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Abstract
Given the importance of strategic agility in banks, the
purpose of research is to evaluate the designed strategic
agility model by the researcher in BankMelli. The
model, which is the result of Meta-Synthesis and
Delphi-method, consists of 4 main dimensions, 11
components and 34 indicators. The statistical
population includes the official employees of Bank
Melli with specialized jobs working in the offices units
in Tehran (946 people). The sample size was
determined based on Cochran's formula (275 people)
and sampling was done randomly. The data collection
method was the use of a researcher-made questionnaire
based on the extracted model, which Its validity and
reliability was confirmed using content validation and
Cronbach's alpha. Testing the model in BankMelli,
using statistical tests such as confirmatory factor
analysis (second order) using Chi-square test and
examining the fitness of RMSEA, P-value, χ2/df
indicators as well as T-test were performed and the
model was evaluated.
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چکیده
، هدف پژوهش،نظر به اهميت چابکی استراتژيک در بانکها
اعتباريابی مدل چابکی استراتژيک طراحیشده توسط محقق در
- مدل مذکور که حاصل اجرای پژوهش به.بانک ملی ايران میباشد
 مؤلفه و11 ، بعد اصلی4  مشتمل بر،روش فراترکيب و دلفی بوده
 کليه کارکنان رسمی بانک ملی، جامعه آماری. شاخص است44
دارای مشاغل تخصصی شاغل در ادارات امور و واحدهای ستادی
 نفر) بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران649( تهران
. نفر) و نمونهگيری به روش تصادفی انجام پذيرفت572( تعيين
 استفاده از پرسشنامه محققساخته بر،روش گردآوری اطالعات
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 و همچنينχ2/df ،P-value ،RMSEA تناسب شاخصهای
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.1مقدمه

شرایط پیچیده و متغیر ،نارساییها و ضعفهاي رویکرد سنتی

امروزه صنعت بانکداري بهعنوان یک بازوي اقتصادي نقش

مدیریت استراتژیک در برخورد با حلقههاي گسسته موجود بین

ویژهاي در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا میکند .در

یک سازمان و محیطش آشکار شده (دیون پورت و همکاران،

میان بانکهاي داخلی نقش بانک ملی ایران در توسعه و رونق

 )73 ،2111و نیاز به یک الگوي ذهنی استراتژیک جدید یعنی

اقتصادي کشور بر کسی پوشیده نیست؛ اما بدیهی است که

چابکی استراتژیک که یکی از رویکردهاي جدید در مبحث

همانند سایر سازمانها ،محیط کسبوکار در چند دهه گذشته

استراتژي است ،وجود دارد .چابکی استراتژیک که به معناي

براي بانکها از جمله بانک ملی نیز بهطور اساسی تغییر کرده

توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیتآمیز نسبت به

و شبکه بانکی را با چالشها و فشارهاي رقابتی جدیدي روبرو

تغییرات محیطی میباشد (مختاریان دهکردي،)021 ،0331 ،

نموده است .در چنین شرایطی توانمندي بانکها براي تطبیق

تقریباً تمامی شیوههاي قدیمی انجام کار را که مناسب شرایط

سریع و دقیق با شرایط در حال تغییر ،یک عامل کلیدي براي

عملیات سنتی بود ،مردود کرده است .چراکه در یک محیط

بقاي اثربخش و موفقیت در آینده است .چراکه در شرایط

فوق رقابتی ،نیاز به ایجاد و توسعه سازمانها ،امکانات و

کنونی ،ناتوانی در شناخت و حس کردن درست و دقیق شرایط

تجهیزاتی میباشد که بسیار منعطف بوده و حساسیت باالیی

بیرونی و درونی بانک و در نتیجه عدم اتخاذ راهبردها و

نسبت به تغییرات داشته باشند (بائی و همکاران.)01 ،0331 ،

سیاستهاي مناسب و سریع بهمنظور واکنش و پیشکنش در

در واقع وضعیت بحرانی موجود ،موجب اصالحات عمدهاي در

برابر این شرایط ،منجر به از دست دادن سهم بازار و کاهش

چشمانداز استراتژیک سازمانها ،اولویتهاي کسبوکاري و

بهرهوري و متعاقب آن کمبود منابع و ناتوانی بانک ملی (به-

بازبینی مدلهاي سنتی و حتی مدلهاي نسبتاً معاصر بهمنظور

عنوان بازوي اقتصادي دولت و یک بانک مهم سیستمی) در

بهبود فعالیت رقابتی در اینگونه محیطها گردیده است .النگ

اعطاي تسهیالت و در نتیجه عدم موفقیت در روانسازي و

( )2111چابکی استراتژیک را متشکل از هفت بعد وضوح و

بهبود چرخه اقتصاد کشور و همچنین ایفاي وظایف و

روشنی چشمانداز ،دانش اربابرجوعها ،فهمیدن قابلیتهاي

مسئولیتهاي اجتماعی خود میگردد که تبعات آن عالوه بر

بنیادین ،انتخاب آماج و اهداف استراتژیک ،مسئولیتپذیري

بانکها میتواند کل جامعه را نیز درگیر نماید .میتوان گفت

مشترك ،دانش رقبا و اقدام کردن معرفی نموده است .یک

بررسی عملکرد نظام بانکی کشور ،بیانگر عدم موفقیت مناسب

تعریف سهبعدي از چابکی استراتژیک توسط سامبامورتی و

نظام مربوطه در تجهیز منابع و تخصیص بهینه و مطلوب آن

همکاران ( )2113دربرگیرنده سه قابلیت مرتبط به هم است:

بوده و همواره این پرسش مطرح است که چرا با وجود داشتن

چابکی مشتري؛ چابکی عملیاتی و چابکی شرکا .اما رایجترین

منابع مادي و انسانی ،توانایی ارائه سیستمها و فرآیندها،

ابعاد چابکی استراتژیک ،توسط دار و کاسانن ( )2111تحت

خدمات و محصوالت جدید و نوآور بانکی و  ،...بهطورکلی

عناوین حساسیت استراتژیک ،وحدت رهبري (تعهد جمعی) و

افزایش بهرهوري مناسبی در بانک مشاهده نشده است .لذا این

سیالیت منابع معرفی شدند .در مطالعه دیگري ماونگر ()2103

موقعیت حیاتی منجر به آن شده که بسیاري از بانکها از

ابعاد برجسته حساسیت استراتژیک ،پاسخگویی استراتژیک و

جمله بانک ملی در دیدگاههاي راهبردي خود تجدیدنظر نموده

توانمنديهاي جمعی را براي چابکی استراتژیک مشخص

و تأکیدات خود را بر سازگاري با تغییرات محیط کسبوکار و

نمود .از دیدگاه شین و همکاران ( )2101سازمانها با

پاسخ بسیار سریع به نیازهاي مشتریان از طریق رویکردهاي

بهکارگیري چابکی استراتژیک ،میتوانند نسبت به تغییرات

جدید قرار دهند که همان مصداق چابکی استراتژیک iاست.

سریع و غیرقابل پیشبینی و فشارهاي محیطی پاسخگو بوده

چرا که در چنین محیطی ،رویکردها و راهحلهاي گذشته،

که این پاسخگویی عملیاتی بهبودیافته ،رضایت مشتریان و

دیگر قابلیت خود را براي رویارویی با چالشهاي سازمانی و

عملکرد مالی را افزایش خواهد داد .از سوي دیگر بر اساس

محیط بیرونی از دست دادهاند و الزم است با رویکردها و

نظر وبر و تاربا ( )2100کسب موفقیت در مواجهه با محیط

دیدگاههاي جدیدي جایگزین شوند (مختاریان دهکردي،

متغیر امروزي مستلزم نوسازي مدلهاي فعلی کسبوکار

 .)021 ،0331در حوزه استراتژیک نیز میتوان گفت در این

میباشد چراکه در بیشتر صنایع ،قطعیتی در مورد مناسب بودن
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مدل کسبوکار وجود نداشته (ژینگ و همکاران )2103،02،و

 .2چارچوب نظري و پیشینه پژوهش

شرکتها باید قادر باشند از طریق مدلهاي کسبوکار جدیدتر

 -0-2چابکی استراتژیک

و روشهاي پایدارتري به رقابت بپردازند (وبر و تاربا،2100 ،

چگونگی دستیابی به چابکی استراتژیک از آغاز مدیریت

 )3که بر اساس نظر دار و کاسانن ( )2101عامل اصلی در
توانایی تغییر و تجدید مدلهاي کسبوکار ،همان چابکی
استراتژیک میباشد .مطالعات انجام شده در زمینه چابکی
استراتژیک تأثیر مثبت و معنادار چابکی استراتژیک را بر
شاخصهاي حوزه رقابت مشتمل بر قابلیتهاي رقابتی ((اوجها
( ،)2111ابورادي ( ،)2103آرمان و شفیعی ( )0331و مطهر
( ،))0337رقابتپذیري (باوقار ( ،))0337مزیت رقابتی ((نعمتی
و همکاران ( ،)0332عباس پور و همکاران ( ،)0333دهمالیی
( )0331و سجداك ( ))2101و عملکرد رقابتی (دهمالیی

استراتژیک یک معماي همیشگی بوده است .چابکی
استراتژیک امروزه بیش از گذشته موردنیاز است .چون
شرکتها بیشتر و بیشتر در معرض تغییرات سریع و پیچیدهاند
و واکنش به این تغییرات مستلزم چابکی استراتژیک است (دار،
 .)02 ،2103بر اساس شکل  0هر چه سرعت تغییرات محیطی
بیشتر باشد و طبیعت تغییرات محیطی از حالت ساده و خطی
به طرف پیچیده و سیستماتیک میل کند ،نیاز به رویکرد
چابکی استراتژیک بیشتر خواهد شد.

( ))0331نشان میدهند .لذا استنباط میشود بانک با اتخاذ
رویکرد چابکی استراتژیک میتواند در عرصه رقابت موفق
عمل نماید .از سوي دیگر تأثیر مثبت چابکی استراتژیک بر
عملکرد سازمانی ((اوجها ( ،)2111شین و همکاران ( )2101و
سجداك ( ،))2101قابلیتهاي پویا (خدامی ( ،))0330جذب
مشتري (شین و همکاران ( ،))2101نوآوري استراتژیک (آرمان
و موسوي ( ،))0330گرایش کارآفرینانه (سلطانی (،))0330
مقولههایی همچون توانمندي فنی ،یادگیري سازمانی و
نوآوري مشارکتی (دهمالیی ( ))0331و همچنین
انعطافپذیري ،کیفیت خدمات ،اطمینان از ارائه خدمات،
نوآوري و رهبري هزینه (مطهر ( ))0337در مطالعات مختلف
به اثبات رسیده است .در حوزه بانکی نیز تأثیر مثبت و معنادار
چابکی استراتژیک بر عملکرد بانکها (اوفوگبی و آکانبی
( ،))2102قابلیتهاي رقابتی بانکهاي خصوصی ایران (طبع-
خشنود ( ))0330و کارایی در صنعت بانکداري کشور (بائی و
همکاران ( ))0331نشان داده شده که همگی بر اهمیت و
نقش استقرار چابکی استراتژیک در دستیابی به موفقیت توسط
سازمانها منجمله بانکها اشاره دارند .لذا با توجه به اهمیت
چابکی استراتژیک در بانکها ،هدف این پژوهش ،اعتباریابی و
آزمون مدل طراحیشده توسط محقق در زمینه چابکی
استراتژیک (پس از طی مراحل فراترکیب و دلفی) ،بهمنظور
اطمینان از مؤثر بودن آن در صورت پیادهسازي و همچنین
امکان تعیین سطح چابکی استراتژیک در بانک ملی بر اساس
آن میباشد.

شکل  .1شدت نیاز به چابکی استراتژیک بر اساس
شرایط محیط(منبع :داز و کاسانن ،0331 ،استراتژي سریع)

چابکی استراتژیک تحت عناوین مختلف بیان شده است .از
اواخر دهه  31بحث چابکی استراتژیک به معناي توانایی
اصالح ،نوسازي و بازآفرینی سازمان ،مدلهاي کسبوکار و
راهبردهایش منطبق بر تغییرات محیطی ارائه شد .این مسئله
از طریق پیشبینی مستمر و انطباق با روندها و نیازهاي
مشتریان ،بدون رها کردن چشمانداز سازمان امکانپذیر است
(روث .)33،0331 ،روث ( )0331چابکی استراتژیک را بهعنوان
توانایی تولید محصوالت درست در زمان درست ،در مکان
درست و با قیمت درست بکار برد .هر چند روث ()0331
عبارت چابکی استراتژیک را بکار برد ولی مفهوم آن بسیار
نزدیک به مفهوم چابکی تولید بود (شین و همکاران،2101 ،
 .)011اما در دنیاي آکادمیک ،چابکی استراتژیک به مفهوم
امروزي آن ،براي اولین بار توسط دار و کاسانن ( )2111بیان
شده است .از نظر دار و کاسانن ( ،)2111مفهوم چابکی
استراتژیک نتیجه سه فراقابلیت در سازمان شامل حساسیت
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استراتژیک ،iiوحدت رهبري (تعهد

جمعی) iii

و سیالیت

استراتژیک در مورد نوسازي سازمان و نوآوري در مقابله با

منابع iiمیباشد (کتونن .)002 ،2113 ،دار و کاسانن ()2111

تغییرات مداوم و عدم اطمینان بوده (ژینگ و همکاران،2103 ،

چابکی استراتژیک را "توانایی تنظیم و انطباق مداوم

 )11و به عبارتی دیگر "تصمیمگیري بهموقع براي اجراي

جهتگیري استراتژیک در کسبوکار اصلی ،بهعنوان تابعی از

استراتژيهاي تجاري در پیش کنش یا در واکنش به روندهاي

بلندپروازيهاي استراتژیک و رویدادهاي در حال تغییر و ایجاد

محیطی در حال انجام" است (کانها و همکاران .)0 ،2103 ،از

نه فقط محصوالت و خدمات جدید ،بلکه همچنین مدلهاي

نظر گري همل ،)0330( iدر فضاي با تغییرات غیرخطی،

کسبوکار جدید و شیوههاي نوآور بهمنظور ایجاد ارزش براي

سازمان باید اصول حاکم بر فضاي کسبوکار را به پرسش

شرکت"معرفی کردهاند .همچنین چابکی استراتـژیک توانایی

گیرد و بهبود و نوآوري باید بهطور همزمان صورت گیرد تا

سازمان در کشف فرصتهاي جدید مزیت رقابتی و استفاده از

قبل از بروز بحران ،سازمانها خود را با آن هماهنگ کنند .این

دانش ،داراییها و روابط بهمنظور تصاحب این فرصتهاست

همان خاصیت چابکی استراتژیک است (بندریان)03 ،0331 ،

(ستیا و همکاران .)01 ،2111 ،در واقع چابکی استراتژیک

که با توجه به شرایط متغیر در فضاي رقابتی موجود ،چابکی

بهعنوان توانایی تشخیص و بهرهبرداري سریع از فرصتها،

استراتژیک امري ضروري و مهم براي آنها جلوه میکند.

مدیریت تغییر و اجتناب از تضاد ،میتواند سازمان را در مواجهه

 -2-2مطالعات انجام شده

با این شرایط یاري رسانده (مک کان )03 ،2110 ،و به

جدول  0مطالعات صورت گرفته در خصوص شناسایی ابعاد

سازمان فرصتی براي انعطافپذیري ،انطباق و واکنش سریع را

چابکی استراتژیک را نشان میدهد.

ارائه کند (احمد و همکاران .)2 ،2103 ،مقوله چابکی
جدول  .1ابعاد چابکی استراتژیک در مطالعات مختلف
نویسنده (سال)

ابعاد استفاده شده براي چابکی استراتژیک

النگ ()2111

وضوح و روشنی چشمانداز ،دانش مشتریان ،درك و فهم قابلیتهاي اصلی ،انتخاب اهداف راهبردي ،مسئولیت مشترك،
دانش رقبا و اقدام کردن

سامبامورتی و همکاران ()2113

چابکی مشتري ،چابکی عملیاتی و چابکی شرکا

اوجها ()2111

چشمانداز واضح ،انتخاب اهداف راهبردي ،شناسایی توانمنديهاي کلیدي ،تسهیم مسئولیت و بهرهبرداري

ماونگر ()2113

قابلیت تشخیص بی درنگ تغییرات ،قابلیت شرکا در اتخاذ سریع تصمیمات جمعی ،قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات،
استفاده از فناوري اطالعات براي به اشتراك گذاشتن داده ،یکپارچگی فرایند و هماهنگی شبکه ،توسعه محصول با
تشریکمساعی شرکا و شبکهاي که بهواسطه قوت شرکا رونق مییابد.

ماونگر ()2103

حساسیت استراتژیک ،پاسخگویی استراتژیک و توانمنديهاي جمعی

گروه مشاوران اجرا ()2103

حساسیت به فرصت ،وحدت رهبري ،روان بودن منابع و کشش سازمانی

بندریان ()0331

حساسیت راهبردي ،چشمانداز روشن ،انتخاب اهداف دانشی فناورانه راهبردي ،شناسایی توانمنديهاي کلیدي ،تصاحب و
بهرهبرداري ،نوآوري فناورانه مستمر و پیش کنشی بودن

همانگونه که مالحظه میگردد در زمینه چابکی استراتژیک و

و شاخصهاي استفاده شده در مدلهاي مختلف و تلفیق آنها

ابعاد آن ،مطالعات مختلفی انجام شده و مدلهاي گوناگونی

و تکمیل مدلهاي پیشین و همچنین استفاده از نظر خبرگان

ارائه شده است .البته در داخل کشور موارد بسیار محدودي از

در طی فرایند پژوهشی فراترکیب و دلفی حاصل گردیده که

این دست مطالعات موجود بوده و اکثر مقاالت از مدلهاي

در این پژوهش ،آزمون و اعتبار آن در محیط واقعی بانک ملی

مشخص و استانداردي استفاده نمودهاند .البته بررسی مدلهاي

بررسی میگردد.

ارائه شده در خارج کشور نیز نشان میدهد که در هیچکدام

 .3مدل مفهومی پژوهش

یک چارچوب فراگیر براي رسیدن به چابکی استراتژیک ارائه

در این پژوهش در فاز کیفی با استفاده از روش هفت مرحلهاي

نشده است .مدل طراحی شده چابکی استراتژیک در این
تحقیق ،با یک رویکرد بسیار جامع ،با استفاده از ابعاد ،مؤلفهها

فراترکیب سندلوسکی و باروسو (( )2117مشتمل بر مراحل:
تنظیم سؤالهاي پژوهش ،مرور ادبیات به شکل سیستماتیک،
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جستجو و انتخاب متون مناسب ،استخراج اطالعات متون،

خبرگان انتخابی قرار گرفت و ضمن اخذ و اعمال نظرات و

تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههاي کیفی ،کنترل کیفیت

پیشنهادات تکمیلی مبنی بر تغییر ،حذف و یا افزودن موارد

(اعتباریابی) ،ارائه یافتهها) ،ابتدا مقاالت مرتبط انتخاب و پس

الزم ،پس از  3دور با لحاظ درصد توافق و ضریب هماهنگی

از بررسی با روش تحلیل تم و طی مراحل الزم ،اطالعات

کندال ،اجماع الزم حاصل و مدل چابکی استراتژیک مشتمل

مرتبط استخراج و کدهاي مفهومی اولیه ،شاخصها (کدهاي

بر  0بعد اصلی 00 ،مؤلفه و  30شاخص ،بهصورت جدول 2

گزینشی) ،مؤلفهها (تمهاي فرعی) و ابعاد (تمهاي اصلی) به-

مشخص شد که در این مقاله آزمون و اعتبار آن بررسی

صورت اولیه شناسایی و سپس بهمنظور اعتباریابی و ارتقا طی

میگردد.

یک فرآیند پژوهشی با تکنیک دلفی در معرض سنجش پنل
جدول  .2ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي سازه چابکی استراتژیک (منبع :یافتههاي پژوهشگر)

وضوح و روشنی چشمانداز

ابعاد (تمهاي اصلی)

مؤلفهها (تمهاي فرعی)
وجود چشمانداز مشترك
وجود مأموریت سازمانی شفاف
ایجاد منطق یکپارچه ارزشی در راستاي چشمانداز

حساسیت استراتژیک

پیشبینی استراتژیک
بینش استراتژیک

پاسخگویی استراتژیک

توزیع هوشمندي استراتژیک

پاسخگویی درونی

پاسخگویی بیرونی

توانمنديهاي جمعی

توانمنديهاي منابع انسانی

توانمنديهاي منابع اطالعاتی و فناوري اطالعات

توانمنديهاي زیرساختاري

شاخصها (کدهاي گزینشی)
مشارکت در تعیین چشمانداز
اطمینان از درك و پذیرش چشمانداز
مشارکت در تعیین بیانیه مأموریت
اطمینان از درك و پذیرش بیانیه مأموریت
مشارکت در تعیین گزارههاي ارزش
اطمینان از درك و پذیرش گزارههاي ارزش
شناسایی الگو (بلندمدت)
شناسایی تغییرات مسیر (کوتاهمدت)
حس کردن بیرونی چابک
آگاهی درونی چابک
درك و فهم قابلیتهاي اصلی
ارتباط مؤثر بین کارکنان
ارتباط مؤثر بین مدیران و کارکنان
ارتباط مؤثر بین مدیران بخشهاي مختلف
سیالیت منابع
چابکی عملیاتی (بلوغ فرآیندهاي کسبوکار)
انتخاب مداوم اهداف استراتژیک
پاسخگویی واکنشی (منفعل) چابک
پاسخگویی پیش کنشی (فعال) چابک
وحدت رهبري (تعهد جمعی)
جهتگیري جمعی
مدیریت و رهبري مؤثر
مدیریت دانش و یادگیري سازمانی
حمایت مدیریت ارشد
همکاري و شایستگی کارکنان
ساختار شبکه اطالعاتی و ارتباطاتی مناسب
مدیریت اطالعات
قابلیتهاي فناوري اطالعات (سختافزاري و نرمافزاري)
یکپارچگی زیرساختهاي سیستمهاي اطالعاتی و ارتباطی
فرهنگ سازمانی مناسب
ساختار دووجهی (باثبات و منعطف)
کشش سازمانی
جو سازمانی مثبت
یکپارچگی و هماهنگی
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بهصورت شماتیک مدل مفهومی پژوهش بهصورت نمودار  0میباشد.
نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :یافتههاي پژوهشگر)

نمونه انتخاب گردیدند.
.4روش پژوهش ،تحلیل داده ها و یافتههاي
پژوهش

 -0-0آزمون و اعتباریابی مدل
در این مرحله آزمون مدل بهمنظور اطمینان از مناسب بودن

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي احصا شده براي چابکی

توصیفی -پیمایشی است .نوع دادهها در این پژوهش از نوع

استراتژیک ،در مطالعهاي میدانی و با استفاده از اطالعات

کمی و روش گردآوري دادهها ،پیمایشی از نوع مقطعی بوده

پرسشنامه صورت گرفت .در این پژوهش تعداد  321فقره

است .روش پژوهش نیز کمی بوده که مشتمل بر آزمون و

پرسشنامه توزیع شد که تحلیلها بر روي  217پرسشنامه

اعتباریابی مدل چابکی استراتژیک در بانک ملی میباشد.

برگشتی و قابل قبول انجام و نتایج ارائه گردید .تجزیهوتحلیل

جمعآوري دادههاي الزم ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته

دادهها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم با

بر مبناي مدل مفهومی پژوهش صورت پذیرفته که روایی آن

استفاده از آزمون کاي اسکوئر در سطح معنیداري  1/11و

با روش اعتبار محتوا (تأیید توسط  3نفر خبره) و پایایی آن با

بررسی تناسب شاخصهاي،RMSEAii

P-iii

ضریب آلفاي کرونباخ تأیید گردد .جامعه آماري پژوهش

 valueو χ2/df iiiiبا کمک نرمافزار لیزرل ،انجام گردید.

کارکنان داراي مشاغل تخصصی (کارشناسان و بازرسین)
رسمی شاغل در ادارات امور و واحدهاي ستادي بانک ملی
مستقر در شهر تهران را در برمیگیرد که برابر با  301نفر
مشخص و حجم نمونهگیري نیز با استفاده از فرمول کوکران
و در نظر گرفتن ضریب اطمینان  31درصد ،به تعداد  271نفر
مشخص گردید که بر اساس روش نمونهگیري تصادفی افراد

 -0-0-0تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم
تحلیل عاملی تائیدي به روایی سازه یا مدل اندازه گیري نیز
موسوم است .در مدل پژوهش حاضر به دلیل اینکه هر یک از
سؤاالت پرسشنامه ،نماینده یکی از شاخصهاي مدل
میباشند ،لذا در صورت مناسب بودن نتایج تحلیل عاملی
تأییدي میتوان اینگونه استنباط نمود که مؤلفهها و شاخص-
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هاي انتخابشده بهخوبی انتخاب و تعیین گردیدهاند .بهمنظور

مناسب بودن شاخصهاي مذکور ،در ادامه به بررسی معنادار

انجام تحلیل عاملی تائیدي مرتبه دوم ،ابتدا شاخصهاي

بودن ارتباط هر یک از سؤاالت با عامل تحت بررسی در دو

برازش کلی مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم را مطابق

حالت استاندارد بودن و معناداري میپردازیم.

جدول  3مورد بررسی قرار داده و پس از مشخص شدن
جدول  . 3شاخص هاي برازش کلی مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم
آماره

کاي اسکوئر

درجه آزادي

کاي اسکوئر بر درجه آزادي

ریشه خطاي میانگین مجذورات

پی والیو

( ) χ2

( ) df

( ) χ2 / df

تقریب

( ) P-value

0010/31

101

2 / 11

( ) RMSEA
مقدار

1/103

1/111

(منبع :یافته هاي پژوهشگر)

تجربی اصطالحاً بهخوبی با آن منطبق میباشند .پس از قابل

با توجه به جدول فوق ،مقدار  χ2/dfمحاسبه شده 2/11

قبول بودن برازش کلی مدل ،بررسی جزئیات از طریق مدل

است که کوچکتر از  3و نشاندهنده برازش مناسب مدل

برآورد شده استاندارد و مدل تیوالیوز iiصورت خواهد گرفت.

میباشد RMSEA .نیز باید کمتر از  1/11باشد که در مدل،

 -2-0-0تخمین استاندارد مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه

برابر  1/103و لذا مناسب است P-VALUE .نیز میبایست

دوم

کمتر از  1/11باشد که مقدار موجود ( ،)1/11در این شرایط

نمودار  2بیانگر مقادیر برآورد شده بارهاي عاملی و نمرات

صدق میکند .با توجه به شاخصهاي مذکور میتوان گفت که
در مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبی بوده و دادههاي

خام عامل پیشبینی شونده است.
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نمودار  .2تخمین استاندارد مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم (منبع :یافتههاي پژوهشگر)

حال به بررسی معناداري مدل استاندارد با تشکیل مدل تیوالیوز مطابق نمودار  3میپردازیم.

نمودار  .3مدل تیوالیوز تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم (منبع :یافتههاي پژوهشگر)

جداول  0و  1به ترتیب مقادیر بارهاي عاملی و آماره  tبهدستآمده مربوط به مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم را بهصورت خالصه
نشان میدهند.
جدول  .4بارهاي عاملی و آماره  tدر تحلیل عاملی تأییدي (بخش اول نمودار)
مؤلفه
وجود چشمانداز مشترك
وجود مأموریت سازمانی
ایجاد منطق یکپارچه ارزشی

گویه
0
2
3
0
1
1

بار عاملی
1/10
1/17
1/12
1/10
1/11
1/71

آماره t
01/00
07/73
01/31
01/31
07/17
00/12

مؤلفه
پاسخگویی بیرونی
توانمنديهاي منابع انسانی

گویه
01
03
21
20
22
23

بار عاملی
1/32
1/11
1/71
1/70
1/10
1/10

آماره t
03/02
01/71
01/33
03/0
01/02
01/27
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پیشبینی استراتژیک
بینش استراتژیک

توزیع هوشمندي استراتژیک

پاسخگویی درونی

7
1
3
01
00
02
03
00
01
01
07

1/13
1/11
1/73
1/11
1/11
1/77
1/11
1/11
1/11
1/11
1/10

01/01
07/12
01/33
07/11
01/11
00/11
07/11
07/13
01/73
01/02
07/11

توانمنديهاي منابع اطالعاتی

توانمنديهاي زیرساختاري

20
21
21
27
21
23
31
30
32
33
30

1/13
1/70
1/11
1/12
1/12
1/10
1/77
1/13
1/33
1/32
1/71

01/71
03/13
01/11
01/33
00/21
00/01
01/33
07/21
21/12
21/31
00/10

(منبع :یافتههاي پژوهشگر)
جدول  .5بارهاي عاملی و آماره  tدر تحلیل عاملی تأییدي (قسمت دوم نمودار)
بعد
وضوح و روشنی چشمانداز

حساسیت استراتژیک

پاسخگویی استراتژیک
توانمنديهاي جمعی

مؤلفه
وجود چشمانداز مشترك
وجود مأموریت سازمانی
ایجاد منطق یکپارچه ارزشی
پیشبینی استراتژیک
بینش استراتژیک
توزیع هوشمندي استراتژیک
پاسخگویی درونی
پاسخگویی بیرونی
توانمنديهاي منابع انسانی
توانمنديهاي منابع اطالعاتی
توانمنديهاي زیرساختاري

بار عاملی
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چابکی استراتژیک بر سایر حوزهها میباشند .بهطورکلی ،در

همانگونه که در جداول فوق مالحظه میگردد ،براي هر

ادبیات چابکی استراتژیک اغلب بر تعداد اندکی از استراتژيها

پارامتر در مدل یک مقدار  tمشاهده شده به دست میآید که

و ابزارها که رسیدن به چابکی استراتژیک را تسهیل میکنند،

تحلیل آن بدینصورت میباشد ،زمانی که تعداد نمونه بیشتر

تمرکز شده است و یک چارچوب جامع و فراگیر براي رسیدن

از  31عدد باشد و قدر مطلق  tمشاهده شده بیشتر از 0/31

به چابکی استراتژیک علیالخصوص در بانکها ارائه نشده

باشد با بیش از  %31اطمینان رابطه بهدستآمده معنیدار

است .در این پژوهش پس از انجام فاز کیفی تحقیق مدل

است که بررسی قدر مطلق آماره  tدر تمامی موارد (با توجه به

مفهومی در خصوص اجزاء چابکی استراتژیک با استفاده از

جداول فوق) با اطمینان  %31عدد بیشتر از  0/31را نشان داده

روش فراترکیب و دلفی استخراج گردید .در فاز کمی تحقیق،

و لذا کلیه بارهاي عاملی معنادار بوده و دادههاي تجربی

اعتبار الگوي نهایی چابکی استراتژیک در محیط واقعی بانک

بهخوبی با مدل منطبق میباشند ،لذا اعتبار مدل تأیید

ملی ،با روش تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم ،آزمون و تأیید

میگردد.

گردیده و از مناسب بودن اجزاء استخراج شده براي سازه

 .5بحث و نتیجهگیري

چابکی استراتژیک اطمینان حاصل شد .با توجه به اینکه بر

مطالعات و بررسیهاي انجام شده نشان میدهد که تحقیقات
داخلی و خارجی صورت گرفته تا کنون صرفاً بهصورت محدود
و ناقص ،به بررسی ابعاد و شاخصهاي چابکی استراتژیک
پرداخته و اکثر مطالعات انجام شده نیز در زمینه بررسی تأثیر

اساس نتایج پژوهش ،ارتباط بین اجزاي مدل در سطح باالیی
بوده و روابط از استحکام باالیی برخوردار هستند ،لذا میتوان
گفت مدل مفهومی حاصله که هم به تأیید و توافق باالي
خبرگان رسیده است و هم در محیط واقعی آزمون شده و
اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفته است ،میتواند بهمنظور

محمدکریمی،سیدنقوی،عادل صلواتی:اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

عملیاتی سازي و استقرار چابکی استراتژیک در بانک ملی

سازمانها مورد بهرهبرداري قرار گرفته و همچنین بهعنوان

مورد استفاده قرار گیرد .بر اساس مدل پیشنهادي میتوان

مبنایی براي سنجش سازه مذکور و نیز بهعنوان ابزاري براي

اینطور استنباط نمود که نقطه شروع و گام اول در استقرار

تعیین سطح چابکی استراتژیک در سازمانهاي مختلف مورد

چابکی استراتـژیک در بانک ،ایجاد یک چشمانداز واضح و

استفاده قرار گیرد.

شفاف بهعنوان سرلوحه کلیه اقدامات و عملیات بانکی و



اطمینان از درك و پذیرش آن توسط افراد سازمان است .پس

پژوهش توسعه یابد و نتایج در بخشهاي دیگر بهمنظور انتشار

از تعیین دورنماي کلی بانک ،مرحله بعد ایجاد حساسیت

نتایج آن آزمون شود تا بتواند با عمومیت بیشتري بکار رود.

پیشنهاد می شود در پژوهشهاي آتی قلمرو مکانی

استراتژیک به معناي حس کردن استراتژیک محیط بیرونی و
درونی بوده که بر مبناي این حساسیت ایجاد شده و اطالعات
ناشی از آن ،پاسخگویی متناسب توسط بانک در قالب
پاسخگویی درونی و بیرونی صورت میپذیرد که ایجاد
حساسیت استراتژیک و پاسخگویی متناسب با آن ،مستلزم
وجود یکسري توانمنديهاي جمعی در قالب توانمنديهاي
منابع انسانی ،توانمنديهاي منابع اطالعاتی و فناوري
اطالعات و توانمنديهاي زیرساختاري میباشد .میتوان گفت
با توجه به اهمیت مقوله چابکی استراتژیک براي بانک ملی،
نیاز به بسترسازي مناسب بهمنظور استقرار و پیادهسازي
چابکی استراتژیک در بانک بهطور جدي احساس میشود.
شایان ذکر است اراده بر استقرار چابکی استراتژیک در بانک
ملی مستلزم تقویت موزون و هماهنگ شاخصها ،مؤلفهها و
ابعاد استخراج شده براي چابکی استراتژیک در این پژوهش
میباشد .طبیعتاً هر پژوهشی با یک سري محدودیتها و
مشکالت همراه بوده و در واقع این موارد جزء الینفک آن

فهرست منابع
آرمان ،مانی و موسوي ( )0330بررسی تأثیر چابکی استراتژیک
بر نوآوري استراتژیک ،اولین کنفرانس بینالمللی اقتصاد،
مدیریت ،حسابداري و علوم اجتماعی ،مشهد ،انجمن
مدیریت ایران.
آرمان ،مانی و شفیعی ( )0331قابلیتهاي رقابتی در شرکتهاي
دانشبنیان مدلی براي تبیین نقش چابکی استراتژیک و
یادگیري استراتژیک ،فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات
مدیریت (بهبود و تحول) ،شماره  ،13سال بیست و پنجم،
صص .21-11
باوقار ،فرشته (" )0337بررسی تأثیر چابکی استراتژیک و رفتار
نوآورانه بر رقابتپذیري" ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک،
دانشگاه زنجان.

میباشند .اولین محدودیت ،تعریف محدود جامعه آماري و عدم

بائی ،ساناز .کردنائیج و دلخواه ( )0331چابکی استراتژیک در

توزیع پرسشنامه در سطح شعب کشور و بسنده کردن به

صنعت بانکداري ایران و تأثیر آن بر کارایی ،دو فصلنامه

ادارات مرکزي بانک ملی مستقر در سطح شهر تهران بود.

علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد ،شماره  ،1سال بیست و

پیگیري از کارکنان براي مجاب کردن آنها براي صرف وقت

سوم ،پاییز و زمستان  ،31دوره جدید ،صص .03-11

در تکمیل و ارسال جوابهاي دقیق و بهموقع ،عدم نگرش

بندریان ،رضا ( )0331ارائه مدل مفهومی چابکی استراتژیک در

مثبت برخی پاسخدهندگان و عدم رغبت و انگیزه کافی آنان

سازمانهاي پژوهش و فناوري ،فصلنامه رشد فناوري،

نیز از دیگر محدودیتهاي پژوهش بود .پیشنهادات پژوهش

شماره  ،01بهار ،سال دوازدهم.
خدامی ،سهیال (" )0330طراحی مدل فعالیت رقابتی با رویکرد

نیز بهشرح ذیل ارائه می گردند:


مدل

ارائه

شده

در

محیط

سازمان هاي دیگر نیز آزمون و اعتباریابی
گردد.


مدل اعتباریابی شده در پژوهش حاضر ،بهمنظور

استقرار چابکی استراتژیک عالوه بر بانک ملی ،در سایر

چابکی استراتژیک ،بررسی نقش شایستگی  ،ITهوشیاري
کارآفرینانه و زیرکی بازار" ،رساله دوره دکترا ،رشته
مدیریت گرایش بازاریابی بینالملل ،دانشگاه تربیت مدرس
تهران.

0011  پاییز،3  شماره،2  دوره،فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی

Thesis for the Degree of master, Business
Administration, pp1-136.
Ahammad Mohammad. Glaister and Gomes
(2019) Strategic agility and human resource
management, Human Resource Management
Review,
Online,
<https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100700
>.
Cunha, Miguel Pina. Gomesa, Mellahib, Minerc
and Regod (2019) Strategic agility through
improvisational capabilities، Implications for
a paradox-sensitive HRM, Human Resource
Management Review, Article in press,
Online,
<https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100695
>, pp1-13.
Davenport, Thomas. Leibold & Voelpel (2006)
“Strategic Management in the Innovation
Economy. Strategy Approaches and Tools for
Dynamic Innovation Capabilities”, Erlangen،
Publics Publishing and Wiley-VCH.
Doz, Yves. & Kosonen (2008) The dynamics of
strategic agility، Nokia’s rollercoaster
experience, California Management Review,
Vol. 50, Iss. 3, pp95-18.
Doz, Yves. & Kosonen (2010) Embedding
strategic agility، A leadership agenda for
accelerating business model renewal, Long
Range Planning, Vol.43, pp370-382.
Doz. Yves (2019) Fostering strategic agility، How
individual executives and human resource
practices contribute, Human Resource
Management
Review,
Online,<https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.
100693>.
Implement Consulting Group (2013) “Strategic
agility; What does it take to build an agile
organisation?
”,
Available
at:
www.implement.dk.
Kettunen, Petri (2009) Adopting key lessons from
agile manufacturing to agile software product
development, A comparative study”, Tec
novation, Vol. 29, Iss. (6-7), pp408-421.
Long, Carl (2000) Measuring your strategic
agility, Consulting to Management, Vol. 11,
Iss. 3, pp25-28.

 نقش چابکی،) "استراتژي سریع0331(  ایول و کاسانن،داز
 احمد،"استراتژیک در بازیابی زمان از دست رفته در کار
.)2111( ، انتشارات کلک سیمین، تهران، چاپ اول،روستا
) "نقش چابکی استراتژیک در0331(  سیده ساناز،دهمالیی
عملکرد رقابتی سازمان با تکیه بر نقش قابلیت فناورانه
 پایاننامه،"نوآوري مشارکتی و یادگیري سازمانی
 دانشگاه، رشته مدیریت بازرگانی،کارشناسی ارشد
.خوارزمی
) "تأثیر چابکی استراتژیک و گرایش0330(  سعید،سلطانی
کارآفرینانه بر استراتژي سازمان (مورد مطالعه صنعت مواد
، رشته علوم انسانی، پایاننامه کارشناسی ارشد،")غذایی
. دانشکده امور اقتصادي،دانشگاه تربیت مدرس
) "بررسی اثر چابکی استراتژیک بر0330(  نیکو،طبع خشنود
قابلیتهاي رقابتی در بانکهاي خصوصی ایران (مورد
، پایاننامه کارشناسی ارشد،") بانک پاسارگاد،مطالعاتی
 دانشگاه آزاد، گروه مدیریت اجرایی،دانشکده مدیریت
.اسالمی واحد تهران
)0333(  حسام امیري و مرادي، میرکمالی. عباس،عباس پور
تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی
 فصلنامه توسعه،) بانک انصار،استراتژیک (مورد مطالعه
. سال دوم، پاییز،0  شماره،مدیریت پولی و بانکی
) نقش قابلیت فناوري0331(  شهرام،مختاریان دهکردي
اطالعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت
، دوره دوم، تیر،03  شماره، ماهنامه پژوهش ملل،رقابتی
.021-031 صص
) طراحی مدل مزیت0332(  همتی و خلقی. محمدعلی،نعمتی
رقابتی شرکتهاي تولیدي بر مبناي تئوري قابلیتهاي
پویا و چابکی راهبردي در راستاي توسعه اقتصادي شهر
، شماره دوم، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهري،سمنان
.بهار
) "چابکی استراتژیک و تأثیر آن بر0337(  سحر،مطهر
 پایاننامه،")تواناییهاي رقابتی (شرکت سبحان دارو
 موسسه، رشته مدیریت استراتژیک،کارشناسی ارشد
.آموزش عالی راهبرد شمال
Abbu- Radi, Samer (2013) “Strategic Agility and
Its Impact on the Operations Competitive
Capabilities in Jordanian Private Hospitals”,

اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران:عادل صلواتی،سیدنقوی،محمدکریمی

of Production Economics, Vol. 3, Iss. 2,
pp181-196.
Weber, Yaakov & Tarba (2014) “Strategic agility،
A state of the art introduction to the special
section on strategic agility”,California
Management Review, Vol.56, Iss.3, pp5-12.
Xing, Yijun. Liu, Boojihawon & Tarba (2019)
Entrepreneurial team and strategic agility، A
conceptual framework and research agenda,
Human Resource Management Review,
Online,
<https،//doi.org/10.1016/j.hrmr.2019.100696
>.

Mavengere, Nicholas Blessing (2009) “Strategic
agility of supply chains”, Thesis for the
Degree of master, Turku School of
Economics.
Mavengere,
Nicholas
Blessing
(2013)
Information Technology Role in Supply
Chain’s Strategic Agility, International
Journal
of
Agile
Systems
and
Management,Vol. 6, No.1, pp. 7-24.
McCann,
Joseph
(2004)
Organizational
effectiveness، Changing concepts for
changing environments, Human Resource
Planning,Vol. 27, Iss. 1, pp42-50.
Ofoegbu, Onyema & Akanbi (2012) The
influence of strategic agility on the perceived
performance of manufacturing firms in
Nigeria, International Business & Economics
Research
Journal,
Vol.
11,
No.2,Online:< http،//dx.doi.org/10.19030/iber
.v11i2.6769>.
Ojha, Divesh (2008) “Impact of strategic agility
on competitive capabilities and financial
performance”, Ph.D. thesis, Clesmon
university.
Roth, Aleda (1996) Achieving strategic agility
through Economies of Knowledge, Planning
Review, Vol. 24, Iss. 2, pp30 – 36.
Sajdak, Maja (2015) Compilation of operational
and strategic agility for ensuring the highest
efficiency of company operations, Economics
and Management, Vol. 7, Iss. 2, pp20-25.
Sambamurthy, Vallabh. Bharadwaj & Grover
(2003) Shaping agility through digital
options، reconceptualizing the role of
information technology in contemporary
firms, MIS Quarterly, Vol. 27, Iss. 2, pp237263.
Setia, Pankaj. Sambamurthy & Closs (2008)
Realizing business value of agile IT
applications, antecedents in the supply chain
networks, Information Technology and
Management, Vol. 9, Iss. 1, pp5-19.
Shin, Hojung, Lee, Kim & Rhim (2015) Strategic
agility of korean small and medium
enterprises and its influence on operational
and firm performance, International Journal

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 0011

