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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. 

Keywords 

Strategic Agility Model, Vision Clarity, 

Strategic Sensitivity, Strategic Responding, 

Collective Capabilities.

 اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

 
 3،عادل صلواتی2،ميرعلی سيد نقوي1پرستو محمد كریمی

 دانشجوی دکترا، مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران1
 ه مسئول(استاد تمام گروه مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران )نویسند2

 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران3
 09/06/1000 تاریخ پذیرش:              09/00/1000 :تاریخ دریافت

Evaluating A Conceptual Model Of Strategic Agility In Bank Melli Iran 
 

3,  Adel Salavati2yyed Naghavi,  Mir Ali  Se1Parastou Mohamad Karimi 

PHD student, Department of Public Administration, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, 1

Sanandaj, Iran 

Full professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, 2

(Corresponding Author) 

Assistant Professor, Department of Public Administration, Sanandaj Branch, Islamic Azad 3

University, Sanandaj, Iran 
Received: (30/06/2021)           Accepted: (29/08/2021) 

 /https://dorl.net/dor:شناسه یکتا

 



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

 مقدمه.1

عنوان یک بازوي اقتصادي نقش امروزه صنعت بانکداري به

ند. در کشکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می اي در رشد وویژه

هاي داخلی نقش بانک ملی ایران در توسعه و رونق میان بانک

اما بدیهی است که ؛ پوشیده نیست اقتصادي کشور بر کسی

دهه گذشته  چند وکار درها، محیط کسبهمانند سایر سازمان

طور اساسی تغییر کرده ها از جمله بانک ملی نیز بهبراي بانک

ها و فشارهاي رقابتی جدیدي روبرو و شبکه بانکی را با چالش

ها براي تطبیق نموده است. در چنین شرایطی توانمندي بانک

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

در شرایط  چراکهبقاي اثربخش و موفقیت در آینده است. 

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

بیرونی و درونی بانک و در نتیجه عدم اتخاذ راهبردها و 

کنش در منظور واکنش و پیشهاي مناسب و سریع بهسیاست

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

-وري و متعاقب آن کمبود منابع و ناتوانی بانک ملی )بهبهره

عنوان بازوي اقتصادي دولت و یک بانک مهم سیستمی( در 

سازي و اعطاي تسهیالت و در نتیجه عدم موفقیت در روان

 بهبود چرخه اقتصاد کشور و همچنین ایفاي وظایف و

گردد که تبعات آن عالوه بر هاي اجتماعی خود میمسئولیت

توان گفت تواند کل جامعه را نیز درگیر نماید. میها میبانک

مناسب  بیانگر عدم موفقیت کشور، بررسی عملکرد نظام بانکی

در تجهیز منابع و تخصیص بهینه و مطلوب آن نظام مربوطه 

با وجود داشتن  است که چرا مطرح پرسشهمواره این و بوده 

، ها و فرآیندهانایی ارائه سیستممنابع مادي و انسانی، توا

طورکلی به...، نوآور بانکی و  جدید و خدمات و محصوالت

لذا این . مناسبی در بانک مشاهده نشده است وريافزایش بهره

ها از موقعیت حیاتی منجر به آن شده که بسیاري از بانک

اي راهبردي خود تجدیدنظر نموده هجمله بانک ملی در دیدگاه

وکار و و تأکیدات خود را بر سازگاري با تغییرات محیط کسب

پاسخ بسیار سریع به نیازهاي مشتریان از طریق رویکردهاي 

است.  iجدید قرار دهند که همان مصداق چابکی استراتژیک

 ،هاي گذشتهحلو راه کردهایرو ،یطیمح چنیندر که  چرا

و  یهاي سازمانبا چالش ییارویرو يبرا را خود تیقابل گرید

و  کردهایاست با رو الزم و انداز دست داده یرونیب طیمح

 ،يدهکرد انی)مختار شوند نیگزیجا يدیهاي جددیدگاه

در این  توان گفتدر حوزه استراتژیک نیز می (.021 ،0331

هاي رویکرد سنتی ها و ضعفتغیر، نارساییم شرایط پیچیده و

موجود بین  هاي گسستهورد با حلقهاستراتژیک در برخمدیریت 

)دیون پورت و همکاران،  شدهیک سازمان و محیطش آشکار 

یعنی  دی( و نیاز به یک الگوي ذهنی استراتژیک جد73 ،2111

در مبحث  دیجد يکردهایاز رو یکی کهچابکی استراتژیک 

 يبه معناکه  کیاستراتژ ی. چابکوجود دارد ،ي استاستراتژ

آمیز نسبت به و موفقیت عیو واکنش سر ییپاسخگو ییاناتو

، (021، 0331 ،يدهکرد انی)مختار باشدمی یطیمح راتییتغ

هاي قدیمی انجام کار را که مناسب شرایط تقریباً تمامی شیوه

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

کانات و ها، ام، نیاز به ایجاد و توسعه سازمانفوق رقابتی

باشد که بسیار منعطف بوده و حساسیت باالیی تجهیزاتی می

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

 در ايعمده موجب اصالحات بحرانی موجود، در واقع وضعیت

 و وکاريکسب هاياولویت ها،سازمان استراتژیک اندازچشم

 منظوربه معاصر ي نسبتاًهامدل حتی و سنتی هايمدل بازبینی

 النگ است. گردیده هامحیط گونهاین در رقابتی فعالیت بهبود

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

 هايقابلیت فهمیدن ها،رجوعارباب دانش انداز،چشم روشنی

 پذیريمسئولیت استراتژیک، اهداف و آماج انتخاب بنیادین،

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

 و سامبامورتی چابکی استراتژیک توسط از بعديسه تعریف

 :است هم به مرتبط قابلیت سه ( دربرگیرنده2113) همکاران

ترین اما رایج .شرکا عملیاتی و چابکی چابکی مشتري؛ چابکی

( تحت 2111و کاسانن ) دارتوسط چابکی استراتژیک، ابعاد 

یت استراتژیک، وحدت رهبري )تعهد جمعی( و عناوین حساس

( 2103. در مطالعه دیگري ماونگر )معرفی شدندسیالیت منابع 

ابعاد برجسته حساسیت استراتژیک، پاسخگویی استراتژیک و 

هاي جمعی را براي چابکی استراتژیک مشخص توانمندي

 با ها( سازمان2101از دیدگاه شین و همکاران ) نمود.

 تغییرات به نسبت توانندمی استراتژیک، بکیچا کارگیريبه

بوده  پاسخگو محیطی فشارهاي و بینیپیش غیرقابل و سریع

 و مشتریان رضایت ،افتهیبهبود عملیاتی پاسخگویی که این

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

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

وکار هاي فعلی کسبامروزي مستلزم نوسازي مدلمتغیر 

باشد چراکه در بیشتر صنایع، قطعیتی در مورد مناسب بودن می
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( و 2103،02وکار وجود نداشته )ژینگ و همکاران،مدل کسب

وکار جدیدتر هاي کسبها باید قادر باشند از طریق مدلشرکت

 ،2100ا، هاي پایدارتري به رقابت بپردازند )وبر و تاربو روش

( عامل اصلی در 2101و کاسانن ) دار( که بر اساس نظر 3

وکار، همان چابکی هاي کسبتوانایی تغییر و تجدید مدل

باشد. مطالعات انجام شده در زمینه چابکی استراتژیک می

بر  مثبت و معنادار چابکی استراتژیک را تأثیراستراتژیک 

)اوجها رقابتی )هاي هاي حوزه رقابت مشتمل بر قابلیتشاخص

( و مطهر 0331(، آرمان و شفیعی )2103(، ابورادي )2111)

)نعمتی )((، مزیت رقابتی 0337پذیري )باوقار )((، رقابت0337)

(، دهمالیی 0333(، عباس پور و همکاران )0332و همکاران )

(( و عملکرد رقابتی )دهمالیی 2101( و سجداك )0331)

شود بانک با اتخاذ باط میدهند. لذا استن(( نشان می0331)

تواند در عرصه رقابت موفق رویکرد چابکی استراتژیک می

مثبت چابکی استراتژیک بر  تأثیرعمل نماید. از سوي دیگر 

( و 2101(، شین و همکاران )2111)اوجها ))عملکرد سازمانی 

((، جذب 0330هاي پویا )خدامی )((، قابلیت2101سجداك )

((، نوآوري استراتژیک )آرمان 2101مشتري )شین و همکاران )

((، 0330((، گرایش کارآفرینانه )سلطانی )0330و موسوي )

هایی همچون توانمندي فنی، یادگیري سازمانی و مقوله

(( و همچنین 0331نوآوري مشارکتی )دهمالیی )

پذیري، کیفیت خدمات، اطمینان از ارائه خدمات، انعطاف

(( در مطالعات مختلف 0337نوآوري و رهبري هزینه )مطهر )

مثبت و معنادار  تأثیربه اثبات رسیده است. در حوزه بانکی نیز 

 یآکانب و ها )اوفوگبیچابکی استراتژیک بر عملکرد بانک

-هاي خصوصی ایران )طبعهاي رقابتی بانک((، قابلیت2102)

ی و کارایی در صنعت بانکداري کشور )بائ(( و 0330خشنود )

ان داده شده که همگی بر اهمیت و (( نش0331همکاران )

نقش استقرار چابکی استراتژیک در دستیابی به موفقیت توسط 

با توجه به اهمیت لذا  ها اشاره دارند.بانک جملهمنها سازمان

ها، هدف این پژوهش، اعتباریابی و چابکی استراتژیک در بانک

توسط محقق در زمینه چابکی  شدهیطراحآزمون مدل 

 منظوربه)پس از طی مراحل فراترکیب و دلفی(، استراتژیک 

و همچنین  سازيپیادهبودن آن در صورت  مؤثراطمینان از 

امکان تعیین سطح چابکی استراتژیک در بانک ملی بر اساس 

 باشد.آن می

 

 چارچوب نظري و پیشینه پژوهش .2

 چابکی استراتژیک -2-0

یت چگونگی دستیابی به چابکی استراتژیک از آغاز مدیر

استراتژیک یک معماي همیشگی بوده است. چابکی 

است. چون  موردنیازاستراتژیک امروزه بیش از گذشته 

اند ها بیشتر و بیشتر در معرض تغییرات سریع و پیچیدهشرکت

، دارو واکنش به این تغییرات مستلزم چابکی استراتژیک است )

هر چه سرعت تغییرات محیطی  0(. بر اساس شکل 02 ،2103

یشتر باشد و طبیعت تغییرات محیطی از حالت ساده و خطی ب

به طرف پیچیده و سیستماتیک میل کند، نیاز به رویکرد 

 چابکی استراتژیک بیشتر خواهد شد.

 
شدت نیاز به چابکی استراتژیک بر اساس  .1شکل 

 سریع( ، استراتژي0331و کاسانن،  داز)منبع: شرایط محیط

چابکی استراتژیک تحت عناوین مختلف بیان شده است. از 

بحث چابکی استراتژیک به معناي توانایی  31اواخر دهه 

وکار و هاي کسباصالح، نوسازي و بازآفرینی سازمان، مدل

راهبردهایش منطبق بر تغییرات محیطی ارائه شد. این مسئله 

و نیازهاي بینی مستمر و انطباق با روندها از طریق پیش

پذیر است انداز سازمان امکانبدون رها کردن چشم ن،مشتریا

عنوان ( چابکی استراتژیک را به0331(. روث )33،0331)روث، 

توانایی تولید محصوالت درست در زمان درست، در مکان 

( 0331درست و با قیمت درست بکار برد. هر چند روث )

فهوم آن بسیار برد ولی مبارت چابکی استراتژیک را بکار ع

 ،2101نزدیک به مفهوم چابکی تولید بود )شین و همکاران، 

چابکی استراتژیک به مفهوم  آکادمیک، دنیاي در اما .(011

 ( بیان2111و کاسانن ) دارامروزي آن، براي اولین بار توسط 

(، مفهوم چابکی 2111و کاسانن ) داراست. از نظر  شده

سازمان شامل حساسیت  استراتژیک نتیجه سه فراقابلیت در
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و سیالیت  iii، وحدت رهبري )تعهد جمعی(iiاستراتژیک

( 2111و کاسانن ) دار(. 002، 2113باشد )کتونن، می iiمنابع

 مداوم انطباق و توانایی تنظیم" را استراتژیکچابکی 

 از تابعی عنوانبه وکار اصلی،کسب در استراتژیک گیريجهت

 ایجاد و تغییر حال در دهايو رویدا استراتژیک هايبلندپروازي

 هايمدل همچنین بلکه جدید، و خدمات محصوالت فقط نه

 براي ارزش ایجاد منظوربه نوآور هايشیوه جدید و وکارکسب

اند. همچنین چابکی استراتـژیک توانایی کرده معرفی"شرکت

هاي جدید مزیت رقابتی و استفاده از سازمان در کشف فرصت

هاست منظور تصاحب این فرصتوابط بهها و ردانش، دارایی

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

ها، برداري سریع از فرصتعنوان توانایی تشخیص و بهرهبه

تواند سازمان را در مواجهه مدیریت تغییر و اجتناب از تضاد، می

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

پذیري، انطباق و واکنش سریع را فرصتی براي انعطافسازمان 

 یچابکمقوله (. 2، 2103ارائه کند )احمد و همکاران، 

در مقابله با  يسازمان و نوآور يدر مورد نوساز کیاستراتژ

، 2103بوده )ژینگ و همکاران،  نانیمداوم و عدم اطم راتییتغ

 يااجر يموقع براگیري بهتصمیم"( و به عبارتی دیگر 11

 يدر واکنش به روندها ای کنش شیپ در يهاي تجاراستراتژي

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

(، در فضاي با تغییرات غیرخطی، 0330) iنظر گري همل

وکار را به پرسش سازمان باید اصول حاکم بر فضاي کسب

گیرد تا زمان صورت طور همگیرد و بهبود و نوآوري باید به

ها خود را با آن هماهنگ کنند. این ، سازمانبحران بروزقبل از 

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

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

 کند.جلوه می هاآناستراتژیک امري ضروري و مهم براي 

 مطالعات انجام شده -2-2

ابعاد  شناسایی لعات صورت گرفته در خصوصمطا 0جدول 

 .دهدرا نشان میچابکی استراتژیک 

 چابکی استراتژیک در مطالعات مختلفابعاد  .1جدول 

 ابعاد استفاده شده براي چابکی استراتژیک نویسنده )سال(

هداف راهبردي، مسئولیت مشترك، هاي اصلی، انتخاب اانداز، دانش مشتریان، درك و فهم قابلیتوضوح و روشنی چشم (2111النگ )

 دانش رقبا و اقدام کردن

 چابکی مشتري، چابکی عملیاتی و چابکی شرکا (2113سامبامورتی و همکاران )

 برداريهاي کلیدي، تسهیم مسئولیت و بهرهانداز واضح، انتخاب اهداف راهبردي، شناسایی توانمنديچشم (2111اوجها )

 درنگ تغییرات، قابلیت شرکا در اتخاذ سریع تصمیمات جمعی، قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات،بی قابلیت تشخیص (2113ماونگر )

شبکه، توسعه محصول با  اهنگیاستفاده از فناوري اطالعات براي به اشتراك گذاشتن داده، یکپارچگی فرایند و هم

 .یابدواسطه قوت شرکا رونق میاي که بهشرکا و شبکه مساعیتشریک

 هاي جمعیحساسیت استراتژیک، پاسخگویی استراتژیک و توانمندي (2103اونگر )م

 یوحدت رهبري، روان بودن منابع و کشش سازمان، ت به فرصتیحساس (2103) اجرا مشاوران گروه

هاي کلیدي، تصاحب و انداز روشن، انتخاب اهداف دانشی فناورانه راهبردي، شناسایی توانمنديحساسیت راهبردي، چشم (0331بندریان )

 برداري، نوآوري فناورانه مستمر و پیش کنشی بودنبهره

در زمینه چابکی استراتژیک و  گرددگونه که مالحظه میهمان

گوناگونی  هايمدلابعاد آن، مطالعات مختلفی انجام شده و 

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

 هايمدلد بوده و اکثر مقاالت از این دست مطالعات موجو

 هايمدل. البته بررسی اندنمودهمشخص و استانداردي استفاده 

 کدامهیچکه در  دهدمینشان ارائه شده در خارج کشور نیز 

یک چارچوب فراگیر براي رسیدن به چابکی استراتژیک ارائه 

مدل طراحی شده چابکی استراتژیک در این نشده است. 

 هامؤلفه، با استفاده از ابعاد، رویکرد بسیار جامعبا یک  تحقیق،

 هاآنمختلف و تلفیق  هايمدلاستفاده شده در  هايشاخصو 

پیشین و همچنین استفاده از نظر خبرگان  هايمدلو تکمیل 

در طی فرایند پژوهشی فراترکیب و دلفی حاصل گردیده که 

ک ملی در این پژوهش، آزمون و اعتبار آن در محیط واقعی بان

 .گرددمیبررسی 

 مدل مفهومی پژوهش .3

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

: مشتمل بر مراحل( )2117باروسو ) و سندلوسکی فراترکیب

پژوهش، مرور ادبیات به شکل سیستماتیک،  هايسؤالتنظیم 



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

جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطالعات متون، 

هاي کیفی، کنترل کیفیت و ترکیب یافته وتحلیلتجزیه

ابتدا مقاالت مرتبط انتخاب و پس ها(، )اعتباریابی(، ارائه یافته

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

ها )کدهاي مرتبط استخراج و کدهاي مفهومی اولیه، شاخص

-لی( بههاي اصهاي فرعی( و ابعاد )تم)تم هامؤلفهگزینشی(، 

طی  ارتقا منظور اعتباریابی وصورت اولیه شناسایی و سپس به

سنجش پنل  در معرضیک فرآیند پژوهشی با تکنیک دلفی 

خبرگان انتخابی قرار گرفت و ضمن اخذ و اعمال نظرات و 

پیشنهادات تکمیلی مبنی بر تغییر، حذف و یا افزودن موارد 

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

اجماع الزم حاصل و مدل چابکی استراتژیک مشتمل  ،کندال

 2جدول  صورتبهشاخص،  30و  مؤلفه 00بعد اصلی،  0بر 

مشخص شد که در این مقاله آزمون و اعتبار آن بررسی 

 .گرددمی

 هاي پژوهشگر()منبع: یافته سازه چابکی استراتژیک هايشاخصو  هامؤلفهابعاد،  .2جدول 

 ها )کدهاي گزینشی(شاخص فرعی( هايها )تممؤلفه هاي اصلی(اد )تمابع

ی چشم
ضوح و روشن

و
انداز

 

 مشترك اندازچشم وجود
 اندازچشم نییمشارکت در تع

 اندازچشم رشیاز درك و پذ نانیاطم

 شفاف سازمانی مأموریت وجود
 مأموریت هیانیب نییمشارکت در تع

 مأموریت هیانیب رشیاز درك و پذ نانیاطم

 اندازچشم راستاي در ارزشی یکپارچه منطق ایجاد
 هاي ارزشگزاره نییمشارکت در تع

 هاي ارزشگزاره رشیاز درك و پذ نانیاطم

حساس
ی

 ت
استراتژ
ی

 ک

 بینی استراتژیکپیش
 شناسایی الگو )بلندمدت(

 مدت(شناسایی تغییرات مسیر )کوتاه

 بینش استراتژیک

 چابک یرونیحس کردن ب

 چابک یدرون یآگاه

 یهاي اصلو فهم قابلیت درك

 توزیع هوشمندي استراتژیک

 کارکنان نیارتباط مؤثر ب

 و کارکنان رانیمد نیمؤثر ب ارتباط

 هاي مختلفبخش رانیمد نیمؤثر ب ارتباط

پاسخگو
ی

ی
 

استراتژ
ی

 ک

 پاسخگویی درونی
 

 منابع تیالیس

 (وکارکسب يندهایفرآ )بلوغ یاتیعمل یچابک

 کیمداوم اهداف استراتژ انتخاب

 پاسخگویی بیرونی
 )منفعل( چابک یواکنش ییپاسخگو

 )فعال( چابک یکنش شیپ ییپاسخگو

ي
توانمند

ي جمع
ها

 ی

 هاي منابع انسانیتوانمندي

 ی()تعهد جمع يوحدت رهبر

 یجمع گیريجهت

 مؤثر يو رهبر تیریمد

 یسازمان يریادگیو دانش  تیریمد

 ارشد تیریمد تیحما

 کارکنان یستگیو شا يهمکار

 هاي منابع اطالعاتی و فناوري اطالعاتتوانمندي

 مناسب یو ارتباطات یساختار شبکه اطالعات

 اطالعات تیریمد

 (افزاريافزاري و نرمفناوري اطالعات )سخت هايقابلیت

 یو ارتباط یهاي اطالعاتهاي سیستمزیرساخت یکپارچگی

 هاي زیرساختاريتوانمندي

 مناسب یفرهنگ سازمان

 ()باثبات و منعطف یدووجه ساختار

 یسازمان کشش

 مثبت یسازمان جو

 یو هماهنگ یکپارچگی
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باشد.می 0صورت نمودار فهومی پژوهش بهصورت شماتیک مدل مبه

 

 هاي پژوهشگر(ته)منبع: یاف مدل مفهومی پژوهش .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي و یافته تحلیل داده ها، روش پژوهش.4

 پژوهش

هیت و روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر ما

ها در این پژوهش از نوع نوع دادهپیمایشی است.  -توصیفی

ها، پیمایشی از نوع مقطعی بوده کمی و روش گردآوري داده

ل بر آزمون و روش پژوهش نیز کمی بوده که مشتماست. 

 .باشدمیاعتباریابی مدل چابکی استراتژیک در بانک ملی 

الزم، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  هايدادهآوري جمع

بر مبناي مدل مفهومی پژوهش صورت پذیرفته که روایی آن 

و پایایی آن با  (خبرهنفر  3توسط  تأییدبا روش اعتبار محتوا )

پژوهش د گردد. جامعه آماري خ تأییضریب آلفاي کرونبا

کارکنان داراي مشاغل تخصصی )کارشناسان و بازرسین( 

رسمی شاغل در ادارات امور و واحدهاي ستادي بانک ملی 

 نفر 301با  برابر که گیردبرمی در مستقر در شهر تهران را

گیري نیز با استفاده از فرمول کوکران و حجم نمونه مشخص

نفر  271درصد، به تعداد  31 نانضریب اطمی گرفتن و در نظر

تصادفی افراد  گیرينمونهمشخص گردید که بر اساس روش 

 نمونه انتخاب گردیدند.

 آزمون و اعتباریابی مدل -0-0

منظور اطمینان از مناسب بودن به مدلدر این مرحله آزمون 

هاي احصا شده براي چابکی ها و شاخصابعاد، مؤلفه

اطالعات یدانی و با استفاده از اي مدر مطالعه استراتژیک،

فقره  321. در این پژوهش تعداد صورت گرفتپرسشنامه 

پرسشنامه  217ها بر روي که تحلیل شدپرسشنامه توزیع 

وتحلیل تجزیهبرگشتی و قابل قبول انجام و نتایج ارائه گردید. 

مرتبه دوم با  تأییديبا استفاده از تکنیک تحلیل عاملی  هاداده

و  11/1داري در سطح معنیاسکوئر ز آزمون کاي استفاده ا

iiRMSEA،        iii-Pهايشاخصبررسی تناسب 

value وiiii df/2χ  افزار لیزرل، انجام گردید.کمک نرمبا 

 مرتبه دوم تأییديتحلیل عاملی  -0-0-0

نیز  مدل اندازه گیري تحلیل عاملی تائیدي به روایی سازه یا

در مدل پژوهش حاضر به دلیل اینکه هر یک از  موسوم است.

هاي مدل سؤاالت پرسشنامه، نماینده یکی از شاخص

باشند، لذا در صورت مناسب بودن نتایج تحلیل عاملی می

-ها و شاخصگونه استنباط نمود که مؤلفهتوان اینمی تأییدي



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

 منظوربه. انددهیگردی انتخاب و تعیین خوببهده شهاي انتخاب

هاي انجام تحلیل عاملی تائیدي مرتبه دوم، ابتدا شاخص

مطابق را  مرتبه دوم برازش کلی مدل تحلیل عاملی تأییدي

مورد بررسی قرار داده و پس از مشخص شدن  3جدول 

هاي مذکور، در ادامه به بررسی معنادار مناسب بودن شاخص

در دو با عامل تحت بررسی باط هر یک از سؤاالت بودن ارت

 .میپردازیمحالت استاندارد بودن و معناداري 

 مرتبه دوم تأییديتحلیل عاملی  هاي برازش کلی مدلشاخص .3جدول 

ره ما ر آ ئ سکو  کاي ا

(χ2) 

زادي آ  درجه 

 (df) 

آزادي ر درجه  ب ر  ئ سکو  کاي ا

(df/ χ2) 

نگین خطاي ریشه ا ی  مجذورات م

 تقریب

(RMSEA) 

یوپی ل  وا

(P-value) 

ر  111/1 103/1 11/2 101 31/0010 مقدا

فته ا ی ع:  پژوهشگر()منب  هاي 

 11/2شده  محاسبه df/ χ2با توجه به جدول فوق، مقدار 

دهنده برازش مناسب مدل و نشان 3تر از است که کوچک

باشد که در مدل،  11/1نیز باید کمتر از  RMSEAباشد. می

بایست نیز می P-VALUEمناسب است.  و لذا 103/1برابر 

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

توان گفت که هاي مذکور میبا توجه به شاخصکند. صدق می

هاي در مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبی بوده و داده

پس از قابل باشند. خوبی با آن منطبق میتجربی اصطالحاً به

، بررسی جزئیات از طریق مدل برازش کلی مدلقبول بودن 

 صورت خواهد گرفت. iiوالیوزتی برآورد شده استاندارد و مدل

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

 دوم

 نمراتو  عاملی بارهاي شده برآورد بیانگر مقادیر 2 نمودار

 است. شونده بینیپیش عامل خام
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هاي پژوهشگر()منبع: یافته دوم مرتبه تأییديتاندارد مدل تحلیل عاملی تخمین اس .2نمودار 

 پردازیم.می 3والیوز مطابق نمودار تیحال به بررسی معناداري مدل استاندارد با تشکیل مدل 

 

 هاي پژوهشگر()منبع: یافتهمرتبه دوم  تأییديوالیوز تحلیل عاملی مدل تی .3نمودار 

خالصه  صورتبهمرتبه دوم را  تأییديتحلیل عاملی  آمده مربوط به مدلدستبه tو آماره یر بارهاي عاملی قادمبه ترتیب  1و  0جداول 

 .دندهمینشان 

 )بخش اول نمودار( تأییديدر تحلیل عاملی  tبارهاي عاملی و آماره  .4جدول 

 tآماره  بار عاملی گویه مؤلفه tآماره  بار عاملی گویه مؤلفه

 02/03 32/1 01 پاسخگویی بیرونی 00/01 10/1 0 مشترك ازاندچشموجود 

2 17/1 73/07 03 11/1 71/01 

 33/01 71/1 21 هاي منابع انسانیتوانمندي 31/01 12/1 3 سازمانی مأموریتوجود 

0 10/1 31/01 20 70/1 0/03 

 02/01 10/1 22 17/07 11/1 1 ایجاد منطق یکپارچه ارزشی

1 71/1 12/00 23 10/1 27/01 



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

 71/01 13/1 20 01/01 13/1 7 استراتژیک بینیپیش

1 11/1 12/07 21 70/1 13/03 

 11/01 11/1 21 هاي منابع اطالعاتیتوانمندي 33/01 73/1 3 بینش استراتژیک

01 11/1 11/07 27 12/1 33/01 

00 11/1 11/01 21 12/1 21/00 

 01/00 10/1 23 11/00 77/1 02 توزیع هوشمندي استراتژیک

 33/01 77/1 31 هاي زیرساختاريتوانمندي 11/07 11/1 03

00 11/1 13/07 30 13/1 21/07 

 12/21 33/1 32 73/01 11/1 01 پاسخگویی درونی

01 11/1 02/01 33 32/1 31/21 

07 10/1 11/07 30 71/1 10/00 

 هاي پژوهشگر()منبع: یافته

 )قسمت دوم نمودار( تأییديدر تحلیل عاملی  tعاملی و آماره  بارهاي .5جدول 

 t آماره بار عاملی مؤلفه بعد

 20/01 37/1 مشترك اندازچشموجود  اندازچشم یوضوح و روشن

 71/01 31/1 یسازمان مأموریتوجود 

 71/01 31/1 یارزش کپارچهیمنطق  جادیا

 13/01 11/1 کیاستراتژ بینیپیش کیاستراتژ تیحساس

 11/03 30/1 کیاستراتژ نشیب

 00/00 32/1 کیاستراتژ يهوشمند عیتوز

 11/01 31/1 یدرون ییپاسخگو کیاستراتژ ییپاسخگو

 11/01 30/1 یرونیب ییپاسخگو

 22/00 32/1 یمنابع انسان هاييتوانمند یجمع هاييتوانمند

 20/00 33/1 یمنابع اطالعات هاييتوانمند

 71/03 31/1 يرساختاریز هاييتوانمند

 هاي پژوهشگر()منبع: یافته

 هر براي، گرددمیکه در جداول فوق مالحظه  گونههمان

 که آیدمی دست به شده مشاهده t مقدار یک مدل در پارامتر

 بیشتر نمونه تعداد که زمانی ،دباشمی صورتبدین آن تحلیل

 31/0 مشاهده شده بیشتر از t قدر مطلق و باشد عدد 31 از

 دارمعنی آمدهدستبه رابطهاطمینان  %31 از بیش با باشد

در تمامی موارد )با توجه به  tت که بررسی قدر مطلق آماره اس

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

تجربی  هايدادهو لذا کلیه بارهاي عاملی معنادار بوده و 

 تأییدلذا اعتبار مدل  ،دباشنمیبا مدل منطبق  یخوببه

 .گرددمی

 گیرينتیجهبحث و  .5

که تحقیقات  دهدنشان میهاي انجام شده مطالعات و بررسی

صورت محدود بهصرفاً  صورت گرفته تا کنون داخلی و خارجی

 هاي چابکی استراتژیکابعاد و شاخصبه بررسی  و ناقص،

 تأثیربررسی در زمینه نیز مطالعات انجام شده  اکثر و پرداخته

طورکلی، در بهباشند. میها بر سایر حوزه چابکی استراتژیک

ها ادبیات چابکی استراتژیک اغلب بر تعداد اندکی از استراتژي

کنند، و ابزارها که رسیدن به چابکی استراتژیک را تسهیل می

تمرکز شده است و یک چارچوب جامع و فراگیر براي رسیدن 

ها ارائه نشده الخصوص در بانکبه چابکی استراتژیک علی

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

مفهومی در خصوص اجزاء چابکی استراتژیک با استفاده از 

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

اعتبار الگوي نهایی چابکی استراتژیک در محیط واقعی بانک 

 تأییدمرتبه دوم، آزمون و  تأییدياملی ملی، با روش تحلیل ع

گردیده و از مناسب بودن اجزاء استخراج شده براي سازه 

چابکی استراتژیک اطمینان حاصل شد. با توجه به اینکه بر 

اساس نتایج پژوهش، ارتباط بین اجزاي مدل در سطح باالیی 

 توانبوده و روابط از استحکام باالیی برخوردار هستند، لذا می

 باالي توافق و تأیید هم به که حاصله مفهومی مدل گفت

است و هم در محیط واقعی آزمون شده و  خبرگان رسیده

منظور تواند بهقرار گرفته است، می تأییداعتبار آن مورد 
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عملیاتی سازي و استقرار چابکی استراتژیک در بانک ملی 

توان مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل پیشنهادي می

طور استنباط نمود که نقطه شروع و گام اول در استقرار نای

انداز واضح و چابکی استراتـژیک در بانک، ایجاد یک چشم

عنوان سرلوحه کلیه اقدامات و عملیات بانکی و شفاف به

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

ت از تعیین دورنماي کلی بانک، مرحله بعد ایجاد حساسی

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 

پذیرد که ایجاد پاسخگویی درونی و بیرونی صورت می

حساسیت استراتژیک و پاسخگویی متناسب با آن، مستلزم 

هاي هاي جمعی در قالب توانمنديسري توانمنديوجود یک

هاي منابع اطالعاتی و فناوري منابع انسانی، توانمندي

توان گفت باشد. میهاي زیرساختاري میاطالعات و توانمندي

با توجه به اهمیت مقوله چابکی استراتژیک براي بانک ملی، 

 سازيپیادهاستقرار و  منظوربهنیاز به بسترسازي مناسب 

 .شودمیطور جدي احساس چابکی استراتژیک در بانک به

شایان ذکر است اراده بر استقرار چابکی استراتژیک در بانک 

ها و ها، مؤلفهملی مستلزم تقویت موزون و هماهنگ شاخص

ابعاد استخراج شده براي چابکی استراتژیک در این پژوهش 

و ها بیعتاً هر پژوهشی با یک سري محدودیتط .باشدمی

مشکالت همراه بوده و در واقع این موارد جزء الینفک آن 

باشند. اولین محدودیت، تعریف محدود جامعه آماري و عدم می

توزیع پرسشنامه در سطح شعب کشور و بسنده کردن به 

ادارات مرکزي بانک ملی مستقر در سطح شهر تهران بود. 

ت براي صرف وق هاآنپیگیري از کارکنان براي مجاب کردن 

موقع، عدم نگرش دقیق و به هايجوابدر تکمیل و ارسال 

دهندگان و عدم رغبت و انگیزه کافی آنان مثبت برخی پاسخ

هاي پژوهش بود. پیشنهادات پژوهش محدودیتنیز از دیگر 

 شرح ذیل ارائه می گردند:نیز به

  مدل ارائه شده در محیط

دیگر نیز آزمون و اعتباریابی  هايسازمان

 گردد.

 منظور دل اعتباریابی شده در پژوهش حاضر، بهم

 سایراستقرار چابکی استراتژیک عالوه بر بانک ملی، در 

عنوان بهو همچنین برداري قرار گرفته ها مورد بهرهسازمان

براي  ابزاري عنوانو نیز بهمذکور مبنایی براي سنجش سازه 

هاي مختلف مورد تعیین سطح چابکی استراتژیک در سازمان

 .ردیقرار گستفاده ا

 هاي آتی قلمرو مکانی در پژوهش پیشنهاد می شود

منظور انتشار هاي دیگر بهپژوهش توسعه یابد و نتایج در بخش

 بتواند با عمومیت بیشتري بکار رود.د تا نتایج آن آزمون شو
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