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چکیـده
فشار فزایندهی کسبوکار در فضای رقابتی ،شرایط را بهگونهای رقمزده است کـه بقـا و
پویایی سازمانها به برخورداری مدیران از قابلیت تفکر راهبردی وابسته باشد .سـازمانهـا و
بنگاهها همچون بانك انصار می بایستی ضمن برداشتن هرگونه مـانع در برابـر توسـعه تفکـر
راهبردی ،زمینههای الزم را برای رشد و بقای سازمانهـای خـود فـراهم نماینـد .در همـین
راستا یکی از ابعاد دخیل در توسعهی تفکر راهبردی ،سـاختار سـازمانی اسـت .در پـژوهش
حاضر محقق این مسئله را مطالعه خواهد کرد که میزان رسمیت ،تمرکز و پیچیـدگیِ بانـك
انصار بهعنوان مؤلفههای ساختار سازمانی چگونه بر ارتقا و توسعهی مؤلفههای تفکر راهبردی
مدیران شامل خالقیت ،چشمانداز و تفکر سیستمی اثرگذار هستند.
پژوهش حاضر ازنظر هدف توصیفی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات ،پیمایشـی از نـوع
همبستگی است .روش گردآوری اطالعات ،از دو روش کتابخانهای و میـدانی اسـتفادهشـده
است که ابزار اصلی گردآوری اطالعات ،پرسشنامه می باشد .از آمـار توصـیفی و اسـتنباطی
برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده اسـت .در بخـش آمـار اسـتنباطی ،مـیتـوان بـه
آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف ،همبستگی اسـپیرمن و آزمـون فریـدمن ،اشـاره
کرد .جامعه آماری این پژوهش نیز کلیه کارکنان بانك انصار در سراسر کشور میباشد کـه
حدود  1222نفر بوده و تعداد نمونه بهدست آمده با استفاده از فرمول حجم نمونـه میـانگین
جامعه ی محدود 244 ،نفر خواهد شد که تعـداد  233پرسشـنامه حاصـل آمـده از توزیـع
اینترنتی مورد تجزیهوتحلیل واقع شد .همچنین قلمرو زمانی این پژوهش از تیرماه سال  31تا
بهمنماه  31انجامگرفته است.
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  ،بازاریابی دانشگاه تهران seraji.r69@ut.ac.ir
 .2دکترای تخصصی ،مشاور بانك انصار mshoghi2002@yahoo.com
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یافته های پژوهش ،نشان میدهد که در بین ساختار سازمانی با توسعهی تفکر راهبـردی
مدیران بانك انصار رابطهی معکوسی وجود دارد .در نتیجهگیری اولیه ،ساختار کنونی بانـك
انصار مبتنی بر نظریه استیفن رابینز ،ساختاربخشی بود و بـهعنـوان پیشـنهاد اولیـه حرکـت
به سوی ساختارهای ادهوکراتیك توصیه گشت؛ اما حقیقت سخن در نتیجهگیری کلی تبیـین
شد که نمیتوان این موضوع بدیهی را نادیده انگارید که بوروکراسی در همهجا وجود دارد و
بانك انصار نیز از این قاعده مستثنا نیست لذا در بخش پیشنهاد کلی تبیین شد که سـاختار
ادهوکراسی در کنار ساختار بوروکراتیك مورداستفاده قرار گیرد.
کلیـد واژهها
ساختار سازمانی  ،توسعه تفکر راهبردی  ،مدیران بانك انصار
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3. organizational structure
4. The development of strategic thinking
5. ANSAR Bank managers
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مقـدمه
موضوع تفکر راهبردی در بیش از یك دهه گذشته در حوزه مدیریت راهبـردی بسـیار
موردتوجه بوده و در تحقیقات بسیاری به اهمیت داشتن تفکر راهبردی برای مدیران اشـاره
شدهاست .تفکر راهبردی به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکـرد برجسـته
شمرده شدهاست .آنها سازمان را آنگونه که باید باشد میبیننـد نـه آنگونـه کـه هسـت
(ناصعی فر ،پورحسینی  .)1332 ،بهاینترتیب میتوان تفکر راهبردی را پیش درآمدی بـرای
طراحی آینده سازمان دانست (پلرینو و کاریو .)2211 ،همگام با روند جهانی افزایش گرایش
به بهره گیری از ابزارها و تکنیك های مدیریت راهبردی در کشور ما نیز به دالیلـی ازجملـه
خصوصی سازی و آمادگی جهـت پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهـانی احسـاس نیـاز بـه
به کارگیری مؤثر چنین ابزارهایی رو بـه افـزایش اسـت .بهبـود توانـایی تفکـر راهبـردی در
مدیران بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در اثربخشی فرآیند مدیریت راهبردی نیازمند توجـه
بیشتری است (ریگبی و بیلودو .)2227 ،تفکر راهبردی فرآینـد تـدوین و بررسـی فرضـیات
مربوط به آینده است که زیربنای رسالت ،اهداف و استراتژی سازمان را تشکیل می دهنـد و
طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد همچنین اگر ساختار سازمان در مقابل تغییرات
مقاومت کند ممکن است مدیریت راهبردی به فعالیتی زمان بر تبدیل شود (کافمن.)2213 ،
ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل ،سیستم ها و فرآیندهای عملیاتی و افـراد
گروه هایی است که برای نیل به هدف تالش می کنند .سـاختار سـازمانی مجموعـه راه هـایی
است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آن ها را فراهم می سـازد
(لینکا .)2211 ،ساختار صرفاً ،یك سازوکار هماهنگی نیست بلکه همه فرآیندهای سازمانی را
تحت تأثیر قرار می دهد ،سـاختار سـازمانی بـه الگوهـای روابـط درونـی سـازمان ،اختیـار و
ارتباطات داللت دارد و روابط گزارش دهی ،کانال های ارتبـاط رسـمی ،تعیـین مسـؤولیت و
تفویض اختیار تصمیمگیری را روشن میسـازد (احمـدی .)1332 ،بـا توجـه بـه تحقیقـات و
تالشهایی که در دهههای گذشته و دهه جاری صورت پذیرفتـه اسـت بـه نظـر مـیرسـد
سال های پایانی این دهه و آغازین دهه آینده ،سال های سرنوشـت سـازی بـرای کشـورها و
سازمان های مختلف در حوزه مدیریت تفکر راهبـردی باشـد و مـدیران سـازمانی احسـاس
می کنند که با تجدید ساختار سازمانی و توجه به سرمایه انسانی میتواننـد بـه ارزشافـزوده
بیشتری برسند (یمینی ،دلیر.)1333 ،
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

• قسمت اول :مبانی نظری
• ساختار سازمانی
ساختار سازمانی در نمودار سازمان انعکاس می یابد .نمودار سازمانی نشـان دهنـده تمـام
فعالیت ها و وظایف اساسی در سازمان است .سه وظیفه اساسی در طراحی سـاختار سـازمانی
به شرح زیر موردتوجه قرار میگیرد:
 -1ساختار سازمانی ،روابط گزارش دهی رسمی را در سازمان نشان میدهد.
 -2ساختار سازمانی نحوه گروه بندی افراد به واحدها و گروه بندی واحدها به کل سازمان
را نشان میدهد.
 -3ساختار سازمانی چگونگی برقراری هماهنگی و انسجام واحدها و ارتباطات مـؤثر بـین
آنها را نشان میدهد.
دو وظیفه اول ساختـار سازمانـی ،چارچـوب ساختـاری اسـت که سلسـلهمراتـب سطوح
سازمانی را نشـان میدهنـد و وظیفـه ســوم دربرگیــرنده ارتباطـات در میـان واحـدهای
سازمانـی و بیـن افراد سـازمان است (زارعی متین .)1332 ،حال در ارتباط با ابعـاد طراحی
ساختار اندیشمـندان مختـلفی همچـون ماری جو هـچ ،هنری مینتـزبرگ ،ریچـارد ال دفت
و  ...متغیـرهای متعـددی را تبییـن کرده انـد کـه در پژوهــش حاضــر از نظریـه اسـتیفن
رابینز استفادهشـده است .استیفن رابینـز در کتاب خود بیان میکنـد اجزای سهگانـهای کـه
برای ایجاد ساختار سازمانی بهکـار مـیرود ،پیچیـدگی ،رسـمیت و تمرکـز هسـتند اگرچـه
پذیرفتن این اجزاء سه گانـه به عنـوان ابعاد اصلی و مهم ساختـار سازمانی معمـول است ولی
جهانشمول نیسـت .پیچیـدگی به میـزان تفکیـکی که در سازمان وجـود دارد اشاره میکند.
تفکیك افقی ،میـزان یا حد جدایی افقی بین واحدها را نشان میدهد .تفکیك عمودی به عمق
یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد .تفکیك بر اسـاس منـاطق جغرافیـایی ،بـه میـزان
پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی ازلحاظ جغرافیایی اشاره دارد (رابینز.)1334 ،
رسمیت ،به حدی که قواعد ،مقررات ،خط مشی ها و رویه ها در سازمان اعمال می شوند ،اشاره
دارد و اما تمرکز پاسخ به سؤال "در چه سطحی در سازمان تصمیم گیری می شود؟" را نشان
میدهد (هچ.)1331 ،
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• تفكر راهبردی
تفکر راهبردی عبارت است از فرایند به کارگیری تجربیات قبلی در چارچوبی منسجم کـه آن
را تدوین استراتژی 6مینامند ،با پیمودن این فرایند میتوان در موقعیـتهـای حسـاس و بحرانـی
(راهبــردی) بهتــرین تصــمیمهــا را اتخــاذ کــرد (استیســی )1333 ،تفکــر راهبــردی اســتفاده از
چارچوب های ذهنی مختلف است که هنوز بسیاری از آن ها ناشناخته اند برای بررسی و تحلیـل و
درنهایت تصمیمگیری راهبـردی (استیسـی )1333 ،و گـری هامـل تفکـر راهبـردی را معمـاری
هنرمندانه استراتژی بر مبنای خالقیت و فهم کسب وکار توصیف می کند .هنری مینتزبرگ :تفکـر
راهبردی یك فرایند سـنتز ذهنـی اسـت کـه از طریـق خالقیـت و مشـهود نمـای یکپارچـه از
کسبوکار را در ذهن ایجاد می کند (غفاریان وکیانی .):،مینتزبرگ همچنین با ارائـه الگـویی تفکـر
راهبردی را به مفهوم «دیـدن »7ذکـر کـرده و مـیگویـد" :بسـیاری مـدعی هسـتند کـه تفکـر
استراتژیك «از باال دیدن» است" .حال برای تفکر راهبردی الگوهای متعددی پیشنهادشده اسـت.
هر یك از این الگوها به ابعادی از مفاهیم و فرایند شکلگیری تفکر راهبردی پرداختهاند (غفاریـان
و کیانی .)1336 ،به شکل مختصر به برخی از این مدلها اشارهای میشود:
الگوی عناصر تفکر راهبردی (جین لیدکا) ،الگوی نوآوری استراتژی (گری هامل) ،الگـوی
گزینههای آینده (پیتر ویلیامسون) ،الگوی کلب 3برای رسوخ تفکر راهبردی در رفتار ،الگـوی
پنج فرمان برای تفکر راهبردی (غفاریان و کیانی) ،الگوی تفکر پیوندی مکینلـی و کیلُـروی و
مدل سطوح تفکر راهبردی انگرید بون.
در این پژوهش تأکید بر توسعه تفکر راهبردی مدیران بانـك انصـار (در سـطح فـردی)
مبتنی بر مدل بُون است که در ادامه با عناصر تفکر راهبردی مبتنی بر ایـن مـدل بـه طـور
خالصه آشنا میشویم.
تفکر سیستمی؛ فرایند مبتنی بر تحلیل و ترکیب جهت دستیابی بـه درك کامـل از یـك
موضوع در محیط پیرامونِ خویش با فهم کامل «کل» و «اجزاء» آن و بیان روابط بین اجزاء
و کل و روابط آن ها با محیط (مرعشی و همکاران .)1331 ،خالقیت؛ فرایندی که در طی آن
یك نیاز ،شناخته میشود ،تبیین میشود و به شیوه جدیدی که شاید تابهحال به کـار گرفتـه
نشده است ،رفع می شود و چشم انداز؛ تصویری روشن و (گاهی تلویحی) از آینده کـه بتـوان
در تدوین استراتژی ،راهنما و تالش کارکنان را جهتدهی کند (احد طجری.)1337 ،
6. strategy
7. Strategic thinking as a seeing
8. D.A.Kolb
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 -1مقاله ای با عنوان "ضرورت تفکر راهبردی مـدیران در تحـول بانـك انصـار" در سـال
 1333به نگارش علیرضا نادری و سایر همکاران به رشتهی تحریر درآمده است .هدف اصـلی
این تحقیق ،ضرورت تفکر راهبردی مدیران در تحول بانك انصار است که برای بررسـی آن از
مدل گلدمن استفاده شده است .روش تحقیق ازنظر جهت گیری ،از نوع کاربردی و نوع پژوهش
توصیفی و تحلیلی -پیمایشی است و جامعه آماری  42نفر از مدیران ارشد بانك انصار بود .در
این ارزیابی برای تحلیـل نتـایج و اسـتخراج داده هـای جمـع آوری شـده از طریـق پرسشـنامه
استاندارد با ضریب کرونباخ  2/333و از طریق نرم افزار  SPSSبا استفاده از روش های آماری
توصیفی و استنباطی ،داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .یافته های حاصل از تحقیق پس از
آزمون و تحلیل های مرتبط با سؤاالت ،این نتیجه را تائید کرد که چهار عامل تفکـر راهبـردی
مدیران ارشد در تحول بانك انصار تأثیرگذار است.
 -2انگریـد بـون ( )2221مقاله ای را تحـت عنـوان "ارتقــای تفکــر راهبــردی :رویکـردی
چند سطحی" ارائه کردهاسـت .هدف این مقالـه به تبعیـت از یـك روش چنــد سـطحی ،ایجـاد
چارچوب تفکر راهبـردی اسـت ،چیـزی که تمرکز دامنه خـرد متمرکز روی افراد و گروه ها را با
تمرکز دامنه ی کالن روی سازمان ها تلفیق می کند .ایـن مقالـه ابتـدا تفکـر راهبـردی را تعریـف
می کند ،عناصـر آن را مشخص می کنـــد و برخـی از مسائــل مفهــومی حـول سـاختار آن را
بررسی می کنـد ،بهخصـوص مـواردی که مرتبـط با سـطوح تحلیل انـد .در ایـن مقالـه سـؤاالتی
بررسی می شـوند که عبارت انـد از :ویــژگیهـای فــردی یـك متفکـر اسـتراتژیك کـدمانـد؟
پویایی هایی که درون گروه ها شکل می گیرند کدم اند و چطور روی تفکر راهبـردی تـأثیر دارنـد؟
تأثیرات بافت سازمانی روی تفکر راهبردی چیست؟ در این مقاله به یافتـههـای متعـددی اشـاره
میشود که یکی از مهمترین این یافتهها این است که سـاختارهای سـازمانی ارگانیـك منجـر بـه
تقویت تفکر استراتژیك درون سازمان می شوند .این مقاله می تواند به مدیران ارشـد کمـك کنـد
مداخالت عملی برای بهبود تفکر راهبردی در سازمانشان داشته باشند .این کـار شـامل طراحـی
راهکارهای مناسب گزینش ،استخدام و توسعه و نیز توجه به فاکتورهای سطح گروهی و سـازمانی
می باشد که شرایط مناسبی را برای ایجاد ویژگی های فردی مرتبط با پیاده سازی تفکـر راهبـردی
فراهم میسازند.
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اهداف پژوهش

• هدف اصلی
شناخت رابطه ساختار سازمانی با توسعه تفکر راهبردی مدیران بانك انصار

• اهداف فرعی
الف) مطالعه وضعیت عناصر ساختار سازمانی (رسمیت ،تمرکز ،پیچیدگی) در بانك انصار
ب) مطالعه و اولویت گذاری عناصر تفکر راهبردی (چشم انداز ،تفکر سیستمی ،خالقیـت)
در سطح مدیران بانك انصار
ج) توصیــف ساختـار کنونــی بانك انصــار با توجــه بـه نتـایج بـه دســـت آمـده و
پیشنهاد ساختار سازمانی مطلوب در راستای توسعه تفکر راهبردی مبتنی بر نظریه ی استیفن
رابینز
فرضیههای پژوهش

• فرضیه اصلی
ساختار سازمانی با توسعه تفکر راهبردی مدیران بانك انصار رابطه دارد.

• فرضیههای فرعی
الف) میزان رسمیت با توسعه تفکر راهبردی مدیران بانك انصار رابطه دارد.
ب) میزان تمرکز با توسعه تفکر راهبردی مدیران بانك انصار رابطه دارد.
ج) میزان پیچیدگی با توسعه تفکر راهبردی مدیران بانك انصار رابطه دارد.
روش شناسی پژوهش
به طورکلی پژوهش حاضر ازنظر هدف توصیفی و ازنظر شـیوه گـردآوری اطالعـات،
پیمایشی از نوع همبستگی است .روش گـردآوری اطالعـات ،از دو روش کتابخانـه ای و
میدانی استفاده شده است .ابزار اصلی گردآوری اطالعـات در ایـن پـژوهش پرسشـنامه
است .برای بررسی اعتبار (روایی) پرسشنامه با توجه به ماهیت موضوع ،از روش وابسته
به محتوا ،استفاده شده است .اعتبار محتوا بـه قضـاوت داوران بسـتگی دارد (کالنتـری،
 .)1333الزم به ذکر است پرسشنامه ایـن پـژوهش خـود از دو پرسشـنامه اسـتاندارد
("ساختار سازمانی رابینز" و "تفکر راهبردی در سطح فردی مبتنـی بـر نظریـه انگریـد
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بون") تشکیل شده است لذا روایی هر یك از این دو پرسشنامه خودبه خود مـورد تائیـد
است اما به منظور اتقان بیشتر ،مجدداً پرسشنامه نهایی از سمع و نظر اساتید دانشگاه ها
در رابطه با نوع سؤاالت ،تعداد سؤاالت و همبستگی سؤاالت موجـود در پرسشـنامه در
مقایسه با اهداف و فرضیه های پژوهش مورد خبره سنجی واقع گشت و روایی آن مورد
تائید واقع شد .همچنین در این پرسشنامه ،محقق از ضریب کرونباخ آلفا برای سـنجش
اعتماد یا پایایی استفاده کرده است؛ مفهوم یادشده با این امـر سـروکار دارد کـه ابـزار
اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهـد .بـر اسـاس
پیش آزمون اولیه ای که از نمونه ای به حجـم  32نفـر صـورت گرفـت ،ضـریب آلفـای
 2/326و  2/367به ترتیب برای دو متغیر ساختار سازمانی و تفکـر راهبـردی از کـل
سؤاالت پرسشنامه بهدست آمد که نشان دهنده پایایی باالی پرسشنامه است ،لذا نیازی
به بازبینی سؤاالت پرسشنامه وجود نداشت و بنابراین پایایی پرسشنامه تائید و تصـدیق
می شود.
روش های تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با اسـتفاده از
نرم افزارهای  SPSSویراست  21و  AMOSانجام شده است .جامعه آماری این پژوهش
تمامی کارکنان بانك انصار در سراسر کشور هستند .در این پـژوهش از روش تصـادفی
ساده برای نمونهگیری تمامی کارکنان بانك انصار استفاده شده است .الزم به ذکر است
که حصول پرسشنامه از طریق قرارگیری آن بر روی سایت بانك انصار و توزیع اینترنتی
صورت گرفته است .حدود  1222نفر کارکنان در کلیه شـعب بانـك انصـار در سـطح
کشور مشغول به کار بوده و برای تعیین حجم نمونه با توجه به معلوم بودن حدود تعداد
جامعه آماری ،از فرمول حجم نمونه میانگین جامعه ی محـدود اسـتفاده شـده اسـت .بـا
استفاده از همان  32پرسشنامه اولیه واریانس مؤلفه ها بهدستآمـد .ازآنجاکـه هرقـدر
واریانس منظور شده بزرگ تر باشد حجم نمونه جهت بـرآورد میـانگین افـزایش یابـد؛
بیشترین واریانس مؤلفه ی به دست آمده به میزان  2/24به عنوان برآورد واریانس جامعه
منظور شد .تعداد نمونه به دست آمده با استفاده از این فرمول  244نفـر بـوده و تعـداد
پرسشنامه های حاصل آمده از توزیع اینترنتی در میان کارکنان  233عدد است (با توجه
به توضیحات فوق  32پرسشنامه جهت برآورد اولیه کنار گذاشته شد و  213پرسشنامه
مورد تجزیه وتحلیل واقع شد).
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الزم به ذکر است ازنظر زمانی این پژوهش از تیرماه سال  31تا بهمـن مـاه  31انجـام گرفتـه
است و بازه زمانی جمعآوری اطالعات میدانی این پژوهش مربوط به آبان ماه سال  1331است.
فرمول حجم نمونه

N z 2α σ 2x
2

) ε (N - 1) + (z 2α σ 2x
2

=n

2

جدول شماره :1تشریح مقادیر فرمول حجم نمونه

( = Nحجم جامعه) = 1222

( = αسطح خطا) = 2/21

σ
( = xبرآورد واریانس جامعه) = 2/24

( = εمیزان دقت) = 2/26

2

z
2

= (مقدار آماره 1/36 = )z

( = nاندازه نمونه) = 244

124

فصلنامۀ توسعۀ مدیریت پولی و بانکی ،سال سوم ،شمارۀ  ،7تابستان 4931

یافتههای پژوهش

• نتایج بهدستآمده از آمار توصیفی
جدول شماره  :2ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان به پرسشنامه
متغیر جمعیت شناختی
جنسیت

تحصیالت

گروه سنی

سابقه کار

نوع استخدام

گروهها

تعداد

درصد

مرد

211

33/3%

زن

3

1/2%

دیپلم

13

1/2%

فوقدیپلم

27

12/1%

لیسانس

133

13/1%

فوقلیسانس

76

23/1%

دکتری

4

1/6%

کمتر از  32سال

14

1/4%

 32تا  42سال

137

72/1%

 42تا  12سال

16

21/7%

بیشتر از  12سال

1

2/4%

کمتر از  1سال

13

1/2%

 1تا  12سال

13

22/1%

 12تا  11سال

112

42/6%

بیشتر از  11سال

32

31/3%

رسمی

123

43/6%

پیمانی

12

3/3%

قراردادی

122

46/1%
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• نتایج بهدستآمده از آمار استنباطی
• بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها ،از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف استفاده
می شود .در این آزمون برای بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنی بر اینکـه توزیـع
دادهها نرمال هستند در سطح اطمینان  %31سنجیده میشود .در صورت نرمال بودن دادهها
از آزمون های آمار پارامتریك و در غیر این صورت از آزمون ها آمار ناپارامتریـك اسـتفاده
میشود .دادهها در قالب فرضیههای زیر آزمون میشوند.
فرض صفر ( :)H0فراوانی دادهها از توزیع نرمال پیروی میکند.
فرض مقابل ( :)H1فراوانی دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکند.
جدول شماره  :3آزمون نرمالیتی دادهها
مقادیر

ساختار سازمانی

تفكر راهبردی

میانگین

2/36

2/37

آماره آزمون

2/314

2/242

سطح معنیداری

2/222

2/222

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشودسطح معنی داری به دست آمده برای تمـامی
متغیرها کمتر از  1درصد است ،بنابراین فرضیه مقابل ،یعنی نرمال نبـودن دادههـا پذیرفتـه
میشود .لذا ،با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها ،می توان از روش های آمـار ناپارامتریـك
برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده کرد.

• آزمون فرضیههای تحقیق
در این قسمت فرضیات تحقیق به کمك آزمونهای آماری مناسب آزمون شدهانـد .بـرای
آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .در تمامی آزمون هـای
اصلی و فرعی ،فرض صفر ( )H0بر عدم وجود رابطه ( )ρ = 0و فرض مقابـل ( )H1بـر وجـود
رابطه ( )ρ ≠ 0بین متغیر مستقل ساختار سازمانی (شامل :رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز) و متغیـر
وابسته (توسعهی تفکر راهبردی) داللت دارد که به شرح ذیل آورده میشود:
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فرض صفر ( :)H0بین ساختار سازمانی (شامل :رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز) و توسعه تفکر
راهبردی مدیران بانك انصار رابطه وجود ندارد (.)ρ = 0
فرض مقابل ( :)H1بین ساختار سازمانی (شامل :رسمیت ،پیچیـدگی ،تمرکـز) و توسـعه
تفکر راهبردی مدیران بانك انصار رابطه وجود دارد (.)ρ ≠ 0
تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون اسپیرمن بـین سـاختار
سازمانی (شامل :رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز) و متغیر وابسته (توسعه ی تفکر راهبردی) برابـر
با مقادیر منفی و با  -pمقدار (معنـی داری)  2/222کوچـك تـر از سـطح معنـی داری 2/21
هستند ،لذا در این سطح فرض یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و درنتیجـه بـین سـاختار
سازمانی (شامل :رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز) و توسعه تفکر راهبـردی مـدیران بانـك انصـار
رابطه معنیدار و معکوسی وجود دارد .جداول زیر مبین مقادیر حاصله است:
جدول شماره  :4آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین ساختار سازمانی
و توسعه تفکر راهبردی مدیران بانك انصار
توسعهی تفكر راهبردی

متغیر
اسپیرمن

آزمون

وجود رابطه
تعداد

ضریب همبستگی

معنی داری

213

-2/133

2/222

نوع رابطه

ساختار سازمانی
دارد

غیرمستقیم

جدول شماره  :1آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان رسمیت با توسعه تفکر
راهبردی مدیران بانك انصار
توسعهی تفكر راهبردی

متغیر
اسپیرمن

آزمون

وجود رابطه
تعداد

ضریب همبستگی

معنی داری

213

-2/124

2/222

نوع رابطه

میزان رسمیت
دارد

غیرمستقیم
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جدول شماره  :6آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان تمرکز و توسعه تفکر
راهبردی مدیران بانك انصار
توسعهی تفكر راهبردی

متغیر
اسپیرمن

آزمون

وجود رابطه
ساختار تمرکز

تعداد

ضریب همبستگی

معنی داری

213

-2/243

2/222

دارد

نوع رابطه
غیرمستقیم

جدول  :7آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین میزان پیچیدگی و توسعه تفکر راهبردی
مدیران بانك انصار
توسعهی تفكر راهبردی

متغیر
آزمون
ساختار پیچیدگی

اسپیرمن
تعداد

ضریب همبستگی

معنی داری

213

-2/131

2/222

وجود رابطه

نوع رابطه

دارد

غیرمستقیم

• آزمون فریدمن
در این پژوهش برای اولویتبندی سازهها و ابعاد آنها از آزمون فریـدمن اسـتفادهشـده
است که در جدول زیر نشان دادهشده است.
جدول شماره  :3اولویتبندی سازههای تحقیق به تفکیك ابعاد
سازه

میانگین رتبه سازه

ساختار سازمانی

4/13

توسعه تفكر راهبردی

4/16

ابعاد سازه

میانگین رتبه ابعاد سازه

رسمیت

1/23

پیچیدگی

4/77

تمرکز

3/31

خالقیت

4/16

تفکر سیستمی

4/23

چشمانداز

4/13
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• آزمون جانبی برای بررسی مجدد فرضیهها
در این پژوهش برای بررسی مجدد فرضیهها از نرم افـزار  AMOSاسـتفادهشـده اسـت.
پس از ترسیم مدل پژوهش ،روابط بین متغیرهای پنهان (که درواقع همان فرضیات پژوهش
است) موردبررسی قرار میگیرند .در این مورد ابتدا باید از شـاخصهـای بـرازش اطمینـان
حاصل شود و سپس روابط مفروض بین متغیرهای پنهان بررسی شود (قاسمی.)1332 ،

شکل شماره  :1مدل ساختاری پژوهش
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در ادامه شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش ارائهشده است.
جدول شماره  :3شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش
نام شاخص

مقدار قابلقبول

مقدار كسبشده

وضعیت

Chi-Square

Sig>0.05

2/263

قبول

GFI

GFI>0/9

2/331

قبول

AGFI

AGFI>0/8

2/313

قبول

RMR

RMR<0.08

2/212

قبول

TLI

0.90<TLI<1

2/377

قبول

NFI

0.90<NFI<1

2/331

قبول

CFI

0.90<CFI<1

2/336

قبول

RFI

0.90<RFI<1

2/367

قبول

IFI

0.90<IFI<1

2/336

قبول

CMIN/DF

مقدار کمتر از 5

3/334

قبول

RMSEA

RMSEA<0.08

2/272

تائید

با توجه به اینکه تمامی شاخصها موردقبول هستند پس برازش مدل تائید میشود.
در جدول شماره  12میزان ضرایت رگرسیونی که بیانگر میزان اثرگـذاری متغیرهـا بـر
یکدیگر است و معناداری این ضرایب بهطور خالصه آورده شده است.
جدول شماره  :12ضرایب رگرسیونی متغیرهای تحقیق (آزمون فرضیات)
فرضیه

تأثیر متغیر...

بر متغیر...

ضریب رگرسیونی

عدد معناداری

نتیجه

اصلی

ساختار سازمانی

توسعه تفکر راهبردی

-2/32

2/222

تائید

فرعی 8

میزان رسمیت

توسعه تفکر راهبردی

-2/33

2/222

تائید

فرعی 1

میزان تمرکز

توسعه تفکر راهبردی

-2/22

2/222

تائید

فرعی 7

میزان پیچیدگی

توسعه تفکر راهبردی

-2/47

2/222

تائید

بنابراین ،تمامی فرضیات مورد تائید قرار گرفتند.
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نتیجهگیری و پیشنهادات
همان طوری که در تجزیه وتحلیل داده ها مالحظـه شـد بـین سـاختار سـازمانی (شـامل:
رسمیت ،پیچیدگی ،تمرکز) با توسعه تفکر راهبردی مدیران بانك انصار رابطـه معنـی داری
وجود دارد و این رابطه نیز رابطه ی معکوسی می باشد .لذا به منظور توسعه ی تفکر راهبـردی،
میزان رسمیت و پیچیدگی و تمرکز را میبایست کاهش دهیم.

• پیشنهادت اجرایی
بهمنظور کاهش رسمیت در بانك انصار پیشنهادات اجرایی زیر ارائه میشود:
• با اجرای نظام پیشنهادات در بانك انصـار ،نقطـه نظـرات مـدیران ارشـد و سـایر
کارکنان در مورد وجود قوانین و مقررات زائد (البته بـه غیـراز قـوانین و مقـررات
بانك مرکزی که مشمول همه بانكها میشود) اخذ شود و در صورت وجود قوانین
و مقررات دست و پاگیر در خصوص اصالح آن ها و رسمیتزدایی باهدف اعطـای
آزادی عمل بیشتر در سطح مدیران ارشد اقدام شود .همچنین الزم به ذکر اسـت
در سطح کارکنان ،اعطای آزادی عمل بیشتر باید در چـارچوب دسـتورالعمل هـا و
آییننامهها باشد.
• به کارکنان آموزش های شغلی الزم داده شود و با اعزام آن ها به دوره های علمی و
تخصصی ،به درونی شدن اصول و استانداردهای مکتوب در کارکنان کمك شود.
• مدیران سـازمان صـرفاً بـه صـدور دسـتورالعمل هـا و بخـش نامـه هـای کلـی
اکتفا کننـد و از صـدور بخـش نامـه و دسـتورالعمل بـرای هـر مـورد جزئـی
خــودداری کننــد و بــا کــاهش میــزان دســتورالعمل هــا و بخــش نامــه هــای
مکتوب ،بـه کارکنـان در انجـام وظایفشـان آزادی عمـل بیشـتری داده شـود
و ارزیــابی عملکــرد کارکنــان بــر مبنــای نــوآوری و میــزان مهــارت در
برقراری ارتباط با همکاران و مشتریان قرار داده شود.
بهمنظور کاهش تمرکز در بانك انصار پیشنهادهای اجرایی زیر ارائه میشود:
• هر چه مکانیسم های تبادل اطالعات به نقاط تصمیم گیری بیشتر باشد ،عدم تمرکز
نیز بیشتر خواهد شد؛ بنـابراین پیشـنهاد مـی شـود بـا برقـراری سیسـتم مناسـب
مدیریت اطالعاتی در شرکت ،زمینه برای تبادل اطالعات به نقـاط تصـمیم گیـری
فراهم شود.
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• به مدیران میانی و عملیاتی ،اختیارات بیشتری در تعیین ،تنظیم و چگونگی مصرف
بودجه ،ارزیابی عملکرد ،استخدام و اخراج کارکنان ،اعطای پاداشهای مالی ،خریـد
مواد و تجهیزات برای واحد خود ،تنظیم برنامـههـا و پـروژههـای جدیـد و تعیـین
نحوهی انجام امور استثنایی و بیسابقه داده شود.
بهمنظور کاهش پیچیدگی در بانك انصار پیشنهادهای اجرایی زیر ارائه میشود:
• به منظور کاهش پیچیدگی ناشی از تفکیك عمودی توصیه می شـود سـطح هـای
سازمانی بانك انصار کاهش یابد؛ توسعه سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه و
رشد سریع سیستم های اطالعات رایانه ای ،منجر به مسطح شـدن سـاختارهای
سلسله مراتبی می شود .به کمك سیستم های نوین اطالعاتی ،شرکت های کداك
و اینتل به ترتیب سطح های سلسله مراتب سازمانی خود را از  13به  4و از 12
به  1تقلیل داده اند (خنیفر و دیگران . )1333 ،سیستم های اطالعاتی می توانند
با مسطح کردن سلسله مراتب و توسعه جریان اطالعات به صورت افقی و میان
وظیفه ای ،روش مدیریت سازمان را تغییر دهند .توسعه شبکه های رایانه ای در
سازمان ،موانع سنتی که بر سر راه جداسازی بخش های مختلف سازمان وجود
داشت را از میان برداشته و منجر به بهبود عملکـرد ،کـارایی بیشـتر ،کیفیـت
بهتر ،نوآوری و پاسخ گویی مناسب به مشتری شده است.
• به منـظور کاهـش پیچیـدگی ناشـی از تفکیـك افقی توصـیه مـی شود بامطالعه
جامع تشکیالت تفصـیلی و شـرح وظایف معـاونت ها ،مدیریت ها ،ادارات تابعه
و دفاتر سازمانی ،برخـی از واحـدهای سـازمانی ،بـا اهـداف و مأموریـت هـای
مشترك و موازی را در هم ادغام و نسبت به چابك سازی سـاختار سـازمانی
اقدام شود.
لذا:
سطوح باالی پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز ویژگی شکل های ماشینی ( مکانیکی) هستند.
شکل های ارگانیك نقطه مقابل شکل های ماشینی هستند .سازمان های ماشینی ،پیچیـده،
رسمی و متمرکز بوده درحـالی کـه سـازمان هـای ارگانیـك نسـبتاً سـاده ،غیررسـمی و
غیرمتمرکز هستند.
حال مسئله قابل تأمل این است که ساختار ارگانیـك بـا توجـه بـه خصوصـیات آن
شامل :افزایش خودگردانی کارکنان ،در دسترس بودن اطالعات ،مشارکت بیشتر افراد،
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تقویت ابداع و نوآوری ،فکرزایی ،تمایل به تغییر ،افزایش ارتباطات و تعامـل و گفتمـان
درون سازمانی ،باعث تطبیق بهتر سازمان با تغییر فزاینده محیط و توسعه افکار خالق و
کارآفرینانه و خروج از روتین بودن و روزمرگی و زمینه ساز تفکر استراتژیك خواهد شد.
در یك کالم خالصه ،بانك انصار به منظور توسعه تفکر راهبردی ،می بایسـت بـه سـمت
ساختارهای ارگانیك پیش رود.

• نتیجهگیری اولیه
با توجه بـه نتایج حاصل از تجزیه وتحلــیل (میـزان رسـمیت ،تمرکـز و پیچیـدگی
حاصله) و انـواع ساختـار شناسـی سـازمانی از دیــدگاه اســتیفن رابینــز (بـه کتـاب
رابینز" ،)1334( ،تئـوری سـازمان  -سـاختار و طـرح سـازمانی" ،صـفحات 342- 311
مراجعـه شـود) ،بانـك انصـار دارای ساختاربخشــی اســت .ساختـاربخشــی درواقـع
چیزی جز یك مجموعه از واحدهای مسـتقل کـه دارای سـاختار بوروکراسـی ماشـینی
هستند و فعالیت های آنان به وسیله دفاتر مرکزی هدایت می شود ،نیست (هیج و ایکـن،
 .)13367با نگاهی دقیق به ساختارهای بخشی ،نوعاً این واقعیت آشـکار مـی شـود کـه
بخش ها خود را نوعی شرکت به حساب می آورند که بوروکراسی ماشینی بر آن ها حاکم
است .بخش ها در گروه های وظیفه ای با تقسیم کار در سطح باال ،رسمیت زیـاد و اختیـار
متمرکز در دست مدیران هر بخش ،سازماندهی می شوند .در ساختاربخشـی ،واگـذاری
کامل اختیارات و مسئولیت ها به هر بخش وجود دارد لذا مسـئولیت پـذیری بـرای هـر
بخش ایجاد می شود .در ساختاربخشی استقالل و خودکفایی برای هر بخش وجـود دارد.
در این ساختار واحدهای مستقل تأثیر حداقلی بر کل سازمان دارند لـذا عملکـرد غیـر
اثربخش یـك واحـد تـأثیر انـدکی بـر دیگـر بخـش هـا دارد (الزم بـه ذکـر اسـت در
ساختاربخشی ،دوایر سازمان می توانند برحسب شـماره ،وظیفـه ،محصـول یـا خـدمات،
مشتری و یا بر اساس مناطق جغرافیایی و یا فرآیند ،بخش بندی شـوند) .حـال بـا ایـن
وصف ،آن چنان که پیش تر اشاره شد بانك انصار باید به منظور توسـعه تفکـر راهبـردی
مدیران از ساختار ماشینی کنونی خود به سمت ساختار ارگانیك پیش برود .از دیـدگاه
رابینز برترین ساختار ارگانیك ،ساختارهای ادهوکراسی است .در ادامـه در مـورد ایـن
ساختار توضیحاتی آمده است.
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• پیشنهاد اولیه
بانك انصار بایـد سـاختار ادهوکراتیـك را نهادینـه سـازد .سـاختارهای ادهوکراسـی دارای
ویژگی هایی از قبیل تفکیك افقی زیـاد ،تفکیـك عمـودی کـم ،رسـمیت کـم ،عـدم تمرکـز،
حساسیت و انعطافپذیری است.
تفکیك افقی بهاین علت در چنین ساختاری زیاد است که سازمانهای دارای این سـاختار
از کارکنانی بهره می گیرند که از تخصص و تجربه بسیار باالیی برخوردارنـد .چـون تفکیـك
عمودی با ایجاد سطوح متعدد مدیریتی مانع از انطباقپذیری سـازمان بـا محـیط مـیشـود،
بنابراین در این ساختار تفکیك عمودی کم است .همچنین در این نوع ساختار نیاز چندانی به
سرپرستی وجود ندارد زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از کارکنانش در وجود آن ها نهادینه شده
است .در ساختار ادهوکراسی به حرفهای گرایی تأکید می شود لذا این امـر بـا رسـمیسـازی
رابطه معکوس دارد .در چنین ساختاری قوانین و مقررات محدودی وجـود دارنـد .قـوانین و
مقررات موجود بسیار منعطف و نامدون هستند .خودِ انعطاف پذیری مستلزم این اسـت کـه
رسمی سازی صورت نگیرد .فقط درجاهایی که استاندارد کردن رفتار مدنظر است ،قوانین و
مقررات اثربخش هستند .الزم است بدانیم که در ادهوکراسی ،قدرت بدون توجه بـه پسـت
فرد در دست افراد زبده و خبره است (وبر.)1347 ،

• نتیجهگیری كلی
شما نمی توانید این موضوع بدیهی را نادیده بگیرید :بوروكراسـی در همـه جـا وجـود
دارد!
علی رغم انتقادات وارده بر بوروکراسی ،شما نمی توانید موضوعی را کـه بـدیهی و روشـن
است نادیده بگیریـد :بوروکراسـیهـا در هرجـایی وجـود دارنـد .اکثریـت قریـب بـهاتفـاق
سازمانهای بزرگ ،دارای ساختاری کامالً بوروکراتیك هستند و برای همه آنها بهجز تعداد
محدودی ،بوروکراسی ها کارآمدترین روش برای سازماندهی فعالیت هـا محسـوب مـی شـود
(هیج .)1965 ،ازجمله دالیلی که علی رغم پویا و متغیر بـودن محـیط بـر حفـظ بوروکراسـی
میتوان اشاره کرد عبارتاند از:
الف) کارآمدی بوروکراسی :اگر عوامل اقتضائی که ساختارهای غیر بوروکراتیك را برای
یك سازمان توجیه میکنند را کنار بگذارید ،به این نتیجه میرسید کـه بوروکراسـی ابـزاری
کارآمد در موارد مختلف است (رابینز .)1334 ،بـدون توجـه بـه فنـاوری ،محـیط و غیـره،
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بوروکراسی ها به علت تأکید بر مقوله تقسیم کار و درنتیجه کارایی و بهره وری حاصـل از آن
در دامنهی وسیعی از فعالیتهای سازمانیافته اثربخش هستند.
ب) اندازهی بزرگ سازمانها :سازمانهای موفق و پویا تمایل دارند در جهت سازمانی با
اندازه بزرگ رشد کنند و ما نیز به این مهم واقفیم که بوروکراسـی در سـازمان هـای دارای
اندازه بزرگ کارآمد است .سازمانهای کوچك دارای ساختارهای غیر بوروکراتیك باگذشت
زمان از بین مـیرونـد ،بـهعبـارتیدیگـر چنـین سـازمانهـایی مـیآینـد و مـیرونـد ،ولـی
بوروکراسی های بزرگ باقی می مانند .همچنین ممکن است انـدازه ی سـازمان ،معیـار غالـب
تعیین کننده باشد ،ازاین رو امکان دارد افـزایش در انـدازه علـت بوروکراسـی قلمـداد شـود
(رابینز.)1334 ،
ج) بوروکراسی کنترل را حفظ می کند :استانداردسازی زیاد ،ترجیحاً بـا تمرکـز قـدرت در
دست مدیران عالی ،کنترل را تسهیل می کند .بوروکراسی چنین امری را به طور واضـح محقـق
می سازد .ازاین رو می توان از دیدگاه قـدرت-کنتـرل بوروکراسـی را نسـبت بـه سـایر اشـکال
ساختاری ترجیح داد ،زیرا بوروکراسی برای حفظ کنترل در سازمانهای بزرگ از سـازوکارهای
اثربخش تری برخوردار است .در تائید این ادعا مشاهده میشود که میزان متوسطی از تکـراری
بودن فعالیتها در همه سازمانها وجود دارد (کونتز .)1366 ،چون فناوریها انتخاب میشـود،
منطقی است چنین نتیجهگیری شود که صاحبان قدرت در سـازمان ،فنـاوریهـایی را انتخـاب
کنند که کنترل آن هـا بـر سـازمان حفـظ شـده و افـزون شـود .زمـانی کـه چنـین عناصـری
دستبهدست هم میدهند ،ما را بهسوی نوعی بوروکراسی رهنمون میسازند.
آنچه از مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت این است که بوروکراسی شکل ساختاری حاکم
در جامعه ما است و برتری خود را نسبت به سایر اشکال ساختاری به اثبات رسانیده اسـت؛
زیرا کارکردهای آن با انواع فناوریها و محیطهایی که بیشتر سازمانهـا بـا آن مواجـهانـد،
سازگاری دارد .همچنین با ابقای کنترل در دست مدیران ،مطابقت دارد.
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• پیشنهاد كلی
حال آیا شما نوعی تفاوت کلی بین نتیجه گیری های حاصل از بوروکراسی و مطلب فوق و
توصیه به ارتقای سازمان بهسوی ادهوکراسی نمیبینید؟ هـردوی مطالـب ذکرشـده صـحیح
هستند و متناقض هم نیستند .در حقیقت ساختار ادهوکراسی در کنار سـاختار بوروکراتیـك
مورداستفاده قرار می گیرد .ادهوکراسی به عنوان نوعی سـاختار الحـاقی در کنـار بوروکراسـی
شکل گرفته است .وقتی بقای سازمان مدنظر است و شرایط ایجـاب مـی کنـد ،سـازمانهـای
بوروکراتیك نسبت به تغییر سریعاً واکنش نشان می دهند که یکی از این واکنش ها این است
که از یك طرح ساختاری ادهوکراتیك به عنوان طرح ساختاری جانبی برای ایجاد خالقیت و
انعطافپذیری بهره میگیرد.
درواقع ساختار بهینه و پیشنهادی برای بانك انصار ،ساختاری مرکب از الگوی مکانیکی و
الگوی ارگـانیکی (الگـوی پیونـدی) اسـت .اسـتفاده از هـر دو الگـوی مکـانیکی و ارگـانیکی
ازآن جهت مفید است که ازیكطرف ساختار ارگانیکی موجب واکنش به موقـع بـه تحـوالت
محیطی از طریق اخذ تصمیمات به موقع و صحیح شـده و بسـتری بـرای رشـد مشـارکت و
خالقیت و نوآوری که بقای سازمان درگرو آن هاست ،ایجاد می کند و می توان نتیجـه گیـری
کرد که ساختار ارگانیك اثربخشی سازمان را افزایش می دهـد .از طـرف دیگـر سـازمان هـا
نیازمند سطح قابل قبولی از کارایی هستند و به همـین منظـور بانـك انصـار بایـد از طریـق
ساختار مکانیکی ،فرآیند تولید خدمات و ارائه سرویس های داخلی را طوری تنظیم کنند کـه
به حداکثر کارایی دست یابند .به عنوان مثال در بین کارکنان صندوق دار و یـا متصـدی کـه
مشاغل ،غالباً ساده و تکراری است الگوی مکانیکی مطلوب خواهد بـود درحـالیکـه در بـین
کارکنان بخش بازاریابی و تبلیغات که مشاغل حرفه ای است و نیاز به آزادی عمل و ابتکـار
دارد الگوی ارگانیکی مناسب است.
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