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 چکیده
، غيرخطی و پيچيده تغييرات با بينی پيش غيرقابل متالطم، محيطی ،امروز وكار كسب محيط 

 در رشد و بقا برای كه كند می ایجاد بانک انصار  برای را ضرورتی، رقابتی و ناپيوسته تحوالت
هدف اصلی . سازند خود نصيب را بازار افعمن ،هافرصت وكشف موقع به تشخيص با رقابتی، محيط

 پژوهش. تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار است ۀطراحی الگوی توسع ،تحقيق حاضر
 در. است یكاربرد، هدف لحاظ بهو  (یهنجار) یزیتجو یپژوهش موضوع، تيماهحاضر از نوع 

 و یابیارز یدانيم روش از استفاده با ،ینظر مطالعات بر یمبتن ۀبرساخت یالگو جهت نیا
 صنعت ارشد رانیمد را حاضر پژوهش ۀموردمطالع ۀجامع ،جهت نیا در. شد انجام یاعتبارسنج

و  دش انتخاب آن از اینمونه مند هدف صورتبه كه دهندیم ليتشک ی و بانک انصار بانکدار
ش و تجربه نفر از  مدیران ارشد نظام بانکی و خبرگان بانکی دارای دان 11شامل آماری ۀجامع

شده از  آوری های جمع برای تحليل نتایج و استخراج دادهكه در این ارزیابی  بودمدیریت راهبردی 
با استفاده از  pls3و  spssافزار  و از طریق نرم 89091ریب كرونباخ استاندارد با ض ۀنامطریق پرسش

صل از تحقيق پس ای حاه یافته. شدوتحليل  تجزیهها  های آماری توصيفی و استنباطی، داده روش
 انصار بانک ارشد رانیمد یراهبرد تفکر ۀتوسعاالت، الگوی ؤهای مرتبط با س از آزمون و تحليل

 .أیيد كردرا ت
 

 بانک انصار  ؛ریزی راهبردی تفکر راهبردی؛ برنامه :ها هكلیدواژ

 

 و مدرس دانشگاه دكتری مدیریت سيستم  

 (ع)دانشگاه جامع امام حسين استادیار  

  (ع)دانشگاه جامع امام حسين دانشيار   

  دانشگاه تهراناستاد   

 (ع)های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسينپژوهش ۀفصلنام

 155ـ  105صص : 1191، بهار (02شماره پياپی ) 1سال نهم، شماره 
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 مقدمه 
این بصيرت  .كار نيستو كسبتر از فهم  هيچ ادراكی مهم، در بانک انصار برای یک مدیر

یای ناشناخته شود، بلکه كشف شهودی زوا ثر و روابط بين آنها محدود نمیؤتنها به درک عوامل م

تفکر . آفرینی از این بصيرت است برداری از آنها، تجلی ارزش هایی برای بهره این فضا و خلق ایده

تفکر . سازد یگيــری و توسعه این بصيرت را فراهم م شکل ۀرویکردی است كه زمين ،راهبردی

این . خواند می فراتحول در آن و  نظام بانکیسوی یادگيری سریع از محيط  مدیران را به ،راهبردی

تواند راهبردهای  چشم اندازهایی كه می. اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد تفکر، چشم ۀشيو

 .بخشی را سبب شود نوآورانه و مزیت

ای بوده و تنوع  ه دارای محصوالت و خدمات متنوع و پيچيدهك هستندی یها ها سازمانبانک

و مرزهای آن در سراسر كشور  استدر حال افزایش  اًها مرتبو محتوی محصوالت این بانک

كيد بيشتر أها از رشد و اندازه صرف به سوی ت گسترانيده شده است، امروزه برتری راهبردی بانک

 تیریمد اتيادب در .(1100 ،1هفرنان)ر جهت داده است بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش تغيي

 به باتوجه افراد. ندارد وجود یچندان توافق شود،یم خوانده یراهبرد تفکر آنچه بر یراهبرد

 ارائه یمتعدد فیتعار ،دارند یراهبرد تفکر مورد در كه یمختلف هاینگرش و هاشیگرا

 یبرا یراهبرد تفکر ،یراهبرد یزیر برنامه ندیفرا نبودن اثربخش ليدل به 1998 ۀده در. اند نموده

 از راهبرد میپارادا تکامل. دكر ظهور یراهبرد تیریمد و یراهبرد یزریبرنامه به ليتسه و كمک

 .بود یطيمح راتييتغ از یبازتاب یراهبرد تفکر به سپس ،یراهبرد تیریمد به یراهبرد یزری برنامه

 و ماتيتصم نادرست یاجرا ،یتجار نامطلوب اتميتصم از یناش یمشتر دیعوا در نوسان

 با یکینزد ارتباط كه است یمال خدمات و یبانکدار صنعت تحوالت به مناسب واكنش عدم

 كندیم كمک یراهبرد تفکر .(1191 :0نسيهاج و رز) دارد یفکر هاییتوانمند و یانسان عوامل

 با و تیتقو ،یمشتر یبرا نیآفر ارزش قواعد كشف و بازار یرگيشکل درحال هایدهیپد

 قواعد رشیپذ یجا به یراهبرد تفکر. دشو تيموفق موجب رانیمد درست هاییرگي ميتصم

 
1. Heffernan 

2. Rose& Hudgins 
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. است« ازين به ییپاسخگو» یبرا یبهتر قواعد خلق دنبال به آن هایچارچوب در حركت و موجود

 کی به را( یجیرتد تکامل) صدساله ره مودنيپ و انینما را هدف به دنيرس بر انيم راه كه یقواعد

 را گرانید از یرو دنباله و زگرایتما را سازمان یراهبرد تفکر از حاصل رفتار. سازدیم سريم شب 

 دیگران كه است چيزهایی دیدن ،راهبردی تفکر. سازدیم خارج او یها ارزش مجموعه از

 متفاوت بسيار ایآینده و جدید ذهنی تصاویر و نوآوری یافتن دنبال به راهبردی متفکر و ننديب ینم

 .كند فیتعر دوباره اصلی راهبردهای براساس را خود با مرتبط ۀجامع تا است

 ظهور و بورس تاالر و بانکداری پرحرارت ۀصحن به ورود و انصار بانک ماهيت در تغيير

 مسئله ترین اصلی عنوان به آن به گویی پاسخ و نفعان ذی و داران سهام مشتریان، جدید انتظارات

 و كاركنان مشتریان، و داران سهام انتظارات به شده داده های پاسخ بيترت نیا به. دش مطرح بانک

 و است بانکداری پررقابت صنعت در انصار بانک یبقا شرط ترین اصلی آن مدیریت ۀنحو

 و صندوق عنوان به خود ۀپيشين اساس بر انصار بانک. طلبد می را ای ویژه یابیراه آن، به دستيابی

 و ساختار این در الزم انعطاف نبود و یسازمان  كهنه ساختار از ،یاعتبار و یمال سسهؤم سپس

 ران،یمد آن طبع بهو  افتهی توسعه یانسان منابع نداشتن و ها زیرساخت كهنگی و یندهاافر پراكندگی

 یاتيعمل و یليتحل ،یستميرسيغ صورت به رانیمد نگرش ،یقبل تيماه جهت به. است افتهين توسعه

در سند راهبردی تحولی  .است شده داده نشان دوم و اول  ۀسال سه یتحول سند در امر نیا. است

ی برای نیآفر ارزشبانک انصار، مرجعيت در بانکداری اسالمی، ( 1190ـ  1191)اول  ۀسال سه

و  وكار كسببانکداری الکترونيکی، بهبود فرایندهای  ۀداران، افرایش سهم بازار، توسع سهام

تردیدی نيست، . ی شده استگذار هدفاهداف كالن بانک  عنوان بهی كاركنان، ور بهرهیش افزا

ها، ها، ضعفبا تحليل قوت. نياز دارد افتهی توسعهو تفکرات  تيباقابلتحقق این اهداف به مدیرانی 

1 یها و تهدیدهافرصت
(SWOT) ای كاركنان و ضعف در بانک، ضعف در رفتار حرفه

برای همين منظور . های پيش روی بانک در این حوزه استچالش ازجملهانسانی  فرایندهای منابع

 .است شده  ارائهنهمين راهبرد جذابيت بانک  عنوان بهراهبرد بهبود و بازنگری جامع منابع انسانی 

 
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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انسانی  ۀسرمای( 1195ـ  1192)دوم  ۀسال سههمچنين در سند راهبردی ( 1191 بانک انصار،)

 شده انيبو توانمندسازی مدیران در طرح تحول  1181بانک در سال  انداز چشم عنوان به افتهی توسعه

هرچه نگرش مدیران محدودتر . هاستآنای و تصميمات مدیران ناشی از نگرش رفتار حرفه. است

گيری پایين و عملکرد بانک ضعيف های تصميمفضای تصميم محدود است و كيفيت گزینه ،باشد

شکاف  ،كار و كسبدر سند  شده یطراحسی عملکرد فعلی و وضع مطلوب با برر. خواهد بود

 اذعان و یراهبرد تفکر تيماه نييتب باوجود .شودهای بانک دیده می صشاخدر  مالحظه قابل

 چراكه ؛ندارد وجود رانیمد در یراهبرد تفکر توسعه یبرا ییالگو آن، به توجه لزوم به مسئوالن

 دیبا و هستند یراهبرد تفکر به ازمندين دهيچيپ و متالطم طيمح در یرگيميتصم یبرا بانک رانیمد

 اگر حال. بدهند نشان خود از را واكنش نیبهتر یطيمح راتييتغ به نسبت ،تيخالق با و سرعت به

 از ای و نموده جستجو را سابقهیب و عیبد یراهکارها نتواند و باشد نداشته ای یژگیو نيچن ریمد

 و فرصت دادن ازدست موجب د،كن استفاده هوشمندانه جوییفرصت و یسازمان هایتيقابل

 بانک رانیمد یراهبرد تفکر توسعه یالگو یطراح منظور نیا به. شد خواهد بيرق به آن یواگذار

 ریسا موازات به رانیمد یراهبرد تفکر قدرت ۀتوسع آن ۀليوس به كه رسد یم نظر به الزم انصار

 نيچن شکیب. دشویم فراهم ،باشد داشته ستباییم انصار بانک رنظ از ریمد کی كه هایییژگیو

 با بانک انطباق زانيم و داشته مختلف یها حوزه در بانک یبرا یمطلوب یامدهايپ و اثرات یاقدام

  .داشت خواهد دنبال به را یطيمح ريمتغ طیشرا

ی زیادی بينی روندهای اصلی آن با دشواری و خطادر شرایط امروز درک محيط و پيش

 داده  دست ازشناسی نيز اثربخشی خود را های علمی آیندهشناسی همراه است، ابزارها و روش

بينی و برآورد دقيق آینده را بسيار دشوار واقعيت این است كه شرایط محيطی امروز، پيش. است

است، بينی آینده استوار ساخته است، در این شرایط مکاتب كالسيک راهبرد كه بر مبنای پيش

معيار اصلی  عنوان بهرا  «قابليت درک محيط» 1مينتزبرگ. دهداثربخشی خود را از دست می

و  تر درک قابلاساس این الگو به ميزانی كه محيط بر. دهدبندی مکاتب راهبردی پيشنهاد می دسته

 
1. Mintzberg 
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( ریزی راهبردینظير برنامه)تر باشد، مکاتب فرایندی و تجویزی بينیپيش تغييرات آن قابل

ریزی راهبردی یک محيط آل برنامهمحيط ایده. دهنداثربخشی و كارایی بيشتری را ارائه می

شدن روابط محيطی و بروز تغييرات جهشی و  ولی با پيچيده. است فهم قابلپایدار، در تعادل و 

ی از ريگ بهرهی آن جا بهو  داده ازدسترویکردهای ساده و تجویزی اثربخشی خود را  ،غيرخطی

تفکر راهبردی رویکرد مناسب برای . شودتفکر راهبردی توصيه می ازجملهکردهای توصيفی روی

این رویکرد در شرایط رقابتی . امروز است وكار كسبخلق راهبرد و خلق ارزش پایدار در محيط 

. آیدشمار میبه نیگزیجایبی است یک مزیت نيب شيپ رقابليغشدید، جایی كه رفتار بازار 

 یبانکدار ۀدر توسع شگاميپ :جمله ازبانک  انداز چشمبرای تحقق ( 1109 كيانی،غفاریان و )

 ۀنيدر زم یانقالب اسالم یها به ارزش بندیپا، نینو یسرآمد در ارائه خدمات بانکداری، اسالم

 ۀیبرخوردار از سرما، نفعان یذ ریو سا انیمشتر ینو برا یها نوآور و خالق ارزشی، عدالت اقتصاد

 ، نياز به تفکر راهبردی مدیران استبانک پيشرو عنوان به نمودن حركتهمچنين  افتهی سعهتو یانسان

با درک و فهم محيط داخلی و خارجی با خلق راهکارهای بدیع برای اثربخشی اهداف تحول  كه

 رانیمد یراهبرد تفکر توسعه یبرا نهيزم پژوهش، نیا یساز ادهيپ و انجام با .بانک گام بردارند

 و نموده رييتغ انصار بانک رانیمد یذهن هایمدل ،مذكور یالگو یساز ادهيپ از پس. دشویم جادیا

 حس را طيمح یخوب به رانیمد نیا. داشت خواهند یراهبرد یرگيميتصم یبرا یباالتر قدرت

 بانک اهداف تحقق یبرا مناسب و عیبد یراهبردها هوشمندانه، جوییفرصت با خالقانه، و كرده

 تحقق ،یراهبرد هاییرگيميتصم ابد،ين توسعه بانک رانیمد در تفکر نیا اگر. دكنن یم اقدام

 صورت یسخت به امروز، یرقابت و ینيب شيپ رقابليغ و متالطم طيمح در رشد و بقا و بانک اهداف

در این پژوهش محقق  .بود خواهد رو دنباله بانک عنوان به شهيهم انصار بانک نيهمچن رد،پذییم

 «بانک انصار ارشدتفکر راهبردی در مدیران  ۀالگوی مناسب برای توسع» الؤسل پاسخ به دنبابه

 .است
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 اهداف پژوهش

 :هدف اصلی
 تفکر راهبردی مدیران بانک انصار ۀارائه الگویی برای توسع

 :اهداف فرعی
 بانک انصار؛ ارشد رانیمددر  یتفکر راهبرد ۀتوسع یابعاد الگو ییشناسا . 1

 تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار؛ ۀهای الگوی توسعلفهؤمشناسایی  .0

های الگوی توسعه تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک لفهؤتعيين روابط بين ابعاد و م . 1

 .انصار

 

 مفاهیم نظری 

 ماهیت تفکر راهبردی
انسان  كند تا این بصيرت كمک می. از منظر ماهيت، تفکر راهبردی یک بصيرت و فهم است

. نيستمؤثر یک  ؤثر است و كدامم ،یک از عوامل در دستيابی به موفقيت تشخيص دهد كدام

غفاریان و ) بدون این تشخيص صرف منابع هيچ ثمری را در موفقيت سازمان نخواهد داشت

ین است كه اولين دیدگاه برا ؛برای تشخيص، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد .(10: 1109 كيانی،

دو حالت كامالً متفاوت فکر  راهبردیو تفکر راهبردی ریزی  برنامه. عنوان یک هنر است بهراهبرد 

داران  طرف .(1990 ،1وسئهراكل)مقدم باشد  راهبردیریزی  باید بر برنامه راهبردیهستند و تفکر 

ث تواند باع ثری نمیؤصورت م به راهبردیریزی  اند كه برنامه اظهار داشته راهبردیدیدگاه تفکر 

تجاری   راهبردهایبلکه ؛ و تحليل است منطقی برنامه،كه آن براساس  طوری به ،دشوراهبرد  توسعه

گيرند كه لزوماً ادراكی و احساسی و خالقانه هستند تا اینکه  ت میئموفق از رهيافت فکری نش

گيری  شکل تواند مانع باشد تا اینکه كمکی برای زیرا منطق بيشتر می ؛(1900اهمائه، ) دنباش منطقی

این بدان معنی نيست كه در این زمينه جایگاهی برای منطق  .(1991مينتزبرگ، ) راهبرد باشدثر ؤم

 
1. Heracleouse 
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و زمان این  های منطق نسبت به خالقيت ، بلکه به معنی سطح نسبی داده(1900اهمائه، )نيست 

 ریزی برنامه": پردازد كه مينتزبرگ به این بحث می .(1991 مينتزبرگ، و 1900اهمائه، )ست ها داده

در  ."است بوده راهبردی ۀبرنام  صورت شده است، به عملكه تا به حال  گونه ، همانراهبردی

ریزی  منتقدین برنامه هر دو مانند هم از( 1991)و كينی  (1991)آلبرخت  ادبيات مدیریت 

. رزش قائل استا( 1900) 0به ادراک بيشتر از  اهمائه( 1900) 1پيترز  و واترمن. راهبردی بوده اند

پردازد،  های چندسطحی می از طریق گروه راهبردیبه مزایای تفکر ( 1991) 1بيتس و دیالرد

( 1991) 1هامل و پراهاالد. استست كه حامی ادراک ها ترین دیدگاه پيشنهاد ایشان یکی از افراطی

راهبرد در این  ادبيات  .راک در راهبرد قائل هستندجایگاه مستحکمی برای اد( 1991) 5و استيسی

دیدگاه توصيفی و تلفيقی است و بر این باور است كه در یک محيط نامطمئن تجاری، راهبرد 

 ۀكر گيرد و مربوط به نيم ت میئنش 1موفق تجاری از روندی به صورت ادراكی، خالقانه و واگرا

بندی  اس طبقهبراس. راهبرد اشاره دارد بودن ومين دیدگاه در این زمينه به علمد. راست مغز است

 ،1998) 2مایکل پورتر. ریشه در ادبيات تجویزی دارد ،عنوان علم انداز راهبرد به ، چشممينتزبرگ

روندی  ،داران اصلی این دیدگاه بر این باور است كه تفکر راهبردی از طرف( 1908 ،1905

 ،یریز از مکتب برنامه( 1915)9از مکتب طراحی و آنسوف( 1915) 0اندروز. تحليلی است

های مهم در سياست  به فعاليتاندروز  .داران رویکرد منطقی و تحليلی برای راهبرد هستند طرف

و تهدیدات در محيط شركت و ضعف و قوت داخلی آن  ها فرصتتجاری مانند شناسایی 

. گيرند ت میئنش ،فرد از روند فکری آگاه، هوشيار و سنجيده به واضح، ساده و منحصرراهبردهای 

آنسوف رهيافتی . تحليلی است اًضرورتادراكی است، بلکه شکل تحليلی و نه  شکل نهاین روند 

سومين دیدگاه به تلفيق هنر و علم . كند پيشنهاد می راهبردبرای  ،كه بيشتر مکانيکی است را منطقی
 

1. Peters and Waterman 
2. Ohmae 

3. Bates and Dillard Jnr 

4. Hamel and Prahalad 
5. Stacey 

6. Divergent 

7. Michael Porter 
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9. Ansoff 
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بيات تجویزی و ثر است كه تلفيقی از ادؤبراساس این دیدگاه تفکر راهبردی زمانی م. اشاره دارد

و ( 1991) 1، ریموند(1991) 0، ویلسون(1990) 1نظرانی مانند ليدكا صاحب. فی باشدتوصي

كيد دارند كه تفکر راهبردی باید ادراک و خالقيت و تفکر خيالی أت( 1998) 1مينتزبرگ و المپل

لزوم برای رسيدن به نتيجه  ۀچپ مغز به انداز ۀكر راست مغز با فعاليت كمی و تحليلی نيم ۀكر نيم

 .(1999 اوشانناسی،)د شوادغام  مطلوب

 تفکر راهبردی
مورد  راهبردیادبيات  در عمومی و وسيع انچن اخير های سال در راهبردی تفکر ۀواژ

آن  از كه كسانی بيشتر .است داده دست از را خود معنای گویی كه است گرفته قرار استفاده

 را مورد راهبرد، تفکردر مفهوم يشترب واژه این .كنند تعریف را آن توانند نمی كنند، می استفاده

 این ولی .گرفته است خود به است، خاص مشخصاتی دارای كه در راهبرد تفکر نوعی جای هب

 ليدكا،)نبوده است  ،اندهدكر بيان را واژه این كه كسانی موردنظر ،راهبردیتفکر  از عام تعاریف

 نویسندگان و است قرارگرفته توجه مورد بسيار راهبردیتفکر  ۀحوز حاضر درحال .(101: 1900

 پيش ۀده یک از بيش .(1111: 1991 گلداسميت،) یاد كنند آن از دهندمی ترجيح بسياری

 ایجاد و نيازمند استابهام  نوعی دارای ،راهبردیریزی  برنامه ۀواژ كه دكر عنوان مينتزبرگ

 صورت به واژه ز آنا مختلف محققان تنها نه امروزه .باشيم می واژه این از مشترک دركی

 .تر نيز شده است موضوع پيچيده ،تفکر راهبردیۀ واژ معرفی با بلکه ،ندكن می استفاده مختلف

 و انداز چشم با و بوده واگرا و خالقانه یندیافر تفکر راهبردی،( 101: 1990 هراكلئوس،)

 اندیشه نفراتررفت مستلزم امر این .است مرتبط سازمان رهبران توسط شده دورنمای طراحی

برای  موردنظر راهبرد بلندمدت نيت و قصد بر تمركز هدف با روزمره عمليات مدیران از

 . است وكار كسب

 وكاری كسب های مدل یا و اطمينان قابل راهبردهای شناسایی را تفکر راهبردی ،آبراهام
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 های گزینه برای یافتن جستجو است معتقد او .شوند منجر مشتری برای ارزش خلق به كه داند می

 گيرد، این مهممی انجام مدیریت راهبردی یندافر از بخشی عنوان به معموالً كه راهبردی مناسب

است كه هدف آن رفع ابهام و  یند مداومایک فرراهبردی تفکر . است تفکر راهبردی عملی ۀنتيج

ركيب همچنين ت تحليل موقعيت وو یند تجزیهابخشيدن به یک محيط پيچيده است، این فرمعنا

مشبکی و ) دگيرآميز را در بر می موفقيت راهبردی ۀنتایج تحليل در قالب یک برنام ،خالقانه

رویکردی است كه در این راستا چارچوب نگرشی ارزشمندی را  ،تفکر راهبردی .(1102 خزاعی،

ن توجه داشت كه منظور از ای اًهرچند باید عميق ؛كند آفریند و مفاهيم اثربخشی را عرضه می می

تعریفی  .(1101 كيانی و غفاریان،)دانش آن  ۀبازآفرینی نگرش مدیران است و نه توسع ،مفاهيم

 كه است یذهن سنتز ندیفراكه محقق در این پژوهش از تفکر راهبردی ارائه نموده است؛ 

 محوراندازچشم و گراكل یا گونه به واگرا و خالق یندهایفرا با را گراهم و یمنطق یکردهایرو

 .دینما جادیا ذهن در را طيمح و سازمان از ایکپارچهی نشيب و بيترك

كار است و این امری است و ، مستلزم بصيرت نسبت به كسبهای مشتریشناخت مطلوبيت

بلکه از بصيرت و شهودهای جدید حاصل  شود،حاصل نمی ،های معمول تحليلكه از روش

درستی  كار را بهوآفرین در كسب شكند تا انسان عوامل ارزاین بصيرت كمک می. دشو می

در رویکرد تفکر . دهددهد و چه چيز نمیتشخيص دهد و بداند چه چيز در عمل جواب می

الگوی ذهنی مدیران را شکل داده و از این طریق سازمان را در راستای  ،این بصيرت ،راهبردی

 جدید مشکالت با مانساز وقتی .(1101 كيانی و غفاریان،)آورد  چشم انداز به حركت در می

 ذهنی تحول و تفکر روش .دهد می دست از را خود كارایی قدیمی های حل راه شود، مواجه می

 راهبردیتفکر  .برد است كه با خلق راهکارهای بدیع كارآیی و اثربخشی سازمان را باال می مدیران

 را مدیرانی و بوده فناوری و سياسی اقتصادی، اجتماعی، به روندهای توجه از بيش چيزی

 تا سازد می قادر را مدیر راهبردی تفکر. دهند تشخيص را این عوامل همبستگی كه طلبد می

چرا؟  و نيست مؤثر كداميک و است موردنظر مؤثر اهداف به دستيابی در عواملی چه بفهمد

و  تفکر راهبردی بر تركيب و استفاده از شهود و خالقيت برای خلق تجسم( 1109 ها، قلی زارعی،)
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بر همين اساس الگوی پژوهش به شرح شکل  .(1991 مينتزبرگ،) كيد داردأتصویری از سازمان ت

 .شدتدوین  1

 
 ارشد بانک انصار رانیمد یتفکر راهبرد ۀتوسع یالگو .1شکل 

 

 های پژوهشالؤس
 ال اصلیؤس

 تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟ ۀالگوی مناسب برای توسعـ 

 

 های فرعی پژوهشالؤس

 ابعاد الگوی توسعه تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟ . 1

 تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟ ۀهای الگوی توسعلفهؤم . 0

 تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار چگونه است؟ ۀروابط ميان ابعاد الگوی توسع .1

تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار چگونه  ۀهای الگوی توسع ؤلفهان مروابط مي . 1

 است؟
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 روش تحقیق
شوند كه از جمله آنها  یم یبند قابل طبقه ،گوناگون یارهاياساس معپژوهش بر یها  روش

ها را براساس هدف به سه  پژوهش ایاشاره كرد  یبيو ترك یفيك ،یكم :یكل ۀبه سه دست توان یم

روش پژوهش در هر  زاکیو آ شليم ۀگفت به .نمود یطبقه بند یا و توسعه یكاربرد ،یدايبن :ۀدست

پژوهش  ن،یبنابرا(. 1101 زاک،یو آ شليم)دارد  یموضوع و اهداف آن بستگ تيپژوهش به ماه

 .ستالگوی دنبال طراح به زیرا ،است( یهنجار) یزیتجو یموضوع، پژوهش تيحاضر به لحاظ ماه

ی پژوهش الگو نیكه ا جهت نیبه ا ؛شود یمحسوب م یدكاربر ،هدف پژوهش به لحاظ نیا

 .دده یم انجامبانک انصار  یرا براتفکر راهبردی مدیران ارشد  ۀتوسع

است  بانکی ۀبانکی و كارشناسان خبر نظام ارشد مدیران شامل پژوهش این آماری ۀجامع

از  یعيوس فيط ،جامعه نیاست ا یهیبد .كه با بانک انصار و تفکر راهبردی آشنایی دارند

 عتيطب به باتوجه .ستيمحدود ن یا پژوهش، جامعه یآمار ۀو لذا جامع رديگ یخبرگان را در بر م

 مند هدف و یراحتماليغ یريگ نمونه از دهندگان پاسخ انتخاب یبرا پژوهش اهداف و موضوع

انصار  بانک ارشد تفکر راهبردی مدیران ۀتوسع یالگوی طراح ندیافر عتيطب .است شده استفاده

لذا . شركت كنندآن  یو اعتباربخش یدر طراح توانند یم ینياست كه تنها خبرگان مع یا به گونه

الزم را دارا  یها یژگیاست كه و یاز متخصصان یبيدر انتخاب ترك ،یريگ اعتبار روش نمونه

 :د ازتنها در نمونه عبارآن تیو عضو نيانتخاب متخصص یالزم برا طیشرا. باشند

 رانیعامل، مد ئتيه رعامل،یمد ره،یمد ئتيه یخبرگان بانک انصار متشکل از اعضا . 1

 ؛مدیریت راهبردی و تفکر راهبردی آشنایی دارند ۀی كه با حوزارشد و كارشناسان

 ؛و مدیریت و تفکر راهبردی آشنا با بانک انصار یارشد نظام بانک رانینظران و مد صاحب . 0

نفر از  11شده،  درنظرگرفتههای اريبراساس مع ،یآمار ۀجامع بودنبه نامحدود باتوجه

 یبخشمنظور اعتبار به .اندهدفمند انتخاب شده یريگ شده با روش نمونهادینظران  خبرگان، صاحب

ها تهيه و در لفهؤاجزای م و هالفهؤابعاد، م ۀیدر سه الپاسخ بسته  نامهپرسش ،شده یطراح یالگو

 .تاختيار خبرگان قرار گرف
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 پژوهش یها پرسش و اهداف براساس و نظری ۀپيشين از استفاده بانامه پرسش هایالؤس

و اوليه الگوی  مفهومی مدل شده، انجام مطالعات اساس بر ابتدا منظور این به. است شده نیتدو

الگو دارای سه بعد محيطی،  این. دشتدوین  تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار ۀتوسع

لفه ؤاجزای م چند شامل نيزلفه ؤم هر ولفه ؤم از ابعاد از چند یک هر .انی استفردی، سازم

 دارای های پژوهش،لفهؤاجزای م وها  لفهؤم تنوع و تعدد به توجه بانامه پرسش این. است (ریزمؤلفه)

 طيف با و بستهبه صورت  پژوهش، اهداف به باتوجهنامه پرسش هایالؤس .است گویه 01

در اختيار افراد حضوری و غير صورت حضوری هپرسشنامه ب. ستا  شده  هيته کرتيل ایدرجه  پنج

 .آوری شد جمع شدن، و پس از تکميل گرفتقرار 

 

 2پایایی و 1روایی
 ،نفر از خبرگان 5راهنما و مشاور و  دينامه، ابتدا براساس نظر اساتپرسش ییسنجش روا یبرا

 ،ابزار یهمگرا و افتراق ییروا ،پرسشنامه یاز اجرا پس ن،یبرا عالوه. انجام شد ازيناصالحات مورد

 شده فورنل استخراج انسیمتوسط وار یارهايبا مع ليآن به تفص جیمورد آزمون قرار گرفت كه نتا

 .دشومی حدر ادامه تشری هامعرف و هادر سطح سازه یعرض یالكر و آزمون بارهاـ 

 3گرا روایی هم . 1
فورنل و . كنند یم نييرا تب یاصل ۀها، ساز معرف ۀه مجموعمعناست ك نیگرا به ا هم ییروا

گرا  اعتبار هم یبرا یاريعنوان مع را به 1شده استخراج انسیاستفاده از متوسط وار( 1901)الكر 

كه  یمعن نیبه ا. است یكاف یگرا اعتبار هم انگريب 5/8معادل  (AVE) حداقل. كنند یم شنهاديپ

كند  نييرا تب شیها معرف یاز پراكندگ یمياز ن شيور متوسط بط به تواند یمکنون م ريمتغ کی

 .شده است  نشان داده ریدر جدول ز AVE ریمقاد(. 1191آذر و همکاران، )
 

 

1. Validity 
2. Reliability 

3. Convergent Validity 

4. Average Variance Extracted (AVE( 



  الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار

 

 متغیرها شده استخراج انسیمتوسط وار: 1 جدول

 AVE متغیر
 19888 محيطی

 89112 فردی

 89211 سازمانی

 89511 مدیران مستعد

 89518 اركان جهت ساز

 89181 فردی ۀتوسع

 89582 تحول سازمانی

 19888 توسعه شناختی

 19888 توسعه رفتاری

 

مکنون باالتر از  هایريمتغ یبرا AVEمقدار  ،ديكن یكه در جدول باال مشاهده مطور همان

 .مطلوب استی ريگ اندازه یها مدل یگرا هم یینمود كه روا انيب توان یم نیاست؛ بنابرا 5/8

1تراقیروایی اف . 2
 

 یبرا اريدو مع PLS یريمس یساز است و در مدل كننده ليمفهوم تکم کی یافتراق ییروا

 .0یالركر و آزمون بار عرضـ  فورنل اريمع: آن مطرح است

 الركر ـ فورنل اریمع

مکنون،  یرهايمتغ ریسا یها با معرف سهیدر مقا دیبا ريمتغ کیكه  كند یماین معيار ادعا 

مکنون  ريهر متغ AVE یاز نظر آمار. خودش داشته باشد یها معرف نيب را یشتريب یپراكندگ

 ـ فورنل اريمع. مکنون باشد یرهايمتغ ریبا سا ريآن متغ یتوان دوم همبستگ نیاز باالتر شتريب دیبا

مقدار  ریجدول ز(. 1191آذر و همکاران، ) كند یم یابیرا در سطح سازه ارز یافتراق ییروا ،الكر

 .دهد یرا نشان م ريهر متغ AVEو مقدار مجذور  رهايتغم نيب یهمبستگ
 

 
1. Discriminant Validity 

2. Cross - Loading 
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 ابعاد الگو AVE یرهایمتغ نیب یتوان دوم همبستگ سیماتر. 2جدول 

 سازمانی فردی محیطی متغیر

 - - 19888 محيطی

 - 89290 89108 فردی

 89011 89111 89001 سازمانی

 

 الگوهای سازه AVE یرهایمتغ نیب یتوان دوم همبستگ سیماتر .3 جدول

 متغیر
مدیران 

 مستعد

اركان 

 ساز هتج

 ۀتوسع

 فردی

تحول 

 سازمانی

 ۀتوسع

 شناختی

 ۀتوسع

 رفتاری

 - - - - - 89258 مدیران مستعد

 - - - - 89210 89159 ساز اركان جهت

 - - - 89190 89118 89101 فردی ۀتوسع

 -  89118 89119 89180 89111 تحول سازمانی

 - 19888 89505 89185 89108 89121 شناختی ۀتوسع

 19888 89101 89105 89191 89101 89119 توسعه رفتاری

 

 شتريبو ابعاد هر سازه  یبرا AVEمقدار مجذور  ،شود یباال مشاهده مجداول كه در طور همان

 نیموجود در مدل است، بنابرا یانعکاس یها سازهابعاد و  ریبا ساو ابعاد آن سازه  یاز همبستگ

 .شود یم دیيتأ یانعکاس یريگ اندازه یها مدل یاقافتر ییروا

 آزمون بار عرضی

 یشتريب یاست كه آزاد یافتراق ییروا یابیارز یارهاياز مع گرید یکی یآزمون بار عرض

 یعرض یاز بارها شتريمکنون خود ب ريهر متغ یبار هر معرف برا رود یآزمون انتظار م نیدر ا. دارد

را در  یافتراق ییالكر روا ـ فورنل ارياگر مع. مکنون باشد یرهايغمت ریسا یبار آن معرف برا ای

. كند یرا در سطح معرف فراهم م ییروا یابیارز یآزمون بار عرض كند، یم یابیسازه ارز سطح

 .رهاستيمتغ یعرض یبارها ۀدهند نشان ریجدول ز
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 هر معرف با ابعاد متناظر یآزمون بار عرض .4جدول 

 سازه

 معرف
 سازمانی یفرد محیطی

Q1 19888 89101 89001 

Q2 89111 89000 89118 

Q3 89509 89212 89011 

Q4 89009 89151 89005 

Q5 89191 89191 89011 
 

 متناظر ۀسازهر معرف با  یآزمون بار عرض .5جدول 

 سازه

 معرف

مدیران 

 مستعد

اركان 

 ساز جهت

 ۀتوسع

 فردی

تحول 

 سازمانی

 ۀتوسع

 شناختی

 ۀتوسع

 رفتاری

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 

بار عاملی هر معرف انعکاسی برای هر  شود، یمشاهده م( 5و  1)كه در جداول طورهمان

 ۀها برای سازبنابراین آزمون بار عرضی معرف؛ هاستسازه بيشتر از بار آن معرف برای سایر سازه

 .یيد استأمورد ت ،متناظر
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 افزار نامه از طریق نرمفای كرونباخ پرسشآل پرسشنامه، پایایی محاسبه برای حاضر تحقيق در

spss16  آمد كه بيانگر پایایی و ثبات  دست هب 091/8گویه عدد  01محاسبه شده و مقدار آن برای

 pls3افزار  گلدشتاین نرمـ  دیلون pو كرونباخ  روش آلفای از در سنجش موضوع است؛ سپس

ر ادامه توضيح داده د كه است شده هاستفاد هاها و سازهبرای پایایی سازگاری درونی معرف

 .شود می

 آلفای كرونباخ

پایایی سازگاری  ،شود گيری انعکاسی كنترل می های اندازه معموالً اولين معياری كه در مدل

آلفا شاخصی كالسيک برای . معيار سنتی برای این كنترل، آلفای كرونباخ است. درونی است

كه برآوردی را برای پایایی هست  SEM در جامعهیک سنت قوی  ۀدهند تحليل پایایی و نشان

نتایج ارزیابی ابزار با ضریب آلفای كرونباخ در . دهد ها ارائه می اساس همبستگی درونی معرفبر

 .نشان داده شده است 1در جدول  PLS افزار نرم

P لدشتاینـ گ دیلون 

پایایی تركيبی است كه  ،گيرد معيار جدیدتری كه برای ارزیابی پایایی مورد استفاده قرار می

( تركيبی)د و در صورتی كه مقدار پایایی مركب شو ها با یکدیگر محاسبه می طی آن پایایی سازه

برای تأیيد . گيری دارد شود، پایداری درونی مناسبی برای مدل اندازه 2/8برای هر سازه باالی 

های آلفای كرونباخ برتریاین شاخص به . گلدشتاین استفاده شده است-دیلون Pاز پایایی مركب 

 .ارائه شده است  1 نتایج ارزیابی ابزار با این معيار نيز در جدول. توجهی دارد قابل
 گیریهای مدل اندازهپایایی سازه: 6جدول 

 گلدشتاینـ  یلوند p هاسازه گلدشتاینـ  یلوند p كرونباخآلفای  ابعاد

 1 1 محيطی
 89201 مدیران مستعد

 89281 ساز اركان جهت

 89019 89012 فردی
 89211 فردی ۀتوسع

 89281 تحول سازمانی

 89015 89085 سازمانی
 19888 شناختی ۀتوسع

 19888 رفتاری ۀتوسع
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ن ـ دیلو pو که آلفای كرونباخ به این مشاهده می شود، باتوجه 1كه در جدول  گونههمان

گيری از پایایی خوبی برخوردار  مدل اندازهاست، بلوک تک بعدی است و  2/8گلدشتاین بيش از 

 .است

 آمار استنباطی 

كه  است دهشاستفاده  یمختلف یها لياز تحل یپژوهش و استنباط آمار یها داده ليتحل برای

 .شود در ادامه توضيح داده می

كه در  شداستفاده  رنوفياسمـ  بودن از آزمون كولموگروفبهنجار آزمودن برایابتدا 

 .شود داده میجدول توضيح 

 
 رنوفیاسمـ  كولموگروفآزمون 

 انحراف معیار میانگین تعداد هالفهؤابعاد و م
Sig 

 (داری یمع)
 آزمون ۀنتیج

 نرمال غير 89881 89189 1912 11 محيطی

 نرمالغير 89888 89510 1952 11 فردی

 نرمالغير 89881 89291 1911 11 سازمانی

 نرمالغير 89888 89511 1911 11 مدیران مستعد

 نرمالغير 89881 89112 1900 11 ساز اركان جهت

 نرمالغير 89888 89182 1951 11 فردی ۀتوسع

 نرمالغير 89888 89519 1911 11 تحول سازمانی

 نرمالغير 89881 89115 1919 11 شناختی ۀتوسع

 نرمالغير 89888 89550 1951 11 رفتاری ۀتوسع

 

 .نيستند (نرمال)بهنجار متغيرها دارای توزیع  است، شده  ادهدنشان  كه درجدول باال گونه همان

برای  PLS فندر پژوهش حاضر از  نیيو حجم نمونه پا متغيرهانبودن بهنجاربه مشخصه،  باتوجه

 (.1191 آذر،) شود می استفاده های پژوهشگزاره یبررس



 1316بهار ، (27پیاپی  هشمار) 1 ه، شمارنهمهای مدیریت منابع انسانی، سال  فصلنامۀ پژوهش

 

 .به این شرح است (PLS)دالیل محقق برای انتخاب 

 ها؛معرف بهنجار توزیع فرضپيش عدم نياز به وجود . 1

نشان داد كه  (1999)های چن و نيوستد های كوچک؛ یافتهبا حجم نمونه PLSتناسب  . 0

ها در حجم بودن شاخص ۀ مناسبتواند اطالعاتی دربار می PLSسازی مسيری  رویکرد مدل

 . مورد ارائه دهد 08ای به كوچکی  نمونه

پذیری و  مسایل و مشکالت آماری از انعطاف د بااین روش تحليل از لحاظ برخور . 1

 .پذیری باالیی برخوردار است تطبيق

 

 ابعاد الگو
 PLSهای فرعی پژوهش از معيارهای ارزیابی مدل درونی الؤال اصلی و سؤبرای پاسخ به س

نشان  0و  2های جداول های اول و سوم پژوهش در شکلالؤآزمون آماری س. ه استشداستفاده 

 .شودمیداده 

 تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟ ۀابعاد الگوی توسع . 1

 تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار چگونه است؟ ۀروابط ميان ابعاد الگوی توسع . 0

 
 ابعاد الگو روابط  یدار یمعن .7جدول 

 نتیجه
ضریب 

 داری یمعن

T 
 آزمون

انحراف 

 معیار

ضریب 

 مسیر

 ۀدرج

 آزادی
 ابعاد

 سازمانی                      فردی 11 89910 89110 09901 89881 تایيد

 فردی                       محيطی 11 89021 89101 59810 89888 تایيد

 فردی                      سازمانی 11 89151 89111 19201 89881 تایيد

 

استفاده  PLSه ابتدا از ضریب مسير در مدل ساختاری گان سه برای تعيين روابط ميان ابعاد

داری ضرایب  یمعن استاندارد و یبرآورد خطاها یتکرار برا 588 با BTسپس از طریق رویه  ؛شد
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 بیضرا كه یصورتدر. ه استشدمشخص  2 آماری محاسبه شد كه در جدول T مسير با

 دیيتأ جهينتها و در سازه نيت رابطه بنشان از صح ،باشد -91/1و كمتر از  91/1از  شيبری اد یمعن

 ولدابه ج باتوجه(. 1191آذر و همکاران، )د است درص 95 نانيپژوهش در سطح اطم یها پرسش

درصد  95 نانيو در سطح اطم 91/1تر از  بزرگی رهايمتغبرخی از  انيروابط م یبرا Tمقدار  2

 و گذار استدی بر بعد سازمانی تأثيرو بعد فربنابراین بعد محيطی بر بعد فردی دار هستند؛  یمعن

مستقيم بر سازمان اثر گذار طور  بعد سازمانی بر بعد فردی تأثيرگذار است ولی محيط بهمتقابالً

 .گذارد أثير میبلکه از طریق بعد فردی بر سازمان ت ،نيست

آزمون كه توسط  نیا. است 0Q اريمع ،یمدل ساختار ارزیابی یبررس یبعدی برا اريمع

. سازد یوابسته را مشخص م یرهايمدل در متغ ینيب شيشد، قدرت پ یمعرف( 1925) سريو گ استون

 ینيب شيپ تيقابل دیهستند، با یقبول قابل یبخش ساختار یكه دارا ییها ها مدلبه اعتقاد آن

 نيمدل، روابط ب کیكه اگر در  یمعن نیبد. زا را داشته باشند درون ۀسازمربوط به  یها شاخص

 گریکدی یها بر شاخص یكاف ريها قادر خواهند بود تا تأث شده باشد، سازه  فیتعر یدرست بهها  سازه

 یها سازه یدر مورد تمام دیبا 0Qمقدار . شوند دیيتأ یها به درست راه پرسش نیگذاشته و از ا

مدل در  ینيب شيدر مورد شدت قدرت پ( 0889)هنسلر و همکاران . مدل محاسبه شود یزا درون

كم، متوسط و  نيب شيعنوان قدرت پ را به 15/8و  15/8، 80/8ه مقدار زا س درون یها ازهمورد س

به  اجيكمتر از صفر شود، مدل احت ایصفر و  اريمع نیكه مقدار ا یصورتدر. اند دهكر نييتع یقو

شده  مدل ارائه ،دیينما یمشاهده م 0 كه در جدولطور همان(. 1191آذر و همکاران، )ارد اصالح د

 .داردرا وابسته  یها لفهؤم ینيب شيپ ییپژوهش توانا نیا در

 
 بین توانایی مدل در ارتباط پیش .8 جدول

 T-VLUE 2R 2Q مسیر ضریب  مالک ۀساز بینپیش  ۀساز

 89122 89211 59810 89021 فرد محيط

 89115 89011 09901 89910 سازمان فرد

 89002 89191 19201 89151 فرد سازمان



 1316بهار ، (27پیاپی  هشمار) 1 ه، شمارنهمهای مدیریت منابع انسانی، سال  فصلنامۀ پژوهش

 

 ی ابعاد الگوبرازش كل

برازش  یريگ اندازه یبرا. شود یم یو مدل ساختار یريگ شامل هر دو مدل اندازه یمدل كل

. شده است  برازش استفاده ییکوياز ن یمدل ساختار یبرازندگ یاشتراک و برا نيانگيآن از م

اظر متن ۀساز ۀليوس بهست كه ها شاخص راتيياز تغ یدرصدۀ دهند نشان ،اشتراک نيانگيمقدار م

در . اند ذكر كرده 5/8از  شتريرا ب یاشتراک آمار یقبول برا محققان سطح قابل. شود یم هيتوج

 یكل اريمع کیوجود،   نیابا. سنجش تمام مدل وجود ندارد یبرا یاريمع PLS یريمس یساز مدل

و شاخص هر د نیا. است شده شنهاديپ( 0885)تننهاوس و همکاران  ۀليوس به 1برازش ییکوين یبرا

 یعملکرد كل ینيب شيپ یبرا یاريعنوان مع و به دهد یرا مدنظر قرار م یو ساختار یريگ اندازهمدل 

اشتراک  ،شود یم دهید 9كه در جدول طور همان(. 1191آذر و همکاران، ) رود یممدل به كار 

 .است 5/8از  شتريب ،دهد یمدل را نشان م یكه برازندگ یآمار

 
 ابعاد الگو ۀشد خراجاستمتوسط واریانس  .1 جدول

COM ابعاد
2 R2 

-  19888 محيطی

 89111 89290 فردی

 89015 89011 سازمانی

 

 یک، وجود  ینباا. سنجش تمام مدل وجود ندارد یبرا ياریمع PLS يریمس یساز مدل در

 ینا. است شده يشنهادپ( 0885)تننهاوس و همکاران  ۀوسيل برازش به يکویین یبرا یكل يارمع

 یبرا ياریعنوان مع و به دهد یرا مدنظر قرار م یو ساختار يریگ اندازه دو مدل شاخص هر

و متوسط  0R یهندس يانگينبه صورت م يارمع ینا. رود یم كار مدل به یكل کردعمل بينی يشپ

 :شود یاشتراک محاسبه م

 
1. Goodness of Fit-GOF 

2. Communality 
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2GOF communality R 
 

GOF  =  89195 

 :ینو بنابرا 020/8برابر است با  R2؛ متوسط 008/8= اشتراكات  متوسط

 195/8= برازش يکوییشاخص ن

 توان یم. است( 1900كوهن، ) 0Rاندازه اثر بزرگ  یبرا 11/8از آستانه  يشترمقدار ب این

 يکویین)آستانه  یرمقاد یربا سا یسهدر مقا یخوب بينی يشقدرت پ ،مطالعهگفت كه مدل مورد

 ینارد؛ بنابراد( 11/8برازش بزرگ  يکوییو ن 05/8برازش متوسط،  يکویی، ن1/8برازش كوچک 

 .كند یمدل را تأیيد م یكل عتبارا ها یافته

 های الگو لفهؤم
ده شه استفاد PLSال دوم و سوم پژوهش از معيارهای ارزیابی مدل درونی ؤبرای پاسخ به س

 .نشان داده شده است 18های دوم و چهارم پژوهش در جدول الؤآزمون آماری س. است

 ارشد بانک انصار كدام است؟ رانیمد یاهبردتفکر ر ۀتوسع یالگو هایلفهؤم . 1

ارشد بانک انصار چگونه  رانیمد یتفکر راهبرد ۀتوسع یالگو هایلفهؤميان مروابط  . 0

 است؟

 های الگولفهؤداری روابط م یمعن .11جدول 

 نتیجه
ضریب 

 داری یمعن

T 
 آزمون

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 مسیر

 ۀدرج

 آزادی
 هالفهؤم

 فردی                  تحول سازمانی ۀتوسع 11 89519 89101 89100 09002 89801 دیيأت

 فردی ۀتحول سازمانی                  توسع 11 89521 89102 89115 19001 89881 دیيأت

 رفتاری ۀشناختی               توسع ۀتوسع 11 89191 89011 89118 19291 89888 دیيأت

 

و در سطح  91/1تر از  بزرگ ی الگورهايمتغ انيروابط م یبرا Tمقدار  18جدول  به باتوجه

ۀ مدیران مستعد با های الگو؛ رابطلفهؤروابط ميان م نیدار هستند؛ بنابرا یدرصد معن 95 نانياطم

رفتاری  ۀشناختی با توسع ۀفردی با تحول سازمانی و عکس آن، توسع ۀساز، توسع اركان جهت
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 .ار گرفتقر دیيأمورد ت

. سازد یوابسته را مشخص م یرهايمدل در متغ ینيب شيقدرت پ ؛الگو هایلفهؤم 0Qمعيار 

 همربوط ب یها شاخص ینيب شيپ تيقابل دیهستند، با یقبول قابل یبخش ساختار یكه دارا ییها مدل

 فیتعر یتدرس ها به سازه نيمدل، روابط ب کیكه اگر در  یمعن نیبد. زا را داشته باشند سازه درون

راه  نیگذاشته و از ا گریکدی یها بر شاخص یكاف ريها قادر خواهند بود تا تأث شده باشد، سازه 

محاسبه  دلم یزا درون یها سازه یدر مورد تمام دیبا 0Qمقدار . شوند دیيتأ یدرست ها به پرسش

زا  درون یها مدل در مورد سازه ینيب شيدر مورد شدت قدرت پ( 0889)هنسلر و همکاران . شود

. اند هكرد نييتع یكم، متوسط و قو نيب شيعنوان قدرت پ را به 15/8و  15/8، 80/8ه مقدار س

 ینيب شيدر پ ییپژوهش توانا نیشده در ا مدل ارائه شود،  یمشاهده م 11 كه در جدولطور همان

 .داردرا وابسته  یها مؤلفه
 بین یشتوانایی مدل در ارتباط پ: 11 جدول

 T-VLUE 2R 2Q مسیر ضریب  مالک ۀساز ینبپیش  ۀساز

ساز اركان جهت مستعد رانیمد  89120 19101 89118 89008 

 89088 89101 09002 89519 یتحول سازمان یفرد ۀتوسع

 89118 89102 19001 89521 یفرد ۀتوسع یتحول سازمان

 89115 89011 19291 89191 یرفتار ۀتوسع یشناخت ۀتوسع

 

 های الگولفهؤبرازش كلی م

برازش  یريگ اندازه یبرا. شود یم یو مدل ساختار یريگ شامل هر دو مدل اندازه یمدل كل

. شده است  برازش استفاده ییکوياز ن یمدل ساختار یبرازندگ یاشتراک و برا نيانگيآن از م

متناظر  ۀساز ۀليوس هاست كه به شاخص راتيياز تغ یدرصد ۀدهند نشان ،اشتراک نيانگيمقدار م

. اند ذكر كرده 5/8از  شتريرا ب یآمار اشتراک یقبول برا سطح قابل ،محققان. شود یم هيتوج

 ،دهد یمدل را نشان م یكه برازندگ یاشتراک آمار ،شود یم دهید 10كه در جدول طور همان

 .است 5/8از  شتريب
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 ابعاد الگو ۀشد استخراجمتوسط واریانس  .12جدول 

 COM R2 ها لفهؤم

-  89258 دمستع رانیمد

 89118 89210 ساز اركان جهت

 89021 89190 یفرد ۀتوسع

 89101 89118 یتحول سازمان

 89111 19888 یشناخت ۀتوسع

 89011 19888 یرفتار ۀتوسع

 

برازش  يکویین یبرا یكل يارمع ،سنجش تمام مدل یبرا ياریمع PLS يریمس یساز مدل در

و  يریگ اندازه شاخص هر دو مدل ینا. است شده هاديشنپ( 0885)تننهاوس و همکاران  ۀوسيل به

. رود یم كار مدل به یكل کردعمل بينی يشپ یبرا ياریعنوان مع و به دهد یرا مدنظر قرار م یساختار

 :شود یو متوسط اشتراک محاسبه م 0R یهندس يانگينصورت م به يارمع ینا

2GOF communality R 
 

GOF 511/8=  

 :ینو بنابرا 151/8با  برابر است R2؛ متوسط 081/8= اشتراكات  متوسط

 511/8= برازش يکوییشاخص ن 

 توان یم. است( 1900كوهن، ) 0Rاثر بزرگ  ۀانداز یبرا 11/8از آستانه  يشترمقدار ب این

 يکویین)آستانه  یرمقاد یربا سا یسهدر مقا یخوب بينی يشقدرت پ ،مطالعهگفت كه مدل مورد

 یندارد؛ بنابرا( 11/8برازش بزرگ  کوییيو ن 05/8برازش متوسط،  يکویی، ن1/8برازش كوچک 

 .كند یمدل را تأیيد م یكل عتبارا ،ها یافته
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 الگوی پژوهش

 
 الگوی پژوهش BTداری  یعنم .2 شکل

 

الگو  یرهايمتغتمام  انيروابط م یبرا Tمقدار  ،دشومشاهده می 0 كه در شکل طور همان

 .هستنددار  یدرصد معن 95 نانيدر سطح اطم 91/1تر از  بزرگ

یيد أمورد ت 0الگوی پژوهش با رویکرد سيستمی به شکل ، شده های انجاموتحليل با تجزیه

تفکر  ۀكننده بر توسع عنوان عنصر ترغيب و تحریک در این الگو محيط خارجی به. گرفتقرار 

ساز  ن جهتهای مدیران مستعد و اركالفهؤم. راهبردی مدیران ارشد بانک انصار اثرگذار است

ثير أفردی و تحول سازمانی در فرایند الگو بر همدیگر ت ۀتوسع هایلفهؤداد الگو و معنوان درون به

داد الگو قراردارند كه  رفتاری در برون ۀشناختی و توسع ۀهای توسع لفهؤگذارند و همچنين ممی

 .گذاردرفتاری اثر می ۀشناختی بر توسع ۀتوسع

 

 گیری  بحث و نتیجه
بود، ارشد بانک انصار  رانیمد یتفکر راهبرد ۀتوسع یلگوال طراحی ادنب پژوهش بهاین 

 یاساس مبانبرو روابط بين آنها  ها لفهؤم ،ابعاد ،شده های طرحؤالبرای پاسخ به ساساس  برهمين



  الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار

 

های یيدیهأو پس از ت  ارائهمفهومی پيشنهادی  یالگو کیصورت  بهاستخراج و پژوهش  ینظر

 .شوداده میآماری به شرح زیر توضيح د

 ال اصلی پژوهشؤسـ 

 تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟ ۀالگوی مناسب برای توسع

 ،یداریپاهای امروزی، تفکر راهبردی در شرایط محيط متالطم و ناپيوستگی ۀبرای توسع

ه برای پویایی و بلک ،توان تنها به سطح فردی توجه كردها نمیتيو قابل هاییتوانا ۀو توسع تیتقو

در طراحی الگوی اساس  برهمين. مالت و ساخت آینده باید نگاه چندسطحی به الگو داشتتعا

. با رویکرد سيستمی در نظر گرفته شد( محيطی، فردی، سازمانی)سطحی  پيشنهادی نگاه سه

...( های بانک انصار و موریت، اصول و ارزشأانداز، مچشم)و محتوایی  همچنين عوامل فرایندی

اساس در الگوی  است، محقق برهمينكارگرفته شده هبی مدیران تفکر راهبرد ۀتوسع یر الگود

ی پس از آزمون آماری با ابعاد الگوی پيشنهاد. نظر قرار داده است، هر دو منظر را مدپيشنهادی

 یيد قرار گرفت، همچنين رویکرد سيستمی با مراحلأمورد ت محيطی، فردی و سازمانی :گانه سه

ال اصلی پژوهش، الگوی ردر پاسخ به س. یيد قرار گرفتأداد مورد ت داد، فرایند و برون درون

تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار با رویکرد سيستمی در سه بعد محيطی، فردی و  ۀتوسع

 .دشسازمانی طراحی 

 های فرعی پژوهشالؤسـ 

های اثرگذار لفهؤاستخراج ابعاد و مابتدا نسبت به  ،های فرعی پژوهشالؤبرای پاسخ به س

تفکر راهبردی از مبانی نظری پژوهش اقدام و سپس به چگونگی ارتباط آنها پرداخته  ۀبرای توسع

های  شد استخراج گردید، پس از آن مؤلفهتر توضيح داده در این راستا  ابعاد سه گانه كه پيش. شد

های منطقی استخراج و الگوی پيشنهادی، لمحيطی، فردی و سازمانی با رویکرد سيستمی و استدال

در همين راستا سه بعد . گرفتر اختيار خبرگان نظام بانکی قرار تدوین و برای آزمون آماری د

 . ثيرگذار استأاصلی در توسعه تفکر راهبردی مدیران بانک انصار ت
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 تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟ ۀابعاد الگوی توسع .1

در همين راستا ابعاد  ،ابعاد الگو از سه بعد محيطی، فردی و سازمانی تشکيل شده است

بعد اول، بعد محيطی است : ثيرگذار استأتفکر راهبردی مدیران بانک انصار ت ۀگانه در توسع سه

ها بانک. عنصر محرک و اثرگذار برای ایجاد تفکر راهبردی مدیران بانک است عنوان بهكه 

 ۀزمين. ای تعاملی داشته باشد رابطهباید  ،برای بقا و پيشرفت و تعالی با محيطكه از هستند ی بیها نظام

تفکر راهبردی در  ۀبيرونی بانک یکی از عوامل دگرگونی و تحول است كه باعث ترغيب توسع

در این جهت مدیران در تالش هستند برای تطابق و سازگاری با محيط . شود مدیران ارشد می

بعد دوم، بعد . شودد كه به تقویت تفکر راهبردی منجر میكننهایی استفاده مهارت بيرونی از

بعد سوم، . دشوفردی است كه دانش و نگرش نسبت به تفکر راهبردی باید در مدیران ارشد ایجاد 

 .بعد سازمانی است كه برای تقویت و پرورش و تثبيت تفکر راهبردی مدیران ضروری است

 تفکر راهبردی در مدیران ارشد بانک انصار كدام است؟ ۀی توسعهای الگولفهؤم . 0

ها در رویکرد سيستمی مورد آزمون آماری قرار گانه و روابط آنابعاد سه ۀگان های نهلفهؤم

ساز  ؤلفه اركان جهتای و مهای فردی و حرفهلفه؛ ویژگیؤمؤلفه مدیران مستعد با زیرگرفت كه م

و ( های بانکاصول و ارزشموریت، أانداز، مچشم)انصار اسی بانک های اسلفه؛ مطلوبيتؤمبا زیر

داد الگو  در درون( های تحولی بانکراهبردها، اهداف كالن، برنامه)انصار كار بانک و مدل كسب

 .یيد قرارگرفتأمورد ت

تحول  ۀلفؤهای دانش، نگرش، رفتار و ملفهؤمۀ فردی با زیرتوسع ۀلفؤدو م ،فرایند ۀدر مرحل

گرا، فرهنگ سازمانی یادگيرنده، ساختار ارگانيک و های رهبری تحوللفهؤمی با زیرانسازم

های لفهؤم ،داد الگو در برون. یيد آزمون آماری قرار گرفتأمدیریت عملکرد راهبردی مورد ت

ـ  قانونی، اجتماعی ـ های سياسیلفهرم. یيد قرار گرفتأرفتاری مورد ت ۀشناختی و توسع ۀتوسع

داد، فرایند و  های بعد محيطی محاط بر درونلفهؤعنوان مشناختی به فنـ  اقتصادی فرهنگی و

 .تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار قرار دارد ۀداد توسع برون

شود، سپس باورها و نگرش فردی ابتدا دانش تفکر راهبردی آموزش داده می ۀبرای توسع
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تفکر . دكنیابد، پس از آن رفتار افراد تغيير میير میافراد از طریق آموزش و یادگيری در عمل تغي

عنوان  سازمان به. یابد صورت پویا توسعه می فردی و تحول سازمانی به ۀراهبردی مدیران با توسع

از باید برای ایفای چنين نقشی، سازمان . سزایی دارد هبستر پرورش تفکر راهبردی مدیران، نقش ب

. تحول یابد ،ازمانی، مدیریت عملکرد راهبردی، سبک رهبریجهات فرهنگ سازمانی، ساختار س

 ۀبلکه دگرگونی متغيرهایی است كه با توسع ،منظور ما در این بخش تحول فراگير سازمانی نيست

سازمانی یادگيرنده و ساختار سازمانی  فرهنگ. داری دارند یتفکر راهبردی مدیران رابطه معن

كليدی تحول در  ءچهار جز ،ریت عملکرد راهبردیگرا و مدیارگانيک و سبک رهبری تحول

عنوان هسته  سازمانی به فرهنگ. تفکر راهبردی مدیران است ۀبانک برای تحقق و تثبيت توسع

مركزی این دگرگونی بسترساز، بر ساختار سازمانی، سبک رهبری و مدیریت عملکرد راهبردی 

و مدیریت عملکرد نيز بر ساختار سازمانی، سبک رهبری  ،مقابلگذارد، در میأثير ت

داد  درنهایت در برون. یيد قرار گرفتأها مورد تداری آن یگذارند كه معن ثير میأسازمانی ت فرهنگ

یيد قرار أرفتاری مورد ت ۀشناختی بر توسع ۀثير توسعأشناختی و رفتاری یا ت ۀهای توسعلفهؤم ،الگو

ست، ارشد بانک انصار بازخورد ا آخرین عنصر در الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران. گرفت

شود، كه پویایی از بازخوردها ناشی میازآنجا. ماندن الگوست بازخورد عامل روزآمدی و زنده

گيرند مدیران با تفکر راهبردی تصميماتی را می. ها به بازخوردها بستگی دارندبسياری از یادگيری

 .دشو ها و فرایند الگو میداد كه موجب تغيير در درون

تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار  ۀهای الگوی توسع لفهؤروابط ميان ابعاد و م . 1

 چگونه است؟

 نیدر ا. استفاده شده استی بند بيترك کردیاز رو یتفکر راهبرد یمفهوم الگویخلق  یبرا

 یطيابتدا از مکتب مح. و واحد است کپارچهی ینگاه یتفکر راهبرد الگوینگاه محقق به  الگو

عامل كه  است دهشدر بانک استفاده  رانیمد یتفکر راهبرد جادیعنوان عوامل اثرگذار در ا هب

از  گرید یکی .جامعه است یطيمح طیوجود شرا ،یتفکر راهبرد یريگ در شکل یديو كل یاصل

افراد در  یو ادراك یشناخت یهایژگیوجود و ،بانک رانیمد یتفکر راهبرد ۀثر در توسعؤعوامل م
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 ندیفرا یريگ در شکل كننده نييعنوان عامل تع به راهبردشناس نشيذهن و ب. است یسطح فرد

و  یرونيب طياست كه حاصل تجارب و تعامل با مح یچارچوب نش،يب نیا. تمركز دارد یراهبرد

شکل  اوناخودآگاه  بخشكه در  یدرون یها و باورها ارزش متناسب با ،فرد. است ی بانکداخل

 ريثأبلکه تحت ت ،دآیینم دیدر ذهن افراد پد یسادگ به یتفکر راهبرد .دكنیرفتار ماست، گرفته 

يطی، فردی و سازمانی از سه بعد مح .كه فرد درون آن قرار گرفته است است یو اجتماع طيمح

محيط بر فرد و فرد بر سازمان و بالعکس از  ۀتفکر راهبردی است و رابط ۀتوسع ۀگان ابعاد سه

گانه رویکرد  همچنين مراحل سه. یيد قرار گرفتأهای آماری مورد ت نسازمان به فرد در آزمو

یيد قرار أداد و فرایند مورد ت ثير محيط خارجی بر درونأداد با ت داد، فرایند و برون سيستمی درون

ترتيب  ، بهثيرأبين قدرت ت توانایی مدل در ارتباط پيش زمونقابل ذكر است براساس آ. گرفت

الگوی نهایی پژوهش . یيد قرار گرفته استأر سازمان و سازمان بر فرد مورد تمحيط بر فرد، فرد ب

این الگو،  الگویی سيستمی و  شود،كه مالحظه می گونه ،  همانشود نشان داده می 0در شکل 

 .ستپویا

 

 های پژوهشپیشنهاد
ر افراد از حداكثر سطح مهارت تفک نکهیا یبرا ،موضوع مطرح شد اتادبي در طوركههمان

تفکر  تواند یشده م یطراح یالگو لذا. دارند ازني تجربه و آموزش به شوند مندبهره یراهبرد

عنوان  به تواندیم یتفکر راهبرد. ددهارشد بانک توسعه  رانینحو در مد نیرا به بهتر یراهبرد

زمان  کیدر  یريادگی ندیفرا ینوع ۀجينت در یتفکر راهبرد یعنیمهارت آموخته شود،  کی

 یندیعنوان فرا به یتفکر راهبرد ۀتوسع ندیفرا. دشویم لیتبدعادت  کیحاصل و به  ینطوال

 یمبنا بر. شودیم فیتعر گیخبر یبرا ازينمورد یها مستمر از كسب و ادغام مجموعه مهارت

. است شتريزمان ب کیبه  ازيخبره ن کیبه  یمبتد کی لیتبد ندیموجود، حركت فرا یها تجربه

كوه است كه  کیرفتن از باال هشبي و ستهااز چالش یا مجموعه یکر راهبردمهارت تف ۀتوسع

 یحركت مستمر و چالش کی یتفکر راهبرد .ميستاییو تالش م یآن با سع یدر باال تیدرنها
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كه در هر مرحله از صعود، بر  یطور به ؛است سهیكوه قابل مقا کیاست كه با صعود به قله 

واقع هر تجربه در. كندیم تردهیصعودكننده را آب د ،رو شيپ یاه ها افزوده شده و چالش تجربه

 در ادامه. شودیدر او منجر م یتفکر راهبرد ۀو به توسع شودیاست كه فرد با آن مواجه م یچالش

 ارائهكاربران  یپژوهش برا یها افتهی ليتحل و هیحاصل از تجز جینتا یالزم در راستا یشنهادهايپ

 .دشومی
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