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چکیده
محيط كسبوكار امروز ،محيطی متالطم ،غيرقابل پيشبينی با تغييرات پيچيده و غيرخطی،
تحوالت ناپيوسته و رقابتی ،ضرورتی را برای بانک انصار ایجاد میكند كه برای بقا و رشد در
محيط رقابتی ،با تشخيص بهموقع وكشف فرصتها ،منافع بازار را نصيب خود سازند .هدف اصلی
تحقيق حاضر ،طراحی الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار است .پژوهش
حاضر از نوع ماهيت موضوع ،پژوهشی تجویزی (هنجاری) و بهلحاظ هدف ،كاربردی است .در
این جهت الگوی برساختۀ مبتنی بر مطالعات نظری ،با استفاده از روش ميدانی ارزیابی و
اعتبارسنجی انجام شد .در این جهت ،جامعۀ موردمطالعۀ پژوهش حاضر را مدیران ارشد صنعت
بانکداری و بانک انصار تشکيل میدهند كه بهصورت هدفمند نمونهای از آن انتخاب شد و
جامعۀ آماری شامل 11نفر از مدیران ارشد نظام بانکی و خبرگان بانکی دارای دانش و تجربه
مدیریت راهبردی بود كه در این ارزیابی برای تحليل نتایج و استخراج دادههای جمعآوریشده از
طریق پرسشنامۀ استاندارد با ضریب كرونباخ  89091و از طریق نرمافزار  spssو  pls3با استفاده از
روشهای آماری توصيفی و استنباطی ،دادهها تجزیهوتحليل شد .یافتههای حاصل از تحقيق پس
از آزمون و تحليلهای مرتبط با سؤاالت ،الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار
را تأیيد كرد.
كلیدواژهها :تفکر راهبردی؛ برنامهریزی راهبردی؛ بانک انصار
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مقدمه
برای یک مدیر در بانک انصار ،هيچ ادراكی مهمتر از فهم كسبوكار نيست .این بصيرت
تنها به درک عوامل مؤثر و روابط بين آنها محدود نمیشود ،بلکه كشف شهودی زوایای ناشناخته
این فضا و خلق ایدههایی برای بهرهبرداری از آنها ،تجلی ارزشآفرینی از این بصيرت است .تفکر
راهبردی ،رویکردی است كه زمينۀ شکلگيــری و توسعه این بصيرت را فراهم میسازد .تفکر
راهبردی ،مدیران را بهسوی یادگيری سریع از محيط نظام بانکی و تحول در آن فرا میخواند .این
شيوۀ تفکر ،چشماندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد .چشم اندازهایی كه میتواند راهبردهای
نوآورانه و مزیتبخشی را سبب شود.
بانکها سازمانهایی هستند كه دارای محصوالت و خدمات متنوع و پيچيدهای بوده و تنوع
و محتوی محصوالت این بانکها مرتباً در حال افزایش است و مرزهای آن در سراسر كشور
گسترانيده شده است ،امروزه برتری راهبردی بانکها از رشد و اندازه صرف به سوی تأكيد بيشتر
بر سودآوری ،عملکرد و ایجاد ارزش تغيير جهت داده است (هفرنان .)1100 ،1در ادبيات مدیریت
راهبردی بر آنچه تفکر راهبردی خوانده میشود ،توافق چندانی وجود ندارد .افراد باتوجهبه
گرایشها و نگرشهای مختلفی كه در مورد تفکر راهبردی دارند ،تعاریف متعددی ارائه
نمودهاند .در دهۀ  1998بهدليل اثربخشنبودن فرایند برنامهریزی راهبردی ،تفکر راهبردی برای
كمک و تسهيل به برنامهریزی راهبردی و مدیریت راهبردی ظهور كرد .تکامل پارادایم راهبرد از
برنامهریزی راهبردی به مدیریت راهبردی ،سپس به تفکر راهبردی بازتابی از تغييرات محيطی بود.
نوسان در عواید مشتری ناشی از تصميمات نامطلوب تجاری ،اجرای نادرست تصميمات و
عدم واكنش مناسب به تحوالت صنعت بانکداری و خدمات مالی است كه ارتباط نزدیکی با
عوامل انسانی و توانمندیهای فکری دارد (رز و هاجينس .)1191 :0تفکر راهبردی كمک میكند
پدیدههای درحال شکلگيری بازار و كشف قواعد ارزشآفرین برای مشتری ،تقویت و با
تصميمگيریهای درست مدیران موجب موفقيت شود .تفکر راهبردی بهجای پذیرش قواعد
1. Heffernan
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موجود و حركت در چارچوبهای آن بهدنبال خلق قواعد بهتری برای «پاسخگویی به نياز» است.
قواعدی كه راه ميانبر رسيدن به هدف را نمایان و پيمودن ره صدساله (تکامل تدریجی) را به یک
شب ميسر میسازد .رفتار حاصل از تفکر راهبردی سازمان را تمایزگرا و دنبالهروی از دیگران را
از مجموعه ارزشهای او خارج میسازد .تفکر راهبردی ،دیدن چيزهایی است كه دیگران
نمیبينند و متفکر راهبردی بهدنبال یافتن نوآوری و تصاویر ذهنی جدید و آیندهای بسيار متفاوت
است تا جامعۀ مرتبط با خود را براساس راهبردهای اصلی دوباره تعریف كند.
تغيير در ماهيت بانک انصار و ورود به صحنۀ پرحرارت بانکداری و تاالر بورس و ظهور
انتظارات جدید مشتریان ،سهامداران و ذینفعان و پاسخگویی به آن بهعنوان اصلیترین مسئله
بانک مطرح شد .بهاینترتيب پاسخهای دادهشده به انتظارات سهامداران و مشتریان ،كاركنان و
نحوۀ مدیریت آن اصلیترین شرط بقای بانک انصار در صنعت پررقابت بانکداری است و
دستيابی به آن ،راهیابی ویژهای را میطلبد .بانک انصار بر اساس پيشينۀ خود بهعنوان صندوق و
سپس مؤسسه مالی و اعتباری ،از ساختار كهنه سازمانی و نبود انعطاف الزم در این ساختار و
پراكندگی فرایندها و كهنگی زیرساختها و نداشتن منابع انسانی توسعهیافته و به طبع آن مدیران،
توسعهنيافته است .به جهت ماهيت قبلی ،نگرش مدیران بهصورت غيرسيستمی ،تحليلی و عملياتی
است .این امر در سند تحولی سهسالۀ اول و دوم نشان دادهشده است .در سند راهبردی تحولی
سهسالۀ اول ( 1191ـ  )1190بانک انصار ،مرجعيت در بانکداری اسالمی ،ارزشآفرینی برای
سهامداران ،افرایش سهم بازار ،توسعۀ بانکداری الکترونيکی ،بهبود فرایندهای كسبوكار و
افزایش بهرهوری كاركنان ،بهعنوان اهداف كالن بانک هدفگذاری شده است .تردیدی نيست،
تحقق این اهداف به مدیرانی باقابليت و تفکرات توسعهیافته نياز دارد .با تحليل قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدهای ) 1(SWOTبانک ،ضعف در رفتار حرفهای كاركنان و ضعف در
فرایندهای منابع انسانی ازجمله چالشهای پيش روی بانک در این حوزه است .برای همين منظور
راهبرد بهبود و بازنگری جامع منابع انسانی بهعنوان نهمين راهبرد جذابيت بانک ارائه شده است.
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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(بانک انصار )1191 ،همچنين در سند راهبردی سهسالۀ دوم ( 1192ـ  )1195سرمایۀ انسانی
توسعهیافته بهعنوان چشمانداز بانک در سال  1181و توانمندسازی مدیران در طرح تحول بيانشده
است .رفتار حرفهای و تصميمات مدیران ناشی از نگرش آنهاست .هرچه نگرش مدیران محدودتر
باشد ،فضای تصميم محدود است و كيفيت گزینههای تصميمگيری پایين و عملکرد بانک ضعيف
خواهد بود .با بررسی عملکرد فعلی و وضع مطلوب طراحیشده در سند كسبوكار ،شکاف
قابلمالحظه در شاخصهای بانک دیده میشود .باوجود تبيين ماهيت تفکر راهبردی و اذعان
مسئوالن به لزوم توجه به آن ،الگویی برای توسعه تفکر راهبردی در مدیران وجود ندارد؛ چراكه
مدیران بانک برای تصميمگيری در محيط متالطم و پيچيده نيازمند به تفکر راهبردی هستند و باید
بهسرعت و با خالقيت ،نسبت به تغييرات محيطی بهترین واكنش را از خود نشان بدهند .حال اگر
مدیر چنين ویژگیای نداشته باشد و نتواند راهکارهای بدیع و بیسابقه را جستجو نموده و یا از
قابليتهای سازمانی و فرصتجویی هوشمندانه استفاده كند ،موجب ازدستدادن فرصت و
واگذاری آن به رقيب خواهد شد .بهاینمنظور طراحی الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران بانک
انصار الزم به نظر میرسد كه بهوسيلۀ آن توسعۀ قدرت تفکر راهبردی مدیران بهموازات سایر
ویژگیهایی كه یک مدیر از نظر بانک انصار میبایست داشته باشد ،فراهم میشود .بیشک چنين
اقدامی اثرات و پيامدهای مطلوبی برای بانک در حوزههای مختلف داشته و ميزان انطباق بانک با
شرایط متغير محيطی را به دنبال خواهد داشت.
در شرایط امروز درک محيط و پيشبينی روندهای اصلی آن با دشواری و خطای زیادی
همراه است ،ابزارها و روششناسیهای علمی آیندهشناسی نيز اثربخشی خود را از دست داده
است .واقعيت این است كه شرایط محيطی امروز ،پيشبينی و برآورد دقيق آینده را بسيار دشوار
ساخته است ،در این شرایط مکاتب كالسيک راهبرد كه بر مبنای پيشبينی آینده استوار است،
اثربخشی خود را از دست میدهد .مينتزبرگ« 1قابليت درک محيط» را بهعنوان معيار اصلی
دستهبندی مکاتب راهبردی پيشنهاد میدهد .براساس این الگو به ميزانی كه محيط قابلدرکتر و
1. Mintzberg
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تغييرات آن قابلپيشبينیتر باشد ،مکاتب فرایندی و تجویزی (نظير برنامهریزی راهبردی)
اثربخشی و كارایی بيشتری را ارائه میدهند .محيط ایدهآل برنامهریزی راهبردی یک محيط
پایدار ،در تعادل و قابلفهم است .ولی با پيچيدهشدن روابط محيطی و بروز تغييرات جهشی و
غيرخطی ،رویکردهای ساده و تجویزی اثربخشی خود را ازدستداده و بهجای آن بهرهگيری از
رویکردهای توصيفی ازجمله تفکر راهبردی توصيه میشود .تفکر راهبردی رویکرد مناسب برای
خلق راهبرد و خلق ارزش پایدار در محيط كسبوكار امروز است .این رویکرد در شرایط رقابتی
شدید ،جایی كه رفتار بازار غيرقابلپيشبينی است یک مزیت بیجایگزین بهشمار میآید.
(غفاریان و كيانی )1109 ،برای تحقق چشمانداز بانک از جمله :پيشگام در توسعۀ بانکداری
اسالمی ،سرآمد در ارائه خدمات بانکداری نوین ،پایبند به ارزشهای انقالب اسالمی در زمينۀ
عدالت اقتصادی ،نوآور و خالق ارزشهای نو برای مشتریان و سایر ذینفعان ،برخوردار از سرمایۀ
انسانی توسعهیافته همچنين حركتنمودن بهعنوان بانک پيشرو ،نياز به تفکر راهبردی مدیران است
كه با درک و فهم محيط داخلی و خارجی با خلق راهکارهای بدیع برای اثربخشی اهداف تحول
بانک گام بردارند .با انجام و پيادهسازی این پژوهش ،زمينه برای توسعه تفکر راهبردی مدیران
ایجاد میشود .پس از پيادهسازی الگوی مذكور ،مدلهای ذهنی مدیران بانک انصار تغيير نموده و
قدرت باالتری برای تصميمگيری راهبردی خواهند داشت .این مدیران بهخوبی محيط را حس
كرده و خالقانه ،با فرصتجویی هوشمندانه ،راهبردهای بدیع و مناسب برای تحقق اهداف بانک
اقدام میكنند .اگر این تفکر در مدیران بانک توسعه نيابد ،تصميمگيریهای راهبردی ،تحقق
اهداف بانک و بقا و رشد در محيط متالطم و غيرقابلپيشبينی و رقابتی امروز ،بهسختی صورت
میپذیرد ،همچنين بانک انصار هميشه بهعنوان بانک دنبالهرو خواهد بود .در این پژوهش محقق
بهدنبال پاسخ به سؤال «الگوی مناسب برای توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار»
است.
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اهداف پژوهش
هدف اصلی:
ارائه الگویی برای توسعۀ تفکر راهبردی مدیران بانک انصار

اهداف فرعی:
 . 1شناسایی ابعاد الگوی توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار؛
 .0شناسایی مؤلفههای الگوی توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار؛
 . 1تعيين روابط بين ابعاد و مؤلفههای الگوی توسعه تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک
انصار.

مفاهیم نظری
ماهیت تفکر راهبردی
از منظر ماهيت ،تفکر راهبردی یک بصيرت و فهم است .این بصيرت كمک میكند تا انسان
تشخيص دهد كدامیک از عوامل در دستيابی به موفقيت ،مؤثر است و كدامیک مؤثر نيست.
بدون این تشخيص صرف منابع هيچ ثمری را در موفقيت سازمان نخواهد داشت (غفاریان و
كيانی .)10 :1109 ،برای تشخيص ،دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ اولين دیدگاه براین است كه
راهبرد بهعنوان یک هنر است .برنامهریزی راهبردی و تفکر راهبردی دو حالت كامالً متفاوت فکر
هستند و تفکر راهبردی باید بر برنامهریزی راهبردی مقدم باشد (هراكلئوس .)1990 ،1طرفداران
دیدگاه تفکر راهبردی اظهار داشتهاند كه برنامهریزی راهبردی بهصورت مؤثری نمیتواند باعث
توسعه راهبرد شود ،بهطوریكه آن براساس برنامه ،منطقی و تحليل است؛ بلکه راهبردهای تجاری
موفق از رهيافت فکری نشئت می گيرند كه لزوماً ادراكی و احساسی و خالقانه هستند تا اینکه
منطقی باشند (اهمائه)1900 ،؛ زیرا منطق بيشتر میتواند مانع باشد تا اینکه كمکی برای شکلگيری
مؤثر راهبرد باشد (مينتزبرگ .)1991 ،این بدان معنی نيست كه در این زمينه جایگاهی برای منطق
1. Heracleouse
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نيست (اهمائه ،)1900 ،بلکه به معنی سطح نسبی دادههای منطق نسبت به خالقيت و زمان این

دادههاست (اهمائه 1900 ،و مينتزبرگ .)1991 ،مينتزبرگ به این بحث میپردازد كه" :برنامهریزی

راهبردی ،همانگونهكه تا به حال عمل شده است ،بهصورت برنامۀ راهبردی بوده است" .در
ادبيات مدیریت آلبرخت ( )1991و كينی ( )1991هر دو مانند هم از منتقدین برنامهریزی
راهبردی بوده اند .پيترز و واترمن )1900( 1به ادراک بيشتر از اهمائه )1900( 0ارزش قائل است.
بيتس و دیالرد )1991( 1به مزایای تفکر راهبردی از طریق گروههای چندسطحی میپردازد،
پيشنهاد ایشان یکی از افراطیترین دیدگاههاست كه حامی ادراک است .هامل و پراهاالد)1991( 1
و استيسی )1991( 5جایگاه مستحکمی برای ادراک در راهبرد قائل هستند .ادبيات راهبرد در این
دیدگاه توصيفی و تلفيقی است و بر این باور است كه در یک محيط نامطمئن تجاری ،راهبرد
موفق تجاری از روندی به صورت ادراكی ،خالقانه و واگرا 1نشئت میگيرد و مربوط به نيمكرۀ
راست مغز است .دومين دیدگاه در این زمينه به علمبودن راهبرد اشاره دارد .براساس طبقهبندی
مينتزبرگ ،چشمانداز راهبرد بهعنوان علم ،ریشه در ادبيات تجویزی دارد .مایکل پورتر،1998( 2
 )1908 ،1905از طرفداران اصلی این دیدگاه بر این باور است كه تفکر راهبردی ،روندی
تحليلی است .اندروز )1915( 0از مکتب طراحی و آنسوف )1915(9از مکتب برنامهریزی،
طرفداران رویکرد منطقی و تحليلی برای راهبرد هستند .اندروز به فعاليتهای مهم در سياست
تجاری مانند شناسایی فرصتها و تهدیدات در محيط شركت و ضعف و قوت داخلی آن
راهبردهای واضح ،ساده و منحصربهفرد از روند فکری آگاه ،هوشيار و سنجيده ،نشئت میگيرند.
این روند نه شکل تحليلی و نه شکل ادراكی است ،بلکه ضرورتاً تحليلی است .آنسوف رهيافتی
منطقی را كه بيشتر مکانيکی است ،برای راهبرد پيشنهاد میكند .سومين دیدگاه به تلفيق هنر و علم
1. Peters and Waterman
2. Ohmae
3. Bates and Dillard Jnr
4. Hamel and Prahalad
5. Stacey
6. Divergent
7. Michael Porter
8. Andrews
9. Ansoff
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اشاره دارد .براساس این دیدگاه تفکر راهبردی زمانی مؤثر است كه تلفيقی از ادبيات تجویزی و
توصيفی باشد .صاحبنظرانی مانند ليدكا ،)1990( 1ویلسون ،)1991( 0ریموند )1991( 1و
مينتزبرگ و المپل )1998( 1تأكيد دارند كه تفکر راهبردی باید ادراک و خالقيت و تفکر خيالی
نيمكرۀ راست مغز با فعاليت كمی و تحليلی نيمكرۀ چپ مغز به اندازۀ لزوم برای رسيدن به نتيجه
مطلوب ادغام شود (اوشانناسی.)1999 ،

تفکر راهبردی
واژۀ تفکر راهبردی در سالهای اخير چنان وسيع و عمومی در ادبيات راهبردی مورد
استفاده قرار گرفته است كه گویی معنای خود را از دست داده است .بيشتر كسانی كه از آن
استفاده میكنند ،نمیتوانند آن را تعریف كنند .این واژه بيشتر مفهوم تفکردر مورد راهبرد ،را
بهجای نوعی تفکر در راهبرد كه دارای مشخصاتی خاص است ،به خود گرفته است .ولی این
تعاریف عام از تفکر راهبردی ،موردنظر كسانی كه این واژه را بيان كردهاند ،نبوده است (ليدكا،
 .)101 :1900درحالحاضر حوزۀ تفکر راهبردی بسيار مورد توجه قرارگرفته است و نویسندگان
بسياری ترجيح میدهند از آن یاد كنند (گلداسميت .)1111: 1991 ،بيش از یک دهۀ پيش
مينتزبرگ عنوان كرد كه واژۀ برنامهریزی راهبردی ،دارای نوعی ابهام است و نيازمند ایجاد
دركی مشترک از این واژه میباشيم .امروزه نهتنها محققان مختلف از آن واژه بهصورت
مختلف استفاده میكنند ،بلکه با معرفی واژۀ تفکر راهبردی ،موضوع پيچيدهتر نيز شده است.
(هراكلئوس )101 :1990 ،تفکر راهبردی ،فرایندی خالقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و
دورنمای طراحیشده توسط رهبران سازمان مرتبط است .این امر مستلزم فراتررفتن اندیشه
مدیران از عمليات روزمره با هدف تمركز بر قصد و نيت راهبرد بلندمدت موردنظر برای
كسبوكار است.
آبراهام ،تفکر راهبردی را شناسایی راهبردهای قابلاطمينان و یا مدلهای كسبوكاری
1. Liedtka
2. WIilson
3. Raimond
4. Mintzberg and lampel
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میداند كه به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند .او معتقد است جستجو برای یافتن گزینههای
راهبردی مناسب كه معموالً بهعنوان بخشی از فرایند مدیریت راهبردی انجام میگيرد ،این مهم
نتيجۀ عملی تفکر راهبردی است .تفکر راهبردی یک فرایند مداوم است كه هدف آن رفع ابهام و
معنابخشيدن به یک محيط پيچيده است ،این فرایند تجزیهوتحليل موقعيت و همچنين تركيب
خالقانه ،نتایج تحليل در قالب یک برنامۀ راهبردی موفقيتآميز را در بر میگيرد (مشبکی و
خزاعی .)1102 ،تفکر راهبردی ،رویکردی است كه در این راستا چارچوب نگرشی ارزشمندی را
میآفریند و مفاهيم اثربخشی را عرضه میكند؛ هرچند باید عميقاً توجه داشت كه منظور از این
مفاهيم ،بازآفرینی نگرش مدیران است و نه توسعۀ دانش آن (كيانی و غفاریان .)1101 ،تعریفی
كه محقق در این پژوهش از تفکر راهبردی ارائه نموده است؛ فرایند سنتز ذهنی است كه
رویکردهای منطقی و همگرا را با فرایندهای خالق و واگرا بهگونهای كلگرا و چشماندازمحور
تركيب و بينش یکپارچهای از سازمان و محيط را در ذهن ایجاد نماید.
شناخت مطلوبيتهای مشتری ،مستلزم بصيرت نسبت به كسبوكار است و این امری است
كه از روشهای معمول تحليل ،حاصل نمیشود ،بلکه از بصيرت و شهودهای جدید حاصل
میشود .این بصيرت كمک میكند تا انسان عوامل ارزشآفرین در كسبوكار را بهدرستی
تشخيص دهد و بداند چه چيز در عمل جواب میدهد و چه چيز نمیدهد .در رویکرد تفکر
راهبردی ،این بصيرت ،الگوی ذهنی مدیران را شکل داده و از این طریق سازمان را در راستای
چشم انداز به حركت در میآورد (كيانی و غفاریان .)1101 ،وقتی سازمان با مشکالت جدید

مواجه میشود ،راهحلهای قدیمی كارایی خود را از دست میدهد .روش تفکر و تحول ذهنی
مدیران است كه با خلق راهکارهای بدیع كارآیی و اثربخشی سازمان را باال میبرد .تفکر راهبردی
چيزی بيش از توجه به روندهای اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فناوری بوده و مدیرانی را
میطلبد كه همبستگی این عوامل را تشخيص دهند .تفکر راهبردی مدیر را قادر میسازد تا
بفهمد چه عواملی در دستيابی به اهداف موردنظر مؤثر است و كداميک مؤثر نيست و چرا؟
(زارعی ،قلیها )1109 ،تفکر راهبردی بر تركيب و استفاده از شهود و خالقيت برای خلق تجسم و
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تصویری از سازمان تأكيد دارد (مينتزبرگ .)1991 ،بر همين اساس الگوی پژوهش به شرح شکل
 1تدوین شد.

.
شکل  .1الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار

سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی
ـ الگوی مناسب برای توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
سؤالهای فرعی پژوهش
 . 1ابعاد الگوی توسعه تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
 . 0مؤلفههای الگوی توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
 .1روابط ميان ابعاد الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار چگونه است؟
 . 1روابط ميان مؤلفههای الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار چگونه
است؟
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روش تحقیق
روشهای پژوهش براساس معيارهای گوناگون ،قابل طبقهبندی میشوند كه از جمله آنها
میتوان به سه دستۀ كلی :كمی ،كيفی و تركيبی اشاره كرد یا پژوهشها را براساس هدف به سه
دستۀ :بنيادی ،كاربردی و توسعهای طبقه بندی نمود .به گفتۀ ميشل و آیزاک روش پژوهش در هر
پژوهش به ماهيت موضوع و اهداف آن بستگی دارد (ميشل و آیزاک .)1101 ،بنابراین ،پژوهش
حاضر به لحاظ ماهيت موضوع ،پژوهشی تجویزی (هنجاری) است ،زیرا بهدنبال طراحی الگوست.
این پژوهش به لحاظ هدف ،كاربردی محسوب میشود؛ به این جهت كه این پژوهش الگوی
توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد را برای بانک انصار انجام میدهد.
جامعۀ آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد نظام بانکی و كارشناسان خبرۀ بانکی است
كه با بانک انصار و تفکر راهبردی آشنایی دارند .بدیهی است این جامعه ،طيف وسيعی از
خبرگان را در بر میگيرد و لذا جامعۀ آماری پژوهش ،جامعهای محدود نيست .باتوجهبه طبيعت
موضوع و اهداف پژوهش برای انتخاب پاسخدهندگان از نمونهگيری غيراحتمالی و هدفمند
استفاده شده است .طبيعت فرایند طراحی الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار
به گونهای است كه تنها خبرگان معينی میتوانند در طراحی و اعتباربخشی آن شركت كنند .لذا
اعتبار روش نمونهگيری ،در انتخاب تركيبی از متخصصانی است كه ویژگیهای الزم را دارا
باشند .شرایط الزم برای انتخاب متخصصين و عضویت آنها در نمونه عبارتند از:
 . 1خبرگان بانک انصار متشکل از اعضای هيئتمدیره ،مدیرعامل ،هيئت عامل ،مدیران
ارشد و كارشناسانی كه با حوزۀ مدیریت راهبردی و تفکر راهبردی آشنایی دارند؛
 . 0صاحبنظران و مدیران ارشد نظام بانکی آشنا با بانک انصار و مدیریت و تفکر راهبردی؛
باتوجهبه نامحدودبودن جامعۀ آماری ،براساس معيارهای درنظرگرفتهشده 11 ،نفر از
خبرگان ،صاحبنظران یادشده با روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدهاند .بهمنظور اعتباربخشی
الگوی طراحیشده ،پرسشنامه پاسخ بسته در سه الیۀ ابعاد ،مؤلفهها و اجزای مؤلفهها تهيه و در
اختيار خبرگان قرار گرفت.
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سؤالهای پرسشنامه با استفاده از پيشينۀ نظری و براساس اهداف و پرسشهای پژوهش
تدوینشده است .بهاینمنظور ابتدا بر اساس مطالعات انجامشده ،مدل مفهومی و اوليه الگوی
توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار تدوین شد .این الگو دارای سه بعد محيطی،
فردی ،سازمانی است .هر یک از ابعاد از چند مؤلفه و هر مؤلفه نيز شامل چند اجزای مؤلفه
(ریزمؤلفه) است .این پرسشنامه با توجهبه تعدد و تنوع مؤلفهها و اجزای مؤلفههای پژوهش ،دارای
 01گویه است .سؤالهای پرسشنامه باتوجهبه اهداف پژوهش ،به صورت بسته و با طيف
پنجدرجهای ليکرت تهيه شده است .پرسشنامه بهصورت حضوری و غيرحضوری در اختيار افراد
قرار گرفت و پس از تکميلشدن ،جمعآوری شد.

روایی 1و پایایی

2

برای سنجش روایی پرسشنامه ،ابتدا براساس نظر اساتيد راهنما و مشاور و  5نفر از خبرگان،
اصالحات موردنياز انجام شد .عالوهبراین ،پس از اجرای پرسشنامه ،روایی همگرا و افتراقی ابزار،
مورد آزمون قرار گرفت كه نتایج آن به تفصيل با معيارهای متوسط واریانس استخراجشده فورنل
ـ الكر و آزمون بارهای عرضی در سطح سازهها و معرفها در ادامه تشریح میشود.

 . 1روایی همگرا

3

روایی همگرا به این معناست كه مجموعۀ معرفها ،سازۀ اصلی را تبيين میكنند .فورنل و
الكر ( )1901استفاده از متوسط واریانس استخراجشده 1را بهعنوان معياری برای اعتبار همگرا
پيشنهاد میكنند .حداقل ) (AVEمعادل  8/5بيانگر اعتبار همگرای كافی است .به این معنی كه
یک متغير مکنون میتواند بهطور متوسط بيش از نيمی از پراكندگی معرفهایش را تبيين كند
(آذر و همکاران .)1191 ،مقادیر  AVEدر جدول زیر نشان داده شده است.

1. Validity
2. Reliability
3. Convergent Validity
(4. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  :1متوسط واریانس استخراجشده متغیرها
محيطی

...
19888

فردی

89112

سازمانی

89211

مدیران مستعد

89511

اركان جهت ساز

89518

توسعۀ فردی

89181

تحول سازمانی

89582

توسعه شناختی

19888

توسعه رفتاری

19888

متغیر

همانطوركه در جدول باال مشاهده میكنيد ،مقدار  AVEبرای متغيرهای مکنون باالتر از
 8/5است؛ بنابراین میتوان بيان نمود كه روایی همگرای مدلهای اندازهگيری مطلوب است.

 . 2روایی افتراقی

1

روایی افتراقی یک مفهوم تکميلكننده است و در مدلسازی مسيری  PLSدو معيار برای

آن مطرح است :معيار فورنل ـ الركر و آزمون بار عرضی.0
معیار فورنل ـ الركر
این معيار ادعا میكند كه یک متغير باید در مقایسه با معرفهای سایر متغيرهای مکنون،
پراكندگی بيشتری را بين معرفهای خودش داشته باشد .از نظر آماری  AVEهر متغير مکنون
باید بيشتر از باالترین توان دوم همبستگی آن متغير با سایر متغيرهای مکنون باشد .معيار فورنل ـ
الكر ،روایی افتراقی را در سطح سازه ارزیابی میكند (آذر و همکاران .)1191 ،جدول زیر مقدار
همبستگی بين متغيرها و مقدار مجذور  AVEهر متغير را نشان میدهد.
1. Discriminant Validity
2. Cross - Loading
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جدول  .2ماتریس توان دوم همبستگی بین متغیرهای

 ...ابعاد الگو

متغیر

محیطی

فردی

سازمانی

محيطی

19888

-

-

فردی

89108

89290

-

سازمانی

89001

89111

89011

جدول  .3ماتریس توان دوم همبستگی بین متغیرهای

 ...سازههای الگو

مدیران

اركان

توسعۀ

تحول

توسعۀ

توسعۀ

مستعد

جهتساز

فردی

سازمانی

شناختی

رفتاری

مدیران مستعد

89258

-

-

-

-

-

اركان جهتساز

89159

89210

-

-

-

-

توسعۀ فردی

89101

89118

89190

-

-

-

تحول سازمانی

89111

89180

89119

89118

متغیر

-

توسعۀ شناختی

89121

89108

89185

89505

19888

-

توسعه رفتاری

89119

89101

89191

89105

89101

19888

همانطوركه در جداول باال مشاهده میشود ،مقدار مجذور  AVEبرای هر سازه و ابعاد بيشتر
از همبستگی آن سازه و ابعاد با سایر ابعاد و سازههای انعکاسی موجود در مدل است ،بنابراین
روایی افتراقی مدلهای اندازهگيری انعکاسی تأیيد میشود.
آزمون بار عرضی
آزمون بار عرضی یکی دیگر از معيارهای ارزیابی روایی افتراقی است كه آزادی بيشتری
دارد .در این آزمون انتظار میرود بار هر معرف برای هر متغير مکنون خود بيشتر از بارهای عرضی
یا بار آن معرف برای سایر متغيرهای مکنون باشد .اگر معيار فورنل ـ الكر روایی افتراقی را در
سطح سازه ارزیابی میكند ،آزمون بار عرضی ارزیابی روایی را در سطح معرف فراهم میكند.
جدول زیر نشاندهندۀ بارهای عرضی متغيرهاست.
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جدول  .4آزمون بار عرضی هر معرف با ابعاد متناظر
سازه

محیطی

فردی

سازمانی

Q1

19888

89101

89001

Q2

89111

89000

89118

Q3

89509

89212

89011

Q4

89009

89151

89005

Q5

89191

89191

89011

معرف

جدول  .5آزمون بار عرضی هر معرف با سازۀ متناظر
مدیران

اركان

توسعۀ

تحول

توسعۀ

توسعۀ

مستعد

جهتساز

فردی

سازمانی

شناختی

رفتاری

سازه
Q8

89081

89110

89585

89158

89219

89001

Q9

89210

89102

89518

89119

89511

89121

Q10

89112

89051

89199

89511

89188

89508

Q11

89101

89211

89100

89115

89121

89011

Q14

89199

89108

89085

89100

89191

89111

Q15

89511

89005

89018

89119

89181

89191

Q16

89111

89011

89291

89111

89190

89118

Q17

89111

89580

89120

89010

89109

89111

Q18

89110

89121

89185

89011

89111

89109

Q19

89819

89109

89118

89111

89119

89801

Q20

89001

89199

89118

89191

89109

89801

Q21

89121

89108

89185

89505

19888

89101

Q22

89119

89101

89191

89105

89101

19888

معرف

همانطوركه در جداول ( 1و  )5مشاهده میشود ،بار عاملی هر معرف انعکاسی برای هر
سازه بيشتر از بار آن معرف برای سایر سازههاست؛ بنابراین آزمون بار عرضی معرفها برای سازۀ
متناظر ،مورد تأیيد است.
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در تحقيق حاضر برای محاسبه پایایی پرسشنامه ،آلفای كرونباخ پرسشنامه از طریق نرمافزار
 spss16محاسبه شده و مقدار آن برای  01گویه عدد  8/091بهدست آمد كه بيانگر پایایی و ثبات
در سنجش موضوع است؛ سپس از روش آلفای كرونباخ و  pدیلون ـ گلدشتاین نرمافزار pls3

برای پایایی سازگاری درونی معرفها و سازهها استفاده شده است كه در ادامه توضيح داده
میشود.
آلفای كرونباخ
معموالً اولين معياری كه در مدلهای اندازهگيری انعکاسی كنترل میشود ،پایایی سازگاری
درونی است .معيار سنتی برای این كنترل ،آلفای كرونباخ است .آلفا شاخصی كالسيک برای
تحليل پایایی و نشاندهندۀ یک سنت قوی در جامعه  SEMهست كه برآوردی را برای پایایی
براساس همبستگی درونی معرفها ارائه میدهد .نتایج ارزیابی ابزار با ضریب آلفای كرونباخ در
نرمافزار  PLSدر جدول  1نشان داده شده است.
 Pدیلون ـ گلدشتاین
معيار جدیدتری كه برای ارزیابی پایایی مورد استفاده قرار میگيرد ،پایایی تركيبی است كه
طی آن پایایی سازهها با یکدیگر محاسبه میشود و در صورتی كه مقدار پایایی مركب (تركيبی)
برای هر سازه باالی  8/2شود ،پایداری درونی مناسبی برای مدل اندازهگيری دارد .برای تأیيد
پایایی مركب از  Pدیلون-گلدشتاین استفاده شده است .این شاخص به آلفای كرونباخ برتریهای
قابلتوجهی دارد .نتایج ارزیابی ابزار با این معيار نيز در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :6پایایی سازههای مدل اندازهگیری
 .دیلون ـ گلدشتاین .

ابعاد

آلفای كرونباخ

محيطی

1

1

فردی

89012

89019

سازمانی

89085

89015

سازهها

 .دیلون ـ گلدشتاین

مدیران مستعد

89201

اركان جهتساز

89281

توسعۀ فردی

89211

تحول سازمانی

89281

توسعۀ شناختی

19888

توسعۀ رفتاری

19888
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همانگونهكه در جدول  1مشاهده می شود ،باتوجهبه اینکه آلفای كرونباخ و  pدیلون ـ
گلدشتاین بيش از  8/2است ،بلوک تک بعدی است و مدل اندازهگيری از پایایی خوبی برخوردار
است.
آمار استنباطی
برای تحليل دادههای پژوهش و استنباط آماری از تحليلهای مختلفی استفاده شده است كه
در ادامه توضيح داده میشود.
ابتدا برای آزمودن بهنجاربودن از آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف استفاده شد كه در
جدول توضيح داده میشود.
آزمون كولموگروف ـ اسمیرنوف
ابعاد و مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

...
نتیجۀ آزمون
(معیداری) .

محيطی

11

1912

89189

89881

غيرنرمال

فردی

11

1952

89510

89888

غيرنرمال

سازمانی

11

1911

89291

89881

غيرنرمال

مدیران مستعد

11

1911

89511

89888

غيرنرمال

اركان جهتساز

11

1900

89112

89881

غيرنرمال

توسعۀ فردی

11

1951

89182

89888

غيرنرمال

تحول سازمانی

11

1911

89519

89888

غيرنرمال

توسعۀ شناختی

11

1919

89115

89881

غيرنرمال

توسعۀ رفتاری

11

1951

89550

89888

غيرنرمال

همانگونهكه درجدول باال نشان داده شده است ،متغيرها دارای توزیع بهنجار (نرمال) نيستند.
باتوجهبه مشخصه ،بهنجارنبودن متغيرها و حجم نمونه پایين در پژوهش حاضر از فن  PLSبرای
بررسی گزارههای پژوهش استفاده میشود (آذر.)1191 ،
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دالیل محقق برای انتخاب ) (PLSبه این شرح است.
 . 1عدم نياز به وجود پيشفرض توزیع بهنجار معرفها؛
 . 0تناسب  PLSبا حجم نمونههای كوچک؛ یافتههای چن و نيوستد ( )1999نشان داد كه
رویکرد مدلسازی مسيری  PLSمیتواند اطالعاتی دربارۀ مناسببودن شاخصها در حجم
نمونهای به كوچکی  08مورد ارائه دهد.
 . 1این روش تحليل از لحاظ برخورد با مسایل و مشکالت آماری از انعطافپذیری و
تطبيقپذیری باالیی برخوردار است.

ابعاد الگو
برای پاسخ به سؤال اصلی و سؤالهای فرعی پژوهش از معيارهای ارزیابی مدل درونی PLS

استفاده شده است .آزمون آماری سؤالهای اول و سوم پژوهش در شکلهای جداول  2و  0نشان
داده میشود.
 . 1ابعاد الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
 . 0روابط ميان ابعاد الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار چگونه است؟
جدول  .7معنیداری روابط ابعاد الگو
درجۀ

ابعاد .
فردی

آزادی

ضریب انحراف
.
معیار  .آزمون .معنیداری .
مسیر
ضریب

نتیجه

سازمانی

11

89910

89110

09901

89881

تایيد

محيطی

فردی

11

89021

89101

59810

89888

تایيد

سازمانی

فردی

11

89151

89111

19201

89881

تایيد

برای تعيين روابط ميان ابعاد سهگانه ابتدا از ضریب مسير در مدل ساختاری  PLSاستفاده
شد؛ سپس از طریق رویه  BTبا  588تکرار برای برآورد خطاهای استاندارد و معنیداری ضرایب
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مسير با  Tآماری محاسبه شد كه در جدول  2مشخص شده است .درصورتیكه ضرایب
معنیداری بيش از  1/91و كمتر از  -1/91باشد ،نشان از صحت رابطه بين سازهها و درنتيجه تأیيد
پرسشهای پژوهش در سطح اطمينان  95درصد است (آذر و همکاران .)1191 ،باتوجهبه جداول
 2مقدار  Tبرای روابط ميان برخی از متغيرهای بزرگتر از  1/91و در سطح اطمينان  95درصد
معنیدار هستند؛ بنابراین بعد محيطی بر بعد فردی و بعد فردی بر بعد سازمانی تأثيرگذار است و
متقابالً بعد سازمانی بر بعد فردی تأثيرگذار است ولی محيط بهطورمستقيم بر سازمان اثر گذار
نيست ،بلکه از طریق بعد فردی بر سازمان تأثير میگذارد.
معيار بعدی برای بررسی ارزیابی مدل ساختاری ،معيار  Q0است .این آزمون كه توسط
استون و گيسر ( )1925معرفی شد ،قدرت پيشبينی مدل در متغيرهای وابسته را مشخص میسازد.
به اعتقاد آنها مدلهایی كه دارای بخش ساختاری قابلقبولی هستند ،باید قابليت پيشبينی
شاخصهای مربوط به سازۀ درونزا را داشته باشند .بدین معنی كه اگر در یک مدل ،روابط بين
سازهها بهدرستی تعریف شده باشد ،سازهها قادر خواهند بود تا تأثير كافی بر شاخصهای یکدیگر
گذاشته و از این راه پرسشها به درستی تأیيد شوند .مقدار  Q0باید در مورد تمامی سازههای
درونزای مدل محاسبه شود .هنسلر و همکاران ( )0889در مورد شدت قدرت پيشبينی مدل در
مورد سازههای درونزا سه مقدار  8/15 ،8/80و  8/15را بهعنوان قدرت پيشبين كم ،متوسط و
قوی تعيين كردهاند .درصورتیكه مقدار این معيار صفر و یا كمتر از صفر شود ،مدل احتياج به
اصالح دارد (آذر و همکاران .)1191 ،همانطوركه در جدول  0مشاهده مینمایيد ،مدل ارائهشده
در این پژوهش توانایی پيشبينی مؤلفههای وابسته را دارد.
جدول  .8توانایی مدل در ارتباط پیشبین
سازۀ پیشبین  .سازۀ مالک  .ضریب مسیر . . 2 . . 2 . . ... . . .
89122 89211
59810
89021
فرد
محيط
فرد

سازمان

89910

09901

89011

89115

سازمان

فرد

89151

19201

89191

89002
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برازش كلی ابعاد الگو
مدل كلی شامل هر دو مدل اندازهگيری و مدل ساختاری میشود .برای اندازهگيری برازش
آن از ميانگين اشتراک و برای برازندگی مدل ساختاری از نيکویی برازش استفاده شده است.
مقدار ميانگين اشتراک ،نشاندهندۀ درصدی از تغييرات شاخصهاست كه بهوسيلۀ سازۀ متناظر
توجيه میشود .محققان سطح قابلقبول برای اشتراک آماری را بيشتر از  8/5ذكر كردهاند .در
مدلسازی مسيری  PLSمعياری برای سنجش تمام مدل وجود ندارد .بااینوجود ،یک معيار كلی
برای نيکویی برازش 1بهوسيلۀ تننهاوس و همکاران ( )0885پيشنهاد شده است .این شاخص هر دو
مدل اندازهگيری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد و بهعنوان معياری برای پيشبينی عملکرد كلی
مدل به كار میرود (آذر و همکاران .)1191 ،همانطوركه در جدول  9دیده میشود ،اشتراک
آماری كه برازندگی مدل را نشان میدهد ،بيشتر از  8/5است.
جدول  .1متوسط واریانس استخراجشدۀ ابعاد الگو
ابعاد

.

..

2

. ..
-

محيطی

19888

فردی

89290

89111

سازمانی

89011

89015

در مدلسازی مسيری  PLSمعياری برای سنجش تمام مدل وجود ندارد .بااینوجود ،یک
معيار كلی برای نيکویی برازش بهوسيلۀ تننهاوس و همکاران ( )0885پيشنهاد شده است .این
شاخص هر دو مدل اندازهگيری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد و بهعنوان معياری برای
پيشبينی عملکرد كلی مدل بهكار میرود .این معيار به صورت ميانگين هندسی  R0و متوسط
اشتراک محاسبه میشود:

1. Goodness of Fit-GOF
2. Communality
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GOF = communality × R 2
GOF= 89195

متوسط اشتراكات = 8/008؛ متوسط  R2برابر است با  8/020و بنابراین:
شاخص نيکویی برازش= 8/195

این مقدار بيشتر از آستانه  8/11برای اندازه اثر بزرگ ( R0كوهن )1900 ،است .میتوان
گفت كه مدل موردمطالعه ،قدرت پيشبينی خوبی در مقایسه با سایر مقادیر آستانه (نيکویی
برازش كوچک  ،8/1نيکویی برازش متوسط 8/05 ،و نيکویی برازش بزرگ  )8/11دارد؛ بنابراین
یافتهها اعتبار كلی مدل را تأیيد میكند.

مؤلفههای الگو

برای پاسخ به سؤال دوم و سوم پژوهش از معيارهای ارزیابی مدل درونی  PLSاستفاده شده

است .آزمون آماری سؤالهای دوم و چهارم پژوهش در جدول  18نشان داده شده است.
 . 1مؤلفههای الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
 . 0روابط ميان مؤلفههای الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار چگونه
است؟
جدول  .11معنیداری روابط مؤلفههای الگو
درجۀ ضریب ضریب انحراف

مؤلفهها
توسعۀ فردی

آزادی

مسیر

تعیین

معیار

.

ضریب

آزمون .معنیداری

نتیجه

تحول سازمانی

11

89101 89519

89100

09002

89801

تأیيد

تحول سازمانی

توسعۀ فردی

11

89102 89521

89115

19001

89881

تأیيد

توسعۀ شناختی

توسعۀ رفتاری

11

89011 89191

89118

19291

89888

تأیيد

باتوجهبه جدول  18مقدار  Tبرای روابط ميان متغيرهای الگو بزرگتر از  1/91و در سطح
اطمينان  95درصد معنیدار هستند؛ بنابراین روابط ميان مؤلفههای الگو؛ رابطۀ مدیران مستعد با
اركان جهتساز ،توسعۀ فردی با تحول سازمانی و عکس آن ،توسعۀ شناختی با توسعۀ رفتاری
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مورد تأیيد قرار گرفت.

معيار  Q0مؤلفههای الگو؛ قدرت پيشبينی مدل در متغيرهای وابسته را مشخص میسازد.

مدلهایی كه دارای بخش ساختاری قابلقبولی هستند ،باید قابليت پيشبينی شاخصهای مربوط به
سازه درونزا را داشته باشند .بدین معنی كه اگر در یک مدل ،روابط بين سازهها بهدرستی تعریف
شده باشد ،سازهها قادر خواهند بود تا تأثير كافی بر شاخصهای یکدیگر گذاشته و از این راه

پرسشها بهدرستی تأیيد شوند .مقدار  Q0باید در مورد تمامی سازههای درونزای مدل محاسبه
شود .هنسلر و همکاران ( )0889در مورد شدت قدرت پيشبينی مدل در مورد سازههای درونزا
سه مقدار  8/15 ،8/80و  8/15را بهعنوان قدرت پيشبين كم ،متوسط و قوی تعيين كردهاند.
همانطوركه در جدول  11مشاهده میشود ،مدل ارائهشده در این پژوهش توانایی در پيشبينی
مؤلفههای وابسته را دارد.
جدول  :11توانایی مدل در ارتباط پیشبین
سازۀ پیشبین  .سازۀ مالک  .ضریب مسیر . . 2 . . 2 . . ... . . .
89008 89118
19101
89120
اركان جهتساز
مدیران مستعد
توسعۀ فردی

تحول سازمانی

89519

09002

89101

89088

تحول سازمانی

توسعۀ فردی

89521

19001

89102

89118

توسعۀ شناختی

توسعۀ رفتاری

89191

19291

89011

89115

برازش كلی مؤلفههای الگو
مدل كلی شامل هر دو مدل اندازهگيری و مدل ساختاری میشود .برای اندازهگيری برازش
آن از ميانگين اشتراک و برای برازندگی مدل ساختاری از نيکویی برازش استفاده شده است.
مقدار ميانگين اشتراک ،نشاندهندۀ درصدی از تغييرات شاخصهاست كه بهوسيلۀ سازۀ متناظر
توجيه میشود .محققان ،سطح قابلقبول برای اشتراک آماری را بيشتر از  8/5ذكر كردهاند.
همانطوركه در جدول  10دیده میشود ،اشتراک آماری كه برازندگی مدل را نشان میدهد،
بيشتر از  8/5است.
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جدول  .12متوسط واریانس استخراجشدۀ ابعاد الگو
مدیران مستعد

.. .
89258

اركان جهتساز

89210

89118

توسعۀ فردی

89190

89021

تحول سازمانی

89118

89101

توسعۀ شناختی

19888

89111

توسعۀ رفتاری

19888

89011

مؤلفهها

. ..
-

در مدلسازی مسيری  PLSمعياری برای سنجش تمام مدل ،معيار كلی برای نيکویی برازش
بهوسيلۀ تننهاوس و همکاران ( )0885پيشنهاد شده است .این شاخص هر دو مدل اندازهگيری و
ساختاری را مدنظر قرار میدهد و بهعنوان معياری برای پيشبينی عملکرد كلی مدل بهكار میرود.
این معيار بهصورت ميانگين هندسی  R0و متوسط اشتراک محاسبه میشود:
GOF = communality × R 2
GOF=8/511

متوسط اشتراكات = 8/081؛ متوسط  R2برابر است با  8/151و بنابراین:
شاخص نيکویی برازش= 8/511
این مقدار بيشتر از آستانه  8/11برای اندازۀ اثر بزرگ ( R0كوهن )1900 ،است .میتوان
گفت كه مدل موردمطالعه ،قدرت پيشبينی خوبی در مقایسه با سایر مقادیر آستانه (نيکویی
برازش كوچک  ،8/1نيکویی برازش متوسط 8/05 ،و نيکویی برازش بزرگ  )8/11دارد؛ بنابراین
یافتهها ،اعتبار كلی مدل را تأیيد میكند.
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الگوی پژوهش

شکل  .2معنیداری

 ..الگوی پژوهش

همانطوركه در شکل  0مشاهده میشود ،مقدار  Tبرای روابط ميان تمام متغيرهای الگو
بزرگتر از  1/91در سطح اطمينان  95درصد معنیدار هستند.
با تجزیهوتحليلهای انجامشده ،الگوی پژوهش با رویکرد سيستمی به شکل  0مورد تأیيد
قرار گرفت .در این الگو محيط خارجی بهعنوان عنصر ترغيب و تحریکكننده بر توسعۀ تفکر
راهبردی مدیران ارشد بانک انصار اثرگذار است .مؤلفههای مدیران مستعد و اركان جهتساز
بهعنوان درونداد الگو و مؤلفههای توسعۀ فردی و تحول سازمانی در فرایند الگو بر همدیگر تأثير
میگذارند و همچنين مؤلفههای توسعۀ شناختی و توسعۀ رفتاری در برونداد الگو قراردارند كه
توسعۀ شناختی بر توسعۀ رفتاری اثر میگذارد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بهدنبال طراحی الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار بود،
برهميناساس برای پاسخ به سؤالهای طرحشده ،ابعاد ،مؤلفهها و روابط بين آنها براساس مبانی
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نظری پژوهش استخراج و بهصورت یک الگوی مفهومی پيشنهادی ارائه و پس از تأیيدیههای
آماری به شرح زیر توضيح داده میشود.

ـ سؤال اصلی پژوهش
الگوی مناسب برای توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
برای توسعۀ تفکر راهبردی در شرایط محيط متالطم و ناپيوستگیهای امروزی ،پایداری،
تقویت و توسعۀ تواناییها و قابليتها نمیتوان تنها به سطح فردی توجه كرد ،بلکه برای پویایی و
تعامالت و ساخت آینده باید نگاه چندسطحی به الگو داشت .برهميناساس در طراحی الگوی
پيشنهادی نگاه سهسطحی (محيطی ،فردی ،سازمانی) با رویکرد سيستمی در نظر گرفته شد.
همچنين عوامل فرایندی و محتوایی (چشمانداز ،مأموریت ،اصول و ارزشهای بانک انصار و )...
در الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران بهكارگرفته شدهاست ،محقق برهميناساس در الگوی
پيشنهادی ،هر دو منظر را مدنظر قرار داده است .الگوی پيشنهادی پس از آزمون آماری با ابعاد
سهگانه :محيطی ،فردی و سازمانی مورد تأیيد قرار گرفت ،همچنين رویکرد سيستمی با مراحل
درونداد ،فرایند و برونداد مورد تأیيد قرار گرفت .در پاسخ به سرال اصلی پژوهش ،الگوی
توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار با رویکرد سيستمی در سه بعد محيطی ،فردی و
سازمانی طراحی شد.

ـ سؤالهای فرعی پژوهش
برای پاسخ به سؤالهای فرعی پژوهش ،ابتدا نسبت به استخراج ابعاد و مؤلفههای اثرگذار
برای توسعۀ تفکر راهبردی از مبانی نظری پژوهش اقدام و سپس به چگونگی ارتباط آنها پرداخته
شد .در این راستا ابعاد سه گانه كه پيشتر توضيح داده شد استخراج گردید ،پس از آن مؤلفههای
محيطی ،فردی و سازمانی با رویکرد سيستمی و استداللهای منطقی استخراج و الگوی پيشنهادی،
تدوین و برای آزمون آماری در اختيار خبرگان نظام بانکی قرار گرفت .در همين راستا سه بعد
اصلی در توسعه تفکر راهبردی مدیران بانک انصار تأثيرگذار است.
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 .1ابعاد الگوی توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
ابعاد الگو از سه بعد محيطی ،فردی و سازمانی تشکيل شده است ،در همين راستا ابعاد
سهگانه در توسعۀ تفکر راهبردی مدیران بانک انصار تأثيرگذار است :بعد اول ،بعد محيطی است
كه بهعنوان عنصر محرک و اثرگذار برای ایجاد تفکر راهبردی مدیران بانک است .بانکها
نظامهایی باز هستند كه برای بقا و پيشرفت و تعالی با محيط ،باید رابطهای تعاملی داشته باشد .زمينۀ
بيرونی بانک یکی از عوامل دگرگونی و تحول است كه باعث ترغيب توسعۀ تفکر راهبردی در
مدیران ارشد میشود .در این جهت مدیران در تالش هستند برای تطابق و سازگاری با محيط
بيرونی از مهارتهایی استفاده كنند كه به تقویت تفکر راهبردی منجر میشود .بعد دوم ،بعد
فردی است كه دانش و نگرش نسبت به تفکر راهبردی باید در مدیران ارشد ایجاد شود .بعد سوم،
بعد سازمانی است كه برای تقویت و پرورش و تثبيت تفکر راهبردی مدیران ضروری است.
 . 0مؤلفههای الگوی توسعۀ تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟
مؤلفههای نهگانۀ ابعاد سهگانه و روابط آنها در رویکرد سيستمی مورد آزمون آماری قرار
گرفت كه مؤلفه مدیران مستعد با زیرمؤلفه؛ ویژگیهای فردی و حرفهای و مؤلفه اركان جهتساز
با زیرمؤلفه؛ مطلوبيتهای اساسی بانک انصار (چشمانداز ،مأموریت ،اصول و ارزشهای بانک) و
مدل كسبوكار بانک انصار (راهبردها ،اهداف كالن ،برنامههای تحولی بانک) در درونداد الگو
مورد تأیيد قرارگرفت.
در مرحلۀ فرایند ،دو مؤلفۀ توسعۀ فردی با زیرمؤلفههای دانش ،نگرش ،رفتار و مؤلفۀ تحول
سازمانی با زیرمؤلفههای رهبری تحولگرا ،فرهنگ سازمانی یادگيرنده ،ساختار ارگانيک و
مدیریت عملکرد راهبردی مورد تأیيد آزمون آماری قرار گرفت .در برونداد الگو ،مؤلفههای
توسعۀ شناختی و توسعۀ رفتاری مورد تأیيد قرار گرفت .مرلفههای سياسی ـ قانونی ،اجتماعی ـ
فرهنگی و اقتصادی ـ فنشناختی بهعنوان مؤلفههای بعد محيطی محاط بر درونداد ،فرایند و
برونداد توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار قرار دارد.
برای توسعۀ فردی ابتدا دانش تفکر راهبردی آموزش داده میشود ،سپس باورها و نگرش
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افراد از طریق آموزش و یادگيری در عمل تغيير مییابد ،پس از آن رفتار افراد تغيير میكند .تفکر
راهبردی مدیران با توسعۀ فردی و تحول سازمانی بهصورت پویا توسعه مییابد .سازمان بهعنوان
بستر پرورش تفکر راهبردی مدیران ،نقش بهسزایی دارد .برای ایفای چنين نقشی ،سازمان باید از
جهات فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،مدیریت عملکرد راهبردی ،سبک رهبری ،تحول یابد.
منظور ما در این بخش تحول فراگير سازمانی نيست ،بلکه دگرگونی متغيرهایی است كه با توسعۀ
تفکر راهبردی مدیران رابطه معنیداری دارند .فرهنگسازمانی یادگيرنده و ساختار سازمانی
ارگانيک و سبک رهبری تحولگرا و مدیریت عملکرد راهبردی ،چهار جزء كليدی تحول در
بانک برای تحقق و تثبيت توسعۀ تفکر راهبردی مدیران است .فرهنگسازمانی بهعنوان هسته
مركزی این دگرگونی بسترساز ،بر ساختار سازمانی ،سبک رهبری و مدیریت عملکرد راهبردی
تأثير میگذارد ،درمقابل ،ساختار سازمانی ،سبک رهبری و مدیریت عملکرد نيز بر
فرهنگسازمانی تأثير میگذارند كه معنیداری آنها مورد تأیيد قرار گرفت .درنهایت در برونداد
الگو ،مؤلفههای توسعۀ شناختی و رفتاری یا تأثير توسعۀ شناختی بر توسعۀ رفتاری مورد تأیيد قرار
گرفت .آخرین عنصر در الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار بازخورد است،
بازخورد عامل روزآمدی و زندهماندن الگوست .ازآنجاكه پویایی از بازخوردها ناشی میشود،
بسياری از یادگيریها به بازخوردها بستگی دارند .مدیران با تفکر راهبردی تصميماتی را میگيرند
كه موجب تغيير در دروندادها و فرایند الگو میشود.
 . 1روابط ميان ابعاد و مؤلفههای الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار
چگونه است؟
برای خلق الگوی مفهومی تفکر راهبردی از رویکرد تركيببندی استفاده شده است .در این
الگو نگاه محقق به الگوی تفکر راهبردی نگاهی یکپارچه و واحد است .ابتدا از مکتب محيطی
بهعنوان عوامل اثرگذار در ایجاد تفکر راهبردی مدیران در بانک استفاده شده است كه عامل
اصلی و كليدی در شکلگيری تفکر راهبردی ،وجود شرایط محيطی جامعه است .یکی دیگر از
عوامل مؤثر در توسعۀ تفکر راهبردی مدیران بانک ،وجود ویژگیهای شناختی و ادراكی افراد در
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سطح فردی است .ذهن و بينش راهبردشناس بهعنوان عامل تعيينكننده در شکلگيری فرایند
راهبردی تمركز دارد .این بينش ،چارچوبی است كه حاصل تجارب و تعامل با محيط بيرونی و
داخلی بانک است .فرد ،متناسب با ارزشها و باورهای درونی كه در بخش ناخودآگاه او شکل
گرفته است ،رفتار میكند .تفکر راهبردی بهسادگی در ذهن افراد پدید نمیآید ،بلکه تحت تأثير
محيط و اجتماعی است كه فرد درون آن قرار گرفته است .سه بعد محيطی ،فردی و سازمانی از
ابعاد سهگانۀ توسعۀ تفکر راهبردی است و رابطۀ محيط بر فرد و فرد بر سازمان و بالعکس از
سازمان به فرد در آزمونهای آماری مورد تأیيد قرار گرفت .همچنين مراحل سهگانه رویکرد
سيستمی درونداد ،فرایند و برونداد با تأثير محيط خارجی بر درونداد و فرایند مورد تأیيد قرار
گرفت .قابل ذكر است براساس آزمون توانایی مدل در ارتباط پيشبين قدرت تأثير ،بهترتيب
محيط بر فرد ،فرد بر سازمان و سازمان بر فرد مورد تأیيد قرار گرفته است .الگوی نهایی پژوهش
در شکل  0نشان داده میشود ،همانگونهكه مالحظه میشود ،این الگو ،الگویی سيستمی و
پویاست.

پیشنهادهای پژوهش
همانطوركه در ادبيات موضوع مطرح شد ،برای اینکه افراد از حداكثر سطح مهارت تفکر
راهبردی بهرهمند شوند به آموزش و تجربه نياز دارند .لذا الگوی طراحیشده میتواند تفکر
راهبردی را به بهترین نحو در مدیران ارشد بانک توسعه دهد .تفکر راهبردی میتواند بهعنوان
یک مهارت آموخته شود ،یعنی تفکر راهبردی در نتيجۀ نوعی فرایند یادگيری در یک زمان
طوالنی حاصل و به یک عادت تبدیل میشود .فرایند توسعۀ تفکر راهبردی بهعنوان فرایندی
مستمر از كسب و ادغام مجموعه مهارتهای موردنياز برای خبرگی تعریف میشود .بر مبنای
تجربههای موجود ،حركت فرایند تبدیل یک مبتدی به یک خبره نياز به یک زمان بيشتر است.
توسعۀ مهارت تفکر راهبردی مجموعهای از چالشهاست و شبيه باالرفتن از یک كوه است كه
درنهایت در باالی آن با سعی و تالش میایستيم .تفکر راهبردی یک حركت مستمر و چالشی
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است كه با صعود به قله یک كوه قابل مقایسه است؛ بهطوریكه در هر مرحله از صعود ،بر
تجربهها افزوده شده و چالشهای پيشرو ،صعودكننده را آب دیدهتر میكند .هر تجربه درواقع
چالشی است كه فرد با آن مواجه میشود و به توسعۀ تفکر راهبردی در او منجر میشود .در ادامه
پيشنهادهای الزم در راستای نتایج حاصل از تجزیهوتحليل یافتههای پژوهش برای كاربران ارائه
میشود.
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