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مقدمه

امروزه بسیاري از شرکت هاي معاصر

سازمانهاي جهان پیچیده اند؛ فلذا باید

درگیرمحیط کسبو کارپیچیدهايشده

توانایی تطابق با دگرگونیهاي مداوم را

اند که نیازمند کارایی باالتر ،اثربخشی و

براي نیل به قلههاي موفقیت داشته باشند.

رقابت پذیري برمبناي نوآوري و دانش

امروزه ما به سازمانهایی نیاز داریم که به

هستند (فنلین، 2112،ص )11به عبارت

طورمستمرخودشانراازنوبسازند،خود

دیگرباتوجهبهپیشرفتسریعتکنولوژي

را از نو کشف کنند و به خودشان مجدداً

ومحیطهايمتغیراقتصاديامروزمدیریت

نیرو ببخشند .اینها سازمانهاي یاد گیرنده

دانش امري ضروري شده است وبراي

هستند ،یعنی سازمانهایی که عادت به

بهبودکاراییشرکتهاعاملیحیاتیاست

یادگیري دارند .بدون این عادتِ یادگیري،

(هونگوفانگ،2112،ص.)241

آنها نخواهند توانست آینده را آنطور که

گفتنیاستباوجودبستريمتغیروپیچیده

باید،بسازند.

که سازمانها در آن فعالیت می کنند،
ضرورت وجود منابع توانمند جهت
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ماندگاري سازمان ،یک واقعیت قطعی

سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که با

است .با وجود عوامل محیطی متحول،

ایجاد ساختارها و استراتژیها به ارتقاي

ماندگاري،رشدو پویاییسازمانمنوطبه

یادگیري سازمانی کمک می کند.یادگیري

دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی

مفهومی پویاست که به تدریج از یادگیري

است.فقدان اطمینان به دلیل افزایش

فرديبهیادگیريسازمانیتغییرمییابد.به

تغییرات محیطی(شاملتغییرات اقتصادي،

دلیل نیاز سازمانها براي سازگاري با

اجتماعی،سیاسی،علمی،فرهنگیو…) نیاز

تغییرات محیطی مفهوم سازمان یادگیرنده

وانتظاراتروزافزونانسانها،همگیسبب

بطور روز افزونی شهرت پیدا میکند.

پیدایش مدل جدیدي به نام «سازمان

همانطور که یادگیري براي رشد افراد

یادگیرنده» شده است.چنین سازمانهایی

اساسیاست،برايسازمانهااهمیتزیادي

مناسب ترین راه براي حفظ حیات،

دارد .یادگیري سازمانی بیش از مجموع

ماندگاريو رشدسازمان را«یادگیري» می

توان یادگیري افراد است ،یعنی سازمان

دانند .بنابراین ،با پیدایش عصر جدید و

توانایی یادگیري خود را با خروج از

نوین سازمانی ،امروزه تنها سازمانهایی که

سازمان از دست نمی دهد .یادگیري

تفکرات بزرگ (بدون توجه به اندازه

سازمانی و سازمان یادگیرنده مفاهیم

ظاهري)دارندازنظرکارکرديموفقودر

مترادفینیستند .بایدبینیادگیريسازمانی

عرصهرقابتپیشگیرندهودرنظامسازمان

بهمفهومیادگیريافرادو گروههايدرون

و مدیریت پویا و اثربخش می باشند،

سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی

همچنین سازمانهاي یادگیرنده به عنوان

یادگیري سازمان به عنوان سیستمی کلی،

مقصدي براي این نظام سازمانی،ریشه در

فرق گذاشت .تسانگ می گوید که دو

تغییرات سریع و تحوالت شدید محیطی

اصطالح یادگیري سازمانی و سازمان

داردکهضرورتواهمیتآنهاراتبیینمی

یادگیرنده بعضی اوقات به اشتباه به جاي

نماید(الحسینی.)252،1322،

(Thesangh.



111

بررسی میزان یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی (بر اساس مدل پیترسنج)

یکدیگربکارگرفتهمیشوند.ويیادگیري

خورند و یا از دیگر سازمانها از نظر بهره

سازمانی را مفهومی می داند که براي

وري عقب می مانند (آسیابی،)1322،11 ،

توصیف انواع خاصی از فعالیتهایی که در

فلذاسازمانهاواداراتبایدتواناییتطابقبا

سازمان جریان دارد به کار گرفته می شود

دگرگونیهاي مداوم را براي نیل به قلههاي

درحالیکهسازمانیادگیرندهبهنوعخاصی

موفقیت داشته باشند .یکی از مولفههاي

از سازمان اشاره می کند .به عبارت دیگر،

موفقیتسازمانهاهمانمیزانیادگیرندگی

باید گفت سازمان یادگیرنده حاصل

آنها است (تفرشی .)222 ،1321 ،اما

است

سازمانیادگیرندهدارايچهویژگیهستند؟

یادگیري

سازمانی

(رهنورد.)11،1321،

چه تفاوتهایی با سازمانهاي سنتی دارند؟

مک گیل الوجه تمایزي بین سازمان

برايپاسخگوییبهسوالیادشدهبهمؤلفه

یادگیرنده را به عنوان توانمندسازي در

ها و ابعادي که سازمانهاي یاد گیرنده را

کسب بینش و درك از تجربه از طریق

بوجود مِیآورند و آنها را براي رشد و

آزمایش و تجربه و یک تمایلی براي

پیشرفت قادر میسازند ،نظر می اندازیم.

ارزیابی شکستها و موفقیتها می داند

پنج مفهوم کلیدي که کلیه سازمانهاي

(حیدريتفرشیودیگران.)225،1321،

یادگیرندهدارايآنهاهستندعبارتنداز-1:

نحوه مدیریت در سازمانها در معرض

تسلطیاقابلیتهايشخصی-2مدلهايذهنی

تغییرات گسترده اي قرار دارد .دوران

-3یادگیريتیمی-4آرمانمشترك-5تفکر

مدیریتوآموزشهايکارکنانبهروشهاي

سیستمی(تفرشی.)231،1321،

سنتی به سر آمده  است و شگفت انگیز

دسترسی به یک سازمان یادگیرنده با

نیست که ادارات و سازمانهایی که نتوانند

خصوصیاتی که مطرح گردید موجب

روشهاي مدیریت نو در اداره و سازمان

میشود
پویاییوافزایشبهرهوريسازمان 


برقرارکنند یاازنظرکاريشکستمی-

لیکنآنچهمسلماستاجرايسیاستهاي



(Mack,ghil,l.
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کهمدیرانومسئولینبایدازقبلمواردو

محققین و مسئولین بانک ملی ایران در

مشکالت احتمالی را پیشبینی نمایند و

جذب مشتریان جدید براي بانک ملی با

راهکارهاي اجرایی براي برطرف نمودن


مشکالتیمانندتسلطواستفادهازقابلیتهاي

مشکالت را اتخاذ کنند .همچنین مطالعه

شخصیوفراگیريتیمیمواجهبودهاندو

مؤلفه هاي سازمان یادگیرنده در بانکهاي

کارشناسانمربوطهبامقایسههاییکهانجام

مختلف موجب شفافیت نقاط قوت و

داده اند متوجه این مسئله شده اند که

ضعف هر کدام از انواع بانکها در زمینه

بانکهاي موفق از نظر یادگیري سازمانی

مولفههاي سازمان یاد گیرنده میباشد به

پیشرو بوده اند فلذا این مشکل موجب

عبارت دیگر مطالعه مؤلفههاي سازمان

گردیدهاستکههممحققوهممسئولین

یادگیرنده دربانکهاموجب خواهدشدکه

به بررسی یادگیرندگی شعبات بانک ملی

مسئولین به ضعفهاي بانکهاي مختلف در

بپردازند.

جهت دسترسی به وضعیت مطلوب پی

باعنایتبهمواردیادشدهاینسوالقابل

ببرندوبهاینامرواقفشوندکههرکدام

طرح است که  «میزان یاد گیرندگی

از بانکها به چه میزان به مؤلفههاي

سازمانی در شعب بانک ملی به چه میزان

سازمانهايیادگیرندهاهمیتمیدهندو در

است؟ سوال یاد شده در اکثر مواقع به

یکبررسیوسیعدیدگاههايمدیرانرابه

عنوان یک مشکل و سوال براي محقق

ضعفهايموجوددربانکهاتوسعهمیبخشد.

مطرح بوده است بدیهی است سوال یاد

در نتیجه ،برنامهریزان سیاستهاي کالن

شده بعنوان مشکل و سوال براي مسئولین

اقتصادي به راحتی در تقویت ضعفهاي

بانکملینیزمطرحمیباشدوپاسخسوال

موجودهدفگذاريمینمایند.فلذااجراي

فوق مشخص مینماید که کدام یک از

تحقیقایی مانند تحقیق حاضر از اهمیت

مولفههاي  5گانه سازمانهاي یادگیرنده در

باالییبرخورداراست.

بانکهايملیاستانآذربایجانشرقیقويتر
و کدامیک ضعیف تر است .بدیهی است
111

بررسی میزان یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی (بر اساس مدل پیترسنج)

بررسی و مطالعه مسائل یاد شده موجب

عنوانفرایندبهبوداقداماتازطریقدانش

میشودبسیاريازمشکالتبانکملیدر

ودركبهترتعریفمیکنند«.بابگانز»3

زمینه مولفههاي سازمان یاد گیرنده براي

()1991نیز اظهار می دارد «یادگیري

مسئولینروشنشودوبطورمستندنسبت

سازمانی کسب و کاربرد دانش ،مهارتها،

به مولفههاي سازمان یادگیرنده در شعبات

ارزشها،عقایدونگرشهايبهبودبخشدر

بانکملیآذربایجانشرقیقضاوتنمودو

جهت نگهداري ،رشد و توسعه سازمان

بی توجهی به موضوع یاد شده باعث

است»( .گانز ،1991 ،ترجمه ابیلی ،ص

خواهد شد که بالندگی سیستم اداري

« .)11داجسون» )1993( 4نیز یادگیري

شعبات بانک ملی با چالشهاي اساسی

سازمانی را روشی می داند که سازمان ها

مواجهشود.درهمینراستااینتحقیقدر

آنراایجاد،تکمیلوسازماندهیمیکنند

شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی

تا دانش و جریان هاي عادي کار را در

انجامشد.

ارتباط با فعالیت ها و فرهنگ سازمانی و

ادبیات وپیشینه تحقیق:

نیزکاراییسازمانراازطریقبهبوددربه

یادگیری سازمانی:

کارگیريمهارتهايگستردهنیرويکارشان،

امروزهیادگیريسازمانیدربینسازمانهایی

انطباق داده و توسعه بخشند (ایوبی،

که به توسعه مزیت رقابتی ،نوآوري و

« .)1325جعفري مقدم» ( )1321یادگیري

اثربخشی تمایل دارند افزایش پیدا کرده

سازمانیراچنینتعریفمیکند«:فرایندي

است«.آرگریسوشون»)1922( 1دوتناز

هوشیارانه،هدفمند،متعاملوپویا،مستمر،

پژوهشگران اولیه در این زمینه هستند که

مداوم و رشد یابنده که از بازخوردي

یادگیريسازمانیرابهعنوانفرایند«کشف

مداوم ،سریع و موثر در سطوح فردي،

و اصالح خطاها» تعریف می کنند« .فایول

گروهیوسازمانیبرخورداراستوتحت

و الیلز» )1925( 2یادگیري سازمانی را به

تأثیرفرایندهايادراکیونیزشالودهدانستن

1

3

2

4

- Argyris & Schon
- Fiol & Lyles
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- Bob Guans
- Dadgson
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یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد عمل

جی .مارکوارت» 2در کتاب خود تحت

میکند»(جعفريمقدم.)23،1321،

عنوان «ساختن سازمان یادگیرنده» تعریف
نسبتاً جامعی ارائه کرده است :در تعریف

سازمان یادگیرنده:

سیستماتیک ،یک سازمان یادگیرنده

بهعقیده«سنگه»()1991سازمانیادگیرنده

سازمانی است که با قدرت و به صورت

جاییاستکهافراددائماتواناییهايخودرا

جمعی یاد می گیرد و دائماً خودش را به

براي خلق نتایجی که مدنظرشان است

نحوي تغییر می دهد که بتواند با هدف

توسعه می دهند ،جایی که افکار و ایده

موفقیت مجموعه سازمانی به نحو بهتري

هاي جدید پرورش داده می شود ،اندیشه

اطالعاتراجمعآوري،مدیریتواستفاده

هاي جمعی و گروهی ترویج می شوند و

کند (همان منبع) .سازمان یادگیرنده

افراد پیوسته چگونه آموختن را به اتفاق

سازمانی است که در آن  یادگیري ،نیاز

یکدیگر می آموزند« .دیوید گاروین»5

همیشگیکلیه کارکنانتلقیشدهو درآن

( )1993در« نشریه تجاري هاروارد» ،1یک

ضمنتأکیدبر«آموختن،چگونهآموختن»و

سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی

جذب و توزیع دانش نو ،به خلق و تولید

تعریفمیکندکهدرخلق،کسبوانتقال

اطالعات و دانش جدید و مورد نیاز،

دانش مهارت دارد و رفتار خود را طوري

پرداختهمیشودوتمامیایندانشها،در

تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و

رفتار و عملکردها متجلی می گردد ،تا از

دیدگاههاي جدید باشد «کی شیر.»2115.

این راه ضمن نهادینه سازي آموزش و

«ایکیهارا» 2بیانمیکندکهروحسازمان

یادگیري در کلیه سطوح سازمانی ،زمینه

یادگیرنده در فرایندهاي یادگیري افراد

الزم را براي اصالح مستمر ساختارها و

یافت می شود( .شهابی« .)1321 ،مایکل

فرایندها و در نتیجه افزایش کارایی و

5

-David Garvin
-Harvard Business Review
7
-Iki Hara
6

1

-Micheal J.Mrqaurdet

121

بررسی میزان یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی (بر اساس مدل پیترسنج)

اثربخشی سازمان ،فراهم آورد (امامی

یادگیرنده میداند که عبارتند از( :سنج،

میبدي،شیراوژنسیالخوري.)1325،

قابلیتهاي

 -1 :)11-14 ،1325تسلط یا 

«پیتر سنج» )1991( 9سازمان یادگیرنده را

شخصی-2مدلهايذهنی -3آرمانمشترك

بهعنوانسازمانیکهبهطورمستمرظرفیت

–4یادگیريتیمی-5تفکرسیستمی.

خود را براي خلق آینده اش افزایش

قابلیتهای شخصی :11هر فرد باید در یک

دهد،تعریفمیکند.بهعقیدهاوسازمان


می

زمینه و یا زمینه هاي گوناگون متخصص

یادگیرنده ،آن سازمانی است که در آن،

شود(تفرشیوهمکاران.)231،1321،

افراد به طور مستمر توانایی هاي خود را

مدل های ذهنی:11تصویرذهنیافرادازدنیا

ارتقامیبخشندتابهنتایجیکهمدنظراست


وپیرامونخودرامدلذهنیفردمینامند

دست یابد و بدین ترتیب الگوهاي جدید

(سنج.)222،132512

تفکر ،رشد یافته و اندیشههاي جمعی و

یادگیری تیمی:13یادگیريتیمیعبارتستاز

گروهی گسترش یابند .به بیان دیگر وي

فرایندي که طی آن ظرفیت اعضاء تیم

معتقد است که سازمان ،ساختار ،فرایند یا

توسعهدادهشدهوبهگونهايهمسوشود

شبکهايکهدرآن،افرادمدامتواناییخود


کهنتایجحاصلةآنچیزيباشدکههمگان

را براي ایجاد نتایج مطلوب پرورش

واقعاً طالب آن بودهاند (سنج ،1325 ،ص

میدهند ،سازمان یادگیرنده اطالق میشود.


.)292

درچنینسازمانی،الگوهايجدیدوجامع

آرمان مشترك:14بینشتصویرذهنیروشن

تفکر پرورش یافته ،الهامات جمعی با

و اغلب هدفی است که فرد میخواهد به

شفافیت کامل محرز شده و افراد براي

آن برسد .بینش به مفهوم دورنما ،تصویر

تجسمیککلواحدازخودودیگرانبه

آرمانیداشتناست.بهعبارتدیگربینش

طور مستمر و سخت در پی یادگیري
هستند.پیترسنج،پنجاصلراالزمهسازمان
-Senge peter, 1990
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10

- Personal Master
- Mental Models
12
- peter senge
13
- Team Learning
14
- Shared vision
11

مجله علمی مهندسی مدیریت.سال اول.شماره.3زمستان 1331

یکبرداشتذهنیازآیندهاستکهفردیا

محقق به این نتیجه رسید که باید کارکنان

سازمانمیلدارددریکمحدودةزمانی،آن

مدارس و مراکز آموزشی خود را با

برداشتراخلقویاشرایطدستیابیبهآن

یادگیري وفق دهند و قادر باشند که

رافراهمکند(بابایی.)1321،

آموزشگاههاونیازهايآنهارابهبودبخشند.

تفكر سیستمی :15تفکرسیستمیراهوروشی

محققطیمطالعاتخودنتیجهگرفتندکه

براي کل نگري است .چارچوبی است که

بامراجعهبه نظریههاوادراكفکريمی-

تأکیدآنبردریافتروابطداخلیپدیدهها

توان تغییراتی بوجود آورد که میتوانند

است و نه شناسایی تک تک آنها ،ادراك

موثرباشند.11

الگوهايتغییروتحولاستونهشناختی

جیم استوارت و اسلومن بر روي مدارس

ایستا(پیترسنج.)222،1325،

یادگیرنده مطالعاتی داشته اند و نتایج

دونالداپچونطیمطالعاتخودیکتئوري

مطالعاتخودراچنینمطرحمیکنند:یک

در مورد یادگیري سازمان براي پیشرفت

مدرسه یادگیرنده ،مدرسهاي است که در

ارائه کرد .او اعتقاد دارد که جامعة ما

زمینه خالقیت ،دستیابی به دگرگونسازي

پایداري الزم را ندارد به این معنا که

دانشوتغییررفتاربرايانعکاسدانشو

آموزشگاههاي کشور داراي یک پروسه

بینشهاينومهارتیافتهاست.اینعبارت


کلیشهايوتکرارياند.اومیگویدماباید

برايتوصیفگردهمآوريافرادبراينیل

کامالًبفهمیم،دركکنیموآموزشهايالزم

بهاهدافی (عینی)،بزرگیاکوچک،تحت

را جهت ارتقاء توانمندیهاي کارکنان

شرایطی است که همه براي یافتن راههاي

مدارس ارائه کنیم تا ظرفیت الزم را براي

انجامبهترهرآنچهبایدبهنحوبهتريانجام

به عهده گرفتن کارها تخصصی داشته
- The learning organization- priciple

باشند.

1

theory and practic @ the encyclopedia of
informal education. htm
- System Thinking

15
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همیشگیاند .در

شود ،در تکاپو و تحقیق 

یادگیرندهتوجهویژهايبهاجتماعداردوبا


مدارس یادگیرنده ،افراد همیشه هوشیار و

آنرابطهمستدلومنطقیبرقرارمیکند12.


مراقبعالئمیهستندکهنشانمیدهدآیا


سینتیااسکاتو دنیسرژافه در کتاب توانا

در مسیر درستی براي نیل موفقیتآمیز به

سازي کارکنان نتایج مطالعات خود را به

اهدافتعیینشدهخودقراردارندیاخیر؟

منزله اقداماتی کلیدي براي تسهیل مدرسه

مدارس یادگیرنده ،به طور مستمر اقدامات

یادگیرندهمطرحنمودهاند:

خود را به تفصیل و با جزئیات کامل در

 بررسی مفهوم ،ابعاد ،شرایط ،الزامات

پرتوکلیتحاصل ازدیدگاهیمشترك،که

و فواید مدرسه یادگیرنده در سطوح

زمینه وضعیت مدرسه یادگیرنده نقش

متفاوتمدیریتآموزشوپرورش.

محوري ایفا میکند .مورد بررسی و

 تحلیل و نقش و جایگاه یادگیري در

ارزشیابی قرار میدهند .در این مدارس،

اثربخشیمدرسهوسازمانآموزشو

براي یادگیري فردي و سازمانی ارزش

پرورش.
 تعبیهیکطرحاجراییروشنوعملی

زیاديقائلاند.

براياستقرارمدرسهیادگیرنده.

اینگونهمدارس،استفادهکاملازپتانسیل
افراد و گروهها براي یادگیري و سازگاري

 تجهیزمدیران،بهویژهمدیرانمدارس

را در جهت تحقق و بازنگري اهداف،

و مناطق آموزش و پرورش براي

ضمندرنظرگرفتنآرزوهايانان،مدنظر

تسهیلیادگیريدردیگران.
 حمایتیادگیري

قرار میدهند .در این قبیل مدرسهها،
هاوحوزههايیادگیريبهطوردائمی


زمینه
شناسایی میشود و مورد بازنگري قرار
میگیرد و حمایت ساختاري و پیش

برندهاي براي ترغیب و تقویت یادگیري

مستمر در آنها استقرار یافته است .مدرسه
121

12

درمنابعزیر:One) stratgy and practice, Black well, UK, 1998,
p150-152
Two) stewart, jim , Managing change through
training and Development , Kogan page,
ondon , 1997, p 77 –85
)Three
sloman , Martyn. A Handbook for
Training strategy, Gower, England, 1994, p
32- 39
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 باالبردن مهارتهاي یادگیري همه

با میزان آموزش دایمی مدیران و کارکنان

کارکنان و سایر افراد ذيربط در

آناست.

مدرسه.

سازمانهاي یادگیر به طور مستمر در پی

 فراهم آوردن زمینه و امکانات الزم

افزایش قابلیتهاي خود در زمینه خالقیت،

براي افزایش و نیز هدایت کلی

نوآوري،وتنوعهستندکهعمدتاًازطریق

یادگیريآزاد.

آموزش و بهرهور ساختن نیروي انسانی

 تحلیلمشاغلو نقشها درمدرسه،بر

میسر میگردد .حال باید دید سازمانهاي

حسب نیازهاي یادگیري و سپس

فعلی یادگیرنده هستند و اگر این گونه

ارزشیابی صاحبان بالفعل و بالقوه

استچگونهبایدآنهاراارزیابیکرد.

مشاغلیانقشهايذکرشده،درزمینه

به نظر او راهکارهایی که جهت تقویت

نیازهايیادگیريشناساییشدهاینکه

سازمانهاي یادگیرنده موثر قرار میگیرد

چه نیازهایی دارند (سینتیا اسکات،

عبارتنداز:

.)1325
صدراهلل البرزي در مقالهاي تحت عنوان:

 بهینه سازي منابع نیروي انسانی و
ارتقاءکیفیافراد

سازمانهايیادگیرنده،کهدر29اردیبهشت

 توجهبهدانشکاريافراد

1324درروزنامههمشهريبهچاپرسیده

 آموزشسیستمیکارکنان

چنینمینویسد:


 سرمایه گذاري و تخصیص بودجه به

یکیازویژگیهاياساسیسازمانهايجدید،

تربیتوپرورشمغزهايمبتکر

شکلگیري آنها بر مبناي یادگیري است.


 ایجادفرصتهايآموزشگسترده

بنابراینمدیرانوکارکنان،هموارهدرحال

حمایتازایدههايخوبوموفق



یادگیري بوده و مهارتهاي جدید کسب

 تقویتوانگیزهکارکنان

میکنند.چرا که قدرت هر سازمان متناسب


 توجهبیشتربهخالقیتونوآوري
 تشویقمعنويوماديکارکنان
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 رشدتواناییهاوقابلیتهايکارکنان

سازمانهاي یادگیرنده مشکالت موجود در

 افزایشمدیریتغیرمتمرکز

هرسازمانیرامشخصمیکند.


سحرخیز ( )1321در موضوعی که تحت

توکلی ( )1329در موضوعی تحت عنوان

عنوانسازماندهیمجددبخشهايمهندسی

"نقش جوایز کیفیت در یادگیري سازمان"

طراحی بر پایه فرایندها یا رویکردي به

انجام داده است محقق در خالصه نتایج

سازمانهاي یادگیرنده مورد بخش طراحی

خودچنینآوردهاستکهکشورهايبزرگ

پستهايبرقفشارقويدرایران()1321


صنعتی براي کسب موفقیت به کیفیت و

چنینمینویسد:سازمانیادگیرندهسازمانی


مدیریت کیفیت جامع از طریق الگوهاي

است که به طور دایم و مستمر در حال

جوایز کیفیت توجه نموده است یکی از

توسعهقابلیتهايخودبرايخلقآیندهخود

مهمترین ویژگیهاي این جوایز منطق خود

است :او در پایاننامه خود در بخش

ارزیابی حاکم بر این جوایز میباشد.

پستهاي برق فشار قوي مطالعه نموده


چهارچوبهاي خود ارزیابی فقط براي

است و متوجه این امر شده که علت

ارزیابی و جایزه بردن نیستند بلکه بیشتر

تغییرات طوالنی در تکمیل قراردادهاي

وسیلهايبرايپیمودنسفربهبودمستمرو


منعقده نقص در عملکرد بخشهاي مربوطه

معیاري براي رقابتی شدن میباشند نتایج

بودهاستوباارائهطریقیبرايارزیابیاز

حاصله نشان میدهد هم معیارها و

عملکرد مطلوب بخشهاي مختلف تحت

ارزشهاي محوري حاکم بر جوایز کیفیت

عنوان شاخصهاي عملکرد توانسته است

موجب تقویت یادگیري سازمان میشوند

مشکالت موجود در سازمان یاد شده را

لذا اگر سازمانها از طریق الگوهاي جوایز

برطرف نماید محقق بر این نتیجه رسیده

کیفیت به ارزیابی خود بپردازند نه تنها از

است که تبدیل متغیرهاي کیفی به کمّی و

نقاط قوت خود آگاه میشوند بلکه امکان

مقایسه آنها با شاخصهاي مربوط به

شناسایی زمینههاي بهبود تجاري خود را
فراهممینمایند.
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رضاشفایی در پایاننامهخودتحتعنوان

 -4تعیین میزان یادگیري تیمی در شعبات

موانع ایجاد سازمانهاي یادگیرنده در ایران

بانکملیاستانآذربایجانشرقی.

()1321

 -5تعیین میزان تفکر سیستمی افراد در

موانعحرکتبهسويسازمانهايیادگیرنده

شعباتبانکملیاستانآذربایجانشرقی.

رامیتوانبهسهدستهتقسیمکرد:

 -1موانعآغازحرکت

فرضیهها:

 -2موانعتداومحرکت

این تحقیق در صدد است فرضیه هاي

 -3موانعتثبیتنتایجحرکت

اصلیوفرعیزیررابررسینماید:

اهداف تحقیق:

فرضیه اصلی:میزانآمادگیبانکملیاستان

این تحقیق در راستاي رسیدن به اهداف

آذربایجان شرقی از لحاظ میزان یادگیري

اصلیوفرعیزیرمیباشد:

سازمانیدرحدمطلوباست.

هدف اصلی :تعیین میزان یادگیرندگی

فرضیه های فرعی:

سازمانی در شعب بانک ملی استان

 -1میزان آمادگی بانک ملی استان

آذربایجانشرقی (براساسمدلپیترسنج

آذربایجانشرقیازلحاظقابلیتهايشخصی

)1991

افراددرحدمطلوباست.

اهداف فرعی

 -2میزان آمادگی بانک ملی استان

 -1تعیینمیزانقابلیتهايشخصیافراددر

آذربایجانشرقیازلحاظمدلهايذهنیدر

شعباتبانکملیاستانآذربایجانشرقی.

حدمطلوباست.

 -2تعیینمیزانمدلهايذهنی درشعبات

 -3میزان آمادگی بانک ملی استان

بانکملیاستانآذربایجانشرقی.

آذربایجانشرقیازلحاظآرمانهايمشترك

 -3تعیین میزان آرمانهاي مشترك در

درحدمطلوباست.

شعباتبانکملیاستانآذربایجانشرقی.
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 -4میزان آمادگی بانک ملی استان

 -5میزان آمادگی بانک ملی استان

آذربایجانشرقیازلحاظیادگیري درحد

آذربایجان شرقی از لحاظ تفکر سیستمی

مطلوباست.

افراددرحدمطلوباست.

مدل عملیاتی تحقیق
مفهومابعادومؤلفه



قابلیتهايشخصی

یادگیريسازمانی

میزانمهارتوممارستکارکنان-ارزشیابیازکارکنان



-ایدههايعالیکارکنان



دیدگاههاينوکارکنان.مدلهايذهنی

شکلدهیواجرايایدههاينو.-برخورداريکارکنانازالگويذهنیپویا



-اعتقادبهاهدافمشتركبانک.



تلفیقاهداففرديوسازمانی.آرمانهايمشترك



مدیریتمشارکتیدرتصمیمگیریها.–خلقواشاعهآرمانهايمشترك.
-احساستعهدمدیریتسازمانبهآرمانهايسازمان




بازبینیمدلذهنیخودتوسطمدیر.-تشویقفضايآرمانطلبیونوآوري.





خالقیتکارکنان-انگیزهکاريکارکنان





گسترشمستمرقابلیتهايخود -تخصصکارکنان





 شاخص

شفافیتاهدافوآرمانهايمشتركسازمانیادگیري
تیمی

یادگیريبهصورتفردي،گروهیوجمعی.مالكهايارزشیابیازعملکردبرفرایندیادگیريویاددهی.تاثیرآموختههايهمکاراندرعملکردآنان.برنامههايبرطرفنمودننیازهايآموزشفراهمشدنسختافزارهاونرمافزارهايموردنیاز-نیازسنجیآموزشیبطوردقیقومستمر
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تفکرسیستمی
ارتباطاتبینسطوحمختلفمدیریتوکارکنان-حفظهویتواستقاللفردي.
 بررسی علت مشکالت پیش آمده و تجزیه و تحلیل عملکردهايگذشته
-ارزیابینتایجبرنامههاوفرآیندها.

روش تحقیق:

ارائهپاداشهابهجمعوگروهداده
متناسبباحجمجامعهآماري
درهرشهر
-تجمیعاستعدادهاوتالشهابههدفهايسازمانی

نوعتحقیقازنظرهدفکاربرديمیباشد،

کارکنانآنشهرمیباشد.

پژوهش حاضرقصددارد

اینکه 
باتوجهبه  




بدون دستکاري در متغیرهاي مورد نظر به




مفصلی از مولفههاي سازمان یاد

شرح 


ابزار جمع آوری اطالعات:

گیرنده در شعبات بانک ملی استان

تحقیق

اطالعات در این 

آوري 
ابزار جمع 

آذربایجان شرقی بپردازند لذا ازروش

درتنظیم

ساخته است 

محقق 

پرسشنامه 


پیمایشیاستفادهشد.

توصیفی


بعمل
الزم  
دقت  
پرسشنامه  

بسته 
سؤاالت 


جامعه آماری:

یکی از
آن  
آمده تا هر یک از سؤالهاي  


جامعهآماريعبارتازکلیهکارکنانبانک

این تحقیق را مورد
هاي سواالت   
جنبه 


ملیاستانآذربایجانشرقیمیباشد.کهبر

گیري قراردهد .دراینتحقیقجهت
اندازه 


اساس آمار موجود برابر با  1311نفر می-

سنجش هر کدام از شاخص ها سئواالتی

باشد.

طرح شده است که پاسخهاي هر کدام از

حجم نمونه و روش نمونه گیری:

سواالتدارايپنجگزینه(خیلیزیاد،زیاد،

حجم نمونه با فرمول کوکران و بر اساس

متوسط،کم،خیلیکم)بودهوارزشگزینه-

جدول مورگان به تعداد  292نفر بر آورد

ها بهترتیبداراي 1، 2، 3، 4، 5می-

موردمطالعهاز

واحدهاي

انتخاب

براي
شد .

باشد.

روش نمونه برداري طبقه اي تصادفی


روایی پرسشنامه از

میزان 
سنجش   

براي 


استفاده شدبهنحويکهنسبتحجمنمونه


روشنمادياستفاده شدبدینصورتکه
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سهنفرازاساتیدو
نامهساختهشدهبه 
پرسش 

کرانباخ استفاده شد که ضریب پایایی


وپس از

وصاحبنظردادهشد

افرادمطلع 


پرسشنامهها=1/22حاصلشد.

،وایجادتغییراتیدر

نظرات 
آنان

بندي 
جمع 


تجزیه و تحلیل داده ها:

تنظیم
نهایی  
هاي  
،پرسشنامه 

پرسشنامه  
نمونه


هاي مورد
اطالعات وداده 

تجزیه وتحلیل 


وبهاجرادرآمد.


حاضردردوبخش متمایز

نیازدرپژوهش 


اعتمادابزارهاي

برايتعیینقابلیت
همچنین 


توصیفی :در این

بخش 
الف  :
گرفت  .

انجام 


ین
گیري و یا بعبارت دیگر براي تعی 
اندازه 


هرکدام از متغیرها می

توصیف 

به 
بخش  


اطمینان

ازحصول

مزبوروپس

طرح
پایایی 


استفاده از شاخص

بطوریکه با 

پردازیم 


آماده
پرسشنامه  

گیري 
از روایی ابزار اندازه 

میانگین ،به توصیف هر کدام از متغیرها


وپس

توزیع
دربین31نفرازکارکنان 

شده


استنباطی:براي

بخش
ب :
پرداختهشدهاست .

آلفاي
توسط آنها ،از آزمون  

از تکمیل 

آزمون فرضیه ها از آزمون آماري  tتک
متغیرهاستفادهگردید.

تحلیل مولفه قابلیت های شخصی
جدولشماره(:)1-1اطالعاتتوصیفیمربوطبهسؤاالتمولفهقابلیتهايشخصی

مقوله های مورد بررسی
-1کارکنانبانکبهطورمستمرقابلیتهايخودرادرمسیرتحقق

میانگین

میانگینمورد

کسبشده

انتظار

3/ 4

5

اهداففرديوسازمانیگسترشمیدهند؟
 -2کارکنانبانکخالقیتدارندوخالقیتیککارعاديمحسوبمی

3/ 4

5

شود؟
-3کارکنانبانکدرآنچهکارمیکنندبهچهمیزانتخصصدارند؟

3/ 6

5

-4انگیرهکاريهمکارانخودراچگونهارزیابیمیکنید؟

3/ 5

5

-5کارکنانبانکدرحیطهوظایفخودبهچهمیزانممارستومهارت

3/ 7

5

دارند؟
-1ارزشیابیازکارکنانبراساسقابلیتهاوخالقیتهابهچهمیزان
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انجاممیگیرد؟
میانگین کل:

5

3/ 4



تحلیل توصیفی مولفه مدل های ذهنی
جدولشماره(:)1-2اطالعاتتوصیفیمربوطبهسؤاالتمولفهمدلهايذهنی
میانگین

میانگینمورد

کسبشده

انتظار

-1هرکدامازکارکنانبانکدارايایدههايعاديهستند

2/ 9

5

-2کارکنانبانکبهموضوعاتکاريخوددارايدیدگاههاي

3/ 2

5

مقوله های مورد بررسی

نوهستند.
 -3رئیسبانکبهطورمستمرمدلذهنیخودرابازبینیمی

5

2/ 8

نماید.
-4شکلدهیواجرايایدههاينودرهمهسطوحبانک

5

2/ 8

انجاممیگیرد.
-5دربانکمافضايآرمانطلبیونوآوريتشویقمیشود

2/ 7

5

-1همکارانوکارکنانازالگويذهنیپویاییبرخوردار

3/ 4

5

هستند.

میانگین کل

5

3/53



تحلیل توصیفی مولفه نگرش سیستمی
جدولشماره(:)1-3اطالعاتتوصیفیمربوطبهمولفهنگرشسیستمی
مقوله های مورد بررسی
-1ارتباطاتبینسطوحمختلفمدیریتوکارکنانتسهیلمی

میانگینکسب

میانگین

شده

موردانتظار

2/ 9

5

شودواطالعاتدربینآنهابهراحتیجریاندارد.
-2تمامیاجزاضمنحفظهویتواستقاللفرديمجموعه

3/ 4

5
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هماهنگوهمهدفراتشکیلمیدهند.
-3علتمشکالتپیشآمدهرابهعنوانیکسیستمدرخود

2/ 9

5

جستجومیکنندوعملکردهايگذشتهراموردتجزیهوتحلیل
قرارمیدهیم.
-4نتایجبرنامههاوفرایندهاراارزیابیمیکنیم.

3/ 1

5

-5پاداشهابهجمعوگروهدادهمیشودنهبهفرد،چراکههمه

3/ 7

5

کارکنانبهتفکرسیستمیاعتقاددارند.
-1دربانکمااستعدادهاوتالشهابههدفهايسازمانی

3/ 5

5

تجمیعمیشود.

میانگین کل:

3/ 3

5



تحلیل مولفه یادگیری جمعی
جدولشماره(:)1-4اطالعاتتوصیفیمربوطبهسئواالتمولفهیادگیريجمعی
مقوله های مورد بررسی
 -1یادگیريبهصورتفردي،گروهیوجمعیتمامکارکنانتحققمی

میانگینکسب

میانگین

شده

موردانتظار

3/2

5

پذیرد.
-2مالكهايارزشیابیازعملکردهمکارانبرفرایندیادگیريویاددهی

3/3

5

متکیهستند.
-3آموختههايهمکارانبهسرعتدرعملکردآنانتاثیرکردهوموجب

3/1

5

ارتقاءکمیوکیفیعملکردآنانمیشود.
-4برنامههايمربوطبهبرطرفنمودننیازهايآموزشیهمکارانازطرف

3/1

5

ریاستبانکحمایتمیشود.
-5دربانکماسختافزارهاونرمافزارهايموردنیازبرايآموزشو

3/3

5

پژوهشفراهممیشود.
-1دربانکمانیازسنجیآموزشیبهطوردقیقومستمربهمنظور

3/1

5

شناساییکمبودهاوخالءهايآموزشیکلیهکارکنانانجاممیگیرد.

میانگین کل:

تحلیل توصیفی مولفه آرمان های مشترك
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جدولشماره(:)1-4اطالعاتتوصیفیمربوطبهسئواالتمولفهآرمانهايمشترك
مقوله های مورد بررسی

-1همهکارکناناجراییبهاهدافمشتركبانکاعتقاددارندودر

میانگینکسب

میانگینمورد

شده

انتظار

3/ 4

5

تحققآنهاتالشمینمایند.
-2بانکمحلتلفیقاهداففرديوسازمانیاست.

3/ 4

5

-3مدیریتمشارکتیدرتصمیمگیريهايسازمانحاکماست.

3/ 2

5

-4ریاستبانکسعیدرخلقواشاعهآرمانهايمشتركبین

3/ 2

5

همکارانمینماید.
-5مدیریتسازمانبهآرمانهايسازمانراغببودهواحساستعهد

3/ 5

5

میکند.
-1اهدافوآرمانهايمشتركسازمانیبرايهمهکارمندانواضحو

3/ 6

5

شفافاستونسبتبهانعالقهنشانمیدهد.

میانگین کل

3/ 4

5



تحلیل استنباطی فرضیه ها:
فرضیه فرعی اول :میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجانشرقی از لحاظ قابلیتهای شخصی افراد در
حد مطلوب است.
جدولشماره(:)2-1مقایسهمیانگینکسبشدهوموردانتظاردرمیزانآمادگیبانکملیاستان
آذربایجانشرقیازلحاظقابلیتهايشخصیافراد
میانگینموردانتظار5:
مقولهموردبررسی

میانگینکسب

انحرافاستاندارد

شده
قابلیتهايشخصیافراد

3/4

tمحاسبه

tجدول

شده
1/42

3/4

1/91

از آنجایی که  tمحاسبه شده برابر با عدد

درجهآزادي( )291وباسطحمعنیداري

( )3/4می باشد و بزرگتر از   tجدول با

( )1/15برابر با عدد ( )1/91می باشد با
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 %95اطمینان نتیجه گرفته می شود تفاوت

معنی دار است و این حیطه یادگیري

بین میانگین کسب شده و مورد انتظار در

سازمانی در شعب بانک ملی استان

میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان

آذربایجان شرقی در حد مطلوب و مورد

شرقی از لحاظ قابلیتهاي شخصی افراد

انتظارنیست.

فرضیه فرعی دوم :میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ مدلهای ذهنی مثبت افراد
در حد مطلوب است
جدولشماره(:)2-2مقایسهمیانگینکسبشدهوموردانتظاردرمیزانآمادگیبانکملیاستانآذربایجان
شرقیازلحاظمدلهايذهنیمثبتافراد
میانگینموردانتظار5:

مقولهموردبررسی
میانگینکسب

انحرافاستاندارد

tمحاسبه

شده
مدلهايذهنیمثبتافراد

3

tجدول

شده
1/59

3/32

1/91

از آنجایی که  tمحاسبه شده برابر با عدد

میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان

()3/32میباشدوبزرگتراز  tجدولبا

شرقی ازلحاظ مدلهاي ذهنی مثبت افراد

درجهآزادي()291وباسطحمعنیداري

معنی دار است و این حیطه یادگیري

( )1/15برابر با عدد ( )1/91می باشد با

سازمانی در شعب بانک ملی استان

 %95اطمینان نتیجه گرفته می شود تفاوت

آذربایجان شرقی در حد مطلوب و مورد

بین میانگین کسب شده و مورد انتظار در

انتظارنیست.

فرضیه فرعی سوم :میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجانشرقی از لحاظ آرمانهای مشترك افراد در
حد مطلوب است.
جدولشماره(:)2-3مقایسهمیانگینکسبشدهوموردانتظاردرمیزانآمادگیبانکملیاستان
آذربایجانشرقیازلحاظآرمانهايمشتركافراد
مقولهموردبررسی

111

میانگینموردانتظار5:

مجله علمی مهندسی مدیریت.سال اول.شماره.3زمستان 1331

انحرافاستاندارد

میانگینکسب

tمحاسبه

شده
آرمانهايمشتركافراد

tجدول

شده
1/591

3/4

1/91

3/4

از آنجایی که  tمحاسبه شده برابر با عدد

میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان

( )3/4می باشد و بزرگتر از   tجدول با

شرقیازلحاظآرمانهايمشتركافرادمعنی

درجهآزادي()291وباسطحمعنیداري

داراستواینحیطهیادگیريسازمانیدر

( )1/15برابر با عدد ( )1/91می باشد با

شعببانکملیاستانآذربایجانشرقیدر

 %95اطمینان نتیجه گرفته می شود تفاوت

حدمطلوبوموردانتظارنیست.

بین میانگین کسب شده و مورد انتظار در
فرضیه فرعی چهارم :میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجانشرقی از لحاظ یادگیری جمعی افراد در
حد مطلوب است.
جدولشماره(:)2-4مقایسهمیانگینکسبشدهوموردانتظاردرمیزانآمادگیبانکملیاستان
آذربایجانشرقیازلحاظیادگیريجمعیافراد
میانگینموردانتظار5:

مقولهموردبررسی
میانگینکسب

انحرافاستاندارد

شده
یادگیريجمعیافراد

tمحاسبه

tجدول

شده
3/3

1/535

3/21

1/91

از آنجایی که  tمحاسبه شده برابر با عدد

میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان

()3/21میباشدوبزرگتراز  tجدولبا

شرقی ازلحاظ یادگیري جمعی افراد معنی

درجهآزادي()291وباسطحمعنیداري

داراستواینحیطهیادگیريسازمانیدر

( )1/15برابر با عدد ( )1/91می باشد با

شعببانکملیاستانآذربایجانشرقیدر

 %95اطمینان نتیجه گرفته می شود تفاوت

حدمطلوبوموردانتظارنیست.

بین میانگین کسب شده و مورد انتظار در
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فرضیه فرعی پنجم :میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجانشرقی از لحاظ نگرش سیستمی افراد در
حد مطلوب است.


جدولشماره(:)2-5مقایسهمیانگینکسبشدهوموردانتظاردرمیزانآمادگیبانکملیاستان
آذربایجانشرقیازلحاظنگرشسیستمیافراد
میانگینموردانتظار5:

مقولهموردبررسی
میانگینکسب

tمحاسبه

انحرافاستاندارد

شده
نگرشسیستمیافراد

tجدول

شده
1/119

3/3

1/91

3/21

از آنجایی که  tمحاسبه شده برابر با عدد

میزان

()3/21میباشدوبزرگتراز  tجدولبا

آذربایجانشرقی ازلحاظ نگرش سیستمی

درجهآزادي()291وباسطحمعنیداري

افرادمعنیداراستواینحیطهیادگیري

( )1/15برابر با عدد ( )1/91می باشد با

سازمانی در شعب بانک ملی استان

 %95اطمینان نتیجه گرفته می شود تفاوت

آذربایجان شرقی در حد مطلوب و مورد

بین میانگین کسب شده و مورد انتظار در

انتظارنیست.

بانک

آمادگی

ملی

استان

فرضیه اصلی تحقیق :میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ میزان یادگیری
سازمانی در حد مطلوب است.
جدولشماره(:)3-1مقایسهمیانگینکسبشدهوموردانتظاردرمیزانآمادگیبانکملیاستان
آذربایجانشرقیازلحاظیادگیريسازمانی
مقوله مورد بررسی

111

میانگین کسب شده

میانگین مورد انتظار

قابلیتهايشخصیافراد

3/4

5

مدلهايذهنیمثبتافراد

3

5

آرمانهايمشتركافراد

3/4

5
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یادگیريجمعیافراد

3/3

5

نگرشسیستمیافراد

3/3

5

میانکینکل3/22:

5

انحرافاستاندارد
1/52

tمحاسبهشده

tجدول

3/3

1/91

از آنجایی که  tمحاسبه شده برابر با عدد

به جداول( )1-4(،)1-3(،)1-2(،)1-1و

( )3/3می باشد و بزرگتر از   tجدول با

( )1-5نیز برمی آید ،میانگین بدست آمده

درجهآزادي()291وباسطحمعنیداري

از شاخص هاي مربوط به مولفه هاي

( )1/15برابر با عدد ( )1/91می باشد با

یادگیريسازمانی،بطورچشم گیريپایین

 %95اطمینان نتیجه گرفته می شود تفاوت

ترازحدمطلوبوموردانتظارمیباشد،

بین میانگین کسب شده و مورد انتظار در

امادادههاي حاصلگویاياین بودکهاز

میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان

بین مولفه هاي یادگیري سازمانی ،میانگین

شرقی ازلحاظ یادگیري سازمانی معنی دار

مولفه هاي مربوط بهقابلیتهايشخصی

است و یادگیري سازمانی در شعب بانک

افراد،آرمانهايمشترك،یادگیريجمعیو

ملیاستانآذربایجانشرقیدرحدمطلوب

نگرش سیستمی ،باالتر از حد متوسط می

وموردانتظارنیست.

باشد ،در حالی که میانگین مولفه هاي

نتیجه گیری و پیشنهادات:

مدلهايذهنیازحدمتوسطپایینتراست

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در

و این امر بیانگر این نکته است یادگیري

تحقیق حاضر نشان دهنده این است که

سازمانیدرشعببانکملیباشاخصهاي

یادگیريسازمانیدرشعببانکملیاستان

استاندارد علمی فاصله داردکه باید در

آذربایجان شرقی در حد مطلوب نیست،

تقویت و ایجاد یادگیري در این شعب

بطوریکهجدولشماره ()1-3نیزمویداین

تالشهاي ویژه اي صورت گیرد که این

امراستوهمانطورکهازدادههايمربوط

نتایج با یافته  هاي سحر خیز(،)1321
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توکلی()1329وشفایی()1321همسومی

 -پیشنهاد میگردد به بانکهاي دولتی

باشد که در مطالعات خود نشان دادند

اختیارات بیشتري براي تغییر راهکارهاي

یادگیري در موفقیت سازمانی نقش تعیین

اداريدادهشود.

کننده دارد و باید زمینه هاي یادگیري

 -پیشنهاد میشود اختیارات مدیران بانکها

سازمانیفراهمشدهوضعفهاوکاستیهاي

در خصوص کنترل کارکنان بین سطوح

احتمالیدراینراستارفعگرددکهدرادامه

مختلفکارکنانتفویضگردد.

چند راهکار جهت بهتر شدن وضعیت

 -پیشنهاد میشود کلیه کارکنان بانکهاي

موجودارائهمیشود:

موفق در جلسات عمومی تحت تشویق

 -پیشنهاد میشود مدیران بانکها طی

قرارگیرندنهمدیریتآنبانکها.

بخشنامهايطریقه اجرايبعضیازوظایف

 -پیشنهاد میگردد عوامل بروز مشکالت

کاري را طی فراخوان از کارمندان بانکها

پیشآمدهتوسطگروههايکاريبهعنوان

درخواست نمایند و در زمینه نظرات ارائه

یکسیستمموردتجزیهوتحلیلقرارگیرد

شده از سایر کارکنان نیز نظر خواهی

وراهکارهايپیشنهاديکهقابلاجراشوند

نمایند.

موردتوجهمسئولینقرارگیرد.

 -پیشنهاد میشود به بانکهاي غیر دولتی

 -نتایجبرنامههاوفرآیندهاتوسطکارکنان

براي انتخاب نحوه اجراي وظایف  آزادي

ومدیریتبانکهارزیابیشود.

بیشازپیشدادهشود.

 -پاداشهابهجمعوگروهداده شود نهبه

 -پیشنهاد میشود روساي بانکها در

فرد.

جلسات اداري مدلهاي ذهنی خود را در

 -پیشنهادمیگردداهدافاجراییبانکهابه

زمینهاجرايوظایفاداريبهبارشفکري

صورت هدفهاي سازمانی مطرح و از

بگذارندونتایجحاصلهبراياجرابخشنامه

بانکهااجرايگروهیآنهادرخواستشود.

گردد.
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