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تاریخ دریافت 1066/65/60 :تاریخ پذیرش1066/60/10 :

چكيده
ضرورت کاهش اتالف منابع ،پاسخگويي سريع به تغييرات تقاضا ،واکنش به رويدادهاي ناگهاني و
دغدغه در خصوص مسائل زيستمحيطي ،مفاهيمي را نظير ناب ،چابک ،تابآور و سبز را معرفي نموده
است .زنجيرههاي تامين تالش ميکنند تا ترکيب مفاهيم را (رويکرد الرج) به منظور بهبود عملکرد ،کسب
مزيت رقابتي ،پاسخگويي به نيازهاي ذينفعان و پايداري به کار گيرند .بررسيها نشان ميدهد پژوهشهاي
پيشين با نگاه مديريت صنعتي به ترکيب رويکردها پرداخته اند .حال آن که کنار هم قرار گيري چهار
رويکرد که از جهات مختلف با يکديگر داراي وجوه افتراقي متعدد هستند ،مستلزم توجه به پيچيدگيها و
ايجاد الگويي مبتني بر وجوه متعدد وکثرت گرايي سازمان ميباشد .بدين منظور در قالب پژوهشي آميخته ،با
 01نفر از خبرگان مصاحبه و مدل با استفاده از روش تحليل تم ،تدوين و در نمونه آماري ( 480نفر) از
کارکنان بانک کشاورزي با استفاده از مدل معادالت ساختاري بررسي شد .الگوي پياده سازي رويکرد الرج
در صنعت بانکداري ايران متشکل از ابعاد فردي ،سازماني و محيطي ميباشد .بعد فردي شامل خالقيت و
انعطاف پذيري ،بعد سازماني شامل جداسازي و ارزش گذاري اهداف ،مرتبط سازي و بهبود برهم کنش
اهداف ،فرايند محوري ،سياستهاي چندگانه فرايندي/واحدي ،ساختارها و رويههاي منعطف ،شبکه سازي،
شناسايي نقاط و عملکردهاي اهرمي و حمايت مديران از تنوع فرهنگي ،فضاي نقد و تغيير و بعد محيطي
شامل اعتماد و مشارکت جامعه در طرحهاي بانک ،عملکرد زنجيره تامين خدمات بانکي ،انتظارات
سهامداران از بانک و قوانين و مقررات ناظر بر عملکرد بانک ميباشد.
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اينچنين مزيت رقابتي هستند (دو روساريو کابريتا02و

مقدمه
در سالهاي اخير تغييراتي نظير جهاني شدن کسب

همکاران .)1102 ،آزودو و همکاران ( ،)1100تاثير

و کار ،توسعه تکنولوژيکي ،کاهش چرخه عمر

مديريت زنجيره تامين ناب ،چابک ،تاب آور و سبز را

محصوالت و رقابت تهاجمي ،سطح باالي تغييرات و

بر عملکرد عملياتي ،عملکرد اقتصادي و عملکرد

عدم قطعيت را براي سازمانها به دنبال داشته است.

محيطي ،مورد بررسي قرار داده اند .در اين راستا

کابو و کليکا )1102( 0به اين نتيجه رسيدند که

محققان يکپارچگي و تلفيق مفاهيم ناب ،سبز ،تابآور

سازمانها بايد پيوسته شايستگيهايي که با تغييرات

و چابک را در مديريت زنجيره تامين مطرح نموده اند

محيط مطابقت دارند ،ايجاد کنند تا بتوانند به صورت

(کابرال و همکاران .)1100 ،اين ترکيب و هم افزايي

پايدار داراي مزيت رقابتي باشند .بر اين اساس

در حالي است که رويکردهاي فوق در برخي جهات

مفاهيمي همچون ناب1؛ با هدف کاهش ضايعات و

داراي شباهت و در برخي جهات داراي تفاوت و

اتالف منابع (هاردکوپف 4وهمکاران1110 ،؛ واواک0و

ناهمگرايي هستند (زنجير چي و محمدي.)1107،
07
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همکاران ،)1111 ،چابک5؛ با هدف ايجاد توانايي

کاسترو

پاسخگويي سريع به تغييرات تقاضا (عبدالرئوف 2و

براي پياده سازي اقدامات سبز معرفي کرده است.

همکاران1110 ،؛ آروکودار ،)1110 ،7تابآور8؛ با

کاروالهو و همکاران ( )1100بر اقدامات ناب و سبز

هدف ارتقا سطح توانمندي در مقابل تهديدات و

به عنوان اقدامات اشتراک هم افزاي مديريت عمليات و

و

محيط تاکيد کرده اند .آنها همچنين به هم افزايي

همکاران )1111،و سبز01؛ با هدف حفظ محيط زيست

رويکردهاي چابک و تاب آور اشاره ميکنند .آنها

و جلوگيري از تخريب آن (کري )1110،00معرفي شده

درجه انعطاف پذيري ،سرعت ،پاسخگويي ،توانايي،

و کسب کارها بايد براي حيات ،موفقيت و رقابت

شفافيت و همکاري را در زمره شباهتهاي اين دو

پذيري اين رويکردها را برگزينند (ملکي 01و همکاران،

رويکرد مطرح ساخته اند؛ و تاثير اين هم افزايي را بر

 .)1100تحقيقات سالهاي اخير نشان داده است هر

رفتار زنجيره تامين نشان داده اند .در خصوص

يک از رويکردها ناب ،چابک ،تاب آور و سبز ،به ارائه

تفاوتها نيز از يک سو ،ناب به دنبال آن است که

راه حلهايي براي پاسخ به بازار ميپردازند ،اما تمامي

محصوالت طوري طراحي شوند که اتالف حداقل شود

راه حلهاي مورد نياز براي هر محيط را فراهم نمي

و ارزش افزوده براي مشتري افزايش يابد .از سوي

کنند .بنابراين راه حلهاي ترکيبي در خط مقدم تالش

ديگر ،چابک به دنبال آن است که محصول بايد

و مبارزه براي کسب مزيت رقابتي قرار ميگيرند

پاسخگوتر به مشتري باشد .تاب آوري و سبز بودن نيز

(آزودو 04و همکاران .)1100،به کارگيري ترکيب اين

به جاي تمرکز مستقيم بر مشتري و موضوعات توليد،

رويکردها تحت عنوان الرج 00براي زنجيرههاي تامين،

بيشتر بر عوامل خارجي و محيط تمرکز دارند

رويدادهاي

غير

قابل

کنترل

(کين

جيا

9

( )1100ناب بودن را به عنوان کاتاليستي

موجب ميشود از مزاياي يکايک رويکردها بهره جسته

(جعفرنژاد و همکاران .)1105،از اهداف اصلي رويکرد

05

ناب ،رساندن سطح موجودي نزديك به صفر اسـت.

و همکاران .)1101 ،نظريات محققان در خصوص

درحـاليكـه در يـك مديريت زنجيرة تأمين چابك يـا

داشتن يک مزيت رقابتي غيرقابل تقليد از سوي رقبا،

تـاب آور ،بايـد موجـودي كـافي بـراي واكـنش بـه

که بتواند همزمان به نيازهاي طيف وسيعي از ذينفعان

تقاضاها ،اختالالت و شرايط پيش بيني نشده در

پاسخ دهد ،نشان داده که زنجيرهها ناچار به داشتن

زنجيره وجود داشته باشد (كاروالهو و همکاران.)1100،

و همزمان کاستيهاي آنها نيز پوشانده شود (کابرال
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داشتن مازاد ظرفيت نيز يكي از ويژگيهاي اساسي

به منظور پاسخ گويي به ذينفعان و مديريت ريسکهاي

رويكردهاي چابك و تاب آوري است ،درحاليكه

مترتب بر فعاليت بانک ها ،بيش از پيش ،مهم و

رويكردهاي ناب و سبز ميكوشند تا مـازاد ظرفيـت را

ضروري ساخته است .به عالوه ،طي بررسي ادبيات

كـاهش دهنـد (كاروالهو و همکاران .)1100،بررسيها

پژوهش -تا آنجا که توسط محقق امکانپذير بوده -

نشان ميدهد پژوهشهاي پيشين با نگاه مديريت

مطالعهاي که به بررسي الگوي پياده سازي رويکرد

صنعتي و مديريت توليد و مبتني بر تفکر ماشيني به

الرج در سازمان بپردازد ،يافت نشد .از اين رو انجام

ترکيب رويکردها پرداخته اند .حال آن که کنار هم قرار

اين پژوهش به منظور کمک به گسترش ادبيات

گيري چهار رويکرد ناب ،چابک ،تاب آور و سبز که از

مديريت نيز ضروري به نظر ميرسد.

جهات مختلف با يکديگر داراي وجوه افتراقي متعدد

رويکرد ناب به مفهوم ايجاد يک جريان ارزش از

هستند ،مستلزم توجه به شرايط بي نظمي و پيچيدگيها

طريق حذف کليه اتالفها اعم از زمان ،موجودي يا

و ايجاد الگو و پلتفرمي مبتني بر وجوه متعدد ،کثرت

هزينههاي غير ضروري است (ويکراماسينق و

گرايي ،رويکرد کوانتومي و تفکري فراتر از نگاه

ويکراماسينق ،)1107 ،رويکردي که از طريق آن

ماشيني به سازمان ميباشد .ضرورت طرح مسئله

ميتوان با صرف کمترين منابع ،بيشترين کار را به

پژوهش ،مبتني بر دو عامل بنا نهاده شده است؛)0

انجام رساند (ماير

طراحي و تدوين مدلي کاربردي در صنعت بانکداري

ذينفعان مختلف ارزش آفريني نمود (اسچولر و

بر اساس شرايط فعلي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي

جکسون .)1100 ،09شاه و وارد )1114( 11رويکرد ناب

ايران و  )1ارائه نوآوري در جهت گسترش ادبيات

را مجموعه اقداماتي ميدانند که به طور هميارانه براي

پژوهش در حوزه مديريت سازمان ها .توسعه بازارهاي

ايجاد سيستم موفق و با کيفيتي که منطبق با تقاضاي

مالي و بانکي يکي از کليدهاي دستيابي به رشد

مشتري و با کمترين ضايعات ،محصوالت و خدمات

اقتصادي است (حسينينژاد و محسني .)1107 ،از يک

نهايي را توليد ميکند ،انجام ميشود.

سو صنعت بانکداري کشور در سالهاي اخير در

رويکرد چابک به معناي توانـايي پاسـخگويي و

معرض تهديدات و آسيبهاي ناشي از تحريمها

واكـنش سـريع و موفقيـت آميـز بـه تغييـرات محيطي

(ابراهيمي و صفري ،)1101 ،فضاي رقابتي (ابراهيمي و

است (نيک پور و سالجقه .)1101،بنياد و پايه چابکي

صفري ،)1101،بهروز بودن و بکارگيري فناوريهاي

از سرعت ،انعطاف پذيري ،نوآوري ،پيش واکنشي،

نوظهور (خديور و سالمي )1107،و ارتقاي سطح

کيفيت و قابليت سوددهي سرچشمه ميگيرد (درويش

مسئوليتپذيري اجتماعي (عزيزي و همکاران)1108 ،

متولي و همکاران .)1111،تعاريف ارائه شده از

قرار دارد ،که اين چالشها لزوم توجه همزمان به

چابکي ،سازمان را پويا ،موقعيت گرا ،تغييرپذير و رشد

رويکردهاي مديريتي و عملياتي نظير توانايي ارتقا

محور تجسم کردهاند (خدامي و همکاران .)1101،چرا

توانمندي بانکها در واکنش به تهديدات و رويدادهاي

که سازمانها به منظور رقابت در بازار پوياي جهاني
10

غير قابل کنترل (تاب آوري) ،کاهش هزينهها و

(ژو

فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده در فرايندهاي عملياتي

برداري از تغييرات و کسب مزاياي تغييرات در چنين

بانکها (ناب بودن) ،توانايي پاسخگويي سريع بانکها

محيطي،

و

به تغييرات تقاضاي مشتريان (چابکي) و همچنين

ژانگ.)0999،11

اثرات فعاليت بانکها بر محيط زيست (سبز بودن) را

و همکاران،)1108 ،پاسخ به تغييرات ،بهره
نيازمند

چابکي

هستند

(شريفي
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و همکاران .)1108 ،و براي
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رويکرد تاب آور ،ظرفيت افراد و سيستمها به

مصاحبه نيمه ساختار يافته و پرسشنامه ميباشد .در

گونهاي است تا روابط کارکردي سازمان را با وجود

بخش کيفي و براي انتخاب مصاحبه شوندگان از روش

آشفتگيها حفظ نموده و عملکرد آن را تسهيل نمايد

نمونه گيري غير احتمالي هدفمند استفاده شده است.

(رز .)1119،14تحمل شوکها و سازگاري ،توانايي

در نمونهگيري غيراحتمالي ،انتخاب نمونه براساس

بازگشت به حالت اول ،حفظ عامليت در طول زمان و

قوانين احتماالت صورت نگرفته و به مدد قضاوت

پايداري در شرايط بحراني و بقا ،از مولفههاي مبين

انساني حاصل ميشود .در نمونه گيري هدفمند شرکت

تابآوري هستند (ويلکينسون10و همکاران1102 ،؛

کنندهها توسط پژوهشگر دست چين ميشوند؛ چرا که

و همکاران .)1100،تحقيقاتحاکي از

به صورت مشخص داراي ويژگي و يا پديده مورد نظر

موفقيت سازمانهايي است که دائما ظرفيت سازگاري

هستند و يا غني از اطالعات در مورد خاصي هستند.

خود را بهبود بخشيدهاند (مک آسلن.)1101 ،12

اين روش بيشتر زماني استفاده ميشود که نياز به

ايجادچنين ظرفيتي در سازمان ،متکي بر وجود منابع

نمونههاي خبره ميباشد (بوسول و کنون .)1101،44با

ساختاري ،شناختي ،ارتباطي و عاطفي است (ريچنر و

توجه به اهميت اشباع نظري در مطالعات کيفي و تاثير

سودرگرن.)1118 ،17

آن بر تعداد مصاحبه شوندگان ،از آن جايي که در

والکليت

15
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رويکرد سبز ،رويکردي است که در آن سازمان در

پژوهش حاضر ،پس از مصاحبه ي يازدهم ،مفهوم

راستاي مسئوليتهاي اجتماعي خود (جابور)1100 ،18

جديدي به مفاهيم شناسايي شده اضافه نشد ،لذا با01

مأموريتها ،اهداف و وظايفش را به نحوي محقق

نفر از خبرگان حوزه مديريت منابع انساني سيستم

ميسازد تا ضمن تامين نيازهاي امروز افراد و سازمان-

بانکي و همچنين دانشگاهي (اساتيد) مصاحبه شد.

ها ،نيازهاي آيندگان از منابع محدود ،مخدوش نشود

براي بررسي روايي و به منظور اطمينان پژوهشگران از

(سنوبر و فرزند .)1102،19اين امر مستلزم به کارگيري

تحليل و طبقه بندي صحيح از داده ها ،از روش بررسي

مؤثر منابع مادي و انساني با هدف ايجاد مقبوليت

اعضا استفاده شد .در روش بررسي اعضا ،پس از

اجتماعي و حفظ محيط زيست (مديريت سبز) است

استخراج تم ها ،نظر مشارکت کنندگان در خصوص

(سودن.)1100 ،41فعاليتهاي سبز ،مزايايي را در

ميزان مقبوليت و تاييد نتايج به دست آمده از تحليل

سطوح فردي ،سازماني و محيطي به دنبال دارد (فرخي

تم ،اخذ و اطمينان پذيري نتايج از طريق کنترل اعضا

و همکاران1107،؛ گوسوامي و راجان1105 ،40؛

افزايش مييابد (تدلي و تشکري .)1119،40براي

واگنر.)1104 ،41

بررسي پايايي نيز از روش بازآزمايي استفاده شد .در

روش شناسي پژوهش
اين پژوهش براساس هدف ،توسعهاي و کاربردي،

اين روش متون در دو مرحله کدگذاري ميشوند.
هولستي
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( )0929فرمولي را براي تعيين پايايي

دادههاي اسمي بر حسب «درصد توافق مشاهدهشده»

بر اساس ماهيت و روش ،توصيفي پيمايشي و بر

ارائه کرده است:

اساس نوع دادهها ،آميخته است .قلمرو زماني پژوهش،

فرمول:0

سالهاي 0497و0498و قلمرو مکاني آن بانک
کشاورزي است .روش گردآوري اطالعات در
خصوص ادبيات پژوهش ،کتابخانهاي و روش
جمعآوري دادهها ،بهصورت ميداني و از طريق

= درصد پايايي بازآزمون
( *011تعداد کل کدها( /تعداد توافقات* ))1

الگوي پياده سازي رويکرد الرج در صنعت بانکداري ايران13 / ...

لذا براي انجام روش بازآزمايي ،شش مصاحبه

به منظور سنجش کمي مدل ،پرسشنامهاي مشتمل

انتخاب شد و هرکدام از آنها دو بار در فاصله زماني

بر  10سئوال مبتني بر نظرات اساتيد و خبرگان در

پانزده روز ،کدگذاري شدند .تعداد کل کدها ،در فاصله

طيف پنج گزينهاي ليکرت تدوين و با توجه به تعداد

ي زماني  ۵۱روزه ،برابر  ،۴۳۲تعداد کل توافقات بين

کارکنان بانک کشاورزي ( 08451نفر) و همچنين عدم

کدها در اين دو زمان ،برابر  90است .بر اين اساس،

تفاوت در خصوص شخص پاسخدهنده ،تعداد نمونهها

پايايي باز آزمون مصاحبه ها ،برابر  78درصد بوده و

در حالت نمونهگيري تصادفي ساده (جدول مورگان)

با توجه به اينکه از حداقل قابل قبول ( 21درصد)

 480نفر تعيين گرديد .به منظور تحليل نتايج ،از
42

بيشتر است ،لذا پايايي کدگذاريها مورد تاييد قرار

مدلسازي معادالت ساختاري

ميگيرد .به منظور تحليل مصاحبهها نيز از روش

47

مربعات جزئي به وسيلهي نرم

تحليل تم استفاده شد .فرايند تحليل دادهها به روش

استفاده شده است .مدل يابي معادالت ساختاري يک

مذکور ،عبارتست از:

تكنيک تحليل چند متغيري بسيار كلي و نيرومند از

 )0آشنايي با داده ها :متن مصاحبهها به صورت متني پياده

خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق تر بسط

سازي و آشنايي اوليه نسبت به آنهاحاصل شد.
احصا شد.
 )4جستجوي تم ها :بر اساس کدهاي اوليه و بازبيني آن
ها 70 ،تم استخراج شد.
 )0بازبيني تم ها :مجموع تمهاي شناسايي شده در مرحله
قبل بررسي ،بازبيني و تاييد قرار گرفت.

افزارSmart PLS 3

"مدل خطي كلي" است كه به پژوهشگر امكان ميدهد
مجموعهاي از معادالت رگرسيون را بگونه همزمان
مورد آزمون قرار دهد .مدل سازي معادالت ساختاري
داراي دو نوع است كه يكي حالت پارامتريك و يكي
حالت ناپارامتريك دارد .نوع پارامتريك كواريانس
محور

48

است و نوع ناپارامتريك واريانس محور
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 )5تعريف و نام گذاري تم ها :مجموع تمهاي نهايي

است .در اين راستا و به منظور بررسي نرمال بودن

شناسايي شده در قالب  4تم اصلي و  00تم فرعي

دادهها به منظور انتخاب روش مناسب ،از آزمون

دسته بندي و نام گذاري شد.

کولموگروف-اسميرنوف استفاده شد.

 )2تهيه گزارش :مفاهيم و تمها بر اساس دريافت
پژوهشگر تشريح و گزارش شد.

جدول :0نمونه کدگذاري اوليه وشکل گيري مفهوم از کدهاي اوليه تحقيق
متن مصاحبه

کدگذاري
اوليه

بانکها در زنجيرهاي از خدمات قرار گرفته اند ،که هم بر آن تاثير ميگذارند و هم از آن

استفاده از

تاثير ميگيرند .لذا ميتوانند از پتانسيلهاي شبکه بانکي به منظور تحقق اهداف چند گانه

پتانسيلهاي

خود مبتني بر ناب ،چابک ،تاب آور و سبز استفاده نمايند .صنعت بانکداري در حال

موجود در

تعامل مستمر با ذينفعان داخلي اعم از افراد و واحدها و ذينفعان خارجي اعم از دولت،

خصوص

بانک مرکزي ،تامين کننده خدمات باال دستي و ...است.

رويکردها

کارکنان بايد به جاي وابستگي به کنترل متمرکز ،خودشان بتواند خود را تحت شرايط
کنترل و عمليات را اصالح کنند .يک کارمند شعبه در لحظه بايد تصميم بگيرد که چگونه
عمل کند که هم هزينهها و اتالف منابع کمتر شود ،هم رضايت مشتري جلب شود و...

منبع :يافتههاي پژوهشگران

شکل گيري تمها از کد اوليه

کنترل غير متمرکز
و خود کنترلي
کارکنان

شبکه سازي
عملکرد اجزاي زنجيره تامين
تمايل بانکهاي ديگر به
شبکه سازي
خود کنترلي
خود نظمي
خودسازماندهي
ابتکار و خالقيت

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

 )1ايجاد کدهاي اوليه :کد گذاري اوليه انجام و  004کد

با رويکرد حداقل

 / 80امير عباچی ـ مجتبی طبری ـ تورج مجيبی

جدول :1نتايج آزمون کولمو اسميرنف
کولموگروف اسميرنف

متغيرهاي تحقيق

نتيجه

آماره

سطح معناداري

فردي

16027

1611

غير نرمال

سازماني

16017

1611

غير نرمال

محيطي

16051

1611

غير نرمال

مجموع ابعاد

16198

1611

غير نرمال

منبع :يافتههاي پژوهشگران

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

همانطور که در جدول فوق مشخص است ،سطح

ارتباطات خطي ميان متغيرها مورد استفاده قرار گرفت.

معناداري همه متغيرها كمتر از سطح خطاي 1/15

بر اساس نتايج حاصله ،سطح معناداري آزمون در

بدست آمده است .لذا اينگونه استنباط ميشود که

تمامي موارد کمتر از  1/15بدست آمده و نشان ميدهد

توزيع دادههاي همه متغيرها غير نرمال ميباشد .لذا

بين تمامي متغيرها رابطه معناداري وجود دارد .در

ميتوان از  PLS-SEMبراي سنجش استفاده نمود.

جدول 4برازش مدل اندازه گيري با استفاده از

همچنين از ضريب همبستگي اسپيرمن به منظور ميزان

شاخصهاي مختلف نشان داده شده است:

جدول :4نتايج برازش مدل اندازه گيري
نام آزمون

هدف آزمون

حدود مطلوب

نتيجه

آزمون پايايي

تعيين ميزان انسجام

باالتر از 167

براي تمامي سازههاي

(آلفاي کرونباخ)

وهمساني دروني مدل

پژوهش مورد قبول ميباشد.

آزمون پايايي

تعيين ميزان انسجام

تحقيقات اكتشافي بين 162تا 167

براي تمامي سازههاي پژوهش

(ضريب پايايي ترکيبي)CR

وهمساني دروني مدل

تحقيقات پيشرفته تر بين 167تا 169

مورد قبول ميباشد.

روايي همگرا

تعيين ميزان اعتبار

مقدار آماره  tبين دو متغير

معناداري روابط بين گويهها و

(آزمون همگن بودن و معناداري

سنجش سازهها توسط

باالتر از قدر مطلق  0692و

متغيرهاي متناظرشان تاييد ميشود.

بارهاي عاملي)

گويهها و تشريح تغيير

سطح معناداري کمتر از 1615

با توجه به مقدار بار عاملي

يک گويه به وسيله

باشد.

استاندارد شده براي تمامي سواالت

يک متغير مکنون

همچنين بارهاي عاملي بزرگتر

پرسشنامه ،نياز به حذف گويهاي در

از  160باشد.

مدل احساس نمي شود.

روايي همگرا

تعيين ميانگين واريانس

 )165( AVEبه معناي آن است كه

براي تمامي متغيرها چنين

(آزمون ميانگين واريانس استخراجي

مشترک سازهها با

سازه موردنظر حدود  51درصد و

شرايطي وجود دارد.

( (AVEو مقايسه آن با ضريب پايايي

نشانگرهايشان نسبت به

يا بيشتر واريانسهاي نشانگر خود

ترکيبي))CR

اشتراک آنها با سازههاي

را تبيين

ديگر

ميكند..همچنين CR>AVEباشد.

روايي واگرا

مکمل روايي همگرا و

مقدار جذر AVEمتغيرهاي

براي تمامي متغيرها مورد

(آزمون فورنل و الکر)

تعيين ميزان تعامل

مکنون از مقدار همبستگي ميان

قبول ميباشد.

متغيرهاي مکنون با

آنها که در خانههاي زيرين و چپ

سواالت خود در مقايسه

قطر اصلي ،بيشتر باشد.

با سازههاي ديگر

منبع :يافتههاي پژوهشگران

الگوي پياده سازي رويکرد الرج در صنعت بانکداري ايران18 / ...

نتايج و تحليل يافتههاي پژوهش
نتايج حاصل از تحليل تم مصاحبه با خبرگان در خصوص الگوي پياده سازي رويکرد الرج در صنعت
بانکداري ايران ،به شرح جدول  0ميباشد.
جدول  :0تمهاي استخراجي در خصوص الگوي پياده سازي رويکرد الرج در صنعت بانکداري
سطوح (تم هاياصلي)
فردي

سازماني

 خالقيت
 انعطاف پذيري
 جداسازي و ارزش گذاري اهداف
 مرتبط سازي و بهبود برهم کنش اهداف
 فرايند محوري
 سياستهاي چندگانه فرايندي/واحدي
 ساختارها و رويههاي منعطف
 شبکه سازي
 شناسايي نقاط و عملکردهاي اهرمي
 حمايت مديران از تنوع فرهنگي ،فضاي نقد و تغيير
 اعتماد و مشارکت جامعه در طرحهاي بانک
 عملکرد زنجيره تامين خدمات بانکي
 انتظارات سهامداران از بانک
 قوانين و مقررات ناظر بر عملکرد بانک

منبع :يافتههاي پژوهشگران
خالقیت
انعطاف پذیری
جداسازی

فردی

مرتبط سازی
فرایند محوری
سیاست هایچندگانه

پیاده سازی

ساختارورویههایمنعطف

سازمانی

رویکرد الرج

شبکه سازی
نقاط اهرمی
حمایت مدیران

محیطی

اعتماد و مشارکت جامعه
عملکرد زنجیره تامین
انتظارات سهامداران
قوانین و مقررات ناظر

شکل  :0الگوي پياده سازي رويکرد الرج در صنعت بانکداري ايران

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

محيطي

مفاهيم (تمهاي فرعي)

 / 82امير عباچی ـ مجتبی طبری ـ تورج مجيبی

شکل 1مدل پژوهش با ضرايب استاندارد شده بارعاملي ،و جدول 5ضرايب مسير (بتا) و معناداري آن (مقادير
 )valueدر مدل ساختاري را نشان ميدهد.

سال دوازدهم /شماره بيست و هفتم /پائيز 1400

شکل :1مدل پژوهش با ضرايب مسير استاندارد شده

t-

الگوي پياده سازي رويکرد الرج در صنعت بانکداري ايران18 / ...

جدول :5ضرايب مسير (بتا) و معناداري آن (مقادير )t-value
سازه مستقل

سازههاي وابسته

ضريب مسير ( )

مقدار

t

سطح معناداري

عوامل پياده سازي

فردي

16810

49601

1/11

عوامل پياده سازي

سازماني

16971

404644

1/11

عوامل پياده سازي

محيطي

16781

44642

1/11

منبع :يافتههاي پژوهشگران
با توجه به نتايج جدول فوق مقادير  tمحاسبه شده
بين تمامي متغيرها بزرگتر از  0/92بوده و سطح
معناداري تمامي روابط نيز کمتر از  1615بدست آمده
است .لذا در سطح  95درصد تمامي روابط موجود در

 06۳6بدست آمد كه با توجه به دستهبندي مذکور نشان
از برازش قوي مدل كلي تحقيق است.
بحث و نتيجه گيري

سازههاي سازماني ،عوامل فردي و عوامل محيطي

کارگيري ترکيب رويکردهاي ناب ،چابک ،تاب آور و

داراي بيشترين مقادير ميباشند .بر اساس نتايج حاصله،

سبز تحت عنوان الرج در مديريت زنجيرههاي تامين

در ميان سازههاي فردي ،انعطاف پذيري ،در ميان

مورد توجه محققان واقع شده است ،مطالعات ،عمدتا

سازههاي سازماني ،فرايند محوري و در ميان سازههاي

از ديدگاه مديريت صنعتي و توليد به اين مفهوم

محيطي ،اعتماد و مشارکت جامعه در طرحهاي بانک،

نگريسته اند .لذا در اين پژوهش الگويي به منظور پياده

داراي بيشترين بارهاي عاملي بوده اند.

سازي رويکرد الرج در صنعت بانکداري ايران متشکل

پس از ارزيابي مدلهاي انـدازه گيـري و سـاختاري

از ابعاد فردي ،سازماني و محيطي ارائه شده است .در

بايد مدل کلي نيز مورد بررسي قـرار گيـرد .بـراي ايـن

بعد فردي ،با توجه به اين که کارکنان در مواجهه با

منظور تننهاوس و همكاران )۴00۲( 01شاخص

GOF00

رويکردهاي ناب ،چابک ،تاب آور و سبز ،با

را معرفي نموده اند .اين شـاخص از ميـانگين هندسـي

مجموعهاي از واقعيتهاي چندگانه و بعضا متضاد

اشتراکها و ضريب تعيين بدست ميآيـد .هرچـه ايـن

مواجه اند ،لذا خالقيت افراد در سطوح مختلف نقش

شاخص به يک نزديکتر شود نشان از قدرت و کيفيـت

اساسي در تصميمات و عملکرد دارد .سلطاني و

باالي مدل دارد.

همکاران ( )1111بر اهميت خالقيت و کارهاي

جدول  :2نتايج برازش کلي مدل با معيار

GOF

ابتکاري کارکنان در شرايط پارادوکس تاکيده کرده و
افجه و همکاران ( )1100نيز به نقش خالقيت افراد در

16209

سازمانهاي کوانتومي اشاره نموده است .همچنين

سه مقدار  1/15 ،1/10و  1/42بترتيب برازش ضعيف ،متوسط و قوي

تغيير و تحقق رويکردها به صورت فراگير و پويا در

16529

16511

منبع :يافتههاي پژوهشگران
همانطور که در جدول  6مشاهده مـيشـود ،مقـدار
ميــانگين مقــادير اشــتراكي برابــر بــا  06۱00و ميــانگين
مقادير

برابر  066۲0بدست آمده است و با توجه بـه

فرمــول مقــدار معيــار  GOFمعــادل  06۱60و بيشــتر از

بانک ،مستلزم انعطاف پذيري افراد ميباشد .ماني و
همکاران ( )1102در پژوهش خود ظرفيت انعطاف
پذيري کارکنان را عامل مهمي در جهت پايداري
سازمان دانسته اند .در بعد سازماني ،تعيين حدود و
مرزهاي کاري در ابعاد مختلف موضوعي ،زماني و
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جغرافيايي ،توجه به نوآوري و در عين حال ارتقاء

اساس رويکردهاي مورد نياز اصالح شوند .به عالوه،

خدمات قبلي ،ايجاد ارزش براي طيف متنوع ذينفعان

از آن جايي که بانکها در شبکهها و زنجيرههايي

و به طور کلي يافتن نقطه تعادل ميان اهداف مورد

متشکل از اجزاي باالدستي و پايين دستي خدمات قرار

انتظار بانک از به کارگيري رويکردهاي ناب ،چابک،

گرفته اند .لذا تعامل مستمر و استفاده موثر از

تاب آور و سبز ،زمينه ساز بروز تناقضهايي در هدف

پتانسيلهاي موجود در زنجيرههاي تامين خدمات

گذاري ميشود .غلبه بر تناقض ها ،مستلزم جداسازي

بانکي در خصوص به کار گيري رويکردهاي ناب،

و ارزش گذاري هر يک از اهداف ميباشد .به منظور

چابک ،تاب آور و سبز ،ميتواند ضمن تقويت

جلوگيري از غلبه يک هدف بر هدف ديگر و ايجاد

عملکرد و تثبيت جايگاه بانکها در زنجيره ها ،منجر

فرصت استفاده از ارزشهاي مشترک ،بررسي ،مرتبط

به ايجاد ارزش براي بانک شود .سرلک و همکاران

سازي و بهبود بر هم کنش اهداف حاصل از به

( )1100بر وجود پيوندهاي نرم و مرزهاي نامرئي و

کارگيري رويکردها نيز در تمامي تصميم گيريهاي

ارتباط ميان هسته کارفرمايي و اتحادهاي راهبردي در

بانک حائز اهميت ميباشد .در عين اينکه تاثير هم

سازمانهاي کثرت گرا تاکيد کرده اند .همچنين بر

زمان تصميمات بر تمامي رويکردها بايد مد نظر قرار

اساس اصل اتکايي ،الزم است از طريق شناسايي تکيه

گيرد .در اين راستا سرلک و همکاران ( )1100بر

گاهها و عملکردهاي اهرمي ،تحقق رويکردهاي مذکور

اهميت توجه همزمان به اهداف چندگانه در

در بانک تقويت و تسهيل گردد .اهميت نقاط اتکايي

سازمانهاي کثرت گرا اشاره نموده ،و گولمرت و

در شرايط بي نظمي ،در پژوهش الواني و دانايي فرد

اهنرت ( )1105نيز استفاده از راهبردهاي سازگاري

( )1100به تاييد رسيده است .در اين راستا با توجه به

منطقي (ترکيب) در شرايط پارادوکس را معرفي نموده

تاثير وجود فرهنگهاي متنوع در ايجاد فضاي نقد و

اند .کاسترو ( )1100تاثير ناب شدن سازمان بر سبز

بروز خالقيت در محيطي که در آن قوانين ،سياستها

شدن آن و کاروالهو و همکاران ( )1100نيز تاثير

و پيش فرضها به صورت مستمر زير سوال رفته و

چابکي سازمان بر تاب آوري آن را مورد بررسي قرار

مورد بازبيني و اصالح قرار ميگيرد ،الزم است مديران

داده اند.در اين شرايط ،بانک با نظامي پيچيده و داراي

ضمن حمايت از تنوع فرهنگي ،فضاي نقد را در

وجوه متعدد ،متفاوت و پويا مواجه ميشود؛ و با توجه

بانکها تقويت نموده و در برابر تغييرات در

به عدم کارايي وظيفه محوري در اين شرايط و ناتواني

رويکردها ،تمايل و انعطاف الزم را داشته باشند .چرا

آن در سازگاري با محيط ،الزم است ضمن باز تعريف

که تحقق رويکردهاي کوانتومي در سازمانهاي دولتي

عمليات بانک بر اساس فرايندها و مديريت مبتني بر

(نظري پور و همکاران )1102،و عالئق واگراي افراد

فرايندها (فرايند محوري) ،سياستهاي چندگانه ناب،

در سازمانهاي کثرت گرا (سرلک و همکاران)1100،

چابک ،تاب آور و سبز بر اساس فرايندها و

چنين شرايطي را طلب ميکند.در بعد محيطي ،اعتماد

محصوالت مختلف و واحدهاي درگير ،تدوين و

و مشارکت جامعه در فعاليتها و طرحهاي بانک،

اولويت بندي شود .گوينده و همکاران ( )1102بر

ضمن ايجاد خاصيت اهرمي ،زمينه تحقق رويکردها را

اهميت استقرار مديريت فرايندي در مديريت

فراهم مينمايد .همچنين يکپارچگي و انطباق عملکرد

پارادوکس تاکيد کرده اند .طبعا رويکردهاي چندگانه

سطوح مختلف زنجيره تامين خدمات بانکي با

به ساختارها و رويههاي موقت و منعطف نياز دارند.

رويکردها در اين خصوص حائز اهميت است .اهميت

به گونهاي که بتوانند به موازات تغيير شرايط و بر

رويکرد ناب ،چابک ،تاب آور و سبز در زنجيره تامين
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