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 چکیده
 در مطلوو  خدمات ارائه جهت در سازمانی تحول بر موثر عوامل بندی اولویت و تعیینپژوهش حاضر در ارتباط با         

 مایشیپی -تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش بررسی آن توصیفی، استغربی  آذربایجان استان کشاورزی بانک

بانوک  در موجوود خبرگوان شوامل  بررسوی مورد نمونه و. است غربی آذربایجان استان بانک کشاورزی مورد جامعهاست. 

 های پرسشنامه تکمیل برای آنها از نفر 47 تعداد هدفمند گیری نمونه بصورت که است غربی آذربایجان استان کشاورزی

تجزیوه و امه ساعتی برای گوردآوری داده هوای مزا اسوتفاده شود. پرسشن از پژوهش این در .شدند انتخا  شده طراحی

طبق نتایج حاصل از این تحقیق، در بین عوامل موجود،  .تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت

 تحول بریره دوا، رتبه در اهمیت درصد 5/18 با سازمانی ساختار اهمیت، بیشترین دارای درصد 27 با سازمانی فرهنگ

 اهمیت درصد 2/8 با سازمانی تعهد چهارا، رتبه در درصد 6/12 با سازمانی منابع سوا، رتبه در اهمیت درصد 8/14 با گرا

، اعتمواد بوه تمهفو رتبوه در درصد 2/6 با ساز تسهیل استراتژی ششم، رتبه در درصد 6/6 با سیاستگذاری پنجم، رتبه در

 بانوک خبرگوان دیود از آخور رتبه در اهمیت درصد 2/2 با کفایی خود احساس هایتان و درصد در رتبه هشتم 4مدیران با 

 .دارند قرار کشاورزی برای اثرگذاری در تحول سازمانی

 

 انی، ارائه خدمات، بانک کشاورزیتحول سازمکلید واژه ها: 
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Abstract 

       The present Study is to determine and prioritize the factors organizational changes in order to offer 

quality services in Agricultural Bank. The study population is the Agricultural Bank of West Azarbijan 

province and the sample of under study consisted of experts of Agricultural Bank that by using purposive 

sampling, 47 persons of them were selected to complete designed questionnaires. In this study, an hourly 

questionnaire was used to amassment of data. The analysis of data were conducted in both descriptive and 

inferential statistics. According to results of this research in the perspective of Agricultural bank's experts 

for effectiveness in organizational change among the factors, organizational culture with 27%, 

organizational structure with 18.5%, transformational leadership with 14.8%, organizational resources 

with 12.6%, organizational commitment with 8.2%, policy with 6.6%, facilitator strategy with 6.2%, trust 

to managers with 4% and finally sense of self-sufficiency with 2.2% were placed in the first to ninth 

places respectively. 

Keywords: Organizational changes, Offer services, Agricultural Bank 
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 مقدمه
هنگامی که به بررسی عوامل مداخله کننده در تصمیم های منجر به تغییر سازمانی می پردازیم با سه دسته از عوامول مواجوه        

می شویم: آن هایی که به محیط مربوط اند؛ آن هایی که به زمینه های سازمانی بر موی گردنود؛ و آن هوایی کوه بوه ویژگوی هوای 

شوند. محققانی که به مطالعه تصمیمات منجر به تغییر پرداخته اند، بررسی کلیه متغیرهای مرتبط بوا  تصمیم گیرندگان مربوط می

زمینه های سازمانی و محیطی را محور تحقیقات خود قرار داده اند. خصوصا موضوعی که اغلب در این تحقیقات به چشم می خورد، 

تغییرات در سازمان است. از جمله متغیرهوای خوارجی کوه بسویار بوه آن  بررسی عوامل تقویت کننده تغییر و عوامل مانع از اجرای

توجه شده است، نیاز به تطبیق پذیری سازمان و اینکه عوامل خارجی تا چه حد منجر به تحریک فرایند تغییر سازمانی موی شووند، 

ده اند: گروهی از این تحقیقات به تاثیر بوده است. در مورد بررسی متغیرهای داخلی سازمان نیز تحقیقات انجاا شده در دو جهت بو

موقعیت و شرایط سازمانی نظیر افت سازمانی یا جایگزینی مدیران به عنوان محرک های تغییر پرداخته اند؛ گروهی دیگر نیز بور آن 

 اند. دسته از ویژگی های داخلی سازمان که به عنوان عوامل فشار در جهت سکون سازمان عمل می کنند، توجه نشان داده 

 بوه رسویدن در را هوا سوازمان اسوتراتژیک تغییور، مودیریت و شده محسو  دنیا موفق های شرکت محرکه موتور عنوان به تغییر

هسوتند.  سازمانی تغییر های استراتژی یا موضوعات تغییر، مدیریت و زیر بناهای ها سازه کند. می یاری مطلو  عملکرد یا موفقیت

 کند. می تغییر نیز سازمان تغییر آنها، با که باشند می فرهنگ و ساختار تکنولوژی، انسانی، نیروی ،اهداف شامل ها استراتژی  این

 اسوتراتژی بوا مرتبط تحقیقات باشند. داشته هماهنگی یکدیگر باید با می بهینه ترکیب یک به رسیدن برای مذکور های استراتژی

 تا عملکرد اند کرده تالش طریق این از و داده اولویت را تغییر های تراتژیاس مجموع از یک استراتژی تا اند کرده سعی تغییر، های

 را تغییر های استراتژی همه بتواند که رسد تحقیقی می نظر به دیگر طرف از بنگرند. استراتژی آن دریچه از صرفاً را سازمان بامی

 بور تووان موی چنوین هوم طرفی، از و نشده، انجاا ازد،س مرتبط سازمان به عملکرد ها استراتژی آن با مرتبط مختلف های گونه با

 تأییود نرسوانده بوه را عملکورد بوا همواهنگی رابطوه تواکنون گذشوته تحقیقوات احتموامً کوه کورد عنوان اطالعات موجود اساس

  .(2007، 1است)کاتوریا

 در عوواملی یوا عامول چوه و چیست تغییر محرکه موتور اما. دارد دلخواه وضعیت به موجود وضعیت از سازمان انتقال به اشاره تغییر

 محرکوه موتوور در را عامول یوک نظوران صواحب از یوک هر که است آن مدیریت نشان دهنده ادبیات بررسی. دارند محوریت تغییر

 عامول کوه اسوت داده مشوولم نشوان و بری، سیلی، بوامبرگر داکس و ویدیس، ساموزی تحقیقات .دانند می تر دخیل بیش سازمان

 یوا سایر موضوعات و دانسته انسانی منابع را سازمان محور آنان. است برخوردار بامیی از بسیار سازمانی تغییرات موفقیت در انسانی

 (.2002، 2کردند)دایمون تلقی انسانی منابع از تابعی را سازمانی تغییر عوامل

. کردنود فور   سواختار را تغییور دیگرمحورای  عده .دباش می انسانی نیروی بر مبتنی سازمان آنان دیدگاه از سازمان ترتیب این به

 سوازمان آنوان، دیدگاه از سازمان. دانستند ساختار از متاثر را تغییر عوامل سایر و تأکید کرده موضوع این بر چندلر هال و تحقیقات

 را فور  این. کردند گذاری یهپا سازمان تغییر حرکت اساس و اصل عنوان به را سازمانی اهداف نیز گروهی است. ساختار مبتنی بر

 سوایر کورد، می مشخص را خود مسیر و اهداف سازمان که صورتی آنان در زعم کرد. به مشاهده اسنو و مایلز تحقیقات در توان می

 یتقلمورو مودیر بوه تکنولووژی ورود شد. با می تلقی  محور اهداف سازمان آنان، سازمان کردند. می الزاماً پیروی آن از تغییر عوامل

 تکنولووژی از تغییور عوامول سایر پرو و وودوارد تامپسون مانند افرادی زعم به. شود مطرح تکنولوژی بر مبتنی سازمان، تا شد باعث

 نظوران صواحب از دیگور ای عوده نهایوت در. شوود موی قلمداد محور تکنولوژی ها سازمان آن سازمان لحاظ، این و به کرده تبعیت

                                                           
1 Kathuria 
2 Daymon 
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 است، بطئی فرهنگی، تغییرات ، که داشتند اعتقاد آنان اگرچه. کنند می تلقی سازمانی تغییرات اساس و شالوده به عنوان را فرهنگ

آمدنود.  موی شمار به افراد این جمله از هندی اشنایدرو ارتین هریسون. دانستند نمی فرهنگ جز چیزی را سازمان دیگر طرف از اما

 خود تبیین دیدگاههای برای که بود این ها آن از یک هر مشترک وضوعم مذکور، نظران صاحب های مختلف نگرش وجود رغم علی

، 3رفت)لیودکا موی شمار به تغییر استراتژیهای یا از موضوعات مختلفی های گونه ایجاد آن، نتیجه که کردند استفاده مرجعی نقاط از

2006.) 

یرامون خود نیاز دارد تا خود را با تغییرات هماهنگ نماید. بانک کشاورزی نیز برای پاسخ گویی به نیازها و تغییرات اتفاق افتاده در پ

این تغییر باید هم در عوامل مدیریتی و هم در عوامل فردی و سازمانی صورت بگیرد. وجود یک مدل کوه بانوک کشواورزی را بورای 

طورف خبرگوان بانوک  تغییر سریعتر با عوار  کمتر همراهی کند ضروری است. این مودل عوواملی را بایود مشوخص نمایود کوه از

کشاورزی در طول سالهای زیادی تجربه شده است. به عبارتی دیگر در این تحقیق ما بیشتر به دنبوال روشوی هسوتیم کوه بتووانیم 

تجربیات یک سری از افراد را در قالب مدلی برای هماهنگی بیشتر در زمینه تغییر با هودف افوزایش خودمت دهوی مطلوو  فوراهم 

 دیران قرار دهیم. نموده و در اختیار م

 تطبیق تغییر ناا به واقعیتی با را خود باید امروز دنیای در موفقیت به دستیابی برای که اند رسیده باور این به ها سازمان از بسیاری

 هوای محورک از را جدید های فرصت از استفاده برای تالش یا و سازمان فعلی موقعیت از رضایت عدا نظیر مواردی توان می. دهند

 فشار موجود وضع حفظ و ثبات جهت در که شویم می مواجه نیز عواملی با تغییر، محرک عوامل مقابل در البته. آورد شمار به تغییر

 محورک راه سور بور که آیند می شمار به موانعی اند، رسیده ارث به گذشته تجربیات از که چیزهایی عنوان به عوامل این. آورند می

 نقوش دارنود تواثیر تغییور در که عواملی شناسایی با تواند می تحقیق این. کاهند می تغییر حرکت سرعت زا و گیرند می قرار تغییر

 بوا برخوورد زمینوه در سونی تفکورات از بعضوی وجود حال هر به. نماید ایفا مزا تحومت و تغییر برای کشاورزی بانک در را مهمی

 بعضوی در تحوولی که طلبد می را این ها آن نیازهای کردن برطرف جهت کشاورزی، بانک در ها آن به پاسخگویی نحوه و مشتریان

 بوراورده در خوود محودود منابع با سازمان آن قبال در که شود فراهم شرایطی تا بگیرد صورت کشاورزی بانک اساسی های زمینه از

بنابراین مهمتورین  .نماید عمل بهتری اییکار با بانکی، مراجعان در هم و کارکنان در هم مندی رضایت ایجاد و بشتر نیازهای کردن

سوال این تحقیق به این صورت می تواند مطرح شود که: عوامل موثر بر  تحول سازمانی در جهت ارائوه خودمات مطلوو  در بانوک 

  کشاورزی استان آذربایجان غربی کدامند؟

 رهبری تغییر
 بورای سوازمان و کارکنوان داشوتن نگاه آماده در سعی رهبری هایسبک از ترکیبی از استفاده با که است مدلی رهبری تغییر       

 طریوق از کارکنوان کنتورل به معطوف که است سنتی رهبری مدل از متفاوت زیادی حد تا سبک این. دارد مستمر رشد و یادگیری

 در تغییور ایجواد بورای نفوس بوه اعتماد شناسند،می را مقصد کنند،می فکر آینده به که هستند کسانی تغییر رهبران. است مدیران

 را تغییورات تووانیمنمی ما. دهندمی خرج به بردباری و صبر تغییر ایجاد در دیگران هدایت یا کمک برای چنینهم و دارند خودشان

 متفواوتی مهوارت هوای و هاسوبک از متفواوت شورایط در کارآمود مدیر یک. کنیم آماده آن برای را خود توانیممی اما کنیم کنترل

 در سوازمان هدایت برای نیاز مورد مهارتهای گذارد،می تأثیر سازمان بر بیشتر و یابدمی افزایش تغییر سرعت وقتی. کندمی استفاده

 دیگور و خوود سوازمان اشتباه موارد و مناسب نقاط شناسایی نیازمند تغییر رهبران. شوندمی مهم ایفزاینده صورت به تغییر جریان

 .هستند سازمان ها

                                                           
3 Lydeka 
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 در خوود سازیتوانمند نو، هایفناوری از استفاده یادگیری خود، کار و کسب حوزه هاینظریه از آگاهی مانند دانش کسب با دیرانم

 هایتوانایی از تغییر رهبران. شوند تبدیل تغییر رهبران به توانندمی خالق تفکر بودن پذیرا و هااستراتژی و مهارتها اقتباس و تطبیق

 کوارگران و( دارنود مشخصوی دانوش کوه آنهایی) فنی کارگران درباره باید آنها. کنندمی استفاده خوبی به خود یرامونپ افراد و خود

 .(1386 همکاران، و سرشت رحمان)باشند داشته مناسبی اطالعات( دارند عمومی دانش که آنهایی) دانش

 حوس و سوازمانی ثبوات آنهوا. شووندمی آماده تغییر برای نددار قرار سازمانی هایموفقیت سنتی سطح در هنوز وقتی تغییر رهبران

 اصول دو .کننود ایجاد را ضروری نوآوری و تغییر نیاز، مورد دانش طریق از که هستند آماده حال عین در اما،کنندمی ایجاد را تداوا

 تواننودمی واقعیوت در اموا رسوندمی رنظو به متضاد دو این چه اگر. تغییر و پیوستگی: دارد وجود سازمانی تغییر ایجاد برای اساسی

 ایون توأمین در اقودامات از یکوی. اسوت العوادهفوق ارتباط جریان تغییر و پیوستگی بین تعادل برقراری کلید. باشند یکدیگر مکمل

 لحوداق باشوند غیررسومی یوا رسومی جلسوات اینکه از صرفنظر. است اطالعات تبادل برای ایدقیقه پانزده تا ده جلسات ضرورت،

. شووند حمایوت و یابند دست مزا اطمینان به رهبر سوی از یابند، دست مزا اطالعات به مدیران تا شوند برگزار باید یکبار ایهفته

 نگواه ارتبواطی حلقوه یوک در را افوراد و دهود نشوان بیشوتر را اعتمواد فضوای تا شود تبادل تغییر گروه مدیران بین باید اطالعات

 (.1386 اران،همک و سرشت رحمان)دارد

 ماهیت تغییر سازمانی

 یوا و خوشایند خواه دیگر وضعیتی به موجود وضعیت از انتقال کلی طور به تغییر. بشناسیم را «تغییر» واژۀ است مزا ابتدا در       

 کلوی شکل دو به تغییرات کلی طور به .باشند نامطلو  و منفی یا و مطلو  و مثبت است ممکن تغییرات پس. باشد می ناخوشایند

 تغییرات برنامه ریزی شده و تغییرات برنامه ریزی نشده. :آیندمی وجود به

 سوازمان نیواز بوه بنا  و مدیران توسط که باشند می سنجیده و هدفمند تالشی تغییرات، از دسته این تغییرات برنامه ریزی شده:

 تفواوت. باشود می مطلو  وضع به موجود وضع تبدیل شتال این از هدف. آیند می عمل به سازمانی عملکرد سطح ارتقای جهت در

 آن از بایود کوه اسوت موقعیتی و فرصت یا و شود حل باید که است مشکلی و مسئله وجود دهندهنشان وضعیت دو این بین موجود

 بوه اسوت ممکون شوده یریز برنامه تغییرات بعضی. دارند سازمانی درون منشاء عمدتاً شدهریزیبرنامه تغییرات. نمود  برداری بهره

 ایون. شووند موی آن اجوزای و  سوازمان گسوترۀ بازسازی به منجر که هستند تغییراتی اینها. شوند توصیف 4بنیادی تغییرات عنوان

 موی ایجواد سوازمان جغرافیایی محل جابجایی و مالکیت تغییر اجرایی، جدید مدیر انتصا  مانند مهمی وقایع پی در اغلب تغییرات

 ریوزی برناموه تغییر از رایجتری شکل .شود می وابسته بنیادی تغییرات این وقوع به سازمان بقای و حیات حتی وقاتا گاهی. شوند

. باشود موی سازمان طبیعی تکامل جهت در بیشتر و دارد کمتری اثر بنیادی نظر از تغییر این. باشد می افزایشی تغییر سازمان شده

 شوده ریزیبرناموه تغییرات عمدتاً مقاله این در. برد ناا توان می را جدید های سیستم و آوری فن محصومت، معرفی مثال عنوان به

  ( .1388 میرکمالی،)اندگرفته قرار توجه مورد

 گواهی. باشوندمی تغییر حال در پیوسته بطور سازمانی خارج محیط و سازمان دانیم می که همانطور تغییرات برنامه ریزی نشده:

 تغییورات ایون. دارنود سوازمانی بورون منشاء عمدتاً که آیندمی وجود به خودبخودی بصورت و قبلی ریزی رنامهب بدون تغییرات این

 نماینود،می ایجاد را مشکالتی سازمان برای اوقات برخی اما شوند تلقی فرصت عنوان به و بوده سازمانی منافع جهت در است ممکن

 میرکمالی،)باشوند موی اقتصادی تحومت بروز و کشورها، سیاست تغییر دولتی، مقررات و قوانین تغییر رقبا، عملکرد در تغییر مانند

1388). 

                                                           
4 Radical 
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 عوامل اصلی تغییر
است که سازمانها در محیط رقابتی محکوا  عوامل موثر در تحول سازمانیآنچه موجبات بقاء سازمانها را فراهم می آورد رعایت        

اعضوای تویم به تمرکز و اجرای بهره وری می باشند. یک رهبر تحول گرای موثر باید بداند که رسیدن به موفقیت از طریق همکاری 

امکان پذیر است. با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیاز های انسانی، افزایش جمعیوت و رقابوت شودید و بوی رحمانوه در 

بوی گموان رشود و توسوعه  .اقتصاد جهانی، بهبود مدیریت تحول نه یک مدیریت معمولی که این استراتژی یک ضرورت موی باشود

کوشش برای افزایش تغییرات سازمانی، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر . در تحومت آنها نهفته است اقتصادی امروزه جوامع مختلف

برای افراد و جامعه است. در دنیای رقابت آمیز امروز کشور هایی برنده خواهند بود که بتواننود دانوش ، بیونش و رفتوار و تحوومتی 

زگاری با محیط در حال تغییرات سریع و کسب مزیت رقوابتی سوازمان هوا در سا .مثبتی را در مدیران و کارکنان خود ایجاد نمایند

این است که آن ها در کام، خدمات و نظاا های خودتحول و نوآفرینی ایجاد نماید، از طریق ایجاد، پرورش و کاربردی نموودن ایوده 

مانی بتوانود از دیگوران متفواوت و متموایز شوود، ها، تغییرات در سازمان ایجاد و می توان منحصر به فرد شد . برای این که هر سواز

بایستی روی ساز و کارهای منحصر به فرد کار و دایمًا بتواند با ارائه کام یا خدمات نو از دیگران متمایز شود. متفواوت شودن از ایون 

و ارایوه کوام و خودمات  جهت دارای اهمیت است که رمز ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدار است. معموومً بوا موواد، تجهیوزات

یکسان و مشابه دیگر سازمان ها نمی توا ن به مزیت رقابتی دسترسی پیدا نمود. یکی از ساز و کارهای مهم و پایه ای که سازمان ها 

تحوول را در مسیر تعالی قرار می دهد ایجاد تغییرات دائمی در همه ابعاد و جنبه های سازمانی است، زیربنای ایجاد و دواا تغییور و 

سازمانی این است که بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن فراهم شود. در این زمینه یکی از رسالت هوای کلیودی مودیر سوازمان هوا، 

طریق بسترسازی و هدایت معنوی تغییرات سازمانی است. براین اساس و با توجه به نقش و رسالت مهوم  مدیریت بر فرآیند تغییر از

در این مقاله سعی بر آن است مفهوا و فرآیند شکل گیری تغییر تبیوین و بوه نقوش و  حومت سازمانیتغییر و تمدیران در راهبری 

یکی از مسائل عموده ای اسوت  عوامل موثر در تحول سازمانی .پرداخته شودتحول سازمانی  رسالت مدیران در بسترسازی و راهبری

نگورش خوود  که بر کارکنان و نقش ها تاثیر داشته و فکر آنها را مشغول می کند و در برابر آن واکنش هایی را بوا توجوه بوه فکور و

نسبت به تغییر نشان می دهند و این رابطه، رابطه ای است دو طرفه. در بعضی مواقع تغییر و تحول آنچنان فراگیر و زیاد اسوت کوه 

ها در زمان کنوونی بوه صوورت سازمان. کارکنان چاره ای جز تغییر در نگرش جهت سازگار نمودن خود با تغییرات انجاا شده ندارند

اند که خود را با عوامل محیطی سازگار کننود. بورای مثوال تقریبواً هور ی پویا، با تغییر روبرو هستند و مجبور شدهفرایندهای محیط

آنچه که شورکتهای هوزاره سووا را از گذشوته متفواوت  های گوناگون سازگار کند.سازمانی باید خود را با محیط متشکل از فرهنگ

مودیران ارشود بایود روی رفتوار ذی  های رهبری تحول گرا را انجاا می دهند. لیت این است که چطور مدیران، مسئو خواهد کرد .

نفعان سازمانی بویژه افراد درون سازمان تاثیر بگذارند، یعنی مثل یک مربی عمل کنند. یک رهبر تحول گرای موثر بایود بدانود کوه 

 :اجرای رهبری تحول گرا عبارت اند از کلی. به طور همکاری اعضای تیم امکان پذیر استرسیدن به موفقیت از طریق 

 الف ( تعیین هدف یابرنامه سازمان

  ( بهره برداری و حفظ شایستگی

 توسعه سرمایه انسانی (ج

 :الف ( تعیین هدف یا برنامه سازمان

 12نفور از مودیران اجرایوی از  405تعیین جهت گییری سازمان بر عهده مدیران ارشد سازمان است . نتایج یک بررسوی روی        

، ارزشها و استراتژی برای سازمان مهمترین شایسوتگی قابول توجوه از برنامه مملوس ه توانایی تدوین یکشرکت جهانی نشان داد ک

بین مهارتهای حساس یا حیاتی برای مدیران جهانی است که بتوانند آینوده را از آن خوود کننود .برناموه سوازمانی تسوهیل کننوده 

http://irarman.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
http://irarman.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
http://irarman.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9.html
http://irarman.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9.html
http://irarman.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9.html
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، 5)سووپارناتاست .یک هدف روشن به سازمان اجازه تالشهای یادگیرنده را برای افزایش مزیوت رقوابتی موی دهد پیشرفت سازمانی

2011) . 

 فظ شایستگیب( بهره برداری و ح

های تکنولووژیکی شایسوتگیهای اساسوی هسوتند. در  ها ، رقبا و تغییرات پیوسته و انقال  منابع و تواناییهای ناشی از نوآوری       

، شایسوتگی اساسوی سوازمان دارتباط نزدیکی با موفقیت سوازمان دار بهره برداری و توسعه شایستگیهای اساسیهزاره سوا توانایی 

نحصر به فرد است و برروی انتخا  رهبران منابع ارزشمند کمیا  و گران و غیر قابل تقلیدند ، سرمایه فکری یا دانشی هر سازمان م

تحول گرا سازمان زمانی که از شایستگیهای اساسی در رقابت استفاده می کنند، تاثیر دارد. اشتراک متقابل دانش و یادگیری ناشوی 

 . های اساسی سازمان را به شکل اثر بخش رشد می کنند از آن، شایستگی

 ج( توسعه سرمایه انسانی

کسانی هستند که افراد یک سازمان  مدیران تحول گرا،. های کل نیروی کار یک سازمان است انسانی ، دانش و مهارتسرمایه        

های اصلی سازمان را می سازند و در صورت بهره برداری موفق از آنهوا، یوک مزیوت  را منابع حیاتی می دانند که بسیاری شایستگی

هانی سرمایه گذاریهای زیادی توسط شرکتها برروی منابع انسوانی بایود صوورت بگیورد رقابتب مهم به شما ر می آیند. در اقتصاد ج

.زیرا همه رقابتهااز آن ناشی می شوند . اهمیت سرمایه گذاری آموزشی برروی افراد سازمان ، مورد حمایت بسویاری سوازمانها واقوع 

بیشوتر روی آمووزش سورمایه گوذاری کردنود ، یوک درصد  10شده است .بررسیهای اخیر نشان داده شده است که سازمانهای که 

درصدی در بهره وری مشاهده کرده اند . بنابراین یک چالش بزرگ برای مدیران تحول گرا در هوزاره سووا ، یوافتن راه  5/8افزایش 

 . حل های برای تشویق و انگیزه کارکنان برای به فعل در آوردن پتانسیل های بالقوه آنهاست

ای مدیران تحول گرا ، تنوع زیاد نیروی کار است جواموع سوازمانی شوامل افورادی بوا قومیوت و فرهنوگ هوای یکی دیگر از چالشه

متفاوت هواهد بود که ممکن است دارای ساختار ارزش ویژهای باشند .بنابراین مدیران باید یاد بگیرند که باورها و ارزشها و رفتارهوا 

  (2011 ، سوپارناتو ارزیابی کنند و نسبت به رشد و توسعه آن گاا بردارند) و فعالیتهای تجاری رقابتی سازمان را شناسایی

 نقش های درگیر در فرایند تغییر
 :افراد مختلفی ممکن است در فرآیند تغییر درگیر شوند شامل موارد زیر

 دمیول و  انود،گوروه یوا فوردی کوه نیازهوای تغییور را تعیوین کرده (:تواند مدیریت عاالی باشادطرفدار تغییر )می

  .هایی برای تغییر دارند اما برای مشروعیت بخشیدن به تغییر اختیار مزا را ندارداستراتژی

 گیری که اختیار مشروعیت بخشیدن به تغییر را داراستتصمیم :متعهد به تغییر.  

 و اجرای تغییر هستندریزی کنند و مسئول برنامهفرد یا گروهی که دخالت و تعهد متعهدان را طلب می :نماینده تغییر.  

 گروه، دپارتمان، بخش یا فردی که باید خود را تطبیق داده و مفاهیم ایجاد شده در فرآیند تغییر را استفاده  :هدف تغییر

 .(1391 ،و همکاران میرکمالیتواند منجر به تغییری برای گروه دیگری شود)تغییر متعلق به یک گروه می .کند

                                                           
5 Soparnot 

http://irarman.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
http://irarman.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
http://irarman.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
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 مقاومت در برابر تغییر
 تغییور حمایت یا ایجاد به شخص تمایل عدا دهندۀ، نشان که است واکنشی یا رفتار هر تغییر، درمقابل مقاومت رسمی تعریف       

 نووعی تغییور مقابول در مقاومت که دارند عقیده تغییر، کارگزاران بهترین واقع در. نیست بد همیشه مقاومتی چنین. باشد نظر مورد

 مقاوموت تغییور مقابل در افراد که زمانی دارندمی اظهار آنها. کرد استفاده تغییر اهداف تسهیل برای آن از توان می که است بازخور

 .(2002، 6گیرد)بورک قرار تهدید مورد تغییر وقوع با رسدمی نظر به که  چیزی کنند،می دفاع مهمی چیز از کنندمی

 مقاوموت اینکوه محو  بوه. اسوت بهتور شود، پرداخته آن به تغییر فرآیند طی و شود شناخته تغییر برابر در مقاومت زودتر چه هر

 تغییور، منطوق درک بورای را افوراد گروهها، به موضوع تبیین یا و نفر، به نفر مباحثات انجاا با تغییر، کارگزاران شد، داده تشخیص

 باشود، آموده وجوود بوه نادرسوت اطالعات یا اطالعات فقدان علت به مقاومت که زمانی روش این. کنندمی وآماده دهندمی آموزش

 است. گیروقت بسیار ، شود شامل را زیادی افراد که هنگامی آموزش و ارتباط فرایند که اینجاست مشکل اما. است مفید

 مدل های تغییر

 حالوت زا شودن )خوارج8موجوود وضوع ریخوتن درهم نیازمند موفق تغییر لوین کرت نظر طبق بر :7لوین کرت مرحله ای سه مدل

 وضوع اسوت. آن سواختن دائموی جدید برای تغییر 9 کردن تثبیت دوباره و جدید وضعیت یک صورت به اوضاع دادن تغییر انجماد(

 یکی به توان می که است آن زدن برهم نیازمند تعادل، وضعیت این از حرکت .گرفت نظر در تعادل وضعیت یک می توان را موجود

 فت:یا دست آن بهزیر  شیوه های از

 موجود دور می کنند، افزایش داد. وضعیت از را رفتار که محرکی نیروهای می توان .1

 .داد می شوند، کاهش موجود تعادل از شدن دور از مانع که را بازدارنده ای نیروهای توان می .2

 .کرد تلفیق هم با را رویکرد دو توان هر می .3

 طرح هایی براساس چنین اکثر شوند عنوان کردند که نمی تغییر موجب یسازمان های چرا طرح ناا به ای مقاله در همکارانش و بیر

 تغییور ها به دیدگاه در تغییر می دارد که تئوری عنوان این می باشند خطا و نادرست پایه از شوند که طراحی می تغییر تئوری یک

بنوابراین  .می شوود داده شکل آنها سازمانی ای نقشه وسیله دقیقی به طور به افراد رفتار مدل این برطبق .شود می رفتار منتهی در

 و هوا و مسوئولیت نقوش هوا دهیم،که قرار جدیدی سازمانی بافت داخل آنها رادر که است این آنها رفتار تغییر برای روش موثرترین

 و بپذیرنود را رفتارهوای جدیودی هوا و دیودگاه می شودکه کارکنوان باعث جدید این بافت کند وضع آنها را برای جدیدی ارتباطات

 .کنند اعمال

 سوازمان بوه را تغییور فراوانوی روندهای و نیروها در این نگرش، مدیران عالی سازمان می پذیرند که مدل فرایند گسترش یافته:

 مدیریت معمول، طور به است. سازمان تصمیم گیری و مشکالت حل متداول فرآیندهای به مربوط تغییر موضوع و نندمیک تحمیل

 اسوت ممکن شود. می انتخا  آنها از یکی و ارزیابی مطالعه، موجود راهکارهای می کند، بیان را تغییر از خود اهداف مانساز عالی

 تغییور بوه مربووط اقدامات مسئولیت پذیرفتن منظور به تغییر عامل عنوان به فرد یک همکاری نیازمند فرآیند، ابتدای در سازمان

 تغییور ستاد عضو ولی سازمان خارج از شده دعوت عضو حتی یا مشاور عنوان تحت یا و باشد نسازما اعضای از تواند می که باشد،

 .باشد

                                                           
6 Burke 
7 Kurt Lewin 
8 unfreezing 
9 refreezing 
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 در و سوازمان اداره بهبوود به که تحقیقی ویژه به تحقیق، الگوی یک اساس بر سازمان تغییر مدل این در :کاربردی تحقیق مدل

 از خوارج شخصوی تغییور، عامل یا محقق معمومً تحقیق این در .می گیرد انجاا کند، می کمک سازمانی دانش به افزودن مجموع

 .دارد دخالت ارزیابی تا شناخت از یعنی تغییر فرآیند کل در که است سازمان

 سوال های تحقیق
شناسایی و اولویت بندی معیارهای اصلی موثر در تحول سازمانی در جهت ارائه خودمات مطلوو  بوه مشوتریان در بانوک  -

 ربایجان غربی چگونه است؟کشاورزی استان آذ

مووثر در تحوول سوازمانی در جهوت ارائوه خودمات مطلوو  بوه  "معیار مدیریتی"شناسایی و اولویت بندی عوامل فرعی  -

 مشتریان در بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی چگونه است؟

ه خدمات مطلو  بوه مشوتریان موثر در تحول سازمانی در جهت ارائ "معیار فردی"شناسایی و اولویت بندی عوامل فرعی  -

 در بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی چگونه است؟

مووثر در تحوول سوازمانی در جهوت ارائوه خودمات مطلوو  بوه  "معیار سوازمانی"شناسایی و اولویت بندی عوامل فرعی  -

 مشتریان در بانک کشاورزی استان آذربایجان غربی چگونه است؟

 رهای اصلی چگونه است؟رتبه بندی کلی عوامل فرعی معیا -

 مدل مفهومی تحقیق

 عوامل موثر بر تحول سازمانی در جهت ارائه خدمات مطلوب

 

 

 معیار مدیریتی معیار فردی معیار سازمانی

 منابع  احساس خود کفایی  سیاست گذاری 

 فرهنگ سازمانی  تعهد سازمانی   استراتژی تسهیل

 ساز

 ساختار سازمانی  اعتماد به مدیران   اتحول گررهبری 
A.B.C A.B.C A.B.C 

 

 روش تحقیق
یق از نوع تصومیم گیوری چنود قاست . روش تح اکتشافی -تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش بررسی آن توصیفی       

روش  معیاره است که از فرایند تحلیل سلسله مراتبی )یک از روشهای تحقیق در عملیات( برای این کار بهره گرفتوه شوده اسوت. از

 شوعب شوامل آمواری جامعوه کتابخانه ای نیز برای جمع آوری اطالعات مزا در زمینه مبانی نظری تحقیق نیز استفاده شده اسوت.

 ایون انجواا جهوت نیواز موورد آمواری نمونه. باشند¬می شعبه 64 بر مشتمل جمعا که است غربی آذربایجان استان کشاورزی بانک

 جهوت( n=64)شماری کل بصورت بودند شعب این روسای شامل که بررسی مورد شعب در ودموج خبرگان بین از آزمون و پژوهش

 پرسشونامه از شوده انتخوا  هوای مولفوه گیوری اندازه برای تحقیق این در .شدند گرفته نظر در شده طرح سوامت به گویی پاسخ

. است شده استفاده ها مولفه زوجی مقایسات ایبر( دارد شهرت AHP پرسشنامه به که) سازمانی تغییر بر موثر عوامل ساخته محقق

 طراحوی پرسشونامه اعتبار .شد آماری نمونه از اطالعات آوری جمع به اقداا تحقیق های مولفه زوجی مقایسات با پرسشنامه این در

 افوراد زوجوی سواتمقای) هوا مولفوه ناسازگاری ضریب. شدند واقع تائید مورد بازبینی مورد چندین از بعد محترا اساتید توسط شده
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 هنگاا دهندگان پاسخ دقت که کرد ادعا توان می یعنی آنهاست بودن  قبول مورد از حاکی که است 0.1از کمتر( ها مولفه به نسبت

 .است بوده بام عوامل زوجی مقایسات

 یافته های تحقیق
 2 و مورد را درصود 98 جنسویت نظور از ،موجوود پرسشنامه 47 از که دهد می نشان پژوهش موضوع مورد در مطالعات نتایج       

 همچنوین و کوردیم مشواهده درصود 49 بوا سال 50 تا 40 سنی های گروه در را فراوانی بیشترین. دهند می تشکیل زنان را درصد

 بوازه خودمت سوابقه نظور از. دارند قرار ارشد کارشناسی مقطع در پژوهش سوامت به دهندگان پاسخ از درصد 56 که شد مشخص

 .بودند متاهل افراد جز تاهل نظر از دهندگان پاسخ درصد 100. داشت را فراوانی بیشترین سال 20 تا 15 خدمتی

 مشاتریان به مطلوب خدمات ارائه جهت در سازمانی تحول در موثر اصلی معیارهای بندی اولویت و شناسایی: 1سئوال

 است؟ چگونه غربی آذربایجان استان کشاورزی بانک در

 هویت بندی مولفه های اصلی و تعیین قویترین مولف(: اول1جدول)

امتیاز کسب  رتبه

 شده

 مولفه های اصلی

 عامل مدیریتی 54% 1

 عامل فردی % 16 3

 عامل سازمانی 30% 2

 

 A B C مولفه های اصلی

 A 1 1.4 0.33 عامل مدیریتی

 B  1 0.56 عامل فردی

  D Incin:0.00 عامل سازمانی

 

 

 خادمات ارائاه جهات در ساازمانی تحاول در موثر "مدیریتی معیار" فرعی عوامل بندی اولویت و شناسایی: 2والس

 است؟ چگونه غربی آذربایجان استان کشاورزی بانک در مشتریان به مطلوب

 "عوامل مدیریتی  "فرعی(: اولویت بندی مولفه های 2جدول)

امتیاز کسب  

 شده

 عوامل مدیریتی

 سیاست گذاری 24% 2

 استراتژی تسهیل ساز % 22 3

  رهبری تحول گرا 54% 1

 A B C  عامل مدیریتی

 A 1 1.39 0.38 سیاست گذاری

 B  1 0.59 استراتژی تسهیل ساز

 C Incon: 0.00 1 رهبری تحول گرا
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 باه مطلاوب خادمات ارائاه جهات در سازمانی تحول در موثر "فردی عامل" فرعی عوامل بندی اولویت و شناسایی

 است؟ چگونه غربی آذربایجان استان کشاورزی بانک در نمشتریا

 "عامل فردی  "فرعی(: اولویت بندی مولفه های 3جدول)

امتیاز کسب  رتبه

 شده

 عامل فردی

احساس خود  15% 3

 کفایی

 تعهد سازمانی % 57 1

 اعتماد به مدیران 28% 2

 

 A B C عامل فردی

 A 1 0.26 0.56 احساس خود کفایی

 B  1 2.03 انیتعهد سازم

  C Incon: 0.00 1 اعتماد به مدیران

 خادمات ارائاه جهات در ساازمانی تحاول در موثر "سازمانی عامل" فرعی عوامل بندی اولویت و شناسایی: 4والس

 است؟ چگونه غربی آذربایجان استان کشاورزی بانک در مشتریان به مطلوب

 "مانی عامل ساز "فرعی(: اولویت بندی مولفه های 4جدول)

امتیاز کسب  رتبه

 شده

 عامل سازمانی

 منابع سازمانی 22% 3

 فرهنگ سازمانی % 47 1

 ساختار سازمانی 31% 2

 

 A B C عامل سازمانی

 A 1 0.64 0.5 منابع سازمانی

 B  1 2 فرهنگی سازمانی

 :C Incon ساختار سازمانی 
0.09 

 
 

 است؟ در تحول سازمانی بانک کشاورزی چگونهموثر  گانه 9فرعی  عوامل کلی بندی رتبه: 6والس

 فرعی های مولفه  کلی بندی (: اولویت5جدول)

 زیر مولفه امتاز کسب شده رتبه

 سیاستگذاری • % 6.6 6

7 6.2 %  استراتژی تسهیل ساز • 

3 14.8 %  رهبری تحول گرا  • 

9 2.2 %  احساس خود کفایی • 

5 8.2 %  تعهد سازمانی • 

8 4 %  به مدیران  اعتماد • 

4 12.6 %   منابع سازمانی 
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1 27 %   فرهنگ سازمانی 

2 18.5 %   ساختار سازمانی 

 

 بحث و نتیجه گیری

نشوان از صوحت مقایسوات صوورت  0.1مقایسات زوجی صورت گرفته توسط پرسش شوندگان با شاخص ناسازگاری کمتور از        

پاسخ دهندگان( دارد بنابراین نتایج استخراجی تحقیوق بورای نتیجوه گرفته تحقیق)دقت در مقایسات زوجی صورت گرفته از سوی 

 گیری نهایی می توانند با اعتبار بامیی مورد استفاده قرار بگیرند.

نتایج تحقیق حاکی از این بود که در بین عوامل اصلی عامل سازمانی در تحول سازمانی بانک کشواورزی بیشوترین اهمیوت را        

 عودا بطوریکوه بوده سازمانها های دغدغه مهمترین از یکی سازمانی واحدهای مسئولیت های شرح و مناسب انیسازم دارد. ساختار

 نرسویدن ثمور بوه هنگواا در اموور از بعضوی حذف یا و فعالیتها برخی پذیری مسئولیت فقدان دمیل مهمترین از یکی آن به توجه

 مضواعفی توالش هوای مشوکل این رفع جهت در لذا باشد می شده ریفتع پیش از سازمانی اهداف حرکت جهت در اقدامات برآیند

 اصوالح و تغییور بوه منتهوی کوه گیرد می صورت سازمانی ساختار تغییر بمنظور متعدد کارشناسی جلسات ساعتها برگزاری همانند

 تغییر به غالباً و گردد می سازمان در سازمانی واحدهای یا و کارکنان انتقال و جابجائی.  مسئولیتها شرح بازنگری ، سازمانی ساختار

 و شوده مکانهوا سایر به معاونت و مدیریت یک زیرنظر از واحد یک جابجائی یا و معاونت به مدیریت یا و ریاست به سرپرستی سمت

 ، حظواتمال هماننود عوواملی انجامد می دارد نیاز پروژه یک به ذیربط مدیریت که این به توجه بدون سازمانی سیستم های تغییر یا

 و رسومی غیر ارتباطات ، سازمان در فرد یک نفوذ و موجود مشکالت به توجه با ذینفع افراد از بعضی قبال در سازمانی معذوریتهای

 سیسوتم ناکارآمودی مودتی از پوس اسوت بودیهی داشوت خواهود را سازمانها تحومت و تغییر در را تاثیر بیشترین موارد اینگونه از

 محوور دانوش سوازمان هوای در شود می تکرار تغییرات و جلسات برگزاری مراحل سازمان کارکنان یازهاین رفع جهت در سازمانی

 سیسوتم سوازی بهینوه ، سازمانی واحدهای کلی جایگاه تعیین و سازمانی ساختار اصالح به کارشناسان قبول مورد استاندارد بعنوان

 یوا و تهیوه نیوز ، سوازمان کارکنوان تیمی تفکر ارتقاء و شود می توجه دواح هر فعالیت های و مسئولیت ها شرح تهیه به ، سازمانی

لوذا ضورورت دارد کوه سوازمان هوا بوا .   گیرد می قرار سازمان تغییرات کار دستور در مزا دستورالعملهای و فرآیندها شرح اصالح

ند و زمینه ای را فراهم نماینود توا در اصالح ساختارهای سازمانی خود از سلسله مراتبی به سمت ساختارهای منعطف تر حرکت کن

 تغییورات و زموان گذشوت بوا سوازمانی بنوابراین سواختارمزا با سرعت بیشتری صورت بگیورد.  قبال آن شرایط مزا برای تحومت

 سوخت رعناصو بوا تکیوه بوا نیز شده ایجاد جدید سازمان های باشد می ناپذیر اجتنا  امری امروزه که دارد تغییر به نیاز تکنولوژی

 نووین سوازمان هوای بعبارتی نمایند می ناپذیر اجتنا  را سازمانی وظایف و سازمانی مراتب سلسله در تغییراتی افزاری نرا و افزاری

 بوا سوازمان هور روزآمود واقعیوت هوای بر تکیه با بایستی می نیز سازمانی ساختار اصالح نگاه نمایند می ایجاد جدیدی ساختارهای

 مسوئولیت اصول تقویوت بوا بایستی می سازمان ها در نیز ساختار اصالح.  گیرد صورت بایستی می لزوا مورد ایاستراتژیه به توجه

 با تولید افزایش و عملکرد به توجه ، مراتب سلسله از رهائی و سازمانی محوری دانش روش های تدوین جهت در کارکنان در پذیری

 بورای بایسوتی موی نیوز محوور دانوش سازمان هوای اینکه بویژه شده گرفته نظر در مناسب اطالعاتی زیرساخت یک وجود به توجه
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سوازمان  ایون در را خالق و نوآور افکار بطوریکه توجه نمایند خالقیت و نوآوری بر منطبق علمی اصول به وری بهره و تولید افزایش

 سوازمان هوا اینگونوه در مودیریت و خالقیوت طشرای این در که است بدیهی بیانجامد سازمانی بالندگی و توسعه به تا حاکم شود ها

 خواهد انسانی نیروی بین در اشتغال ایجاد به منجر که کارآفرینی نهایت در و نوآور و خالق کارکنان و مدیران در تغییر بروز موجب

 ( همخوانی دارد.1388( و اعرابی و همکاران)1393گردید. نتایج حاصل با نتایج شیراوند و همکاران)

نتایج حاکی از این واقعیت دارد که در بین عوامل فرعی نوه گانوه عامول فرهنوگ سوازمانی دارای بیشوترین تواثیر در تحوول         

 سوازمان، فعالیوت شوروع در. شودمی تأسیس کوچک واحد یک صورتبه ابتدا سازمان هر سازمانی در بانک کشاورزی است. معمومً،

 سوازمان آمدن وجود به دمیل به دارد بستگی فرهنگ گیریشکل. گیردمی شکل سرعتهب مختلفی عوامل به توجه با آن در فرهنگ

 و ابوداع مشتریان، یا رجوع اربا  به خدمات ارائه کیفیت کام، مرغوبیت کارایی، قبیل از آن موفقیت عوامل و جامعه در آن جایگاه و

 سوازمان موفقیوت برای کارکنان طرف از زیادی تالش شودمی دمتول سازمان وقتی. سازمان به نسبت وفاداری و زیاد تالش نوآوری،

سیسوتم  کوه تودریجبه. اسوت سوازمان آینده و خود کار از کارکنان تصویر و تالش درجۀ نشانگر فرهنگ درحقیقت. گیردمی صورت

 سوازمان اولیوه فرهنگ ریگیشکل بر عوامل این مجموعه یابند،می تدوین کار بر حاکم قوانین و مشی ها خط سیاستها، پاداش های

 موفقیوت بورای که هستند برخوردهایی طرز و رفتار نوع کنندۀمشخص رسمی سازمان طرف از عوامل این. گذاردمی عمیق تأثیرات

 اهوداف ارزشها، اعتقادی، اصول. کنندمی ایفا گیریشکل این در اساسی نقش ارشد، مدیران و بنیانگذاران .بود خواهند مهم سازمان

 سازمان مدیران دیگر توسط رفتارها و اعتقادات این بوده، سازمان آیندۀ و حال انتظارات نوع کنندۀمشخص سازمان بنیانگذار اررفت و

 .شودمی منتقل زیرمجموعه به

 ،عودالت. سوپارندمی خواطر بوه را اسوت مدیریت عمل نتیجۀ که مهمی واقعۀ هر و دارند نظر زیر پیوسته را مدیران رفتار کارمندان

 رفتوار ایون. سوپارندمی خاطر به را آنها افراد. دارد تأثیر سازمان فرهنگ گیریشکل در مدیران خصایص دیگر و محبت تکبر، عجله،

. کورد حول را مسائل باید چگونه است، مهم کارکنان ارتقای در چیزهایی چه. خواهدمی چه آنها از واقعاً سازمان که است این نشانگر

 پذیرفته کار هنجارهای عنوانبه را قوانین این کار گروه های. دهندمی تشکیل را کار در رفتاری ننوشته قوانین مجموعه این ها همۀ

بنابراین بسیار اهمیوت دارد کوه هورا  .یابدمی تداوا فرهنگ یک ترتیب این به و آموزندمی واردتازه افراد به و گیرندمی یاد را آنها و

ند و بیاندیشند. اگر این رفتارها در جهت تشویق با تغییرات صورت گرفته در داخول و خوارج سوازمان بامی سازمان چگونه رفتار کن

باشد می توان امیدوار بود که فرهنگ مبتنی بر انعطاف پذیری و حرکت بسوی هماهنگ شدن با تغییرات در سازمان شکل بگیورد و 

 ارزش هوای در وریبهوره افوزایش اساسوی بنوابراین مکوانیزایود. ود با کمترین مقاومتی حرکت نماسازمان در رسیدن به اهداف خ

 در. یافوت دسوت خو  عملکرد به بام تعهد نظاا از استفاده با توانمی کهطوریبه. است نهفته فرهنگی ارزشهای به تعهد و مشترک

. کننودمی ایفوا را نقوش ترینحساس مدیران میان این در و هستند عامل ترینمهم فرهنگی ارزشهای سیستمی، چنین ایجاد جهت

 ارزشوی هور القای با فوق مطالب به توجه با .شودمی شروع مدیریت سطح از و است مدیران مسئولیت حیطۀ در وریبهره بهبود زیرا

 مقتضیات با سازگار فرهنگ یک صورتبه تا شود ایجاد سازمان فرهنگ در نیز مناسب تغییرات است مزا سازمان در وریبهره نظیر

 موورد و مطلوو  سوازمان کنند، تحلیل و تجزیه را خود سازمان های در موجود فرهنگ باید مدیران رواین از. درآید جدید سازمانی

 مواقوع در و. نماینود ایجواد سوپس و مشوخص کند حمایت را آنها اهداف که مناسبی ارزشهای و فرهنگ و کرده تعریف را خود نظر

 حول هوای راه سازمانی که مانعی در جهت تحول و تغییرات مزا اسوت؛ رایج فرهنگ های از عضیب اصالح یا و طرد برای لزوا مورد
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( همگرایوی کوم و بوا نتوایج 2008(، سالم)1388نتایج این بخش نیز با نتایج تحقیقات اعرابی و همکاران) .نمایند انتخا  را مناسبی

 همگرایی کاملی دارد. (2012تحقیق مک و پیترز )

 تحول ری که می توان با توجه به آن راه را برای ایجاد تحومت مزا هموار کرد، عامل رهبری تحول گرا است. رهبرانعامل مهم دیگ

 خواهنود قوادر گرا توسعه های حمایت و فرهیختگی تحریک بخش، انگیزش الهاا ، آرمانی نفوذ چون عواملی از مندی بهره با آفرین

 قابلیوت این طریوق از و نموده فراهم را سازمانی فرهنگ چنین هم و کارکنان ادراکات و اه نگرش در تغییرات بنیادین موجبات بود

توسوط  که فرهنگی دادن شکل به سازمان بقای که مید ارند آولیو بیان و بس .دهند ارتقاء را سازمان توفیق جهت در نیاز مورد های

 از. اسوت مواجه تغییر دوره یک با که سازمان پیوندد می واقعیت به زمانی ویژه به امر این. دارد بستگی می شود آغاز کارآمد رهبران

 رابطه در که بود خواهند سازمانی فرهنگ پرورش دنبال به هستند، سازمان نگران نوسازی همواره آفرین تحول رهبران که جایی آن

 (،1389مت نیوز بوا نتوایج سورخوش)قسو نتایج ایون .می باشد مطلو  و مساعد تجربه گرایی و خطرپذیری مسأله، حل با خالقیت،

 ( همگرایی دارد.1391میرکمالی و زاهدی)

 نشوان موجوود و نهایتا عامل مهم دیگری که می تواند مسیر ایجان تحومت را تسهیل کند عامل سرمایه های انسانی است. آمارهای

 جملوه از کوه دارد؛ بسوتگی آنهوا نامشوهود هوایدارایی بوه( درصود 90 توا گاهی) زیادی حدود تا هاسازمان بازار ارزش که دهدمی

 و پذیریمسوئولیت کوار، فرهنوگ یادگیری، ظرفیت متغیر، شرایط با مواجهه در انعطاف و سرعت استعداد، به توانمی آنها ترینمهم

 تربیوت بورای سوازمان توانوایی و سوازمان مدیریت تیم عملکرد ارزش نهایت در و تیمی کار و مساعی تشریک خدمت، جبران نحوه

این سرمایه عظیم تنها با تغییر و تحومت در ابزارهای قابل مشاهده قابل تغییور نیسوتند. بعبوارت دیگور  .کرد اشاره اثربخش مدیران

نباید مدیران صرفا انرژی خود را در تغییرات سخت افزاری و عوامل تکنولوژی مدرن قرار دهند. مدیران باید همواره ایون واقعیوت را 

باشند که تغییر و تحول واقعی در سطح سازمان فقط زمانی اتفاق می افتد که قلب و اندیشه آن ها متحول شود. تنهوا  در نظر داشته

در این صورت است که مدیران می توانند ادعا کنند که در برنامه ایجاد تحول در سازمان موفق بوده اند وگرنه با صرف هزینوه هوای 

مان تغییر کرده و زمینه را برای توسعه رقابت بیشوتر و گسوترده تور مهیوا ببیننود، واقعیوت زیاد و به صرف اینکه نمای ظاهری ساز

نخواهد داشت و چه بسا در صورت اقداا با شکست مواجه خواهند شد. بنابراین مدیران آگاه مدیرانی هستندکه با شناخت تیپ های 

ای تحول درونی در کارکنان آمواده و بعودا اقوداا بوه تحوومت شخصیتی کارکنان خود و با نفوذ مناسب در اذهان آن ها زمینه را بر

  بیرونی می کنند.

  پیشنهادات و راهکارها

بانک کشاورزی برای موفقیت در طرح های تغییر و تحول خود باید از ساختارهای منعطف تر به جای ساختارهای خشوک  -1

 سلسله مراتبی استفاده نماید.

آن ها مورد توجه کارکنان است و آن ها به نوعی برای کارکانشان الگو هستند باید مدیران با این پیش فر  که رفتارهای  -2

رفتارهای شجاعانه که حاوی استقبال از تغییرات است را از خود بروز دهند تا زمینه و بستر مزا بورای تغییور و تحوومت 

 مزا در بانک کشاورزی فرهنگ سازی شود.

های متحومنه خود نیاز دارد تا با نفوذ کردن در رفتارهای کارکنوان و ترغیوب آن بانک کشاورزی برای عملی کردن برنامه  -3

ها بسمت اهداف سازمانی عمل نماید. بعبارت دیگر بانک کشاورزی نیاز به رهبری مناسوب دارد توا بتوانود بودون متوسول 

 نماید. شدن به ابزارهای خارجی، در کارکنان انگیزه مزا برای هماهنگی با تغییرات را ایجاد
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مدیران باید در نظر داشته باشند که منابع انسانی آن ها ابزار نیستند و دارای احساسات و عواطف هستند. بنابراین قبل از  -4

اینکه اقداا به تغییر و تحول در سازمان نمایند باید از نظر روحی و روانی کارکنان خود را بوا تغییورات مزا آشونا نماینود 

 باید اندیشه و تفکر کارکنان را متحول نمایند و بعدا اقداا به تغییرات ظاهری و ابزاری کنند.بعبارتی دیگر در ایتدا 
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