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Abstract
The most important feature of today's work environment is measuring the extent
of competition in the labor market. Therefore, organizations today are aware that
the costs of managing their human resources must be accompanied by managing
the effectiveness of human resources. That is if they can manage their manpower
in such a way that they can use their power to serve the goals of the organization,
then the rate of accidents, absences, error rates, and waste will be reduced and
manpower will be provided with a proper spirit Will provide quality services and
as a result, the productivity and profitability of organizations will increase.
Therefore, organizational productivity is directly related to organizational
behavior, and therefore, with analysis, a step around the dimensions of related
issues and affecting the improvement of organizational behavior training, which
at the same time has been neglected and often neglected by organizations. Values
will be removed to improve employee performance and increase the productivity
of organizations. In the definition of organizational behavior, in simple terms, it
should be said that in fact, organizational behavior examines how people interact
within an organization. The simple definition of organizational behavior does not
have the interpretation that it seems a simple matter and we can look at it with
simplification. The fact is, since organizational behavior is supposed to examine
human interaction, it happens to be very complex and sometimes impossible to
analyze some behaviors. Because people exhibit different behaviors in different
places and different cultures, and accordingly, the organizational work
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environment in which a person is placed affects his organizational behavior.
Therefore, managers should pay special attention to people's work environment.
In another definition, organizational behavior is the study of human behavior in
the field of organization, the confrontation of individual and organizational
behavior, and finally the study of the organization itself, which includes factors
that are studied in three general dimensions: individual, group, and organizational.
Organizational behavior is generally rooted in a behavioral approach to
management, which includes the belief that special attention to employee needs
will lead to greater satisfaction and productivity. Contrary to the high emphasis
on scientific management, the content of the behavioral approach emphasizes
focus on It is on people. Scientific management did not ignore individuals at all
and was somehow effective in shaping organizational behavior. In general, 5
factors are effective in the development of organizational behavior: the traditional
approach to management, Hawthorne studies, the human relations movement, the
contingency approach to management and leadership, and positive organizational
behavior. Organizations today are very competitive in the global environment, and
managers use various mechanisms to improve the productivity and success of their
organizations in such an environment, including downsizing organizations and
mechanization of affairs, while these methods can be effective. But the main issue
that has been considered in recent years as an effective factor in improving the
productivity of organizations, Having committed and capable employees to the
organization to work beyond their official duties. Improving and modifying
organizational behavior in government departments and institutions can be a
function of numerous components, and undoubtedly one of these components
goes back to the issue of organizational behavior training, because in an
organization, both in the traditional definition and according to pyramidal
relationships, training in Ross is located and others are defined in his neck, and in
the modern definition, the focus is still on the issue of education, and this
education is the organizational behavior that gives the organization a specific
shape and purpose.
In the present era, the intensity of the dynamic capabilities of competitors in the
banking industry has led to how to maintain and develop a superior competitive
position in relation to strategic capabilities in this industry as a major challenge
for bank managers and foresight as the latest In order to meet this challenge, the
tool has rushed to the aid of managers of today's organizations. The banking
industry plays a vital role in shaping the world economy, and the change in key
environmental factors in the long-run has forced the industry to embrace a shift in
competition. Therefore, by studying and predicting future changes and
developments, banks can align their competitive position with these developments
with foresight knowledge. Foresight knowledge should be planned as a learning
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process in the strategic activities and decisions of managers in situations of
uncertainty to empower them in turbulent situations and react in a timely manner
to environmental threats. One of the factors that make it difficult to improve
organizational behavior in the banking system should be sought in the field of
rapid change in this field. In recent years, the presence and expansion of virtual
and Internet banking, in general, has changed the service system in the field of
banking and human resource management has undergone extensive changes.
Accordingly, explaining possible banking scenarios in the coming years is one of
the requirements of any training program to further empower organizational
forces. Organizational behavior as one of the organizational values is actually
rooted in the culture in which the organization is built. This behavior is intensified
and slowed down according to the internal programs and standards of the
organization and goes in a certain direction. Among these components, we can
mention meritocracy within the organization. Competency models that have been
examined many times in the organizational literature in recent years are in fact
related to a situation that affects human resource management. A value that, like
an umbrella, affects the process of employment, recruitment, training, growth, and
reward in the organization and causes a justice-oriented atmosphere to rule the
organization. Another pillar through which organizations such as banks strive to
achieve their goals is value creation. Value creation in the bank is concerned with
both the internal components of banking, such as attracting capital and financial
resources, as well as the growth of organizational forces and customer satisfaction.
What this research tries to answer is the development of an organizational
behavior training model with an emphasis on competency and value creation
models in the banking system.
Keywords: Human Resources Attraction, Competency Models, Organizational
Behavior, Banking System, Thematic Analysis
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چکیده
رفتار سازمانی در نظام بانکداری در سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین حوزههای کاری شده است .تأثیری
که رفتار سازمانی در دستیابی به اهداف سازمانی دارد و تأثیراتی که این مؤلفه از فرهنگ و شرایط درونی هر
سازمانی میپذیرد باعث شده است تا این مسئله تبدیل به یکی از مهمترین رئوس مدیریت منابع انسانی شود.
هدف این پژوهش تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تأکید بر شایستگی و ارزشآفرینی است .ابزار
اصلی گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه عمیق با خبرگان میباشد .یافتههای حاصل از مصاحبه از طریق
تکنیک تحلیل تم مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .یافتههای ما نشان میدهند که شایستهساالری و
ارزشآفرینی در مسئله رفتار سازمانی با چالشهایی مواجه است که عمدتاً ریشه در فرهنگ سازمانی دارند.
همچنین اصالح نظام رفتار سازمانی بهمنظور ارزشآفرینی نیازمند اتخاذ راهبردهایی است که بیشتر بر بهسازی
آموزش رفتار سازمانی متمرکز است و در صورت اتخاذ این راهبردها میتوان انتظار پیامدهایی در سطح فردی
و سازمانی بود.
کلیدواژهها :جذب منابع انسانی ،مدلهای شایستگی ،رفتار سازمانی ،نظام بانکداری ،تحلیل تم
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مقدمه
تغییرات گستردهای که امروز در عرصه کسبوکارها رخ داده است باعث شده است تا مدیران سازمانها
ارزشهای جدیدی را برای سنجش عملکرد و دستیابی با اهداف خود در نظر

بگیرند (Rahman

)Seresht et al., 2019در دنیای رقابتی امروز دیگر مفهوم کار تا سر حد ممکن از معنای فیزیکی خود
تهی شده و مسائلی نظیر بهرهوری و کارایی به دایره لغات مدیریتی اضافه شده

است (Ghobadi et

al., 2019).بر همین منوال بهرهوری سازمانی از اصلیترین مسائل و مؤلفههایی هاست که در سالهای
اخیر مورد توجه محققین و مدیران بوده است  (Mirahmadi et al., 2021).دستیابی به چنین اهدافی
در واقع بدون در نظر گرفتن نقش کارمندان در سازمان امری محال و غیر ممکن است .آنچه سازمان
را شکل میدهد در واقع نیازمند تغییر اساسی در رفتار سازمانی در میان کارمندان است
 (Yarmohammadzadeh et al., 2020).رفتار سازمانی در واقع آن چیزی است که به فرهنگ یک
سازمان شکل میدهد .رفتار سازمانی در واقع مفهومی است که در ادبیات سازمانی اشاره بر برونداد
واقعیتهای پنهان سازمان دارد (Rohollahi et al., 2020).رفتار سازمانی مقولهای چندبعدی و پیچیده
است که دارای ابعاد مختلفی است .در تعریفی که از رفتار سازمانی ارائه شده است آن را مقولهای
سهبعدی دانستهاند که جنبه فردی ،گروهی و سازمانی دارد  (Stiri et al., 2020).بر طبق این نگاه
رفتار سازمانی در واقع بسان تکهای از یک پازل بزرگ است که در صورت تکرار و تسری کلیت مجموعه
را شکل میدهد و به سازمان معنا میبخشد  (Rohollahi et al., 2020).بررسیهای صورت گرفته
نشان میدهد که رفتار سازمانی تحت تأثیر  2جریان فکری است که شامل رویکرد سنتی به مسئله
مدیریت ،پژوهشهای هاثورن ،جنبش روابط انسانی ،رویکرد اقتضایی به مدیریت و رهبری و رفتار
سازمانی مثبت است  (Masoudi et al., 2021).اکنون اگر بپذیریم که مسئله رفتار سازمانی عنصری
معنابخش به سازمان است آنگاه این مسئله پیش میآید که رفتار سازمانی قرار است منجر به چه
هدف و دست آوردی شود  (Hosseini-Sano et al., 2020).یکی از اصلیترین این اهداف مسئله
ارزشآفرینی است  (Masoudi et al., 2021).ماهیت اقتصادی بانکها میطلبد که این سازمانها دست
به اقدامات و برنامههایی بزنند که به واسطه آنها بتوانند ارزشآفرینی نموده و ارزش افزودهای خلق
کنند  (Masoudi et al., 2021).در کنار اینها نقش بینالمللی بانکها و همچنین نقشی که در بازار
اقتصادی کشور ما ایفاد میکنند باعث میشود که مسئله رفتار سازمانی و ارزشآفرینی از اهمیتی
دوچندان بهرهمند باشند  (Ghobadi et al., 2019).در نتیجه وظیفهای که امروز بانکها در دنیای
رقابتی و اقتصادی بر عهده دارند استفاده از ظرفیتهای درونی سازمانی نظیر پتانسیلهای کارمندان
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بهمنظور ارزشآفرینی است که به سازمان کمک میکند تا به اهداف خود دست

یابد (Masoudi et

al., 2021).

اکنون میدانیم که رفتار سازمانی نقش بسزایی در شکلگیری فرهنگ سازمانی دارد اما با این همه
مدیریت رفتار سازمانی با دشواریهای خاصی روبروست  (Graham et al., 2019).دشواری مدیریت
رفتار سازمانی در این است که این عنصر به واسطه پیچیدگیهای میان فردی و تفاوتهای بنیادین
افراد با یکدیگر و تعارضات درون هر مجموعه و نهایتاً شکلی که نفرات و گروهها در مواجه با مفهوم
کار در یک سازمان پیدا میکنند متفاوت است .این رفتار با توجه به برنامهها و استانداردهای درونی
سازمان تشدید و کند میشود و به سمت و سویی خاص پیش میرود  (Hughes et al., 2020).رفتار
سازمان علیرغم آنکه خود مولد فرهنگ سازمانی و همچنین ارزشآفرینی در سازمان است اما خود
محصول و معلول طیف دیگری از مؤلفهها نیز میباشد .از جمله این مؤلفهها میتوان به میزان عدالت
محوری و شایستهساالری در سازمان اشاره کرد  (Lee et al., 2019).به بیانی دیگر در سازمانهای
امروزی و مشخصاً بانکها که با مسئله پول و سرمایهگذاری در ارتباطند ،مؤلفه شایستهساالری از
درجه اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که باعث میشود رفتار سازمانی اصالح شود و یا به بیراهه
برود  (Oswald et al., 2020).در نتیجه میتوان گفت که رفتار سازمانی از یکسو خود محصول
مؤلفههایی نظیر شایستهساالری است و از سوی دیگر مولد ارزشآفرینی در

بانک (Hughes et al.,

2020).این پژوهش میکوشد تا به آن پاسخ دهد تدوین مدل آموزش رفتار سازمانی با تأکید بر
مدلهای شایستگی و ارزشآفرینی در نظام

بانکداری است.

مبانی نظری
رفتار سازمانی را میتوان دانش بررسی ،ارزیابی ،اصالح و بهبود رفتار کارمندان در یک سازمان
تعریف کرد که میکوشد ضمن ارتقای مهارتهای و تواناییهای فردی عملکرد کلی سازمان را بهبود
بخشد  (Hughes et al., 2020).رفتار سازمانی در واقع برونداد روابطی است که میان افراد ،گروهها و
بخشهای مختلف یک سازمان وجود دارد و در قالب کنشها و واکنشها خودش را نشان میدهد .بر
این اساس رفتار سازمانی نقش بسزایی در شکلدهی به موجودیت سازمان دارد و اصالح آن میتواند
سازمان را در دستیابی به اهدافش یاری برساند  (Faeni et al., 2020).در نتیجه رفتار سازمانی نیازمند
آموزش است و از طریق آموزش میتوان رفتار سازمانی را در بانکها بهبود
al., 2020).

بخشید (Rubenstein et
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بهسازی رفتار سازمانی هفت ویژگی دارد که عبارتاند از:

 .2ارزشهای انسانی :آموزش میتواند منجر به اصالح تعریف فرد از خود و سازمان شود
 .5سیستم مداری :تقویت آموزش رفتار سازمانی منجر به تقویت روحیه همکاری و کار گروهی
میشود
 .1یادگیری تجربی :تجربیات عملی و تئوری در سازمان دارای اهمیت دوچندانی میشود و همین
مسئله سبب میشود تا از فراموشی سازمانی جلوگیری شود .

 .1حل مسئله :تکنیکهای حل مسئله و نوآوری در سازمان به واسطه آموزش رفتار سازمانی تقویت
میشود.

 .2گرایش اقتضایی :آموزش رفتار سازمانی کمک میکند تا تناسبی میان داشته و خواستهها در
سازمان به وجود بیاید.

 .1عامل تغییر :آموزش رفتار سازمانی به این احساس را به وجود میآورد که تغییر در سازمان نیاز
است .

 .1سطوح مداخالت :آموزش رفتار سازمانی ضمن تبیین مرزها و جایگاهها از مداخالت بیمورد
جلوگیری میکند(Stewart et al., 2019).

با این همه بهبود رفتار سازمانی و آموزش آن از این روی امری دشوار و خطیر است که مسئله رفتار
سازمان مربوط به انسان است و اساس ًا انسانها و کارمندان دارای ذات متغیر هستند (Karem et al.,

2019).بجز موارد یاد شده دشواریهایی نظیر مقاومت در برابر تغییر و شکلگیری شخصیت کاری و
حرفهای و ترس از تغییر همه و همه تغییر و بهسازی رفتار سازمانی را با دشواریهایی اساسی مواجه
میسازد(Karamov and Tulung. 2020).

بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که یکی از اصلیترین دشواریهای موجود در خصوص
بهسازی رفتار سازمانی و آموزش رفتار سازمانی در بانکها مسئله شایستهساالری

است (Hughes et

al., 2020).شایستهساالری در مدیریت منابع انسانی و سازمانی که با جذب و استخدام شروع میشود
و با آموزش و بررسی و ارزیابی عملکرد به پایان میرسد چرخهای است که در صورت عدم
شایستهساالری معیوب و مشکلدار خواهد بود و میل به تغییر و دگرگونی

را در افراد از بین میبرد .

شایستهساالری به بانکها این کمک را میکند که ضمن استخدام نیروهای حرفهای و آموزش دیده
که شایسته حضور در موقعیت شغلی خود هستند در صورت امکان و عملکرد درست پیشرفت کنند
( .)Faeni et al., 2020ترقی در سازمان در واقع از جمله انگیزههای کارمندان است و نبود یک ساختار
شایستهساالر که به همه گروهها و افراد ارزش یکسان ببخشد و عملکرد را میزانی برای ترقی بداند در
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واقعی خط بطالنی است بر هر گونه بهسازی و پیشرفت درونسازمانی .شایستهساالری دارای دو بعد
فنی و رفتاری است .شایستگی فنی بیشتر ناظر بر ابعاد فنی و تکنیکی انجام کارهاست درحالیکه
شایستگی رفتاری بیشتر ناظر بر کنشها و واکنشهایی است که ناظر بر درک فرد از مفاهیم است
.))Yukongdi and Shreshta, 2020موضوع شایستگی فنی 2اساس ًا مجموعه کیفیتها و تواناییهایی
است که یک فرد باید داشته باشد و در مجموع سازمان باید به این شایستگیها دست یابد و آن را از
خود بروز دهد ( .)Esubalew and Raghurama. 2020اما شایستگی رفتاری 5بیشتر ناظر بر ابعاد
رفتاری و رابطهای میان کارمند با سایر کارمندان است .در واقع شایستگی رفتاری بیشتر مربوط به آن
دسته از مشخصههایی است که در رابطه میان کارمند و مدیر و کارمند با سایر کارمندان تعریف
میشود

)(Supriyanto et al., 2020

در نتیجه بهبود و اصالح رفتار سازمانی در وهله نخست نیازمند بهبود مدیریت منابع انسانی و
همچنین بهکارگیری رویههای شایستهساالر است ) .)Yukongdi and Shreshta, 2020رویههای
شایستهساالر در مدیریت منابع انسانی در واقع میکوشد تا با برقراری تعادلی میان شایستگی فنی و
ارتباطی به ارتقای رفتار سازمانی بپردازد ) . (Supriyanto et al., 2020در نتیجه میان ارزشآفرینی،
رویههای شایستهساالر و همچنین بهسازی رفتار سازمانی ارتباطی علّی برقرار

است Yukongdi and

) .)Shreshta, 2020تقویت بنیههای شایستهساالری در سازمان انگیزه برای بهبود رفتار سازمانی را
تقویت میکند ( )Esubalew and Raghurama. 2020و بهبود رفتار سازمانی منجر به ارزشآفرینی
میشود (.)Ghobadi et al., 2019
روش تحقیق
روششناسی هر پژوهشی ملهم از اهداف و سؤاالت اصلی مطرح شده در آن تحقیق است .هدف
از این پژوهش طراحی و ارائه مدلی در خصوص رفتار سازمانی است که تعیین موقعیتی نامعین است.
در واقع از آنجایی که هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی است که مسبوق به سابقه نمیباشد ،پژوهش
حاضر در رده تحقیقات توسعهای قرار میگیرد .این پژوهش همچنین به لحاظ روش جمعآوری
اطالعات در رده تحقیقات کیفی قرار میگیرد .ابزار اصلی گردآوری اطالعات مصاحبه عمیق با خبرگان
است .نمونه پژوهش بر اساس نمونهگیری در دسترس از میان خبرگان و اساتید حوزه سازمان و
بانکداری انتخاب شدهاند .بر اساس حد اشباع تعداد  21مصاحبهصورت گرفته است و دادههای حاصل
از مصاحبه با استفاده از تحلیل تم مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .روایی و پایایی این پژوهش نیز
1. Technical Competency
2. Behavioral Competency

فصلنامه تدریس پژوهی
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با روشهای مختلفی حاصل شده است .از جمله بازگرداندن متن کدگذاری شده هر مصاحبه به
مصاحبه شونده و اخذ تاییدیه ،مقایسه یافتهها با سایر پژوهشهای مشابه ،ارائه متن مصاحبه بهصورت
دقیق و عینی در مقاله و همچنین واگذاری فرآیند کدگذاری به سه پژوهشگر دیگر که سابقه انجام
پژوهشهای کیفی را داشتهاند .بازخوردهای حاصله نشان میدهد که این پژوهش دارای روایی و پایایی
باالیی میباشد .چنانچه گفته شد ،در این پژوهش از روش تحلیل تم بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها
استفاده شده است .در طول مصاحبهها 2 ،سؤال اصلی از پژوهشگران پرسیده شده است که بهصورت
زیر میباشد:
 .2به نظر شما اصلیترین مؤلفهها ی رفتار سازمانی در نظام بانکداری کشور ما شامل کدام
مؤلفهها میباشد؟
 .5به نظر شما اصلیترین چالشهای شایستهساالری در نظام بانکداری کشور ما شامل کدام
موارد است؟
 .1به نظر شما برای تبدیل بانکهای ما به بانکهایی ارزشآفرین چه مؤلفههایی باید تغییر
کنند؟
 .1به نظر شما نهادینهسازی شایستهساالری و ارزشآفرینی در رفتار سازمانی ما در نظام
بانکداری نیازمند چه راهبردهایی است؟
 .2اصلیترین پیامدهای ارزشآفرینی و شایستهساالری در رفتار سازمانی شامل چه مواردی
است؟
شیوه کدگذاری دادهها به این صورت بود که ابتدا متن مصاحبهها کلمه به کلمه نوشته شده ،هر
جمله و یا عبارت که مشتمل بر معنایی خاص بود کدگذاری شود و سپس کلیه کدهای استحصا شده
بر اساس شباهت معنایی به مفاهیم و سپس به مقولهها دستهبندی شدهاند.
تجزیهوتحلیل دادهها
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در ارتباط با سؤال اصلیترین مؤلفههای که در حال
حاضر در رفتار سازمانی نقشآفرینی میکنند ،عوامل گستردهای شناسایی شد .بنابراین در ادامه
پاسخگویی به سؤال اول پژوهش و با استفاده از نتایج مصاحبههای نیمه ساختاریافته با الهام از ادبیات
نظری و تجربی موضوع ،مقوالت شناسایی شده دستهبندی خواهند شد.
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تقویت ارتباطات درونسازمانی از مهمترین وجوه رفتار سازمانی است .چه ارتباط کارمندان
با هم چه ارتباط با مدیران و چه ارتباط با مشتری.

ارتباطات درون
سازمان

جلب مشتری و مشتری مداری اصلیترین اصلی است که در نظام بانکداری باید به
کارمندان آموزش داد.

جایگاه مشتریان

همسویی رفتارهای روزمره کارمندان با اهداف سازمانی از مهمترین رئوس آموزش رفتار
سازمانی به کارمندان بانک است.

اهداف سازمانی

اگر مسئله آموزش رفتار سازمانی را یک امر استراتژیک بدانیم آنگاه مسئله مهم همسویی
این رفتارها با چشماندازهای سازمان است.

چشماندازها

برای آموزش بهینه رفتار سازمانی به کارمندان در بانک باید فکری به حال نظام پاداش و
تنبیه کرد.

نظام پاداش و
تنبیه

خطوط قرمز سازمان باید بهصورت دقیقی مشخص شده باشد .باید مشخص باشد که چه
کاری از نظر ما اشتباه و چه کاری درست است.

خطوط قرمز
سازمان

شناسایی رقبای استراتژیک سازمان در محیطی رقابتی بانکها باعث میشود که
انتظاراتمان از کارمندها مشخص شود و همین نقش تعیین کنندهای در چیدمان رفتار
سازمانی دارد.

رقبای استراتژیک

مهمترین اصلی که سازمانی نظیر بانک به آن چشم دارد ارتقای سودآوری است ،پس جمله
رفتارهای کارکنان باید همسو با این هدف باشد.

سودآوری

یکی از مشکالتی که ما در حوزه رفتار سازمانی داریم ،فقدان آموزش این مسئله به
کارمندان است ،برگزاری کالسهای ضمن خدمت و مهمتر از آن تبدیل فعالیتهای کاری
به عرصهای برای آموزش راهبردی قدرتمند است.

آموزش سازمانی

توانمندسازی نیروهای کاری ما میتواند منجر به بروز رفتارهای حرفهایتری شود .این
توانمندسازی میتواند در حیطه فناوری اطالعات و بانکداری نوین باشد.

توانمندسازی

در بحث رفتار سازمانی باید به اهمیت جانشین پروری توجه ویژه شود .جانشین پروری
بهویژه در حوزه مدیران باعث میشود هیچگاه نیروی انسانی ما تضعیف نشود.

جانشین پروری

فرهنگ سازمانی

برنامهها ی روزانه و غیر استراتژی سازمانی همیشه بخش مهم ای از فعالیتهای ما را در
بانک شکل میدهد و بخش مهمی از رفتار سازمانی در این حوزه رخ میدهد.

برنامههای روزانه

ارزشهای سازمانی

به نظر من مهمترین اصلی که در آموزش رفتار سازمانی باید در نظر گرفت مسئله توضیح
فرایندها و رویههای درونی سازمان است.

برنامههای سازمانی

بخشی از مصاحبه

مفاهیم
رویهها و فرآیندها

مقوالت

با استفاده از نتایج مصاحبههای نیمه ساختاریافته طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از ادبیات
نظری و تجربی موضوع ،کدهای شناسایی شده در سه مقوله اصلی ویژگیهای فردی و سازمانی و
عمومی قابل تقسیم است .دومین سؤال این پژوهش بهصورت رو به رو است:
به نظر شما اصلیترین چالشهای شایستهساالری در نظام بانکداری کشور ما شامل کدام موارد
است؟در ادامه پاسخهای مصاحبه شوندگان به همراه مفاهیم و مقولههای مرتبط ارائه شده است.
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پارتیبازی یک واقعیت غیر قابل انکار در خصوص استخدام و جذب نیروی کار در سازمانهای ماست.

پارتیبازی

فضای سازمانهای ما سیاسی است .این سیاسی بودن فضای کار باعث میشود زمانی که یک فرد به
ریاست مثالً حوزه میرسد اعمال نظرهای شخصی در سطوح پایینی را داشته باشد.

فضای سیاسی
سازمانها

فعل و انفعاالت میان سازمانها و بانکها گاهی باعث میشود که شاهد دخالتها و مداخلههای
مقامات غیر بانکی در امور بانکها باشیم .این مسئله باعث میشود که شایستهساالری به ارزش دست
چندم تبدیل شود.

فعل و انفعاالت میان
سازمانی

سازمانها ی باالدستی و حتی نفرات قدرتمندی نظیر نماینده مجلس به خوبی میتوانند بر فرایند
جذب و استخدام اعمال نظر کنند.

سازمانهای
باالدستی

یکی از مشکالت اصلی ما در سازمانها و بهویژه بانکها ضعف در نظام پایش و سنجش عملکرد
است.

ضعف در نظام پایش

ما در سنجش عملکرد افراد ناتوانیم و عموماً عملکرد یک بانک بهصورت کلی سنجیده میشود و
تفاوت فعالیت افراد در این شیوه مشخص نمیشود.

نارسایی در سنجش
عملکرد

ضعفهای قانونی در خود بانکها گاهی باعث میشوند که نفرات جذب شده ارزش کاری باالیی
نداشته باشند.

ضعفهای قانونی

بهصورت کلی سیستم جذب و استخدام در کشور ما به گونهای نیست که بتواند نخبهها را گردآوری
کند و معموالً نظام جذب و استخدام باعث میشود که شاهد ناشایستگی بعضی افراد باشیم

نظام استخدام و
جذب

البته یادمان باشد که بهصورت کلی فرهنگ سازمانی و کاری در ایران یکسان است و معموالً همه
سازمانها تقریباً همین هستند و مؤلفههایی نظیر پارتیبازی و رانت خاری تقریباً همه جا جاری و
ساری است.

فرهنگ کاری در
ایران

یک مسئله دیگر این است که قومیتگرایی در کشور ما بسیار مورد تأکید است .یعنی افراد و
قومیتهای مختلف به شدت تالش میکنند تا خویشاوندان و نزدیکان خودشان را سر کار بیاورند.

تسلط قومیتگرایی

نظام اشتغال در کشور ما به گونهای است که فرض بفرمایید یک فرد از یک شهرستان و یا جبهه
سیاسی به سمت مدیریت میرسد ،این فرصت مغتنمی برای اوست تا کلیه آشنایان و نزدیکان خود
را سر کار بیاورد.

نظام اشتغال

سازمانهای دولتی ما متأسفانه سازمانها رقابتی نیستند .این رقابتی نبودن باعث میشود که اینکه
چه فردی بر سر کار باشد خیلی مهم نباشد و در نتیجه شایستهساالری در درجه اهمیت باالیی
نمیایستد.

نبود رقابتپذیری
سازمانها

تمرکز دولتها بر مشاغل هم مسئله مهمی است .با تغییر دولتها کلیه نیروهای سازمانی تغییر
میکنند و همه نفرات عوض میشوند.

تمرکز دولتی

تا زمانی که در کشور ما رانت و فساد وجود داشته باشد وضعیت نظام کاری ما به همین شکل است
و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد.

رانت و فساد

فشارهای برونسازمانی

در سازمانی نظیر بانک سفارشات برونسازمانی بسیار زیادند ،بسیاری از افراد با همین سفارشها
وارد کار میشوند و این کار را برای شایستهساالری خیلی سخت میکند.

سفارشهای
برونسازمانی

نارساییهای درونسازمانی

یکی از اصلیترین مشکالت ما مسئله سیاست زدگی در سازمانهاست ،یعنی اینقدر فضای
سازمانها ی ما سیاست زده است که حتی در نظام انتصابات یک سازمان نظیر بانک نیز تأثیر
میگذارد.

نارساییهای فراسازمانی

بخشی از مصاحبه

مفاهیم
سیاست زدگی

مقوالت
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در ادامه مفاهیم و مقوالت شناسایی شده در خصوص سؤال سوم پژوهش یعنی مؤلفههای ارزشآفرینی
در نظام بانکداری کشور با تأکید بر رفتار سازمانی مورد نظر پژوهش طرح میشود.
جدول  -1یافتههای حاصل از پرسش سوم

متوازنسازی امکانات در سطوح مختلف بانکی از جمله ضروریاتی است که یک
بانک ارزشآفرین به آن نیاز دارد.

متوازنسازی امکانات

چشم اندازسازی بهصورت مشارکتی در بانکها میتواند تا حد زیادی منجر به
ارزشآفرینی شود .این چشم اندازسازی مشارکتی به معنای همسویی هر چه
بیشتر برنامهها و راهبردهاست.

چشم اندازسازی
مشارکتی

پایش مستمر استراتژیهای سرمایهگذاری در بانکها میتواند تا حد زیادی به
ارزشآفرینی بانکهای ما کمک کند.

پایش مستمر
استراتژیها

در حال حاضر نظام سنجش عملکرد در بانکهای ما صحیح و کارآمد نیست و
یکی از راههای کارایی آن تأکید بر رضایت مشتریان است.

مبحث مشتری

فرآیندهای درونی بانکها گاها با کندی بسیار پیش میرود .مشکل سیستمی
است و نمیتوان نیروی انسانی را در این زمینه متهم کرد.

فرآیندهای درونی

برای ارزشآفرینی در نظام بانکها ما نیازمند ارتقای رشد و یادگیری کارمندان
خود هستیم .باید کارمندان ما هر روز چیز بیشتری نسبت به روز قبل خود یاد
بگیرند.

رشد و یادگیری

نوآوری و خالقیت در نظام بانکداری ما اساساً مسئلهای بسیار مهم است که
باعث ارزشآفرینی میشود.

نوآوری و خالقیت

به نظر من فرآیند انتصاب مدیران باید دقیقتر و با حساسیت بیشتری اجرا
شود.

ارتقای سطح کیفی
مدیران

دگرگونی نقشها

در حال حاضر بانکهای ما برای ارزشآفرینی نیازمند مدیرانی هستند که
راهبردهای کسبوکار را مشخص کنند.

راهبردهای کسبوکار

مدیریت راهبردی

مدیران ارزشآفرین راهبران مالی هستند و جهتدهی بانکها برای
سرمایهگذاری را تعیین میکنند.

راهبردهای مالی

سنجش عملکرد

یکی از نقشهایی که باید در حوزه سازمانهای ما تغییر کند به نظر من تغییر
نقش مدیران است .یک مدیر کارآفرین بیش از رتق و فتق کننده امور است.

توانمندسازی

بخشی از مصاحبه

مفاهیم
راهبری استراتژیک

مقوالت

اکنون بر مبنای آنچه که گفته شد و با تلفیق یافتههای بخش اسنادی و بخش مربوط به مصاحبه
با خبرگان مدل مفهومی زیر استحصا میشود .چهارمین سؤال این پژوهش در خصوص راهبردهای
شایستهساالری و ارزشآفرینی در نظام بانکداری است که بهصورت زیر میباشد:
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جدول -1یافتههای حاصل از پرسش چهارم
بخشی از مصاحبه

مفاهیم

مشکل از جایی شروع میشود که شاهد دخالت نفرات هستیم .هر چه میزان دخالت افراد کمتر شود و سیستم
به سمت اتوماتیک شدن بیشتر پیش برود خود به خود شایستهساالری سازمانی بیشتر میشود.

اتوماسیون

یادمان نرود که نهایتاً این نیروی انسانی و منابع انسانی هستند که هر قانونی را اجرا میکنند در نتیجه هر
چه نیروی انسانی ما شایستهتر و سالمتر باشد اجرای قوانین درستتر میشود.
پایش و نظارت باید به گونهای باشد که امکان بروز فساد و بی عدالتی به حداقل خود برسد.

تربیت نیروی انسانی
سالم
ارتقای پایش و نظارت

مهمترین برنامه ما برای ارزشآفرینی و شایستهساالری باید آموزش کارمندان باشد .آموزش منجر به ارتقای
سطح کارمندان میشود.

آموزشهای ضمن
خدمت

منظور ما از آموزش صرفاً آموزشهای ضمن خدمت نیست بلکه آموزش میتواند تبدیل عرصه فعالیتهای
روزمره به یادگیری باشد.

تبدیل فعالیتهای
روزانه به عرصهای
برای آموزش

مدیریت بر اساس پژوهش تأثیر بسزایی در اصالح روندها دارد .معیار تصمیمگیریهای ما باید پژوهشهای
متخصصین باشد.

مدیریت بر اساس
پژوهش

ارزشآفرینی توسط کارکنان ارزشی رخ میدهد و این نیازمند اصالح نظام جذب و استخدام است.

اصالح نظام جذب و
استخدام

پاداش و تنبیه در سازمانهای ما در حال حاضر از الگوهای مناسبی پیروی نمیکند .ما باید پاداش و تنبیه را
بر اساس عملکرد افراد تبیین کنیم.

اصالح نظام پاداش و
تنبیه

نظام ترفیع در سازمانهای ما باید اصالح شود .در حال حاضر فضای سیاست زده بانکهای ما جا برای سیاسی
بازی را خیلی باز کرده درحالیکه نظام ترفیع باید بر اساس عملکرد افراد باشد.

اصالح نظام ترفیع
درجه

بودجهریزی نیز بر اساس برنامهها .عدالت مطلقاً به معنای پخش مساوی بودجه برای بخشهای مختلف
سازمان نیست بلکه به معنی توزیع بر اساس برنامه و هدف است

بودجهریزی بر اساس
برنامه

یکی از چالشهای بزرگ شایستهساالری به نظر من گسترش استقالل سازمانی است .اگر بانکهای ما مستقل
عمل کنند فشارهای بیرونی به حداقل میرسد.

گسترش استقالل
سازمانی

دخالتهای فرادست راه را بر شایستهساالری میبندد و با تحمیل نیروهای ناشایسته به وضع موجود دامن
میزند.

جلوگیری از
دخالتهای فرادست

اگر مدیران ما شفافیت و پاسخگویی بیشتری داشته باشند مطمئن باشید ارزشآفرینی بهعنوان یک فرایند
خود به خودی رخ میدهد.

شفافیت و پاسخگویی

بانکی پذیری و سرمایهگذاری در بانکهای ما باید افزایش یابد و این نیازمند امنیت سرمایهگذاری است.

گسترش بانکی پذیری

رقابتپذیری که افزایش یابد بانکها مجبورند برای حفظ مزیتهای رقابتی خود بهترینها را بر سر کار بیاورند
و این مقدمهای بر شایستهساالری است.

ارتقای رقابتپذیری

اینجا به نقطهای میرسیم که من نامش را میگذارم حفظ مزیتهای رقابتی و انحصاری ،یعنی هر بانک در
یک حوزه باید انحصاری باشد تا بهترین عملکرد خود را داشته باشد.

تأکید بر مزیتهای
رقابتی و انحصار

مدیریت بهینه منابع انسانی

برنامهریزیهای ما برای کسبوکارهای بانکی باید بر اساس نیازهای سازمان باشد.

برنامهریزی بر اساس
نیاز

آموزش رفتار سازمانی

تدوین سیستم به گونهای که امکان بروز رانت به حداقل برسد به نظر من اصلیترین راهبردی است که میتوان
به کار بست.

جلوگیری از رانت

سیستمی سازی سازمان

درصورتیکه قوانین بهصورت درستی اجرا شود شایستهساالری در سازمان نهادینه میشود.

تأکید بر اجرای درست
قوانین

مقوالت
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پنجمین سؤال این پژوهش در خصوص پیامدهای اتخاذ راهبردها است که نتایج حاصل از آن بهصورت
زیر میباشد:
جدول  -2یافتههای حاصل از پرسش پنجم

گسترش شایستهساالری در بانکها ی ما سرعت اجرای فرایندها را به شکل قابل
مالحظهای افزایش میدهد.

چابکی سازمانی

در حال حاضر توان نوآوری ما بسیار کم است و تبدیل ارزشآفرینی بهعنوان یکی
هدف در سازمانهای ما باعث ارتقای نوآوری میشود.

ارتقای نوآوری

گسترش مزیتهای رقابتی در سازمانهای ما باعث میشود که شاهد گسترش
مزیتهای رقابتی در بانکهای ما شود.

گسترش مزیت
رقابتی سازمانی

یکی از اصلیترین مشکالت سازمانهای ما در حال حاضر شکلگیری خواب
گهوارهای است که بخشی از آن به خاطر ارزشآفرین نبودن سازمانهای ماست.

جلوگیری از خواب
گهوارهای

کاهش میل ترک کار در میان کارمندان از اثرات اصلی گسترش شایستهساالری
درسازمانهاست.

کاهش میل به
ترک کار

بانکها و سازمانها ی امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند احساس تعلق
کارمندان هستند و یکی از راههای گسترش احساس تعلق در میان کارمندان
گسترش عدالت و شایستهساالری است.

تعلق کاری بیشتر
به سازمانی

بیگانگی شغلی عارضهای است که بسیاری از سازمانهای ما با آن درگیرند .از
جمله بانکها و به نظرم بیگانگی مسئلهای است که در ربط مستقیم با ارزشآفرین
نبودن بانکها و نبودن شایستهساالری در نظام ترقی رخ میدهد.

جلوگیری از
بیگانگی شغلی

پیامدهای فردی

رعایت شایستهساالری رضایت شغلی در میان کارمندان را افزایش میدهد.

رضایت شغلی

پیامدهای سازمانی

بخشی از مصاحبه

مفاهیم

مقوالت

چنانچه در این پژوهش دیدیم فرهنگ سازمانی ،ارزشهای سازمانی و برنامههای سازمانی نقش
بسزایی در شکلدهی به رفتارهای سازمانی دارد و بهینهسازی و اصالح این رفتارها در گروی تغییر در
ارزشها و برنامههای سازمانی و همچنین فرهنگ سازمانی است .رویهها و فرآیندهای درونی سازمان
نقش تعیین کنندهای در شکلدهی به عادات رفتاری کارمندان یک سازمان دارند .اتوماسیون و سطح
باالتری منابع فیزیکی باعث میشوند که چابکی سازمانی افزایش یابد درحالیکه هر چه یک سازمان
به واسطه منابع فیزیکی و غیر فیزیکی ضعیفتر خود نتواند پاسخگوی نیازهای سازمان خود باشد
شاهد سنگینی و فربهی سازمانی خواهیم بود که رضایت مشتریان را کاهش میدهد .برنامههای روزانه
در کنار ارتباطات درونسازمانی نقش مؤثری در تعیین سطح عملکرد سازمانی دارد .معین سازی
جایگاه مشتریان در اهداف سازمانی و اهمیت رضایت مشتری اصلیترین مؤلفه شکلدهنده به فرهنگ
سازمانی است .در واقع آنچه در این پژوهش به آن دست یافتیم نشان میدهد که رفتار سازمانی تابعی

فصلنامه تدریس پژوهی
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از وضعیتی است که بر سازمان حکم فرماست و بر مبنای فرهنگ و ارزشهای سازمانی رفتار سازمانی
دچار تغییر میشود .حرکت به سمت رویههای استراتژیک و چشماندازهای بلندمدتتر باعث میشود
که رفتار سازمانی کارمندان دچار استحاله شده و شاهد سطح باالتری از عملکرد فردی و سازمانی
باشیم .در اینجا اگر بپذیریم که رفتار سازمانی عنصری تعیین کننده است که در دستیابی به اهداف
سازمانی نقش کلیدی ایفا میکند آنگاه سؤال این است که برای دستیابی به رفتار سازمانی ایده آل
چه چالشهایی در بانکهای ما وجود دارد .در این زمینه یافتههای ما نشان میدهند که سه دسته
چالش اصلی یعنی چالشهای فراسازمانی ،برونسازمانی و درونسازمانی در این بین وجود دارد که
رفتار سازمانی را تحتالشعاع قرار میدهند و از شکلدهی به شایستهساالری و ارزشآفرینی بهعنوان
دو رکن اساسی در رفتار سازمانی جلوگیری به عمل میآورند .مقصود از مشکالت فراسازمانی آن دسته
از نارساییهای ی است که منحصر به نظام بانکداری ایران نیست و در سراسر شئون اداری و سازمانی
کشور ما برقرار است .از جمله این مؤلفهها میتوان به اولویت روابط بر ضوابط ،پارتیبازی ،قومیتگرایی،
سیاست زدگی اشاره کرد که بخشی از فرهنگ سازمانهای اداری و دولتی کشور ماست.
شایستهساالری نیازمند انتخاب کارکنانی است که سطح باالتری از مهارتهای فردی را به نمایش
میگذارند درحالیکه واقعیت امروز سازمانها ی ما این است که حضور در یک سازمان دولتی فرصتی
مغتنمم برای ثروت اندوزی و فعالیت سیاسی است .در خصوص فشار برونسازمانی باید گفت که
مواردی نظیر سیاست زدگی ،سفارشهای برونسازمانی ،پارتیبازی ،فضای سیاسی سازمانها ،فعل و
انفعاالت میان سازمانی و سازمانهای باالدستی باعث میشوند که بانکهای ما در مسیر ارزشآفرینی
و شایستهساالری با مشکالت جدی مواجه باشند .درحالیکه در درون بانکها چالشهایی نظیر ضعف
در نظام پایش ،نارسایی در سنجش عملکرد ،ضعفهای قانونی و نظام استخدام و جذب باعث
شکلگیری این وضعیت میشوند .درحالیکه چنانچه گفته شد در سطح فراسازمانی مواردی نظیر
فرهنگ کاری غالب ،تسلط قومیتگرایی ،نظام اشتغال ،نبود رقابتپذیری سازمانها ،تمرکز دولتی و
رانت و فساد اصلیترین موانع پیشروی شکلگیری شایستهساالری و ارزشآفرینی در نظام بانکداری
کشور ماست .اکنون پرسشی که مطرح میشود این است که برای تغییر در وضعیت موجود چه
مؤلفههایی نیازمند تغییر است .یافتههای ما نشان میدهند که سه دسته اصلی تغییرات برای تغییر
در وضع موجود الزم است در گام نخست باید شاهد دگرگونی نقشها علی الخصوص در حوزه مدیریت
بانکی باشیم .دگرگونی نقشها به معنای تغییر نقش مدیران از رتق و فتق کنندگان امور به راهبران
استراتژیک میباشد .در این پارادایم جدید مدیران راهبردهای مالی هستند که راهبردهای کسبوکار
را ارائه میکنند و به متوازنسازی امکانات در میان سازمان مبادرت میورزند .دومین راهبرد در این
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زمینه استفاده از الگوریتمهای استراتژیک مدیریت است .حرکت از مدیریت بخشنامه به سمت مدیریت
راهبردی در نظام بانکداری .در حوزه مدیریت راهبردی بانکهای ما باید به چشم اندازسازی مشارکتی
روی آورده و با پایش مستمر استراتژیها اقدام به سنجش فاصله وضع موجود تا مطلوب را بنمایند.
آخرین گام سنجش مستمر عملکرد است که شامل مبحث مشتری ،فرآیندهای درونی ،رشد و
یادگیری ،نوآوری و خالقیت و ارتقای سطح کیفی مدیران است که هر کدام به نوبه خود چنانچه
توضیح داده شده باعث افزایش ارزشآفرینی بانکها میشود .اکنون با شناسایی حوزههای اصلی
اثرگذار و مداخلهگری باید دانست که از طریق چه راهبردهایی میتوان به اصالح وضعیت موجود
پرداخت .سیستمی سازی سازمان ،آموزش رفتار سازمانی و مدیریت بهینه منابع انسانی اصلیترین
راهبردهایی است که میتواند باعث اصالح وضعیت موجود شود .چنانچه دیدم سیستمی سازی
سازمانها و جلوگیری از دخالتهای فردی نیازمند اتوماسیون ،تأکید بر اجرای درست قوانین ،تربیت
نیروی انسانی سالم ،ارتقای پایش و نظارت و جلوگیری از رانت است درحالیکه آموزش رفتار سازمانی
آموزشهای ضمن خدمت ،تبدیل فعالیتهای روزانه به عرصهای برای آموزش و مدیریت بر اساس
پژوهش باعث میشوند که شاهد توانمندی بیشتر کارکنان باشیم .نهایتاً آخرین راهبردی که میتوان
به کار بست اصالح نظام جذب و استخدام  ،اصالح نظام پاداش و تنبیه ،اصالح نظام ترفیع درجه،
برنامهریزی بر اساس نیاز ،بودجهریزی بر اساس برنامه  ،گسترش استقالل سازمانی ،جلوگیری از
دخالتهای فرادست ،شفافیت و پاسخگویی ،گسترش بانکی پذیری ،ارتقای رقابتپذیری و تأکید بر
مزیتهای رقابتی و انحصار است .این مؤلفهها که در قالب بهینهسازی مدیریت منابع انسانی قابل
توضیح است باعث میشوند که منابع سازمانی اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی به حداکثر عملکرد خود
برسند و رفتار سازمانی بهینه شود .آخرین پرسشی که در این پژوهش به آن پاسخ دادیم این است که
در صورت کاربست راهبردهای موجود چه پیامدهایی را میتوان در بانکها انتظار داشت که یافتههای
ما نشان میدهد در بعد فردی رضایت شغلی ،کاهش میل به ترک کار ،تعلق کاری بیشتر به سازمانی
و جلوگیری از بیگانگی شغلی و در بعد سازمانی مسائلی نظیر چابکی سازمانی ،ارتقای نوآوری ،گسترش
مزیت رقابتی سازمانی و جلوگیری از خواب گهوارهای رخ میدهد.
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نظر به آنچه گفته شد مدل مفهومی این پژوهش بهصورت زیر میباشد:
چالش های
رفتار سازمانی
فشارهای

برون
سازمانی
نارسایی

راهبردها

های درون
زمینه های شکل

پیامدهای

گیری رفتار
سازمانی

فرهنگ

شایسته ساالری
و ارزش آفرینی
رفتار سازمانی

سازمانی

مدیریت منابع
پیامدهای
سازمانی

ارزش های

انسانی
سیستمی
سازی فرآیند

بهینه سازی

سازمانی
برنامه های

فردی

بهینه سازی

رفتار سازمانی
حوزه های
مداخله
دگرگونی
نقش ها
مدیریت
راهبردی
توانمندسازی
کارکنان
سنجش
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یافتهها
در این پژوهش هدف تدوین مدل رفتار سازمانی در نظام بانکداری با تأکید بر مدلهای شایستگی و
ارزشآفرینی بود .چنانچه نشان داده شد امروزه بانکها بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهبرداری
از مدلهای شایستگی و ارزشآفرینی هستند .بانکها با توجه به ماهیت مالی خود در صورت عدم
بهرهوری مالی و عدم تولید ارزش به مرور با شکست مواجه میشوند و یا از چرخه رقابت خارج میشوند
و یا به تدریج ورشکست میشوند  .رسیدن به چنین موقعیتی نیازمند این است که سازمان بتواند از
همه ظرفیتهای درونی خود به نحو احسنت استفاده کند .چنین بهرهبرداری نیازمند این واقعیت است
که فرایند مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان دچار تغییراتی شود و فرایند مدیریت انسانی از
استخدام و جذب تا آموزش و ارتقای مهارتهای کارمندان و کلیه مراحل فرایند نظیر نظام پاداش و
جریمه و همچنین ترقی و جانشین پروری نیازمند استفاده بیشتر از مدلهای شایستگی است.
مدلهای شایستگی به سازمانها این کمک را میکنند تا بتوانند از حداکثر توان خود برای رقابت
در فضای تجاری بهرهبرداری کنند .چنین مسئلهای در واقع تالشی است در جهت ارتقای وضعیت
سازمان و نزدیک شدن به وضعیت مطلوب در مقایسه با وضعیت موجود .با این حال تصور اینکه
دستیابی به مدلهای شایستگی به همین سادگی است و سازمانها در راستای رسیدن به این هدف
مشکلی ندارند تا حدودی سادهانگاری مسئلهای پیچیده است .مدلهای شایستگی یکی از معضل آفرین
ترین مسائل در حوزه مدیریت سازمان است .در واقع مسئله اصلی تعارضات ناشی از شایستگی است
که باعث میشود بخشهای مختلف سازمان و همچنین نفرات در درون سازمان شود.
در این بین اصالح رفتار سازمانی نیازمند شناسایی حوزههایی است که رفتار سازمانی بر مبنای
آن شکل میگیرد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که فرهنگ سازمانی ،ارزشهای سازمانی و
همچنین برنامههای سازمانی از اصلیترین حوزههایی هستند که بر این مسئله اثرگذار هستند و هر
کدام از آنها به نوبه خود باعث بروز مشکالتی در مسیر رفتار سازمانی هستند .فرهنگ سازمانی در
واقع روحی است که در سازمان جاری است و باعث میشود که رفتارهای سازمانی شکل بگیرد .فرهنگ
درواقع مجموعهای از ارزشها استاندارد و نرمهای رفتاری است که در قالب کدهای رفتاری بروز
میکند و بدل به رویه جاری و وضع موجود سازمان میشود .پیشرو بودن و نوآور بودن این فرهنگ
در واقع حرکتی رو به جلو برای دستیابی به مدلهای شایستگی است درحالیکه وجود فضای چشم و
هم چشی و عدم مشارکت و همکاری در سازمان طبعاً نتیجهای جز شکلگیری سدی محکم در برابر
شایستهساالری نخواهد داشت .در این بین همچنین چالشهایی در مسیر رفتار سازمانی وجود دارد
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که لزوماً مربوط به درون سازمان نیست .از جمله این نارساییها میتوان به فشارهای برونسازمانی،
نارساییهای درونسازمانی و نارساییهای فراسازمانی اشاره کرد .مسئله تأثیر فشارهای برون سازمان
در شایستهساالری نکتهای است.
اکنون سازمانها برای اصالح رفتارهای سازمانی بهمنظور ارتقای ارزشآفرینی و حرکت به سوی
شایستهساالری نیازمند شناسایی حوزههای مداخله هستند .اصلیترین حوزههای مداخلهای که
میتوان از آنها یاد کرد دگرگونی نقشها ،مدیریت راهبردی ،توانمندسازی کارکنان و سنجش عملکرد
افراد است .چنین دگرگونی در واقع نیازمند درک درستی از وضع موجود است .دگرگونی نقشها به
معنای بازسازی مهندسی سازمان است که به موجب آن سازمان میتواند به خوبی خود را با نیازهای
جدیدش وفق دهد .راهبردهای مدیریت راهبردی بیش از هر چه ارتقای انعطاف سازمان است که به
آن کمک میکند تا با مسائل پیشبینی نشده جدید خود را تطبیق دهد .طبعاً اصالح وضع موجود و
فائل آمدن بر حوزههای مداخلهگرمنفی داخلی و خارجی نیازمند کاربست طیف گستردهای از
راهبردهاست که شامل بهینهسازی مدیریت منابع انسانی ،سیستمی سازی فرآیند و بهینهسازی رفتار
سازمانی است که کاربست آنها خود دارای پیامدهای مثبت در سطح فردی و سازمانی است .این
پیامدها چنانچه در سایر تحقیقات دیده میشود طیف گستردهای از عوامل را شامل میشود که از
مهمترین آنها میتوان به بهبود عملکرد فردی و همچنین افزایش بهرهوری سازمانی اشاره کرد.
علیرغم اینکه در پژوهش ما اشاره مستقیمی به بهرهوری سازمانی و بهبود عملکرد فردی نشده است
اما مفاهیمی نظیر رضایت شغلی و عدم میل به ترک کار و همچنین جلوگیری از شکلگیری پدیده
بیگانگی شغلی همه و همه نظارت بر همین امر دارند.
همچنین یافتههای ما در خصوص افزایش چابکی سازمانی و ارتقای نوآوری نیز در راستای
یافتههای استیوارت و همکاران( )5021است .این پژوهشگران در تحقیق خود به خوبی اشاره میکنند
که برای ارزشآفرینی در سازمانها ضروری است که مدیران سازمان سیاستهایی را در پیش بگیرند
که به مدد آنها سازمان بتواند به ارزشهای شایستهساالر دستیابی پیدا کنند .این سیاستها چنانچه
در این پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفت شامل مواردی نظیر بهینهسازی مدیریت منابع انسانی،
سیستمی سازی فرآیند و بهینهسازی رفتار سازمانی است که در سایر پژوهشها نیز مورد بحث و
گفتوگو قرار گرفته است .چنانچه قبادی و همکاران ( )5021نشان میدهند مسئله بهینهسازی
مدیریت منابع انسانی امری است که باعث میشود تا سازمانها با اصالح رویههای جذب نیروی انسانی
و تصحیح رویههای پاداش و تنبیه میتوانند فاصله موجود را نسبت به مطلوب کم کنند.
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در این بین دستیابی به این اهداف نیازمند تغییراتی است که در سطوح مختلف سازمانی باید رخ دهد.
دگرگونی نقشها که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفت در واقع همان دگردیسی که مدیر باید از
یک کنترلگر به یک انگیزه دهنده داشته باشد .مسئلهای که توسط هیوز و همکاران ( )5050نیز به
خوبی تحت عنوان لزوم مدیریت راهبردی در بانکها یاد میشود .چنین دگرگونی در تداوم خود به
مرور رابطه مدیر و کارمند را از یک رابطه کنترلی به یک رابطه تعاملی تغییر میدهد و منجر به
توانمندسازی کارکنان میشود.
بحث و نتیجهگیری
آنچه در این پژوهش نشان دادیم ارتباط میان سه مؤلفه رفتار سازمانی ،شایستهساالری و
ارزشآفرینی است .برای درک این رابطه از روششناسی کیفی و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده
شد و یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رفتار سازمانی تا حد زیادی فرهنگ سازمانی و ارزشها
و برنامههای سازمانی است و از همین قرار میتواند منجر به ارزشآفرینی شود .بهعبارتدیگر
شایستهساالری شکلدهنده به رفتار سازمانی است و ارزشآفرینی محصول رفتار سازمانی و این چرخه
بدون هر کدام از اجزا ناقص است و نمیتواند امکان تحقق بیابد .چنانچه از خالل مصاحبهها بر میآید
میبینیم که یک سازمان ارزشآفرین نیازمند دگرگونی نقشهای سنتی و تعریفی جدید از مفهوم
مدیریت و کارمندی است و این دگرگونی ربط مستقیم با فرهنگ سازمانی دارد .هر اندازه که الگوهای
مدیریتی حاکم شفافتر و پاسخگو تر باشد و معنای مدیریت به سمت حکمروایی شایسته حرکت کرده
باشد ،پتانسیل پذیرش دگرگونی نقشها بیشتر میشود و آن سازمان فرصت بیشتری برای
ارزشآفرینی دارد .در بررسی چالشهای شایستهساالری دیدم که مؤلفههای درون ،برون و فراسازمانی
نقش بسزایی در مسئله شایستهساالری سازمانی در بانکها دارند .چالشهای درونسازمانی نظیر
فردگرایی و فرآیندهای درونی بانکها که باعث میشوند تا مدیران بر اساس دلخواه خود اقدام به
استخدام و ترفیع نفرات کنند باعث میشود که احساس سرخوردگی و بیگانگی نسبت به شغل در
کارکنان دانشی و نوآور پدید بیاید .این احساس زمانی تشدید میشود که میبینیم نظام پاداش و
تنبیه و بهصورت کلیتر مدیریت منابع انسانی در بانکها بر مبنای شایستهساالری نیست و چرخه
معیوب حاکم با استخدام و جذب نادرست شروع میشود و با توانمندسازی اشتباه و نظام پاداش و
ترفیع اشتباه تداوم میابد .در کنار اینها فضای سیاست زده سازمانهای ما باعث میشود که شاهد
ایجاد فشارهایی از بیرون سازمان برای پذیرش و ترفیع فرد و یا افراد خاصی باشیم که در حالت عادی
امکان ترقی و رشد ندارند .چنین بستر سیاست زدهای فضای کار را همواره عرصهای برای کنشهای
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سیاسی میسازد و باعث میشود که سازمانهای ما بیشتر از تمرکز بر فعالیتهای درونی خود بر
اهداف فراسازمانی متمرکز شوند و نتیجه آن فقدان ارزشآفرینی در سازمان است .از این حیث ضروری
است که بانکها ی ما برای فائق آمدن بر این مشکالت تمرکزی بیشتری بر استقالل سازمانی و جانشین
پروری و ایجاد فضایی شایستهساالر با موقعیتهایی برابر برای همه کارمندان حرکت کنند .در این
پارادایم جدید ،مدیران دیگر نه صرف ًا رتق و فتق کننده امور که تسهیل گرانی هستند که با
مشارکتجویی با سطوح مختلف کاری به جهت راهبردی سازمان میپردازند و سمت و سوی بازاریابی
را معین میکنند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دستیابی به الگوهای ارزشآفرین در مدیریت رفتار
سازمانی در نظام بانکداری بیش از هر چیزی تحت تأثیر فرهنگ سازمانی و شرایط موجود
درونسازمانی است .چنانچه در این پژوهش نشان داده شد پذیرش مسئله شایستهساالری در سازمان
با مقاومتهایی از جانب نیروهای مداوم گرا همراه خواهد بود که تغییر و دگرگونی نظام ارزشی سازمان
را خطری برای منافع خود میدانند .چنین وضعیتی باعث میشود تا وظیفه مدیران در حرکت به سوی
ارزشآفرینی و شایستهساالری امری خطیر و با دشواریهای فراوان باشد .چنانچه دیدیم در این بستر،
شایستهساالری مطلوبی است که برای رسیدن به آن از وضع موجود نیازمند گذر از پارهای از
دستاندازها هستیم که بخشی از آنها فشارهای خارجی از طرف سازمانهای موازی و باالدستی است
و بخشی دیگر فشارها و مشکالت درونسازمانی .در چنین وضعیتی مسئله استقالل سازمانی که ناشی
از اهداف و برنامهها و استاندارها و ارزشهای سازمانی است نقش بسزایی دارد که جهتگیری مدیران
آنها را مشخص میکنند .در پایان به سایر پژوهشگران توصیه میشود بر روی موضوعات زیر تحقیق
نمایند:
.2

شناسایی چالشهای اجرای مدلهای شایستگی در نظام بانکداری ایران با تأکید بر نقش

مداخلهگر فرهنگ سازمانی
.5

شناسایی و تبیین راهبردهای عملی برای ارتقای سطح ارزشآفرینی در نظام بانکداری با در

نظر گرفتن نقش سبک مدیریت مشارکتی
.1

واکاوی تفاوتهای مفهومی در الگوهای ارزشآفرین در نظام بانکداری سنتی و بانکداری

مجازی با توجه به نقش شایستهساالری
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