
 چکیده

در  مهم مویک مفهبه عملکرد سازمانی ، های تجاری بانکبه دلیل وجود رقابت شدید در بین امروزه 

 .شود در نظر گرفته می ها بانک برای معیار سنجش موفقیت به عنوان واست  تبدیل شده مدیریتی های هشپژو

 بررسیبرای کسب مزیت رقابتی و حفظ بقا باید عملکرد خود را بهبود بخشند.  ها بانک ،در چنین شرایطی

نقش داشته باشد که  بانکتواند در بهبود عملکرد  دهد که عوامل گوناگونی می های پیشین نشان می پژوهش

د. همچنین بر اساس شو محسوب میمدیریت استراتژیک منابع انسانی از جمله مهمترین این عوامل های  شیوه

ها ممکن  بر عملکرد بانک مرور مبانی نظری پژوهش، می توان گفت که تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 ی دانش قرار گیرد. ها نقش تعدیل کنندگی استراتژیاست تحت تاثیر 

با  یانسازم ک مدیریت منابع انسانی بر عملکردهای استراتژی تاثیر شیوه بررسی ،این پژوهش اصلیهدف 

، از نظر ماهیت تحقیق حاضر تحقیق است. استان گیالنهای  ات بانکشعب دانش در های گری استراتژی تعدیل

 حیثو از  پیمایشی ها و اطالعات نیز ری دادهآواز نظر روش گرد .کاربردی است ،توصیفی و از لحاظ هدف

های استان  مدیران شعبات بانک شامل همهجامعه آماری این پژوهش . باشد میکمّی از نوع ماهیت داده ها، 

 ند.سترس به عنوان نمونه انتخاب شدغیراحتمالی و درد گیری نمونه روشنفر با  143که از میان آنها  است گیالن

 نامهنیز با روش پیمایشی و از طریق پرسشها و داده آوری گردید جمعای  کتابخانه وشبا ر تحقیق اطالعات

ه شد و روایی آن استفاد عاملیروایی محتوا و روایی روش روایی پرسشنامه از  به منظور بررسی. شد گردآوری

های  زمون فرضیهبرای آشد. و تایید آلفای کرونباخ محاسبه ضریب روش با  پرسشنامه یو پایایتائید گردید 

های  شیوه که های تحقیق حاکی از آن استیافته بهره گرفته شد.  رگرسیون سلسله مراتبیتحقیق از روش 

تواند تحت  بر عملکرد بانک ها تاثیر مثبت و معناداری دارد و این رابطه می استراتژیک مدیریت منابع انسانی

ای، یادگیری سه  حلقه ای، یادگیری دو  حلقه تک  های دانش )یادگیری کنندگی استراتژی تاثیر نقش تعدیل

ارتقای عملکرد شود به منظور  پیشنهاد می های استان گیالن بانکبنابراین به مسئولین ای( تقویت گردد.  حلقه 

 قرار دهند.توجه های دانش را مورد  های استراتژیک مدیریت منابع انسانی و استراتژی تقویت شیوه، ها بانک 

 

ای،  حلقه یادگیری دو ، ای حلقه یادگیری تک ، های استراتژیک مدیریت منابع انسانی شیوه دی:کلمات کلی

 سازمانی. عملکردای،  حلقه یادگیری سه 

 


