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چکیده
پووهش حاضر ،نتایج طرح تحقيقاتی انجامشده در بانک دی باهدف طراحی الگوی مطلو
فرهنگ سازمانی و سنجش وضعيت موجود آن است .برای انجام پووهش ،رویکرد آميیته (کيفی
و کمی) در نظر گرفته شد .در گام نیست با مطالعه گستردۀ مبانی نظری ،مطالعات تطبيقی ،مبانی
دینی ،اسناد باالدستی ،ذهنکاوی مدیران و مشاهدۀ مشارکتی ،الگوی مطلو فرهنگ سازمانی
بانک متشکل از پنج بعد 06 ،مؤلفه و  011شاخو تدوین شد .روایی سازۀ مدل فرهنگ سازمانی
مطلو با استفاده از بیش اندازهگيری مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  Lisrelمورد بررسی
قرار گرفت .در گام بعد با رویکرد کمی ،وضعيت موجود فرهنگ سازمانی باتوجهبه الگوی
استیراجشده سنجش شد .بدین منظور از آزمونهای مقایسه ميانگين ،رگرسيون و تکرار مجدد
استفاده شد .نتایج بهدستآمده از پيمایش ميدانی حاکی از آن بود که فرهنگ سازمانی بانک در
وضعيت قابلقبولی قرار دارد .فرهنگ ارزشمحور در وضعيت مطلو تری نسبت به سایر ابعاد
فرهنگ سازمانی قرار داشت و فرهنگ انسانمحور و محي محور نيازمند بذلتوجه بيشتری بودند.
بهعالوه ،فرهنگ انسانمحور بيشترین تأثير را بر فرهنگ سازمانی بانک نشان میداد.
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مقدمه
توجه انسانشناسان ،جامعهشناسان و فيلسوفان به مفاهيم فرهنگ و فرهنگشناسى ،موج ارائه
تعاریف گوناگونى از این مقولۀ مهم انسانى شده استت .برختی از اندیشتمندان آن را تحتت عنتوان
«برنامهریزی جمعی ذهن» تعریف میکنند و نمود عينی آن را در ارزشها ،نشانههتا و آدا ورستوم
متصور میشوند (هافستد .)0551 ،1شتاین )1990( 0فرهنتگ ستازمانی را تحتت عنتوان ارزشهتا و
اعتقاداتی تعریف میکند که مبنای هنجارهایی برای رفتار موردانتظتار از ستوی کارکنتان بتهشتمار
میرود .فرهنگ سازمانی ،ابزاری قدرتمنتد بترای ارتقتای عملکترد و اثربیشتی بلندمتدت ستازمان
است .یافتههای تحقيقات میتلف نيز این ادعا را تأیيد میکند .برایم ال ،پووهشهای متعتدد نشتان
می دهد که فرهنتگ ستازمانی مناست و متدیریت صتحي آن ،پيامتدهایی نظيتر :ارتقتای عملکترد
سازمان (جاکوبز و همکاران ،)0513 ،3افزایش تمایل به تسهيم دانش (ویویرا ،تریگونارسيا ،مورفی
و کافی ،)0513 ،4افزایش رضایت شغلی (تانتگ ،تتاک و وانتگ ،)0510 ،0بهبتود تعهتد کارکنتان
(مِسنر ،)0513 ،6تشویی به نوآوری (بوشگنز ،بوش و بالکين )0513 ،7و ارتقای مسئوليت اجتمتاعی
سازمان (مشبکی اصفهانی و خليلی شجاعی )1319 ،را به همراه خواهد داشت.
درعمل ،آنچه مشهود است این است که بهررم سپریشدن بيش از سته دهته از عمتر پربرکتت
انقتتال استتالمی و باتوجتتهبتته تأکيتتدات مکتترر حضتترت امتتام خمينتتی (ره) و مقتتام معظتتم رهبتتری
(مدظلهالعالی) درخصوص توجه به موضوع فرهنگ ،متأسفانه هنوز هتم ستازمانهتا و دستتگاههتای
اجرایی جمهوری اسالمی ایران به این مقوله ،اهتمام الزم را مبذول نداشته و توجه کافی ننمودهانتد.
بنابراین سؤال اصلی که این تحقيی در پی پاسیگویی به آن است کته الگتوی مفروضتات فرهنتگ
سازمانی مطلو بانک دی و نيتز وضتعيت فرهنتگ ستازمانی موجتود در مقایسته بتا ایتن فرهنتگ
مطلو

گونه است؟
1. Hofstede
2. Schein
3. Jacobs et al.
4. Wiewiora, Trigunarsyah, Murphy & Coffey
5. Tong, Tak & Wong
6. Messner
7. Büschgens, Bausch & Balkin
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از طریی پاسخگویی به این سؤال و با تتدوین فرهنتگ ستازمانی مطلتو و قتوی و ارزشهتای
متعالی و انر یبیش ،میتوان افکار ،اندیشهها ،کنشها و رفتار کارکنان را در یک جهت متمرکتز
و موجبات همافزایی سازمانی را فراهم کرد .بهعتالوه ،بتا تمرکتز بتر موضتوع فرهنتگ ستازمانی و
ارتقای آن در بانک دی میتوان انتظار داشتت کته نتتایج و پيامتدهایی ازایتندستت حاصتل شتود:
افزایش هماهنگی و انسجام بين واحدهای سازمانی؛ ایجاد تصتویری از فرهنتگ ستازمانی مطلتو
بهعنوان مي اق مشترک و نقطه اتکا؛ ایجاد تشکيالت و جایگاه مستقل در بانک با عنوان معاونتت یتا
مدیریت فرهنگ سازمانی؛ ارتقای رابطه مبتنی بر اعتماد ،صميميت ،دوستی و برادری بين مدیران و
کارکنان؛ بهبود رابطه بين صف و ستاد و درنهایت تأمين انتظارات خانواده شهدا و ای ارگران.
بنابراین هدف اصلی این پووهش ،طراحی الگوی مطلو فرهنگ سازمانی بانک دی و ستپس
سنجش وضعيت موجود آن است  .در راستای نيتل بته هتدف اصتلی ،اهتداف فرعتی زیتر پيگيتری
میشوند:
 .1تعيين ابعاد ،مؤلفهها و شاخوهای مدل مطلو فرهنگ ستازمانی براستاس مترور مبتانی
دینی و بيانات امام(ره) و مقام معظم رهبری ،مرور مبانی نظری و بهينهکتاوی تجربيتات
بانکهای موفی جهانی ،اسناد باالدستی ،مشاهده مظاهر و نيتز ذهتنکتاوی و استتیراج
انتظارات مدیران عالی سازمان؛
 .0اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقيی؛
 .3سنجش وضعيت موجود فرهنگ سازمانی براستاس متدل طراحتیشتده و ترستيم نتيمرخ
فرهنگ سازمانی؛
 .4ارائه راهکارهای دستهبندیشده درجهت بهينهسازی و تحول مؤلفههای فرهنگ سازمانی
موجود.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
تعریف فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی ،مفهومی پيچيده ،انتزاعی و ندبعتدی استت .مفتاهيم انتدکی در نظریتههتای
سازمان وجود دارند که بهاندازۀ مفهوم فرهنگ سازمانی تعاریف متعدد و حتی متضادی بترای آنهتا
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ارائه شده باشد (بارنی .)1916 ،1در اینجا به ذکر ند نمونه از ایتن تعتاریف اکتفتا متیشتود .شتاین
( )1913فرهنگ سازمانی را الگویی از مفروضات اساسی میدانتد کته یتک گتروه مشتیو آن را
اختراع ،کشف و توسعه می دهتد تتا بتوانتد از طریتی آن بتر مشتکالت ناشتی از انطبتاق ختارجی و
یکپار گی داخلی فائی آید .نانچه این مفروضات درست عمل کنند ،معتبر درنظتر گرفتتهشتده و
بهعنوان شيوۀ صحي ادراک ،تفکر و احساس به اعضای جدید سازمان آموخته میشتوند .فرهنتگ
سازمانی ،سبی است که مجموعه سازمان را بهعنوان یک هویت و منبعی از شایستگیهای متمتایز
در کنارهم نگه میدارد (باس .)1991 ،0این س

سازمانی توس بنيانگذاران سازمان توس یک

«طرح فرهنگی» از پيشتعيينشده که در ذهن آنان وجود دارد ،ایجتاد متیشتود (بتاس و آووليتو،3
.)1993
به اعتقاد لویيس ،)1913( 4فرهنگ ،تأثير گستتردهای بتر ستازمان دارد؛ زیترا تعریتف فرهنتگ
سازمان تنها به کارکنان ،مشتریان ،تأمينکنندگان و رقبای آن محدود نمیشود ،بلکته نحتوۀ تعامتل
سازمان با این بازیگران کليدی را نيز دربر میگيرد.
دستهبندی مطالعات فرهنگ سازمانی
با مطالعه ادبيات تحقيی ،سه رویکرد در پووهشهای فرهنگ سازمانی قابتلشناستایی استت .در
رویکرد اول به بررسی خردهفرهنگهای سازمانی پرداخته میشتود و دستتهبنتدیهتای متفتاوتی از
به دست میآید .بهعنوانم تال در متدل فرهنتگ

فرهنگ سازمانی براساس خردهفرهنگهای رال

سازمانی کوئين هار نوع فرهنگ عقالیی ،ایدئولو یک ،مشارکت و سلسلهمراتبتی قابتلشناستایی
است (کوئين و مک گرث .)1910 0هلریگل و اسکولم )1996( 6هتار نتوع فرهنتگ کتارآفرینی،
بازاری ،قبيلهای و بروکراتيک را معرفی کردهاند .مدل فرهنگ هندی 7شتامل هتار نتوع فرهنتگ

1. Barney
2. Bass
3. Bass & Avolio
4. Louis
5. Quinn, R. E., & McGrath
6. Hellrigel, D. and Slocum
7. Handy
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باشگاهی ،ایفای نقش ،وظيفهگرایی و اصالت فرد است (هندی .)1991 ،کوک و الفرتتی)1917( 1
سه نوع فرهنگ سازنده ،تدافعی و تهتاجمی را معرفتی کردنتد (کتوک و ستومال .)0555 ،0رابينتز

3

( )0551نيز دسته بندی فرهنگ ستازمانی علمتی ،باشتگاهی ،تيمتی و تتدافعی را ارائته کترده استت
(رابينز و نانسی.)0551 ،4
دسته دوم مطالعات به ویوگیهای فرهنگ سازمانی بهویتوه مؤلفتههتایی کته بته تحقتی اهتداف
سازمان کمک کرده یا مانع آن میشوند ،اشاره دارند .هافستد ( )0554فرهنگهای ملی را براساس
پنج بعتد فاصتله قتدرت ،فردگرایتی ،مردانگتی ،اجتنتا از عتدم قطعيتت و رویکترد بلندمتدت از
یکدیگر تفکيک نمود .ليت وین و استرینگر )1916( 0به ابعاد  9گانه استانداردها ،مسئوليت ،تشویی
و ترريت  ،ریستتکپتتذیری ،حمایتتت ،رفتتتار ،صتتميميت ،ستتاختار و هویتتت اشتتاره کردنتتد کتته در
فرهنگهای میتلف متفاوتند.
دستۀ سوم از مطالعات فرهنگ سازمانی ،تلفيی مطالعات نوع اول و دوم است بهطوریکته ابتتدا
ویوگیهای فرهنگ سازمانی مورد مطالعه قرار میگيرد و سپس این ویوگیها به خردهفرهنگهای
متمایز تقليل مییابد .مدل دنيسون )1995( 6دربرگيرندۀ هار ویوگی اصلی ستازمانی (درگيرشتدن
در کار ،انطباقپذیری ،ثبات و مأموریت) است که هریک با  3شاخو اندازهگيری میشوند .متدل
کامرون و کوئين )1999( 7نيتز هتار نتوع فرهنتگ ستازمانی (توستعهگترا ،تتيمگترا ،نتيجتهگترا و
مرات گرا) را براساس دو بعد «انعطاف -ثبات» و «توجه به درون -بيرون» معرفی مینماید.
چارچوب نظری پژوهش برای تعیین ابعاد فرهنگ سازمانی مطلوب
پس از مطالعه مدلها و ار و های میتلف در حوزۀ فرهنگ سازمانی ،برای تهيه ار وبی
برای مطالعه فرهنگ سازمانی مطلو  ،محورهای هارگانه زیر مورد توجه قرار گرفتند.
الف) پارادایمهای پشتيبان :هار نوع پارادایم حاکم در نظریههتای ستازمان و متدیریت شتامل:
1. Cooke & Lafferty
2. Cooke & Szumal
3. Robbins
4. Robbins & Nancy
5. Litwin & Stringer
6. Denison
7. Cameron & Quinn
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عوامل راهبردی ،عقالیی ،رواب انسانی و سيستم باز هتر یتک مبنتا و پشتتيبان هتار نتوع فرهنتگ
مأموریتمحور ،قانونمحور ،انستانمحتور و محتي محتور استت (فرهتی و زارع اشتکذری:1310 ،
.)33-10
) ابعاد اساسی سازمان :صاح نظران سازمان و مدیریت برای تحليل هر سازمان افزار تحليلی
هاربعدی را پيشنهاد دادهاند .این ابعاد شامل بعد معنایی ،ساختاری ،رفتاری و زمينهای است که هر
یک بهترتي

یکی از انواع فرهنگ سازمانی را تبيين مینماید (فرهی.)9-1 :1395 ،

ج) سطوح و الیههای فرهنگ :دستهبندی ستطوح و الیتههتای فرهنتگ ستازمانی ادگتار شتاین
شامل مفروضات اساسی ،ارزشهای حمایتی ،مظاهر و مصنوعات که بهعنوان ظرف اصلی و قالت
مدل تحقيی مبنای عمل قرار گرفت (شاین.)1390 ،
د) انتتواع فرهنتتگ ستتازمانی :پتتنج نتتوع فرهنتتگ مأموریتتتمحتتور ،قتتانونمحتتور ،انستتانمحتتور،
محي محور و ارزشمحور که از انجام بررسیهای تطبيقی و مرور مبانی نظری بهدستآمده استت.
فرهنگ ارزشمحور در قل
هار نوع فرهنتگ موردبحت

این هار نوع فرهنگ قرار میگيرد .یعنی فرهنگ ارزشمحور بر هتر
اثتر متیگتذارد و ارزشهتای متنتاظر هتر نتوع فرهنتگ را متنعکس

میسازد.
و) طيف توجه به درون سازمان و یا توجه به بيرون ستازمان :ایتن طيتف بته ميتزان تتوجهی کته
سازمان به امور داخلی یا خارجی خود دارد ،اشاره میکند .نانچه سازمان توجته بته امتور داخلتی
خود داشته باشد ،بر فرهنگ مأموریتتمحتور یتا فرهنتگ قتانونمحتور تأکيتد متیورزد و نانچته
سازمان به امور بيرونی توجه داشته باشد ،بيشتر بر فرهنگ انسانمحور و فرهنگ محي محور تأکيد
دارد.
هت) طيف تأکيد بر ثبات یا تغيير :هر سازمانی همانطورکه در پی تغيير استت تتا نتوآوری را در
خود ایجاد کند ،بهدنبال ثبات است تا بقای خود را تضمين نماید .این طيتف بته ميزانتی کته محتي
رقابتی باید تغيير کند یا ثابت بماند ،اشاره دارد .بهعبتارتدیگتر ایتن طيتف بته ميتزان تأکيتدی کته
سازمان بر انجام تغييرات یا ثبات وضعيت خود دارد ،اشاره میکنتد .باتوجتهبته ایتن طيتف نانچته
سازمان تأکيد بر تغيير داشته باشد ،فرهنگ راهبردمحور و محي محور رلبه پيدا میکنتد و نانچته
تأکيد بر ثبات داشته باشد ،فرهنگ قانونمحور و انسانمحور مورد تأکيد قترار متیگيترد .مجموعتۀ
این نکات در ار و مفهومی شکل ( )1به تصویر کشيده شده است.
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شکل  .9چارچوب نظری پژوهش

روششناسی پژوهش
این پووهش از حي هدف از نوع توسعهای-کاربردی است .باتوجهبه کاربرد متؤثر روشهتای
پووهش کمّی و کيفی به شيوه ترکيبی در تبيين و تفسير پدیده فرهنگ سازمانی ،در این پووهش از
روش آميیته اکتشافی استفاده شده است؛ بهعبارتدیگر ،در گام نیستت از یتک پتووهش کيفتی
برای تدوین مدل مطلو فرهنگ سازمانی استفاده شد و سپس از پتووهش کمّتی بترای ستنجش و
اندازهگيری و ترسيم نيمرخ فرهنگ سازمانی سازمان موردمطالعه بهتره گرفتته شتده استت .فراینتد
تحقيی و مشیصات روششناختی هریک از دو فاز اصلی پووهش (کيفی و کمی) در شتکل ( )0و
جدول ( )1نشان داده شده است.
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مرحله اول :پژوهش کیفی
طراحی و تبیین مدل فرهنگ سازمانی مطلوب:

گردآوری داده های کيفی

 .1مطالعات کتابیانه ای:

 مرور مبانی دینی و بيانات امام و رهبری
 مرور ادبيات نظری

 بررسی اسناد باالدستی

تحليل داده های کيفی

 بهينه کاوی تجربيات بانک های موفی جهانی
 .0مشاهده مظاهر فرهنگی از طریی مشاهده مشارکتی
 .3مصاحبه اکتشافی با مدیران عالی سازمان

یافته های کيفی (مؤلفهها و شاخو های ابعاد
پنجگانه فرهنگ سازمانی مطلو بانک)

مرحله دوم :پژوهش کمّی
سنجش وضعیت موجود و ترسیم نیمرخ فرهنگ

گردآوری دادههای کمّی

سازمانی:
 .1طراحی مدل و ساخت ابزارسنجش (پرسشنامه)
 .0اعتبار یابی و پایایی سنجی ابزار سنجش

تحليل داده های کمّی

 .3انجام پيمایش ميدانی و تکميل پرسشنامه ها
 .4گردآوری ،تلیيو و تحليل داده ها
 .0نتيجه گيری و ارائه پيشنهادهای تحقيی

یافتههای کمّی (تحليل وضعيت موجود فرهنگ
سازمانی)

شکل  .2فرایند پژوهش
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جدول  .9ویژگیهای روششناختی مراحل مختلف تحقیق
پژوهش کیفی (تدوین مدل فرهنگ سازمانی مطلوب)
مرحله
روششناسی

پژوهش کمی
(سننننجش وضنننعیت

مطالعات کتابیانهای

مشاهده مشارکتی

مصاحبه ذهنکاوی

فرهننننگ سنننازمانی
موجود)
کليه کارکنتان بانتک در

جامعه آماری

-

نمونه آماری

-

روش نمونهگیری

-

دفتر مرکزی ،شعبات
و مرکز آموزش

کليه مدیران ارشد بانک

مجموعتته ستتتاد و شتتع
استانی و تهران بتا حجتم
حدوداً  955نفر

 15نفر از مدیران ستادی
(پسننت سننازمانی :یتتک
نفر عضتو حيتات متدیره و
بقيه معاون و یتا متدیرکل؛
سن 3 :نفر  35تا  45سال،
 3نفتتر  41تتتا  05ستتال ،و 4
نفتتتتر بتتتتاالی  01ستتتتال؛

 40درصد از
و

واحدها ،شع

شرکتهای بانک

تحصنننننی ت 6 :نفتتتتتر
دکتری 0 ،نفر فوقليسانس
و  0نفر ليسانس؛
سابقه کنار 4 :نفتر بتاالی
 35ستتال 0 ،نفتتر  16تتتا05
سال 1 ،نفر  6تا 15ستال1 ،

 069نفتتتتر از کارکنتتتتان
براستتتتتتتاس فرمتتتتتتتول
نمونهگيتری کتوکران بتا
احتستتتا ميتتتزان دقتتتت
براورد 5050؛
ميتتتزان نمونتتته در ستتتتاد
بانتتک  155نفتتر ،شتتع
تهتران  115نفتتر و شتتع
شهرستانها  95نفر

نفر  11تتا  10ستال 1 ،نفتر
 00تا  35ستال و  1نفتر 01
تا  00سال)

 متترور مبتتانی دینتتی وبيانات امام و رهبری
ابزار گردآوری
دادهها

 مرور ادبيات نظری بررسی اسناد باالدستی -بهينه کتاوی تجربيتات

تصادفی

هدفمند قضاوتی

کليست بر استاس
تتکليستتت مظتتاهر
فرهنگتتتتتی شتتتتتاین
()1313

خوشهای

پرسشنامه محقیساخته
کليست مصاحبه

دارای  107سؤال (با

براساس پروتکل مصاحبه

محاسبه روایی و پایایی
به شرح سطر زیر)

بانکهای موفی جهانی
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(ادامه) جدول  .9ویژگیهای روششناختی مراحل مختلف تحقیق
مرحله
روششناسی

پژوهش کیفی (تدوین مدل فرهنگ سازمانی مطلوب)
مشاهده مشارکتی

مطالعات کتابیانهای

مصاحبه ذهنکاوی

پژوهش کمی
(سنجش وضعیت فرهننگ
سازمانی موجود)
روایی محتوا و صتوری بتا تأیيتد

روایی

-

پایایی

-

 16نفتتتر از استتتاتيد دانشتتتگاه و
خبرگان صنعت بانکداری
توزیع پرسشنامه ميتان  35نفتر از
پاسخدهندگان و محاسبه ضری
آلفتتتای کرونبتتتاخ بتتترای ابعتتتاد
ارزشمحتتتتور ،قتتتتانونمحتتتتور،
راهبردمحتتتور ،انستتتانمحتتتور و
محي محتور بته ترتيت

،50140

50790 ،5011 ،50950 ،50153
تحليتتتتل تتتتتم بتتتتا
روش تحلیل
داده

-

استتتتتتتتتتتتتتفاده از

تحليتتتل واریتتتانس ،رگرستتتيون،

نتترمافتتزار QSR

آزمون تکرار مجدد

Nvivo

یافتههای پژوهش
پژوهش کیفی (تدوین مدل فرهنگ سازمانی مطلوب)
همانگونهکه پيشتر اشتاره شتد ،براستاس تار و نظتری پتووهش (شتکل  )1ابعتاد اصتلی
(تمهای اصلی) فرهنگ سازمانی مطلو در قال

 0نوع فرهنگ به شرح زیر درنظر گرفته شدند:

فرهنگ ارزشمحور :این نوع فرهنگ که به ساحت درونی ستازمان (بانتک) اشتاره دارد ،بتر
ارزشهای محوری/جوهری و اساسی بانک که منبع از مبانی دینی و اسالمی است ،تأکيد دارد.
فرهنگ راهبردمحور :این نتوع فرهنتگ عمتدتاً بتر جهتتگيتریهتای اساستی بانتک تأکيتد
میورزد و به ميزانی که بانک بر داشتن رایت و جهت مشیو و راه و مسير روشن بترای دستتيابی
به اهداف تمرکز دارد ،اشاره دارد.
فرهنگ قانونمحور :این فرهنگ بته ميزانتی کته بانتک بتر ستاختار و تشتکيالت ،فراینتدها و
روشهای تعریفشده و مدون تأکيد میورزد ،اشاره دارد.
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فرهنگ انسانمحور :این نوع فرهنگ بر ميزان ارزشی کته بانتک بترای کارکنتان ختود قائتل
است ،تأکيد میورزد.
فرهنگ محیطمحور :این نوع فرهنگ به ميزانی که بانتک بتر داشتتن تعتامالت محيطتی متؤثر،
ایفای نقش مسئوليت اجتماعی ،سرآمدی و مزیتآفرینی در جامعه تأکيد میورزد ،اشاره دارد.
برای هریک از پنج نوع فرهنگ (تمهای اصتلی) ،مؤلفتههتا (تتمهتای فرعتی) و شتاخوهتایی
(مفاهيمی) به شرح جدول ( )0تعيين شد .برای این منظور از فن تحليل تم و قال

مضامين 1استتفاده

شد .در این روش فهرستی از تمهای شناختهشده در ادبيات نظری و یا استیراجشده از متتن دادههتا
بهصورت درختی و سلسلهمراتبی نشان داده میشوند (عابدی جعفری ،تسليمی ،فقيهی و شتيخزاده،
 .)1395بدین منظور تتمهتای ستطوح پتایينتتر (مفتاهيم و تتمهتای فرعتی) در قالت

خوشتههتایی

گروهبندی شدند و در قال تمهای سط باالتر (تمهای فرعی و تمهای اصلی) جای گرفتند .بترای
این بیش از پووهش از منابع زیر بهره گرفته شد.0
 مبانی نظری(مطالعه مدلهایی نظير مدل فرهنگ دنيسون ( ،)1995کویين و راربتاق،)1913( 3سونن فيلد ،)1911( 4دیل و کندی ،)1910( 0پيترز و واترمن ،)1910( 6کتوک و الفرتتی،)1917( 7
زارعی متين ( ،)1374نيکوکار ،سلطانی و نياوند ( )1390و فرهی (.))1314
 مطالعات تطبيقی (مطالعه مبانی ،اصول و ارزشهای حاکم بر بانکهای داخل و خارج کشورنظير :بانکهای مسکن ،پارسيان ،ملی ،توسعۀ صادرات ،رفاه کارگران ،اقتصاد نتوین ،ثتامناالئمته،
پاسارگاد ،آینده ،سينا ،انصار ،ملت ،کارآفرین ،صادرات ،سی تتی بانتک ،اهلتی یونایتتد ،اس .اس.
بی .سی ،.ام.یو .اف .جی اپن ،االینس بانک مالزی ،نشنال بانتک پاکستتان ،کيتو .آی .بتی قطتر و
معامالت بانک اندونزی).
1. Template analysis

 .0روششناسی و یافتههای این بیش از پووهش بهصورت تفصيلی در مقاله فرهی ،فضائلی و ابراهيمی ( )1394ارائه شتده استت .در
این مقاله به سب

جامعنگری به بيان یافتهها اکتفا شده است .به سب

خالصهسازی از ذکر  011شاخو شناساییشده صرفنظتر

شده و نمونههایی از شاخوها عنوان شدهاند.
3. Quinn & Rohrbaugh
4. Sonnenfield
5. Deal & Kennedy
6. Peters & Waterman
7. Cook & Lafferty
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 مبانی دینی (آیات قرآن ،روایات معصومين ،سینان امام و رهبری) اسناد باالدستی نظام و بانک ذهنکاوی مدیران ارشد و خبرگان بانک مشتتاهده مشارکتی(مظاهرستتنجی نظيتتر :منشتتور اختتالق حرفتتهای ،دکوراستتيون ادرای ،شتتيوهپوشش ،فيلم ،عکس و تابلوها ،سمبلها و نشانهها و نظایر آن در دفتر مرکزی ،شعبات ،شرکتها و
مرکز آموزش بانک).
جدول  .2ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ سازمانی مطلوب بانک دی
ابعاد فرهنگ

فرهنگ راهبرد محور

فرهنگ
ارزش محور

مؤلفهها

نمونههایی از شاخصها

بانکداری اسن می :تأکيتد بتر انجتام
معتتامالت و امتتور بانکتتداری ختتود طبتتی
اصول و ضواب اسالمی

تأکيد بر انجام معامالت و امور بانکداری بدون ربا ،مطابقت با
اصتتول اقتصتتاد استتالمی ،تتترویج و نهادینتتهستتازی فرهنتتگ
قرضالحسنه و بانکداری اسالمی ...

دین مداری و معنویت گرایی :التزام
به رعایت مستائل شترعی در معتامالت یتا
کنشهای اجتماعی

تبدیلشدن به برند اخالق اسالمی ،التزام کارکنتان بته اختالق
حرفهای بانکداری ،تقيد کارکنان نسبت به رعایت مظاهر ...

عدالت محنوری :تأکيتد بتر توستعه
عتدالت رویتهای ،تتوزیعی ،تعتامالتی و
اطالعاتی

شایستهیابی ،شایستهگماری ،شایستهساالری ،عتدالت در نظتام
تشویی و پاداش ،توزیع عادالنه اطالعات و دانتش در سراستر
بانک...

والیتمحوری :تبعيت از والیتفقيته و
امام معصوم

بتتاور و اعتقتتاد قلبتتی کارکنتتان بتته اصتتل والیتتفقيته ،تتتولی و
تبری...

ایثنننننارگری :تأکيتتتتد بتتتتتر ای تتتتتار،
ازخودگذشتتتتتگی و ستتتتیتکوشتت تی و
تالشگری

برخورداری از تفکر و فرهنگ جهادی ،وجود روحيه ای ار در
آحاد کارکنان ،بهترهگيتری از ستمبلهتا و نشتانههتا (عکتس،
تماثيل ،و نوشتهجات مربوط به شهدا و ای ارگران)...

مأموریننتمحننوری :شتتفافبتتتودن
مأموریتها و فعاليتها

تبيتتين مأموری تتهتتای بانتتک بتترای کارکنتتان ،شتتفافبتتودن
عرصه های فعاليت بانک ،اعتقتاد کارکنتان بته مأموریتتهتای
بانک...
ایجتتاد درک مشتتترک کارکنتتان از افتتی آینتتده ،ترستتيم افتتی
امي تدبیش و نشتتاطانگيتتز بتترای کارکنتتان ،ستترعت ختتدمات،
کرامت مشتری ،محصول برتر ،برند اخالق اسالمی ،دینمتدار
و اخالق محور...
اجماع کارکنان به تحقی اهداف سازمان ،روشن و شفافبودن
اهتتداف بانتتک ،ارائتته ختتدمت هوشتتمندانه بتتا حف ت کرامتتت
خانواده شهدا و ای ارگران...
تأکيد بر ثبات جایگاه مدیریت ،تمرکز بر بانکداری استالمی،
تمرکز بر سرمایه انسانی متعهد و متیصو ...

چشماندازمحنوری :تأکيتد بتر داشتتن
شمانداز شفاف و متعالی و مورد توافتی
کليه کارکنان
هدف محوری :تأکيتد بتر اجمتاع نظتر
کارکنان بر اهداف مشیو
مقصنندمحوری :تأکي تد بتتر مشتتیو و
معينبودن جهتگيریهای اساسی بانک
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(ادامه) جدول  .2ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ سازمانی مطلوب بانک دی

محیط

فرهنگ

محور

فرهنگ انسانمحور

فرهنگ قانون محور

ابعاد فرهنگ

مؤلفهها

نمونههایی از شاخصها

ضابطهمداری :تأکيد بر انجتام فعاليتتهتای
بانکداری در بانک ،براساس قوانين و مقررات

مراعتتات سلستتلهمراتتت ستتازمانی ،مراعتتات قتتوانين و
مقررات بانکداری ،تأکيد بر نظم و انضباط کاری ...

انسننننجام و یکگننننارچگی :تأکيتت تد بتتتتر
زیرستتتتاختهتتتتای اطالعتتتتاتی /ارتباطتتتتاتی/
پایگاههای اطالعاتی و هماهنگی بين واحدها

طراحتتی ستتاختارهای ابتتک و پویتتا ،توستتعه ستتاختاری
امور شع  ،ایجاد زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطتاتی
منسجم و یکپار ه ...

روابط سنازمانی مندون :تأکيتد بتر وجتود
رواب سازمانی مشیو و انعطافپذیر

شفاف و روانبودن رواب و مناسبات سازمانی ،پرهيتز از
مرزبندی و بیشبندی بين واحدی ،اطالعرسانی شتفاف
و بهموقع قوانين بانکی به کارکنان ...

نظامات و فراینندهای کناری :تأکيتد بتر
فراینتتتتدها و روشهتتتتای کتتتتاری متتتتدون و
تعریفشده

بازمهندسی و بهبود مستمر فرایندها و رویتههتای کتاری،
بهرهگيری از ابزارهای نتوین متالی و اعتبتاری ،توجته بته
ایجاد واحد مدیریت ریسک ...

نظارت ،ارزیابی و پایش :تأکيتد بانتک بتر
انجام نظارت و ارزیتابی و دریافتت بتازخورد و
انجام اصالحات در فرایندهای کاری

برخورداری از معيارهتا و استتانداردهای نظتارتی متتقن،
دقيی و بهروز ،ارزیابی و سنجش مستمر عملکرد ،تأکيد
بر رصد و ارزیابی مستمر اهداف و برنامهها ...

رهبری و هدایت گنری :تأکيتد بتر ایجتاد
انگيزه به کار و تتالش ،مشتارکت کارکنتان در
امور و تصتميمات ستازمانی ،داشتتن ارتباطتات
دوسویه بين مدیران و کارکنان

ایجتتاد همتتاهنگی ،همتتدلی و هتتمزبتتانی بتتين واحتتدها و
بیشهای میتلف بانک ،شنيدن حترف کارکنتان و بهتا
دادن به نظرات و پيشنهادهای آنان ،ایجتاد ميتل بته ختود
شکوفایی در کارکنان ...

روابننط انسننانی :تأکي تد بتتر داشتتتن رواب ت
صميمی و دوستتانه بتين کارکنتان و متدیران بتا
یکدیگر

توجه به شرای احساسی و روحی -روانتی کارکنتان در
محتي کتار ،استتتقبال از دیتدگاههتتا ،نظترات میتتالف و
انتقتتادات ستتازنده ،وجتتود جتتوی سرشتتار از اعتمتتاد و
اطمينان در محي کار ...

توسعه و توانمندسازی سنرمایه انسنانی:
تأکيتتد بتتر آمتتوزش ،تربيتتت و توانمندستتازی
کارکنان بانک از بعد حرفهای

اهتمام بانتک در رشتد و شتکوفایی استتعداد کارکنتان،
تالش بانک در جهت شناسایی استتعدادهای کارکنتان،
اهتمام بانک نسبت به توسعه مهارتهای کارکنان ...

مسئولیت پذیری و پاسخگویی :تأکيتد بتر
داشتن وجتدان کتاری ،پاستیگویی و پتذیرش
پيامدهای عملکرد توس کارکنان

انجام دقيی ،سریع و بتهموقتع وظتایف و مأموریتتهتای
شغلی توس کارکنان ،برخورداری کارکنان از وجتدان
کاری ،پاسیگو بودن کارکنتان در قبتال عملکترد ختود
نسبت به مشتریان و ذینفعان ...

احساس عزت و افتخنار :احستاس رترور و
افتیار کارکنان از عضویت در بانک

افتیار به خدمت در بانک ،احساس تعلتی و ستبندگی
سازمانی ،تعهد و وفاداری کارکنان به بانک ...

تعام ت مؤثر :تأکيتد بتر داشتتن همکتاری و
تعامتتل بتتا ستتازمانهتتای اقتصتتادی و مراکتتز
علمی/تحقيقاتی /حوزوی

تعامل با مراکز دانشگاهی و حوزههای علميته ،همکتاری
با مراکز علمی و پووهشتی ،تعامتل بتا نیبگتان اقتصتادی
بانکی ،تعامل با نهادهای اقتصادی و نظارتی کشور ...
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(ادامه) جدول  .2ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ سازمانی مطلوب بانک دی
مؤلفهها

نمونههایی از شاخصها

خطرپنننذیری :ميزانتتتی کتتته کارکنتتتان از
الشهای محيطی استقبال میکنند

تشویی مدیران بانک به ریسکپذیری کارکنان ،ترري
کارکنتتان بانتتک بتته استتتقبال از تتالشهتتای پتتيش روی
محي  ،تلقی کارکنان بانک از شکستتهتا و ناکتامیهتا
بهعنوان پل پيروزی ...
تأکي تد بتتر فراینتتدهای متتدیریت دانتتش ،آینتتدهنگتتری و
آینتدهپووهتی در امتتور بتانکی ،بهتترهگيتری از تجربيتتات
موفی سایرین در صنعت بانکداری ...

ابعاد فرهنگ

مشننتریمننداری و مننردمداری :ميتتزان
اهميتتتی کتته بانتتک بتترای ختتانواده شتتهدا و
ای ارگران ،صاحبان حسا های جزئی و کتالن
و خانوادههای کارکنان و سهامداران قائل است

ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی در امتور بانکتداری
به مشتریان ،اولویتدادن به اشتغال فرزندان خانوادههتای
شهدا و ای ارگران ،تکریم و توجته بته شتأن و شیصتيت
مشتریان و اربا رجوع ...

تحول و نوشوندگی :ميزان تأکيد بانک بتر
تغيير ،تحول و انعطافپتذیری در فعاليتتهتای
خود

تأکي تد بتتر ابتتداع روشهتتای نتتوین بانکتتداری ،استتتقبال
کارکنان از تغيير ،تأکيد بر انعطافپذیری در فعاليتهای
بانکداری ...

سننرآمدی و مزیننتآفرینننی مننالی و
اعتبنناری :ميتتزان تأکيتتد بانتتک بتتر ارتقتتای
وجاهتتت اجتمتتاعی ،نقتتشآفرینتتی و مزیتتت
آفرینی

تأکيد نسبت به سترمایهآفرینتی بترای بانتک ،اهتمتام بتر
فرصت آفرینی و پرکردن کاستی های صنعت بانکداری،
ایجاد فرصتهای کارآفرینانه ...

مسئولیت های اجتماعی (حماینت هنای
ک ن اجتماعی)( /بانکداری سبز) :تأکيتد
بر طرحهای سالمسازی محي زیستت و محتي
اجتماعی و رعایت حقوق اجتماعی مردم

مراعات اصول اخالقی در توسعه کس وکتار و صتنعت
بانکتتداری ،مشتتارکت در فعاليتتتهتتای عتتامالمنفعتته و
بشردوستانه ،حمایت از طرحهتای حفت محتي زیستت
(بانکداری سبز) ...

داناییمحنوری :بته ميزانتی کته ستازمان بته
یادگيری و معرفت پذیری کارکنان خود توجته
میکند

تأیید روایی سازه مدل فرهنگ مطلوب سازمانی
روایی سازه مدل فرهنگ سازمانی مطلتو بتا استتفاده از بیتش انتدازهگيتری متدل معتادالت
ساختاری و نرمافزار  Lisrelمورد بررسی قرار گرفت .آزمونهای معادالت ساختاری برای هریتک
از  06سازه تشکيلدهندۀ پنج نوع فرهنگ سازمانی انجتام شتد .شتاخوهتای بترازش نستبت کتای
اسکوئر به درجه آزادی

x2
df

و ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد ) (RMSEAدر تمام مدلها از

مقدار استاندارد برخوردار بودند (مقدار مجاز برای شتاخو

x2
df

کمتتر از  3و مقتدار مجتاز بترای

شاخو  RMSEAکمتر از  5051است) .نتایج خروجیهتای ضترای
94

استتاندارد کته در شتکل ()3
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و ( )4نشان داده شده است ،روایی سازه تمامی مدلها را تأیيد مینمایتد (کليته ضترای
هستند).

شکل  .3خروجی ضرایب استاندارد مدل معادالت ساختاری برای تأیید
روایی سازه مدل فرهنگ سازمانی مطلوب
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شکل  .4مدل اندازهگیری فرهنگ سازمانی بانک دی

مطتتابی شتتکل ( )4در متتدل انتتدازهگيتتری فرهنتتگ ستتازمانی بانتتک دی و مقتتادیر مجتتذور کتتا
( ،)40350درجتته آزادی ( ،)0شتتاخو بتترازش هنجارشتتده ( )50996شتتاخو بتترازش تطبيتتیشتتده
( )50991و شاخو ریشه دوم ميانگين مربعات خطتای بترآورد ( ،) 50570متدل از بترازش مناستبی
برخوردار است .نسبت مجذور کا بر درجه آزادی در این مدل برابر  00101است که مقدار مناستبی
است .نتایج برازش مدل در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج نیکویی برازش مدل اندازهگیری فرهنگ سازمانی بانک دی
ردیف

شاخصهای برازش

مقدار

مقدار قابلقبول

1

نسبت مجذور کا بر درجه آزادی

00101

کمتر از 3

مناس

0

شاخو برازش هنجارشده

50996

بيشتر از 509

مناس

3

شاخو برازش تطبيیشده

50991

بيشتر از 509

مناس

4

ریشه دوم ميانگين مربعات خطای برآورد

50570

کمتر از 5/51

مناس
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نتایج جدول ( )4نشان میدهد در مدل اندازهگيری فرهنگ سازمانی بانتک دی ،همته ضترای
مدل با سط اطمينان بيش از  99درصد به معنیداری آماری رسيدهاند .معنیداری ضترای

آمتاری

نشان میدهد که فرهنگ سازمانی بانک دی از ابعاد فرهنگ ارزشمحتور ،فرهنتگ راهبردمحتور،
فرهنگ قانونمحور ،فرهنگ انسانمحور و فرهنگ محي محور تشکيل شده است .سایر نتتایج نيتز
حاکی از آن است که بُعد فرهنگ راهبردمحور با ضری استاندارد  50956بيشترین تبيتين را نستبت
به فرهنگ سازمانی بانک دی دارد .بهعبارتدیگر ،تغييتری بتهانتدازه یتک انحتراف معيتار در بُعتد
فرهنگ راهبردمحور موج ایجاد تغييری بهاندازه  50956انحراف معيار در فرهنگ سازمانی بانک

دی خواهد شد.
جدول  .4نتایج حاصل از یافتههای مدل اندازهگیری فرهنگ سازمانی بانک دی
شاخصها

غیراستاندارد

استاندارد

<---

ف .ارزشمحور

1/555

5/151

5/510

10/356

<---

ف .راهبردمحور

1/365

5/956

5/516

10/955

<---

ف .قانون محور

1/043

5/111

5/511

10/359

<---

ف .انسانمحور

1/340

5/170

5/511

10/056

<---

ف .محي محور

1/095

5/194

5/511

10/104

روابط
ف.
سازمانی
ف.
سازمانی
ف.
سازمانی
ف.
سازمانی
ف.
سازمانی

وزن رگرسیونی(بتا)

انحراف
استاندارد

مقدار
t

سطح
معناداری

نتیجه

کمتر از

تأیيد

50551

رابطه

کمتر از

تأیيد

50551

رابطه

کمتر از

تأیيد

50551

رابطه

کمتر از

تأیيد

50551

رابطه

کمتر از

تأیيد

50551

رابطه

پژوهش کمی (سنجش وضعیت فرهنگ سازمانی موجود)
برای مقایسه وضعيت فرهنگ سازمانی مطلو و موجود بانک آزمونهای زیر انجام شد.
آزمون  tبرای تعیین اخت ف یا شکاف فرهنگ موجود و مطلوب و ترسیم نیمرخ فرهنگی

مقياس اندازهگيری و محاسبه ميانگين ،طيف پنجگزینتهای ليکترت بتود .در جتدول ( )0نتتایج
92

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)22تابستان 9316

(ميانگين بزرگتتر مستاوی

حاصل از اختالف ميانگين (شکاف) بين دو وضعيت موجود و مطلو

 4برای وضعيت مطلو ) در مورد مؤلفههای  06گانه فرهنگ سازمانی نشان داده شده است.
جدول  .1شکاف فرهنگ موجود و مطلوب سازمانی
مؤلفه

ردیف

شکاف

ردیف

مؤلفه

شکاف

5/34

14

نظارت ،ارزیابی و پایش

5/3

1

بانکداری اسالمی

10

رهبری و هدایتگری

5/77

0

معنویتگرایی

5

رواب انسانی

5/61

3

عدالتمحوری

5/3

16

5/0

4

والیتمحوری

5/10

17

توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی

0

ای ارگری

5/10

11

مسئوليتپذیری و پاسخگویی

-5/59

6

مأموریتمحور

5/11

19

احساس عزت و افتیار

5/56

7

شماندازمحور

5/06

05

تعامالت مؤثر

5/6

1

هدفمحور

5/03

01

خطرپذیری

5/09

9

مقصدمحور

5/37

00

داناییمحوری

5/01

15

ضابطهمداری

-5/57

03

مشتریمداری و مردم مداری

5/3

11

انسجام و یکپار گی

5/0

04

تحول و نوشوندگی

5/0

10

رواب سازمانی مدون

5/1

00

سرآمدی و مزیتآفرینی مالی و

5/01

13

نظامات و فرایندهای

5/43

06

اعتباری
کاری

مسئوليتهای اجتماعی (حمایتهای

5/73

کالن اجتماعی)( /بانکداری سبز)

باالترین ميانگين حاصل از دادههای تحقيتی مربتوط بته مؤلفتۀ مستئوليتپتذیری و پاستیگویی
(ميانگين  )4/59و پایينترین ميانگين مربوط به مؤلفۀ رهبری و هدایتگری (ميانگين )3/03بود.
نیمرخ فرهنگ سازمانی بانک دی
بهمنظور بررسی کالن وضعيت فرهنگ سازمانی بانک دی از نيمرخ فرهنگی بهره گرفتته شتد.
در شکل ( )0وضعيت هر یک از شاخوهای فرهنگی مورد بررسی در  0بعتد کتالن متدل تحقيتی
مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
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شکل  .1نیمرخ فرهنگی بانک دی

همانطورکه در شکل ( )0نشان داده شده ،باالترین ميانگين حاصل از دادههای تحقيتی مربتوط
به مؤلفۀ مسئوليتپذیری و پاسیگویی (ميانگين  )4059و پایينترین ميانگين مربوط به مؤلفۀ رهبری
و هدایتگری (ميانگين )3003است.
آزمون رگرسیون برای تعیین رابطۀ علّی میان فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن

در آزمون تحليل رگرسيون از راهبرد گامبهگام استفاده شد ،بدین معنی که نمره کتل فرهنتگ
بانک بهعنوان متغير وابسته و نمره مؤلفههای فرهنگی بهعنوان متغيرهای عامل (واردشتونده) درنظتر
گرفته شده و برحس
متغير جدید ،ضری

ضری

همبستگی بیشی یا تفکيکی در تحليل وارد شدند .پتس از ورود هتر

همبستگی تفکيکی تمام مؤلفههایی کته قتبالً در معادلته وارد شتدهانتد ،متورد

بازبينی قرار گرفته و نانچه با ورود متغير جدید معنیداری از بين رفته باشد ،متغير از معادله خارج
میشود .ضرای

همبستگی نمره کل فرهنگ بانک و نمره مؤلفههای فرهنگی در جدول ( )6نشتان

داده شده است.
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جدول  .6ضریب همبستگی مؤلفههای فرهنگ و فرهنگ کل سازمان
ترتیب ورود متغیرها

ضریب

ضرایب

همبستگی
R

توان
دوم R

توان دوم
تعدیلشده

خطای
استاندارد
پیشبینینشده

قانونمحور 

5/141

5/705

5/711

5/39641

قانونمحور ،محي محور 

5/950

5/114

5/110

5/30451

قانونمحور ،محي محور ،ارزشمحور

5/903

5/101

5/149

5/01917

5/937

5/177

5/170

5/06403

5/944

5/190

5/119

5/04140

قانونمحور ،محي محتور ،ارزشمحتور،
انسانمحور 
قانونمحور ،محي محتور ،ارزشمحتور،
انسانمحور ،راهبردمحور 

درنهایت ،ضرای

رگرسيون  Bحاصل از آزمون برای فرهنتگ ارزشمحتور  ،5/110فرهنتگ

راهبردمحور  ،5/017فرهنگ قانونمحور  ،5/007فرهنگ انسانمحور ،5/061فرهنگ محي محتور
 5/115بودند .همانطورکته مالحظته متیشتود بيشتترین ضتری

تأثيرگتذاری مربتوط بته فرهنتگ

انسانمحور و کمترین تأثيرگذاری مربوط به فرهنگ محي محور است.
آزمون تکرار مجدد برای تعیین اهمیت مؤلفههای فرهنگ سازمانی

در این آزمون ابعاد پنجگانۀ فرهنگی بهعنوان گتروه آزمتودنی و بتهطتور تصتادفی و مستتقل از
یکدیگر آزمون شدند .هدف حذف اثرهایی بود که ممکن است از ترتي

متغيرهتای آزمایشتی بته

وجود آیند .جدول ( )7نتایج آزمون تکرار مجدد برای مؤلفههای  06گانه فرهنگ سازمانی را نشان
میدهد .نتایج بيانگر آن است از دیدگاه افراد پاسیگو ،بيشترین اهميت متعلتی بته مؤلفته فرهنگتی
مسئوليتپذیری و پاسیگویی و کمترین اهميت مربوط به مؤلفه رهبری و هدایتگری است.
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جدول  .2رتبهبندی مؤلفههای فرهنگی بر اساس آزمون تکرار مجدد
مؤلفه
مسئوليتپذیری و
پاسیگویی

میانگین
4/51

ضابطهمداری

4/57

احساس عزت و افتیار

4/54

اولویت
1

مؤلفه

میانگین

مقصدمحوری

3/63

0

نظامات و فرایندهای کاری

3/07

3

توسعه و توانمندسازی سرمایه
انسانی

3/0

اولویت
14
10
16

معنویتگرایی

3/19

4

انسجام و یکپار گی

3/0

17

رواب سازمانی مدون

3/19

0

تحول و نوشوندگی

3/49

11

ای ارگری

3/11

6

داناییمحوری

3/41

19

مأموریتمحوری

3/11

7

هدفمحوری

3/46

05

والیتمحوری

3/14

1

سرآمدی و مزیتآفرینی

3/40

01

3/74

9

خطرپذیری

3/41

00

3/7

1

تعامالت مؤثر

3/39

03

نظارت ،ارزیابی و پایش

3/69

11

رواب انسانی

3/31

04

عدالتمحوری

3/69

10

مسئوليت اجتماعی

3/07

00

بانکداری اسالمی

3/60

13

رهبری و هدایتگری

3/03

06

شماندازمحوری
مشتریمداری و مردمداری

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از انجام این تحقيی ،تعيين الگوی مطلو فرهنگ سازمانی بانک دی و سنجش وضعيت
موجود فرهنگ سازمانی بانک باتوجهبه این الگو بتود .بتدین منظتور رویکتردی آميیتته (کيفتی و
کمی) بترای انجتام پتووهش در نظتر گرفتته شتد .در گتام نیستت بته شناستایی ابعتاد ،مؤلفتههتا و
شاخو های الگوی مطلو فرهنگ سازمانی پرداخته شد .برای این منظور به مطالعه گسترده مبانی
نظری تحقيتی ،مطالعتات تطبيقتی ،مبتانی دینتی ،استناد باالدستتی ،ذهتنکتاوی متدیران و مشتاهده
مشارکتی (مظاهرسنجی) پرداخته شد (فرهی و همکاران .)1394 ،نتایج این گام بهصتورت خالصته
در قال

پنج بعد فرهنگی 06 ،مؤلفۀ فرهنگی و  011شاخو در جدول ( )0نشان داده شد .در گتام

بعدی از رویکرد کمی بهره گرفتته شتد تتا وضتعيت موجتود فرهنتگ ستازمانی باتوجتهبته الگتوی
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استیراجشده ،سنجش شود .نتایج بهدستآمده از پيمتایش ميتدانی حتاکی از آن بتود کته در کتل
فرهنگ سازمانی بانک در وضعيت قابلقبولی قرار دارد .بهعبارتدیگر بانک دی در حال حاضر از
نقطهنظر پاسیگویان دارای فرهنگ سازمانی نسبتاً قوی است .بُعد فرهنگ ارزشمحور در وضعيت
مطلو تری نسبت به سایر ابعاد فرهنگهای سازمانی قرار داشت .فرهنگ راهبتردمحتور در درجته
دوم بوده و فرهنگ قانونمحور ،انسانمحور و محي محور در درجات بعدی قرار گرفتهاند .وجتود
فرهنگ انسانمحور و محي محور در درجه آخر برای بانک ،نکتۀ قابلتتأملی استت .بتهبيتاندیگتر
توجه بانک به این دو حوزه و تقویت شاخوهای مرتب از اهميت بسزایی برخوردار است.
مطابی نتایج آزمون رگرسيون نيز ،فرهنگ انسانمحتور بيشتترین تتأثير را بتر فرهنتگ ستازمانی
بانک دارد .بهبياندیگر تغيير در این بُعد فرهنگی منجر به افزایش یا کاهش شمگيری در فرهنتگ
سازمانی بانک خواهد شد و میتوان با تقویت آن در بهبود هر ه بهتر فرهنگ سازمانی بانک تأثير
گذاشت .باتوجهبه اینکه توسعۀ سرمایۀ انسانی متعهد و متیصو ،کليد اصتلی سترآمدی بانتک در
آینده خواهد بود (براساس یافتههای ذهتن کتاوی نيتز پتنج متورد از متواردی کته در اولویتت قترار
داشتند ،مربوط به فرهنگ انسانمحتور بودنتد) و باتوجتهبته اینکته حتوزۀ سترمایۀ انستانی و توستعۀ
مدیریت بهم ابۀ قل

بانک محسو میشود ،لتذا پيشتنهادهایی در سته حتوزۀ تغييترات ستاختاری،

نگرشی و رفتاری درجهت تحول اساسی در بانک ارائه شد.
تغييرات ساختاری :در بعد ستاختاری پيشتنهاد متیشتود نظتام جتامع توستعۀ سترمایۀ انستانی بتا
رویکرد راهبردی طراحی شود ،نظام آموزش و توسعۀ سرمایۀ انسانی با تأکيد بر بانکداری استالمی
مورد بازمهندسی قرار گيرد ،نظام جذ  ،گزینش و استتیدام بانتک متورد بتازنگری قترار گيترد و
نظام حف و نگهداشت کارکنان بانک بامالحظه و مشاهده تجربه سایر بانتکهتا متورد تجدیتدنظر
قرار گيرد.
تغييرات رفتاری :شاید بهجرئت بتتوان گفتت مهتمتترین و درعتينحتال دشتوارترین تغييترات،
تغييراتی است که در حوزۀ رفتتاری متیبایستت صتورت گيترد .توستعه و توانمندستازی متدیران و
کارکنان بانک ،برگزاری دورههای آموزش رفتار سازمانی ،توسعۀ مهارت عشی و مهرورزی ،صتبر
و بردبتتاری ،عفتتو و گذشتتت ،اعتمادبتتهنفتتس ،خویشتتتنشناستی ،ستترمایۀ روانشتتناختی ،استتتعداد و
قابليتهای برتر ،خالقيت و نوآوری منجر به تغييرات رفتاری میشود.
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تغييرات نگرشی :معاونت سرمایۀ انسانی باید ذهنيت منفی کارکنان که مدیران را رفتنی و خود
را ماندنی میدانند ،تغيير دهد .برگزاری همایشهای سترآمدی منتابع انستانی تحتت عنتوان جتایزه
تعالی منابع انسانی ،جایزه تعالی فرهنگسازمانی ،تصویرسازی م بتت از بانتک در ذهتن کارکنتان،
برگزاری اردوهای سياحتی ،زیارتی ،ورزشی و تفریحی همراه با خانوادهها ،حمایتهای معنتوی از
کارکنان در جشتنهتا ،ازدواجهتا ،مصتائ

و گرفتتاریهتای زنتدگی موجت

احستاس ختو در

کارکنان و خانوادههای آنها میشود ،بزرگجلتوهدادن بانتک دی در مقایسته بتا ستایر بانتکهتای
رقي

برای کارکنان ،برگزاری جلسات آموزشی اعم از سمينارهایی با حضور کارکنان و مدیران با

مفاهيم فرهنگی ،به تغييرات نگرشی افراد کمک میکند.
در پایان گروه تحقيی بهمنظور ستاری و جتاریستازی ارزشهتای فرهنگتی در بدنته بانتک ،بتا
بهرهگيری از تجربيتات تحقيقتات پيشتين نظيتر فرهتی ( )1314و نتتایج حاصتل از تتدوین فرهنتگ
مطلو و سنجش وضعيت موجود فرهنگ سازمان به این جمعبنتدی رستيد کته باتوجتهبته الگتوی
پنجوجهی فرهنگ سازمانی بانک ،پنج پيشنهاد اجرایی برتر به شرح زیر در این رابطه ارائه نماید.
 .1تشکيل کارگروه نمادسازی بانکداری اسالمی .0 ،معرفی بانک دی بهعنوان قط

بانکداری

اسالمی .3 ،ایجاد مرکز مطالعات و رصتد فرهنتگ ستازمانی .4 ،تأستيس کلينيتک رفتتاری بانتک،
 .0تقویت مؤسسۀ آموزش عالی و پووهش بانک.
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