ظرفیت -6

 عملکرد با نقش میانجی ظرفیت تاثیر مثبت و معنی داری دارد اطالعات بر روی فناوری قابلیت -7

 عملکرد با نقش میانجی ظرفیت تاثیر مثبت و معنی داری دارد بر روی مشتری با ارتباط قابلیت -8

 روش پژوهش -7

جامعه آماری پژوهش، این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، از نوع مطالعات همبستگی است.  
 نفر 146. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه آماري عبارت است از کارکنان بانک ملی شهر تهران

به منظور گردآوری داده ها،  در این پژوهش،تخمین زده شده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. 
 146توزیع شد. از این تعداد  بصورت تصادفی کارکنان بانک ملی شهر تهراننفر از  180پرسشنامه پژوهش بین 

 رد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. رسشنامه موپ

 استاندارد نوع از پرسشنامهفهومی، ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق بمنظور سنجش متغیرهای موجود در مدل م 
آن و در  سوال می باشد. 30این پرسشنامه شامل .اند شده تایید و گرفته قرار بررسی مورد آن پایایی و روایی که باشد می

 پاسخ ها بر اساس طیف پنج نقطه ای لیکرت تنظیم شده اند.

" استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه در اختیار پنج صوریبمنظور بررسی روایی ابزار، از روش "بررسی روایی 
پرسشنامه ها،  نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات خود را بیان فرمایند. پس از جمع آوری

جهت تایید اعتبار یا روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی، ، اصالحات الزم در آنها اعمال گردید. خبرهبا نظر اساتید 
ماکس( استفاده شد. در این تحقیق برای  -هاي متعامد )واريتحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملي به شیوه چرخش محور

پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست  30یک نمونه اولیه شاملتایید پایایی پرسشنامه ابتدا 
 آلفای کرونباخ تک تک متغیر ها و کل به شرح زیر محاسبه شد: SPSSآمده از این پرسشنامه ها و به وسیله نرم افزار 

 کل پرسشنامهپایایی  .1جدول 



 شماره سواالت ابعاد متغیر

 آلفای کرونباخ
 منبع

4تا  1 - توانایی فناوری  864/0  

 
(Tzokas , 2015) 

8تا  5 - ارتباط با مشتری  834/0  

 قابلیت جذب
12تا  9 یادگیری اکتشافی  842/0  

15تا  13 یدگیری انتقالی  932/0  

19تا  16 یادگیری استثماری  821/0  

 ارزیابی عملکرد
23تا  NPD 20عملکرد   839/0  

27تا  24 عملکرد بازار  807/0  

31تا  28 عملکرد مالی کلی  851/0  
 

و  هیتجز ابزار  .استفاده شده است یمعادالت ساختار یمدل ساز  SEM از روش اتیجهت آزمون فرض قیتحق نیدر ا
 هیجهت آزمون فرض SPSSو   SmartPLS و نرم افزار  یفیجهت آمار توص SPSSنرم افزار  قیتحق نیداده ها در ا لیتحل

 ها بوده است.

 تجزیه و تحلیل یافته ها -8

 های دموگرافیکبررسی شاخص -8-1

 و بررسی مورد 2در جدول تحصیالت و  سن جنسیت، نظر از پژوهش، این مربوط به نمونه آماری توصیفی اطالعات
 اند. قرار گرفته تلخیص

 . ویژگی های جمعیت شناختی 2جدول 

 درصد فراوانی شناختی جمعیت های ویژگی

 جنسیت
3/62 91 مرد  

7/37 55 زن  

 سن

سال 30تا  20  21 4/14  

سال 40تا  31  53 3/36  

سال 50تا  41  49 6/33  

سال 50بیشتر از   23 8/15  

 تحیصالت

5/7 11 زیر دیپلمدیپلم و   

3/23 34 کاردانی  

5/57 84 لیسانس  

6/11 17 لیسانسفوق  

 آمار استنباطی -8-2



 (تهی)آزمون نرمالرنفاسمی –آزمون کلوموگروف  8-2-1

نرمال باشد كه این كار نیز با آزمون  رهایتوزیع مقادیر متغ یستیبا کیآمار پارامتر یها کیجهت استفاده از تکن
 . باشدیممتغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال  همهدهد که نتایج نشان می شود. یاسمیرنف آزمون م -كولموگروف

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف 3جدول 

 

 

 

 قیمدل تحق یبررس 8-2-2

 شود. یپرداخته م قیمدل تحق یبخش به بررس نیدر ا

 در حالت اعداد استاندارد قیمدل تحق یبررس

مربوط به  R2قدار م. بیانگر میزان شدت ارتباط بین متغیرهای مکنون تحقیق در حالت تخمین استاندارد است 2نمودار 
سازه درون  دوکه مقدار برای هر  بدست آمده است 0.86 ارزیابی عملکردو  0.790 قابلیت جذب سازه درون ساز متغیر

های درون زای یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش مربوط به سازه R2زا در حد متوسط به باال است. هر چه مقدار 
 بهتر مدل است.

 

   

 (استاندارد اعدادآزمون مدل تحقیق )حالت  2نمودار 

 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری

 آزمونآماره مقدار  متغیر
069/0 قابلیت فناوری  

071/0 ارتباط با مشتری  

046/0 ارزیابی عملکرد  
067/0 ظرفیت جذب  



با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد. در این حالت اعدادی معنی دار 
باشد  -96/1و  96/1عددی بین  t( باشند. به این معنی که اگر در آزمون  -96/1و  96/1خواهند بود که خارج از بازه ) 

 بی معنا خواهد بود. 

 

 

 مدل تحقیق )حالت اعداد معنی داری(آزمون  3نمودار 

 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق  8-2-3

پس از آن که برآورد پارامتر ها برای یک مدل تدوین شده ومشخص به دست آمدند باید تعیین شود که داده ها تا چه حد با 
نمونه حمایت می شود. تعدادی آزمون برای این  مدل برازش دارند یعنی تا چه اندازه مدل نظری به وسیله داده های

می نماید به کار می رود. جدول  یرهای قابل اندازه گیری را توصیفموضوع که مدل تا چه حد روابط مشاهده شده بین متغ
 زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل می باشد.

 

 

 

 

 

 شاخص های معنی داری و برازش مدل 4جدول 

برازنده  اختصار نام شاخص
 نتیجه میزان در مدل بدست آمده است اگر



شاخص بررسی اعتبار 
 اشتراک

CV-

Communality 
مقدار مثبت 

 باشد

 52/0 قابلیت فناوری

 41/0 ارتباط با مشتری

 39/0 ارزیابی عملکرد

 43/0 ظرفیت جذب

شاخص بررسی اعتبار 
 حشو یا افزونگی

CV-

Redundancy 
مقدار مثبت 

 باشد

 39/0 قابلیت فناوری

 49/0 ارتباط با مشتری

 37/0 ارزیابی عملکرد

 41/0 ظرفیت جذب

 بزرگتر از GOF شاخص نیكویي برازش
 تائید 451/0 باشد  36/0

 با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مدل تحقیق از نظر شاخص های معنی داری و برازش مورد تائید است.

 فرضیه ها بررسی  8-2-4

 می شود.  فرضیه های تحقیق پرداخته  یبررساین بخش به در 

شماره 
 نتیجه sig فرضیه فرضیه

دارد معناداری و مثبت تاثیر عملکرد روی بر اطالعات فناوری قابلیت 1  تایید 0.000 
دارد معناداری و مثبت تاثیر جذب ظرفیت روی بر اطالعات فناوری قابلیت 2  تایید 0.000 
دارد معناداری و مثبت تاثیر عملکرد روی بر مشتری با ارتباط قابلیت 3  تایید 0.000 
دارد معناداری و مثبت تاثیر جذب ظرفیت روی بر مشتری با ارتباط قابلیت 4  تایید 0.000 
دارد معناداری و مثبت تاثیر عملکرد روی بر جذب ظرفیت 5  تایید 0.000 

6 
عملکرد با نقش میانجی ظرفیت تاثیر مثبت  اطالعات بر روی فناوری قابلیت

 تایید 0.026 و معنی داری دارد

7 
عملکرد با نقش میانجی ظرفیت تاثیر مثبت  بر روی مشتری با ارتباط قابلیت

 تایید 0.030 و معنی داری دارد.

 

 پیشنهادات نتیجه گیری و -8

برای ارائه  گردد.ارائه  موثر و الزم تا پیشنهادهايسعی می شود یه های پژوهش با توجه به تایید شدن کلیه فرض
پیشنهادات سعی شده است تا تمام سواالت پرسشنامه با دقت بررسی شوند تا معلوم شود برای هر یک متغیرهای تحقیق 

را از گزاره و  پاسخ دهندگانکدام سوال دارای کمترین میانگین است. با این روش به نوعی میتوان میزان نارضایتی 
پژوهش  ینا هاییافتهبر اساس  موضوعی خاص متوجه شد و بر اساس این نارضایتی پیشنهاداتی در خور ارائه کرد.

 . شده استارائه یرز یهاپیشنهاد
دارای  "تکنولوژی تغییرات به پاسخ"با نگاه به نتایج گویه های برآورد قابلیت فناوری اطالعات مشخص است که گویه  -1
مترین میانگین بوده، لذا میتوان نتیجه گرفت که مدیران بانک ها باید با برگزاری دوره های آموزشی استفاده از فناوری ک

 های نوین میزان سرعت پاسخ ب تغییرات تکنولوژی را باال برده و با این کار بازده کلی شعبه را افزایش دهند



 دادن پاسخ و فهمیدن"می توان کشف کرد که گویه  مشتری با ت ارتباطبا توجه بررسی گویه های مربوط به متغیر قابلی -2
دارای کمترین مقدار بوده است. این مطلب خود گویای نیاز به وجود برگزاری و استفاده از  "مشتری نیازهای به

سمینارهای آموزشی بازاریابی و نیاز سنجی مشتریان که در چند سال های اخیر به وفور در سطح کشور در حال 
 برگزاری است، در میان کارکنان این بانک می باشد.

 ما"ای شناسایی ظرفیت جذب مورد استفاده قرار گرفته است، مشخص است که گویه با توجه به گویه هایی که بر -3
دارای کمترین مقدار است که گویای این  "میکنیم مشاهده را جدید های فناوری بیرونی منابع با جزئیات و دقیق بصورت

شعبات این بانک را به سطح مطلب است که دوره های آوزشی مناسبی برای ارتباط با فناوری های روز می تواند بازده 
 باالتری ارتقا بخشد.

 :با توجه به مرور ادبیات و بررسی نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می شود
در این تحقیق صرفا برخی از ویژگی هایی که می توان بر اساس آنها عملکرد را بر اساس قابلیت های فناوری و ارتباط  

فتند. اما می توان با بررسی موضوعاتی که در این زمینه در دیگر کشورها انجام با مشتری سنجید مورد بررسی قرار گر
 شده به ویژگی های دیگر در این زمینه پرداخت تا با بررسی آنها عملکرد کارکنان را افزایش داد
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