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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تفکر استراتژیک مدیران بر عملکرد شعب بانک ملی استان ایالم انجام شد .پژوهش
حاضر از لحاظ هدف تحقیق ،کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش را مدیران میانی و ارشد شعب بانک ملی استان ایالم تشکیل میدهند که شامل  195نفر میباشند .از بین این افراد به
روش نمونهگیری طبقهای ،نمونهای به تعداد  129نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید .در این پژوهش از پرسشنامه برای
جمع آوری دادهها و برای تایید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده
است که ضریب بدست آمده برای آلفای کرونباخ پرسشنامههای تفکر استراتژیک و عملکرد ،نشان از پایایی باالی این ابزارها
میباشد .در این پژوهش جهت تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده گردیده است که نتایج حاکی از آن است که بین
چهار بعد تفکر استراتژیک (تفکر مفهومی ،تفکر سیستمی ،آینده نگری و فرصت طلبی) با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی
داری وجود دارد.
واژگان كلیدی :تفکر استراتژیک ،عملکرد بانک ،بانک ملی ،شعبایالم
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مقدمه
با توجه به پيشرفت روزافزون فناوری و فرایند گسترش ارتباطات سااازمانها و دگرگااونی بنيااادی در فرایناادهای
سازمانی به همي نسبت مشكالت و مسائل سازمانها پيچيدهتر شده است .در عصر حاضر رو به رو شدن بااا تييياارات
سریع در ارزشها و دیدگاههای مشتریان ،رشد کند نظام اقتصادی ،انفجار فناوری اطالعات ،جهانی شدن بسيار سریع،
توجه زیاد به مسئوليت اجتماعی و اصول اخالقی و سرانجام مجموعهای از چالشهای اقتصااادی ،سياساای و اجتماااعی
دیگر ،همه و همه باعث شده که سازمانها برای بقاء ،افزایش سهم از بازار و سود آوری به دنبال راه حلهااایی اساساای
و استراتژیهایی موثر برآیندو موثر ب ودن برنامه ریزی استراتژیك ،باادون تفكاار اسااتراتژیك مااوثر واقااع ن واهااد شااد
(توکلی و همكاران .)1394 ،در چني شرایطی بی شك مدیران سازمانها و بنگاهها میبایست توان خود را در مقابلااه
باای مشكالت و حل آنها افزایش دهند .تفكر استراتژیك سازمانها و برنامههای آنهااا نقااش بساازایی در پاسا گویی و
مقابله با ای شرایط را دارد (بياضی طهرابند و همكاران.)1398 ،یكی از مهمتری ساز و کارهایی که امروزه در سااط
سازمانها و نهادهای موفق در سط بي الملل به عنوان شالوده اصلی توسعه قابليتهای سازمانی مطاارب بااوده اساات،
سبك و نوع مدیر اجرایی سازمان و سلسله تصميم گيریها و سازماندهیهای وی در چااارچوا اساالواهای تجرباای و
عملياتی میباشد .مدیران به عنوان مرکز ثقل سازماندهی و هاادایت سااازمانها از نقااش بساايار حساااچ و پيچياادهای
برخوردار بوده و تجلی توانمندیهای ذاتی و اکتسابی آنان در عرصه قعاليتهای سااازمانها ،نقااش مهماایدر نياال بااه
حرکت درآوردن موفق سازمان و ایجاد بهره وری سازمانی ایفاد کرده است (مرک .)2007 1مفهوم مدیر اسااتراتژیگرا
در اصل از نظریه مدیر کاریزماتيك ناشی میشود و طبق نظر بسياری از صاحبنظران ،انگيزش اوليه برای ماادیر ،مياال
به تحول است .در سازمانها ،وجود مدیرانی که در حقيقت توانستهاند چارچواهای سبك مدیر استراتژی گرا را پياده
سازند در عمل با توسعه نوآوری و خالقيت سازمانی مواجه شده و توانستهاند با توجه به بكارگيری استراتژیهای تييير
و تحول ،به افزایش همگرایی و توسعه کار تيمیو گروهی ميزان روحيه کاااری را در بااي مجموعااه کارکنااان سااازمان
افزایش دهند (حسينی و همكاران .)1395 ،ماادیران اسااتراتژی گاارا بااا اتكااال بااه بياانش خااود از سااازمان و اعمااال
رهيافتهایی در چارچوا استراتژیهای سازمان میتوانند بااا تشااویق وترغيااک کارکنااان خااود در انجااام فعاليتهااای
سازمانی به شكل بهينه و نيزایجاد زمينههای پویش نوآوریها در زمينه مدیرت منابع انسانی ،مدیرت خالق توليد ویااا
عرضه خدمات ،توسعه بازار ،کاهش قيمت ،افزایش کيفياات و  . . .نقااش مهماایدر افاازایش سااودآوری سااازمان ایجاااد
نمایند .ویژگی خاص مدیران استراتژیگرا که سبک توفيق آنان درایجاد زمينه ارتقاء تحول و نااوآوری سااازمانی شااده
است خود عبارتند از ،گوش دادن ،نفوذ آرمانی بر پيروان ،انگيزش الهام ب ش ،تحریك فرهي تگاای و آگاااهی ،تشااویق
وترغيک ،حمایتهای توسعه گراو . . .بوده است (سليمی و همكاران  .)1398 ،در ای ميااان ،اهمياات و نقااش سااازنده
خلق تفكر استراتژیكی در رابطه با برنامههای عملياتی سازمان همواره از ملزومات تحقااق تحااول بنيااادی در سااازمان
بحساا آمده است .مدیر سازمان به صورت مجدانه سعی داشته با افزایش دامنه درک مسائل کنونی و آتاای سااازمانها
و تجزیه و تحليل نقاط قوت و ضعف آنها ،با اعمال سياستهای منبعااث از تفكاار اسااتراتژیكی بااه تبيااي رسااالتهای
سازمان در قبال فعاليتهای آن بپردازد .لوی وهال ،)2011( 2مطرب ساااختهاند کااه مناسااکتری روش بااه منظااور
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ارزیابی موفقيت چشماندازها و اهداف سازمانی در مناسبات کالن ،بررسی سط قدرت تفكرات اسااتراتژیكی ماادیران و
دستاندرکاران سازمانها بوده که مهمتری پشتوانه تفكرات استراتژیكی ،همانا وجود مدیر استراتژی گاارا بااوده اساات.
بانكها به عنوان بنگاه اقتصادی برای رسيدن به بهرهوری باال نياز به تعامل سازنده با مشتریان هستند وای امر محقق
ن واهد شد مگر با هوشمندی و تفكر استراتزیك .در واقااع چااالش عمااده بانكهااا جااشا مشااتری ،حفااو مشااتری و
وفاداری مشتریان می باشد .مدیران شعک باید با تفكر خالقانه خود ،منابع مادی و انسانی خود را به نحو مطلااوا بكااار
گيرند و با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت ،و استفاده از رهبری تييير ،کليااه افااراد و واحاادها را همسااو و بسااي
نمایند .لشاای تحقيق میتواند کمك کند که بانك ملی استانایالم بتواند باتروی تفكر استراتژیك به بهبود و بالناادگی
بانك دستیابد.
ادبیات نظری
تفکراستراتژیک
برای درک مفهوم تفكر استراتژیك ن ست باید دید هدف از ایا نااوع تفكاار چيساات .هراکليااوچ هاادف از تفكاار
استراتژیك را کشف استراتژیهای بدیعی که بتوانند قواني بازی رقابتی را بازنویسی کنند ،و تصور آینده به شكلی کامال
متفاوت از حال میداند  .به ای ترتيک تفكر استراتژیك ترکيبی از مفهوم توانمندی تدوی استراتژی و رویكرد خااالق و
پيش نگر است  .در ادبيات حوزهی تفكر استراتژیك تعاریف ارائه شده عمدتا تعاریف مفهومی هستند که بااا هاادف درک
ماهيت ای گونه از تفكر و مزایای آن ارائه شدهاند و به ندرت مطالعهای در راستای تعریف دقيق سااازه بااا هاادف ارائااهی
راهكار سنجش و اندازهگيری پيشنهاد شده است .به عنوان نمونه پالماتير ( )2008تفكر استراتژیك را ای گونه تعریف
میکند :تفكر استراتژیك یك فرایند تحليل ،ارزیابی ،و بازتاا طبيعت کسک و کار ،درک موقعيت فعلاای و وضااعيتهای
ممك اینده ،خلق چشمانداز از آیندهی سازمان ،توسعهی ابزارها و روشهای ممك برای دستيابی بااه ایا چشاامانداز،
وزن دادن به انت ااها و تصميم گيری در مورد نحوهی عمل است .در واقع با وجااودای کااه ادبيااات موجااود از زوایااای
عناصاار تفكاار اسااتراتژیك را
م تلفی به مسئلهی تفكر استراتژیك پرداخته است ولی پژوهشهایی که به طور مشا
کرده باشند معدودند .به عنوان مثال گلدم در مجموعه مقاالت خااود بااه شناسااایی تجاااربی پرداختااه کااه در
مش
توسعهی تفكر استراتژیك موثرند و نه اندازه گيری سطوب کارکردهای شناختی(دیانت نژاد و ایرج پور .)1395 ،
ابعاد تفکر استراتژیک
تفكر مفهومی :اولي مولفه از عوامل تفكر راهبردی تفكر مفهومی است .تفكر مفهومی توانایی درک یك موقعيت به
وسيله شناسایی الگوها و نشان دادن مسئله محوری است .تفكر مفهومی شامل ادغام مسائل و عوامل در یاك چااارچوا
مفهومیاست .ای سبك تفكر استفاده از تجارا ،خالقيت و استدالل استقرایی ،فرایندهای شهودی و مدیریت دانش بااه
ویژه دانش ضمنی را در بر میگيرد ،که منجر بهیافت راه حلهای بالقوه و گزینههای پایداری میشود که ممك است به
صورت آشكار هيچ ارتباطی با یكدیگر نداشته باشد و یا به راحتی قابل شناسائی نباشااد (بياضاای طهرابنااد و همكاااران ،
 .)1398خالقيت ،استفاده از تجربه ،تفكر مبتنی بر استقراء و سایر ویژگیهااا و کارکردیهااای تفكاار مفهااومی بااه طااور
مستقيم با استفاده بهينه از داراییها ،کارایی و اثرب شی سازمان ارتباط دارد .تفكر سيستمی :دومااي مؤلفااه از عواماال
تفكر استراتژیك ،تفكر سيستمیاست .سيستم کليتی است که حداقل دو ویژگی داشته باشد .به صورتی که -1 :هریااك
از اجزا بتواند بر روی عملكردیا خصوصيات کل سيستم اثر بگشارد و -2هيچ کدام از آنها نتواند اثر مستقلی باار روی کاال
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سيستم داشته باشد (سنگوپتا .)1965 1فرصت طلبی :سومي مؤلفه از عواماال تفكاار راهبااردی فاارص طلباای اساات.
فرصت طلبی به معنای با تزویر در جستجوی منافع ش صی بودن میباشد و تزویربه عنوان نوعی دروغ گااویی ،دزدی،
فریک و تالش سوداگرانه برای نافرمانی ،تحریف ،موجه جلوه دادن و غيره تعریف میشود (توکلی و همكاران .)1394 ،
ای بعد به هوشياری استراتژیست نسبت به محيط درونی و بيروناای اشاااره دارد .آینااده نگااری :چهااارمي مؤلفااه تفكاار
راهبردی آینده نگری است بسياری از مدیران خود را به عنوان قربانيان نيروهای محيطی خارج از کنترلشان میدانند
آنان احساچ میکنند که نمیتوانند مشتریان ،بازارها ،رقبا و قواني را کنترل کنند .لشا آنها تالش میکنند تا بيشتر از
آنچه نياز است به جای اینكه از پيش اقدام کنند واکنشی عمل کنند (حسينی و همكاران .)1395 ،
عملکرد
برای سنجش عملكرد سازمانی در عي توجه به نتای مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشيه
ی سود و از ای دست ابزارها باید سط خالقيت و نوآوری و نيز افاازایش سااط دانااش سااازمانی را نيااز ساانجش کاارد(
رضائيان .)1390 ،ای واض است که تمام تالش های یك سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملكاارد آن مشا
باشد و اغلک سازمان ها با استفاده از ابزارها و مكانيزم های گوناگون سعی در بهبود عملكرد خود دارنااد ،بااه ایا منظااور
سنجش وضعيت عملكرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است(لي و کيو .)2007 ، 2افراد زیادی بااا زمينااه
های کاری گوناگون از جنبه های متفاوتی همچون برنامه ریزی استراتژیك ،توليد و عمليات ،مالی و بهبااود سااازمانی بااه
مقوله عملكرد سازمانی توجه کرده اند(سگارا و همكاران.)2010 ، 3
بررسی ابعاد عملکرد سازمانی بر مبنای اثربخشی ،كارایی و بهره وری
هر سازمانی جهت دستيابی به اهداف خود نياز دارد که کارشناچ ،مشاغل خود را درسااط قاباال قبااولی از بهااره
وری انجام دهند .ای موضوع هم در مورد سازمان های دولتی  ،که در آنها عملكرد ضعيف به معنی ناااتوانی در فااراهم
کردن خدمات عمومی قانونی اساات  ،و هاام در باااره شاارکت هااای خصوصاای  ،کااه عملكاارد ضااعيف ماای تواننااد بااه
ورشكستگی آنها منجر شود  ،صادق می باشد .از دیدگاه اجتماعی سوانسااون  ،بهتااری خواسااته باارای هاار سااازمانی،
برخورداری از کارکنانی است که کار خود را خوا انجام دهند .عملكرد خوا ،بهره وری سازمان را افزایش می دهااد و
ای نيز مستقيما باعث ارتقاء اقتصاد ملی و همي طور ارتقاء خدمات سااازمان خواهااد شااد( سوانسااون 4و همكاااران ،
 .)2001به زعم از ویت )2011( 5عملكرد شيلی ،همان بازده افااراد طبااق و ااایف قااانونی تعریااف شااده اساات و آن
پيامدهای فعاليت های انسانی در خصوص انجام و ایفی است که به آنان واگااشار ماای شااود و مياازان تااالش وحاادود
موفقيت کارمند در اجرای و ایف شيلی و تكاليف رفتاری مورد انتظار ،بيان می کنند .عملكرد سازمانی ،خودآميزه ای
ماادیران و دساات اناادر کاااران سااازمان
از وجود ساز و کارهای درون سازمانی اعم از راهبردها و سياست های مش
مرتبط با پيشبرد برنامه ها و نيل به اهداف چشم انداز ها و نيز سط کمی و کيفی فعاليت های کارکنااان سااازمان بااه
عنوان نيروی محرکه اصلی در سازمان بوده و با توجه به صرف هزینه های متفاوت اعم از هزینااه هااای مااالی ،نيااروی
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و انتظارات عمومی از مجموعه سازمان ،ایجاااد یااك سااط
انسانی ،هزینه فرصت ها و ...در یك دوره ی زمانی مش
مناسک از عملكرد مالی و معنوی بوده است( ریان.)2012 ، 1
پیشینه تجربی
سليمی و همكاران ( )1398در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقااش رهبااری تحااورفری و تفكاار اسااتراتژیك باار
توسعه محصوالت جدید ،به ای نتيجه رسيدند که نقش مهنا اری رهبری تحورفری ر تفكر استراتژیك و نيز نقش مهنا
اری تفكر استراتژیك ر توسهه محصوالت جدید تأیيد شد ،اما نقش مهنا اری رهبااری تحااورفری ر توسااهه محصااوالت
جدید تأیيد نشد .بياضی طهرابند و همكاران ( ،)1398در پژوهشی تحت عنوان شناسایی و مفهو مپااردازی پياماادهای
تفكر استراتژیك ،به ای نتيجه رسيدند که به منظور اعتبارسنجی نتای و همچني ارزیابی ماادل از منظاار لقاباال فهاام
بودن»،لجامع بودن» ،لکاربردی بودن» و لنوآوری»؛ طی دو مرحله متوالی به نظرسنجی از خبرگان پرداخته شااد کااه
نتای ای نظرسنجی ها نيز نشان از اعتبار نتای اکتسابی و مناسک ارزیابی شدن مدل نهااایی بااا توجااه بااه چهااار معيااار
مشکور دارد .طالقانی و همكاران (  )1395در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثير ابزار مدیریت منابع انسانی باار بهبااود
عملكرد سازمانی ميان کارکنان دانشگاه تهران ،به ای نتيجه رسيدند که روش تجزیه وتحليل اطالعات ،تكنيااك ماادل
سازی معادالت ساختاری با استفاده از تكنيك تحليل مسير در نرم افزار ليزرل  8/88بوده است .نتای تجزیه وتحلياال
فرضيه ها نشان می دهد ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملكرد سازمانی در دانشااگاه تهااران تااأثير مثباات و معناااداری
دارد .سيمينه آقاجانيان و مرضيه رستمی ( )1392در تحقيق خود تحت عنوان "تعيي عناصر تشكيل دهنده سااازهی
تفكر استراتژیك " به مولفههای :تفكر کارآفرینانه ،فرصت طلبی هوشمندانه ،تفكر سيستمی ،توجه به ذینفعان ،فرضيه
محور بودن ،حل مسئله و توجه به دیالوگ ارتباطات دست یافتهاند .هاشمی ( )1392تحقيقی بااا عنااوان :مااروری باار
تفكر استراتژیك و رویكردهای آن انجام داده است .نتای بيانگر ایا بااود کااه سااازمانهایی کااه در تاکيااد باار تفكاار
استراتزیك در دو سط موفق هستند ،یك قابليت اصلی ایجاد خواهند کرد که تعامل و یااادگيری سااازمانی را در بااي
واحدهای تجاری استراتژیك و نواحی و يفهای تسهيل میکند .تقليد از ای قابليت اصلی برای رقيبان مشكل خواهااد
بود و ای قابليت سازمان را در برابر تيييرات انعطاف پشیرتر و سازگارتر میکنااد و بااه سااازمان یاااری میرساااند تااا در
محيط متالطم قرن بيست و یكم تداوم حياطیافته و موفااق شااود .معمااایی و همكاااران ( )1392تحقيقاای بااا عنااوان
سنجش تفكر استراتژیك در بي مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران انجااام دادهانااد .هاادف تحقيااق ساانجش
تطابق تفكر استراتژیك سازمان با مولفههای مدل گلدم ( )2005که شامل تفكر مفهومی ،تفكر سيسااتمی ،فرصاات
طلبی هوشمندانه ،واینده نگری میباشد .یافتهها ای نتيجه را تائيد کردهاند که کليه مولفههای مدل در سااازمان اجاارا
شده است و ترتيک مولفهها با توجه به آزمون فرید م به ترتيک تفكر سيستمی ،تفكر مفهومی ،اینده نگااری و فصاات
طلبی هوشمندانه میباشند .انوری و دیگران ( )2014در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثير تعهد سااازمانی و قاارارداد
روانی و رابطه آن با روشهای جبران خسارت استراتژیك و به اشتراکگشاری دانش به ای نتای دساات یافتنااد کااه از
یك نمونه  301نفری از کارکنان دانشگاههای علوم پزشكی ایران و با روش تجزیه و تحليل رگرسيون و مساير خطای
چندگانه برای آزمون فرضيات ارتباط معناداری بي شايوههای جبااران اسااتراتژیك و تعهااد سااازمانی عاااطفی ،تعهااد
سازمانی عاطفی و اشتراکگشاری دانش و بي شيوههای جبران خدمات استراتژیك و قراردادهااای روانای و همچناي
قرارداد روانی و اشتراک دانش وجود دارد و در نهایت نتای نشاندهنده ای است که تعهد سازمانی عاااطفی و قاارارداد
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روانی یك اثر ميانجی قابل توجه بر رابطه بي شيوههای جبران استراتژیك و به اشتراکگشاری دانش دارند .ایمران 1و
همكاران ( )2014در پژوهشی تحاات عنااوان تااأثير رضااایتمندی و عملكاارد شاايلی در تعهااد سااازمانی در مؤسسااات
خصوصی و دولتی م تلف از پاکستان به ای نتيجه رسيدند که رابطه مثبت محكمی بي رضایتمندی و عملكرد شيل
را نشان میدهد در حالی که تعهدات سازمانی رابطه مثبت محكمی با عملكرد و استعداد نساابت بااه کااار دارد .یااانی و
چوی )2014( 2مقالهای با عنوان مسئوليت اجتماااعی شاارکتی و عملكاارد شاارکت از طریااق تااأثير ميااانجی اعتماااد
سازمانی در شرکتهای چينی انجااام دادهانااد کااه در آن دریافتنااد رویاههای مساائوليت اجتماااعی شاارکتی تااأثيرات
مستقيمی بر روی رفاه کارکنان و عملكرد سازمانی دارد و اینكه اعتماد سازمانی بااه صااورت جزئاای نقااش ميااانجی در
روابط رویههای مسئوليت اجتماعی شرکتی با رفاه کارمندان و همچني با عملكاارد سااازمانی بااازی میکنااد .گلاادم
( )2010در مطالعه خود با عنوان متفكر راهبردی خبره به چگونگی توسااعه تفكاار راهبااردی بااه صااورت حرفااهای در
مدیران ارشد اجرائی مراکز بيمارستانی میپردازد .وی تفكر راهبردی را ترکيبی از چهااار عاماال تفكاار مفهااومی ،تفكاار
سيستمی ،آیندهنگری و فرصتطلبی تش ي میدهد .اگر مطالعه اخير را شكل تل ي یافتهای از مطالعااات پيشاي
قلمداد کنيم چهار عمل تفكر مفهااومی ،دیادگاه سيسااتمی ،فرصاات گرائای وآیناادهنگری میتواننااد از جملااه عناصاار
تشكيلدهنده تفكر راهبردی تا ای مرحله محسوا شوند.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
بي تفكر سيستمی مدیران شعک و بهبود عملكرد بانك ملی ایالم رابطه معنادار وجود دارد.
فرضيه های فرعی
بي تفكر سيستمی مدیران شعک و عملكرد بانك ملی ایالم رابطه معنادار وجود دارد.
بي چشمانداز (آینده نگری) مدیران شعک و عملكرد بانك ملی استان ایالم رابطه معنادار وجود دارد.
بي فرصت طلبی مدیران شعک و عملكرد بانك ملی استان ایالم رابطه معنادار وجود دارد.
بي تفكر مفهومی مدیران شعک و عملكرد بانك ملی استان ایالم رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به فرضيات تحقيق مدل مفهومی در شكل  1رسم شده است
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عملكرد
خدمات
پاداش
اموزش
توانمندسازی
کارگروهی
ابهام نقش
تعهد سازمانی

تفكر
استراتژیك
تفكر مفهومی
تفكر سيستمی
فرصت طلبی
آینده نگری

شكل شماره :2مدل مفهومی تحقيق (منبع :محقق ساخته بر اساچ ادبيات پژوهش)

روش شناسی پژوهش
روش تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت نوع توصيفی و از شاخه های پيمایشی می باشد که بر مبنای هدف پژوهشاای
از نوع کاربردی است .جامعه آماری ای پژوهش شامل کليه مدیران ميانی و ارشد بانك ملی شعک استان ایالم خواهااد
بود که تعداد آنها  195نفر میباشد .در ای پژوهش از روش نمونه گيری تصادفی استفاده شااده اساات .بااا اسااتفاده از
فرمول کوکران ميزان حجم نمونه فوق در سط خطای  0/05برابر با  129نفر به صورت تصادفی انت اا خواهد شااد
و با استفاده از روش ميدانی و جمع آوری نظرات پاسخ گویان و آزمون ها از طریق پرسشاانامه هااای اسااتاندارد تفكاار
استراتژیك و عملكرد ميزان نقش تفكر استراتژیك بر عملكرد بررساای گردیااد .باارای تعيااي قابلياات اعتبااار (روایاای)
پرسشنامه ،از روایی صوری و محتوای استفاده شده است .به ای طریق که نسا ههای از پرسشااناما اوليااه در اختيااار
استاد راهنما و اساتيد گروه مدیریت قرار گرفت که بعد از اعمال نظرات و اصالحات مدنظر ،پرسشااناما نهااایی تنظاايم
میشود .برای محاسبه پایایی پژوهش حاضر ،پرسشنامه بي  30نفر از اعضای نمونه آماری توزیع شد و سااپآ آلفااای
کرونباخ آن محاسبه گردید که ميزان آن در پرسشنامه تفكر استراتژیك و عملكرد بدست میآید و کل پرسشنامه هاام
بدست میآید.

جدول  3-3نتای حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تفكر استراتژیك
ابعاد

الفاااااای
کرونباخ

تعااداد
سؤاالت
7

ضریک
کل

12

0/860

11

0/867

فرصااات طلبااای
هوشمندانه

9

0/850

آینده نگری

8

0/735

تفكر مفهومی
تفكر سيستمی

0/936

با توجه به مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه ،مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه تفكر استراتژیك براباار اساات بااا
 0/936کهای مقدار از  7 .0بيشتر است در نتيجه پرسشنامه اسااتاندارد تفكاار اسااتراتژیك گلاادم از پایااایی باااالیی
برخوردار است.
جدول 4-3نتای حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملكرد
مولفه

تعااداد
سؤاالت
5

0/811

پاداش کارکنان

5

0/799

آموزش کارکنان

5

0/716

توانمندسازی

4

0/753

کارگروهی

3

0/735

ابهام نقش

4

0/763

تعهدسازمانی

4

0/734

عملكرد بهبود خدمات

5

0/799

تمایالت به استعفا

3

0/759

رضایت شيلی بيرونی

4

0/765

گاارایش بانااك بااه ارائااه
خدمات به مشتری

الفااااای
کرونباخ

ضاااااریک
کل

0/828

با توجه به مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه ،مقدار ضریک آلفای کرونباخ کل پرسشنامه عملكرد برابر است بااا
 0/828که ای مقدار از  7 .0بيشتر است در نتيجه پرسشنامه استاندارد عملكرد از پایایی باالیی برخوردار است.
تحلیل یافته ها
تحلیل استنباطی
آزمون نرمال بودن
فرضيه های آزمون کلموگروف اسميرنف
 :H0داده ها نرمال هستند.
 :H1داده ها غير نرمال هستند.
برای تعيي توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسميرنف استفاده شد .فرضيه  H0ماادعی نرمااال بااودن و فرضاايه
 H1مدعی غير نرمال بودن داده ها می باشد .سط معنی داری آزمون برای متيير های مسااتقل ،ميااانجی و وابسااته از
سط خطای  0/05بزرگتر است ،لشا فرضيه نرمال بودن داده ها مورد تأیيد قرار می گيرد .با توجه به نرمال بودن داده
ها از معادالت ساختاری و نرم افزار ليزرل برای تجزیه و تحليل داده ها استفاده می شود.
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جدول  :2آزمون کولموگروف-اسميرنو

متييرها

تعداد

مقدار

مقاااادار

k-s

نتيجه نرمال

sig

تفكر مفهومی

129

1/245

0/09

نرمال

تفكر سيستمی

129

1/214

0/105

نرمال

فرصت طلبی

129

1/113

0/168

نرمال

آینده نگری

129

0/965

0/310

نرمال

عملكرد بانكی

129

1/103

0/176

نرمال

آزمون فرضیه ها
آزمون همبستگی فرضیه اول
فرضيه  :H0بي تفكر مفهومی و عملكرد بانك رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
فرضيه  :H1بي تفكر مفهومی و عملكرد بانك رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در ارتباط با فرضيه فرعی اول پژوهش ،نتای ضریک همبستگی پيرسون در جدول  ،6-4نشان دادهشده است .بااا
توجه به جدول ،ضریک همبستگی بي تفكر مفهومیو عملكرد بانك در سط  P<0. 05برابر ( )r=0. 339اساات کااهای
ضریک از نظر آماری معنیدار است .بنابرای با در نظر گرفت ( )sig= 0. 000در آزمون پيرسون ،فرضيه  H0تأیيد نشده
و فرضيه  H1مبنی بر وجود رابطه معنیداری بي تفكر مفهومیو عملكرد بانك تأیيد میگردد.
جدول 6-4ضریک همبستگی تفكر مفهومیو عملكرد

تفكر مفهومی

ضااریک همبسااتگی
پيرسون

تفكااااار
مفهومی
1

Sigمقدار احتمال
129

تعداد

عملكرد
**339 .0
000 .0
129

آزمون همبستگی فرضیه دوم
فرضيه  :H0بي تفكر سيستمی و عملكرد بانك رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
فرضيه  :H1بي تفكر سيستمی و عملكرد بانك رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در ارتباط با فرضيه فرعی دوم پژوهش ،نتای ضریک همبستگی پيرسون در جدول  ،7-4نشان دادهشده است .بااا
توجه به جدول ،ضریک همبستگی بي تفكر سيستمیو عملكرد بانك در سااط  P<0. 05براباار ( )r=0. 399اساات کااه
ای ضریک ازنظر آماری معنیدار است .بنابرای با در نظر گرفت ( )sig= 0. 000در آزمون پيرسااون ،فرضاايه  H0تأیيااد
نشده و فرضيه  H1مبنی بر وجود رابطه معنیداری بي تفكر سيستمیو عملكرد بانك تأیيد میگردد.
جدول  7-4ضریک همبستگی تفكر سيستمیو عملكرد

تفكااار
سيستمی
9

عملكرد

ضااااریک همبسااااتگی
تفكااااااااار
پيرسون
سيستمی

.0

1

000 .0
129

Sigمقدار احتمال
129

تعداد

**399

آزمون همبستگی فرضیه سوم
فرضيه  :H0بي فرصت طلبی و عملكرد ،رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
فرضيه  :H1بي فرصت طلبی و عملكرد ، ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در ارتباط با فرضيه فرعی سوم پژوهش ،نتای ضریک همبستگی پيرسون در جدول  ،8-4نشان دادهشده است .با
توجه به جدول ،ضریک همبستگی سيستمهای سنجش عملكرد استراتژیك و جامعيت آرایههای تصااميم اسااتراتژیك،
رابطه مثبت و معناداری در سط  P<0. 05برابر ( )r=0. 575است کهای ضریک ازنظر آماری معنیدار است .بنابرای با
در نظر گرفت ( )sig= 0. 000در آزمون پيرسون ،فرضيه  H0تأیيد نشده و فرضيه  H1مبنی بر وجود رابطه معناایداری
بي فرصت طلبی و عملكرد ،رابطه مثبت و معناداری تأیيد میگردد.
جدول 8-4ضریک همبستگی فرصت طلبی و عملكرد

فرصت
طلبی
1
ضااااریک همبسااااتگی
فرصاااات پيرسون
طلبی
Sigمقدار احتمال
129

تعداد

عملكرد
.0

**575

000 .0
129

آزمون همبستگی فرضیه چهارم
فرضيه  :H0بينآینده نگری و عملكرد ،رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
فرضيه  :H1بينآینده نگری و عملكرد ، ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در ارتباط با فرضيه فرعی سوم پژوهش ،نتای ضریک همبستگی پيرسون در جدول  ،8-4نشان دادهشده است .با
توجه به جدول ،ضریک همبستگی سيستمهای سنجش عملكرد استراتژیك و جامعيت آرایههای تصااميم اسااتراتژیك،
رابطه مثبت و معناداری در سط  P<0. 05برابر ( )r=0. 528است که ای ضریک ازنظر آماری معنیدار است .بنااابرای
با در نظر گرفت ( )sig= 0. 000در آزمااون پيرسااون ،فرضاايه  H0تأیيااد نشااده و فرضاايه  H1مبناای باار وجااود رابطااه
معنیداری بي آینده نگری و عملكرد ،رابطه مثبت و معناداری تأیيد میگردد.
جدول  8-4ضریک همبستگی آینده نگری و عملكرد

آینااااااده
نگری
10

عملكرد

آینده نگری

ضریک همبستگی پيرسون

1

Sigمقدار احتمال
129

تعداد

.0

**528

000 .0
129

نتایج آزمون رگرسیون چندگانه:
یافتههای حاصل از فرضيات پژوهش نشان میدهد که بي متييرهااای؛تفكر مفهااومی ،تفكاار سيسااتمی ،فرصاات
طلبی وآینده نگری با عملكرد بانك رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .اما ميزان تأثير هر یك از ای عوامل و بررساای
اینكه کدام یك از ای عوامل ،تأثير بيشتری دارند ،توسط آزمون رگرسيون چندگانه تعيي میگردد .به عبااارت دیگاار،
آزمون پارامتریك رگرسيون خطی چندگانه در سنجش ميزان تبيي کنندگی ابعاد متييرهااای ایا پااژوهش اسااتفاده
شده است.
آزمون رگرسیون چندگانه
با احتساا پيشفرضيههای حاصل شده جهت ای آزمون ،خروجیهای آزمااون رگرسايون چندگانااه در نرمافاازار
 SPSSشامل  4جدول است ،که در زیر برحسک نياز از آنها بهره گرفته شده است:
در خروجی اول به متييرهای حشفشده از معادله رگرسيون و مدل کلی پژوهش اشاره میشااود کااه هيچکاادام از
متييرهای ای پژوهش حشف نگردید.
جدول  12-4متييرهای وارد شده
مدل

1

حشفشده

متييرهای
واردشده

تفكر مفهومی
تفكر سيستمی
فرصت طلبی
آینده نگری

.

روش

Enter

خروجی جدول دوم شامل ضریک همبستگی چندگانه  ، 0/606ضااریک تعيااي  ،0/367ضااریک تعيااي تعاادیل
شده  0/347و خطای معيار ت مي  15/039میباشد .که در جدول  13-4نشان داده شده است.
جدول 13-4مربوط به شاخ های همبستگی ،ضریک تعيي  .ضریک تعيي تعدیلشده
مدل

ضاااااااریک

ضریک همبستگی

ضریک تعيي تعدیلشده

تعيي
1

0/606

خطاااااای
معيار

0/347

0/367

15/039

خروجی سوم شامل تحليل واریانآ رگرسيون ،به منظور بررسی قطعيت وجود رابطه خطی بي متييرهاست .که
در ای پژوهش  sig=0. 000و کمتر از  05 .0است .درنتيجه فرضيه خطی بودن مدل پژوهش تأیيد میشود .نتااای در
جدول  14-4نشان داده شده است.
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جدول 14-4تحليل واریانآ رگرسيون
ANOVAa
مدل رگرسيون

مجموع مربعات

ميااااااااانگي
مربعات

درجه
آزادی

رگرسيون

16261/7

4

4065/4

باقيمانده

28046/4

124

226/18

کل

44308/24

128

F
17/974

Sig.
0/000

مطابق با جدول 15-4در خروجی چهارم نيااز ضاارایبی رگرساايون ،مقاادار ثاباات ،خطااای معيااار ضااریک ،مقاادار
استانداردشده ضرایک ،آماره  tو  sigبه نمایش درآمده است.
جدول  15-4ضرایک رگرسيون چندگانه
مدل

مقدار غيراستاندارد
B

1

مقاااااادار
استاندارد

مقدار ثابت

87.215

مقدار خطا
9.360

t

Sig.

Beta
9.318

0.000

تفكااااااار
مفهومی

0.009-

0.240

0.004-

0.036-

0.971

تفكااااااار
سيستمی

0.319

0.290

0.127

1.100

0.274

فرصااااات

1.017

0.376

0.322

2.703

0.00800

طلبی
آینااااااده

0.988

0.251

0.412

2.402

0.018

نگری

برای اساچ معادله رگرسيون بهصورت زیر محاسبه میشود.
= + (87/215Yفرصت طلبی) + (0/322آینده نگری)0/ 251
بر طبق ضریک بتا (مقدار استاندارد شده ضرایک) در جدول باال بيشتری اثر را فرصت طلبی ( )β= 0/322داشته
است از آنجای که در ای پژوهش sig ،مربوط به متييرهای تفكر مفهومی و تفكر سيستمی بزرگتر از  0/05شااده لااشا
ضرایک بتای بدست آمده برایای متييرها نمیتواند معنادار باشد و بایستی از معادله رگرسيونی خارج شود .به عبارت
دیگر ای دو متيير قادر به پيش بينی متيير وابسته (عملكرد) بطور همزمان نمیباشند.
نتيجه گيری و پيشنهادات
همانگونه که یافته های تحقيق حاضر و تحقيقات قبلی نشان می دهند تفكر استراتژیك نقااش مهماای در عملكاارد
سازمانی می تواند ایفا نماید  .بنابرای الزم است که سازمان ها و مدیران آن ها به منظور بهره برداری مااؤثر از ایا تفكاار
استراتژیك و استفاده از قابليت های آنها به منظور عملكرد و در نهایت کل سازمان ،برنامه های مناسبی تدوی  ،راهبردی
درست را نسبت به بهره گيری از ای امكانات ،تدارک ببينند.
مطابق با یافتههای فرضيه اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنیدار آماری بي تفكر مفهومی و بهبااود عملكاارد
بانك با توجه به ضریک همبستگی ( )0/339پشیرفته و با اطمينان ( )95%مورد تایيد قرار میگيرد .به ای معنی کااه
شاخ های تفكر مفهومی مانند ریسكپشیری کارکنان با وجود احتمال شكست و یا استقبال آنان از اقدامات جدیااد و
ایدههای جدید باعث بهبود عملكرد بانك میشود .نتای حاصل ازای فرضيه پژوهش بااا پااژوهش نااا می و همكاااران
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( )1389همراستا است .آنان به بررسی ارتباط بي تفكر راهبردی و عملكرد بهعنوان شاخ موفقياات در شاارکتها و
همچني به تأثير تعدیلکنندگی متيير یادگيری سازمانی بر ارتباط بي تفكر راهبردی و عملكاارد پرداختنااد و نتااای
آنها نشان داد که بي تفكر راهبردی و عملكرد در شرکتهای مورد بررسی ارتباط مستقيم وجود دارد.
مطابق بایافتههای فرضيه دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنیدار آماری بي تفكر سيستمی و بهبود عملكاارد
بانك با توجه به ضریک همبستگی ( )0/399پشیرفته و با اطمينان ( )95%مورد تأیيد قرار میگيرد .بهای معنی کااه
شاخ های تفكر سيستمیمانند آگاهی از تفكر خااویش و جهااتدهی بااه تفكاارات خااویش در ماادیران باعااث بهبااود
عملكرد بانك میشود .نتای حاصل ازای فرضيه پژوهش بااا پژوهشهااای آقایااان نااا میو همكاااران ( )1389کااه در
پژوهشی به ارتباط بي تفكر راهبردی و عملكرد پرداختهاند و همچني پورصادق و یزدانی ( )1390همراسااتا اساات.
آنان در پژوهشی به بررسی تأثيرات قابليت تفكر استراتژیك مدیران ارشد بر موفقيت شاارکتهای کوچااك و متوسااط
پرداختند که در ای پژوهش شاخ های تفكر استراتژیك در قالک پن عامل تهيه و برای ارزیابی موفقيت از رشد سه
سال متوالی استفاده شده است نتای پژوهش نشان میدهد که قابليت تفكاار اسااتراتژیك ماادیران ارشااد باار موفقياات
شرکتهای کوچك و متوسط تأثير به سزایی دارد.
مطابق بایافتههای فرضيه فرعی سوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنیدار آماااری بااي فرصااتطلبی و بهبااود
عملكرد بانك با توجه به ضریک همبستگی ( )0/575پشیرفته و با اطمينان ( )95%مورد تأیيد قاارار میگيارد .بااهای
معنی که فرصتطلبی هوشمندانه مانند گوش کردن به نظرات دیگران ،صحبت کردن با دیگران در مورد روندهایی که
در آینده بر کار سازمان تأثير خواهد گشاشت باعث بهبود عملكرد بانك میشود .نتای حاصل از ای فرضيه پژوهش با
پژوهش آقایان نا میو همكاران ( )1389همراستاست.
مطابق بایافتههای فرضيه فرعی چهارم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنیدار آماااری بااي آیناادهنگری و بهبااود
عملكرد بانك با توجه به ضریک همبستگی ( )0/528پشیرفته و با اطمينان ( )95%مورد تأیيد قرار میگيرد .بااه ایا
معنی که آیندهنگری مدیران مانند پيشبينی کردن روندها و اتفاقاتی که تكرار خواهد شد ،قدرت رؤیااپردازی قااوی و
تحليل وضعيت اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به وضعيت فعلاای و گششااته توسااط کارکنااان
بيشتر باشد عملكرد بانك بهبود مییابد .نتای حاصل از ای فرضاايه پااژوهش بااا پااژوهش آقایااان نااا می و همكاااران
( )1389و پورصادق ویزدانی را تأیيد میکند.
با توجه به نتای کسک شده؛ پيشنهاداتی به شرب ذیل توصيه می گردد:
شناسایی و تقویت توانمندیهای عمومیمدیران :تفكر استراتژیك باید از روند مجموعه توانمندیهای فاارد شااكل
بگيرد .هر فردی که زميناه مجهز شاادن بااه تفكااار اساااتراتژیك را دارد .کاااافی اسااات بااارای شاااناخت و تقویااات
رفيتها و استعدادهای استفاده نشده تالش نماید تا بتواند آنها را پرورش دهد و به کار گيرد.
افراد باید بتواند ارتباط بي قسمتهای م تلف سازمان را درک کاارده و بداننااد کااه چگونااه مشااكالت و مسااائل
م تلف بایكدیگر در ارتباط بوده و بهصورت م تلف بر یكدیگر تأثير میگشارند.
مهمتری کارکرد فرصتطلبی کاهش هزینه و شكار فرصتها است .کاهش هزینه و اسااتفاده بهينااه از فرصااتها
نيز بهطور مستقيم با عملكرد سازمان ارتباط دارد.
حدچ گزینههای آینده و انت اا مطلواتری آنها توسط مدیران ضم افزایش عملكرد سازمان ،باعث میشااود
که پندارههای گوناگونی ازآینده سازمانترسيم شود ،سپآ پندارهای گوناگون از نظاار قابلياات پيشبينای و مقبولياات
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تجزیه و تحليل شوند و در آخر تصویری که بيش از همه پشیرفته شده بر مبنااای آن برنامااهریزیهای سااازمان انجااام
.شود
منابع
. انتشارات سمت: تهران. ) مبانی و رویكردهای مدیریت خویشت1390(  علی،رضایيان
 فصلنامه حمل و،" "شناسایی مولفههای تفكر استراتژیك.)1390( . عليرضا، عليرضا و رضایی، کا م؛ کا م پور،فروزنده
.نقل و توسعه
. منابع انسانی در راستای تفكر استراتژیك.)1389( . ویرا،آرماناندیشان
 شناسایی و مفهوم،)1398(  دانایی فرد؛ حس، خداداد حسينی؛ سيدحميد، کردنائي ؛ اسداله،بياضی طهرابند؛ علی
.27-1  ص، 52  شمارة، سال سيزدهم، فصلنامه علوم مدیریت ایران،پردازی پيامدهای تفكر استراتژیك
 کنفرانآ بي المللی ن بگان، بررسی تاثير تفكر استراتژیك بر نوآوری سازمانی،)1395(  ایرج پور؛ عليرضا، دیانت؛ نسری
. تهران سال همایش های بي المللی دانشگاه شهيد بهشتی، ایران،مدیریت
 فصلنامه، تحليل رابطه رفيت تييير سازمانی و تفكر استراتژیك،)1394( معيا؛ عباچ، رمضان ؛ مجيد،توکلی؛ غالمرضا
.153-169  ص، 77  سال بيستوسوم شماره،)علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول
 پژوهش های، تأثير تفكر استراتژیك بر رفيت تييير سازمانی،)1394( ؛ بهزاد، آقاجانی؛ طهمورث،حسينی؛ حاجی
.80-50  ص، 62  شماره، سال بيست ودوم،مدیریت راهبردی
 بررسی نقش رهبری تحورفری و،)1398(  فرمهينی فراهانی؛ اميرحسي، طهماسبی آقبالغی؛ داریوش،سليمی؛ غالمرضا
.88-65  ص،39  شماره، مطالعات مدیریت راهبردی،تفكر استراتژیك بر توسعه محصوالت جدید

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

9.
Anvari, R. et al. (2014), Mediating Effects of Affective Organizational Commitment and Psychological
Contract in the Relationship between Strategic Compensation Practices and Knowledge Sharing, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15may, pp111-11.
10.
Imran, H. et al. (2014). Relationship between job Satisfaction, Job Performance, Attitude towards
Work, and Organizational Commitment. Entrepreneurship and Innovation ManagementJournal, 2 (2), 135-144.
11.
Ryan, M. (2012). The relationship between organizational commitment and desire to stay in the job and
the job performance of employees in the auditing profession. Tehran, public management training center.
12.
Yanni Yu , Yongrok Choi , (2014) "Corporate social responsibility and firm performance through the
mediating effect of organizational trust in Chinese firms", Chinese Management Studies, Vol. 8 Iss: 4, pp.577 –
592.
13. Merk, W. and Tarter, C. J. (2007). "organizational Justice in schools : NO Justice without trust. " international
Journal of educational management, 18. 250-259.

The Impact of Strategic Thinking of Bank Melli Branch Managers on Bank
Performance (Case Study: Bank Melli Branches in Ilam Province
Dr. Karam Khalili
Assistant Professor of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam
Mohammad Mohammad Nejad *
Master student in Public Administration, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
14

hasan avi
Master student in Public Administration, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
Reza Matin
Master student in Public Administration, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of managers' strategic thinking on the performance
of Bank Melli branches in Ilam province. The present study is applied in terms of research purpose
and correlational descriptive in terms of data collection. The statistical population of this study
consists of middle and senior managers of Bank Melli branches in Ilam province, which includes 195
people.
Among these individuals, by stratified sampling method, a sample of 129 people was selected
according to Cochran's formula. In this study, a questionnaire was used to collect data and to confirm
the validity of the questionnaire from experts' opinions and to assess the reliability of Cronbach's alpha
test. The coefficient obtained for Cronbach's alpha of strategic thinking and performance
questionnaires shows the high reliability of these tools. In this study, SPSS software was used to
analyze the data. The results indicate that there is a positive and significant relationship between the
four dimensions of strategic thinking (conceptual thinking, systems thinking, foresight and
opportunism) with the bank's performance.
Keywords: Strategic Thinking, Bank Performance, Bank Melli, Ilam Branch
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