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بررسی نقش مولفههای فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت تحول
(مطالعه موردی :شعب بانک ملت شهر کرمانشاه)
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفههای فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول شعب بانک ملت
شهر کرمانشاه اجرا شد .روش پژوهش از نظر ماهیت کمّی و از لحاظ هدف کاربردی بود چون نتایجش را
میتوان برای برنامهریزیها و سیاستگزاریها به منظور پیادهسازی رهیافت مدیریتی و افزایش نوآوری در
سیستمهای بانکی بکار گرفت .همچنین از لحاظ نحوه گردآوری دادهها جزو تحقیقات توصیفی بود چرا
که از روش های توصیفی (غیرآزمایشی) و روش تحلیل همبستگی (رگرسیون و مدلسازی معادالت
ساختاری) استفاده شد .جامعه آماری شامل  171نفر از کارکنان شعب بانک ملت در شهر کرمانشاه بودند
( )N=171که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب براساس جدول
نمونهگیری کرجسی و مورگان ( )1970انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای الزم از یک پرسشنامه
استاندارد استفاده شد و روایی آن با روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی به کمک پایایی ترکیبی و
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شدند و مورد تایید قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی
دادهها از نرمافزارهای  SmartPLSنسخه  3و  SPSSنسخه  25استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد
که وضعیت مدیریت تحول در بین کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمانشاه در حد باالتر از متوسط بود.

کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی ،مدیریت تحول ،مدیریت تغییر ،بانک ملت ،شهر کرمانشاه
-1گروه مدیریت کارآفرینی ،اقتصاد و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران(.نویسنده مسئول) n.naderi@razi.ac.ir
-2گروه مدیریت کارآفرینی ،اقتصاد و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایرانpouyanazari.biz@gmail.com .
-3گروه مدیریت بازرگانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایرانsomayeh20010@gmail.com .
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مقدمه
امروزه ،مدیران سازمانها مجبورند برای مقابله با محیطهای رقابتی و متحول کنونی رهبری و مدیریت
سنتی را به کناری نهند و به مدیریت تحولگرا روی آورند .اقدامات انتخابی مدیران تحولگرا رقابت را در
این محیطهای غیرقابل پیشبینی و متالطم ممکن میسازد و زمینهساز ارتقای عملکرد آنان خواهد بود
(نیازآذری و همکاران .) 1389 ،در واقع ،تغییرات سازمانی به موقع منجر به سازگاری بیشتر با تحوالت
میشود .ولی تحول مستلزم همسویی فرهنگ سازمانی با تغییرات است ،یعنی اگر فرهنگ غالب سازمان
خواستار تغییر نباشد ،یا تحوالت بنیادی صورت نمیگیرد و یا اگر چنین شود ،به حالت ناپایدار خواهد
بود .بنابراین ،فرهنگ سازمانی را باید همواره مورد بررسی قرار داد و آنرا آماده پذیرش تغییرات دلخواه و
مثبت نمود .اگر فرهنگ سازمانی را به حال خود رها کنیم ،اتفاقات مخربی آغاز میشود (آغاز و عابدی
جعفری .)1387 ،کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا در دو دهه اخیر فرهنگ سازمانی را یک عامل کلیدی
و مهم در موفقیت و یا عدمموفقیت نهادها و سازمانهای مختلف تلقی میکنند (احمدی و همکاران،
 .) 2010اگر فرهنگ سازمانی نادیده گرفته شود ،شاهد بروز اختالالت زیادی در مسیر حرکت سازمان و
اتالف انرژی سازمانی خواهیم بود .سازمانها بدون آگاهی مناسب از فرهنگ سازمانی خود با مشکالتی
مانند تنزل عملکرد ،ازهمگسیختگی و تعارض سازمانی روبرو میشوند .با شناخت فرهنگ سازمانی میتوان
بهره گیری بیشتری از نقاط قوت آن انجام داد و تدابیر اصالحی را برای دستیابی به فرهنگ سازمانی
مطلوب به اجرا گذاشت (رحیمنیا و علیزاده ،1388 ،ابوالقاسم گرجی و همکاران.)1390 ،
در دهههای اخیر تحول سازمانی بدلیل مشکالت سازمانها در راه سازگاری با تغییرات و از بین بردن
الگوهای سنتی مورد توجه زیادی بوده است (فقیهی و همکاران .)1390 ،مدیران کارآمد باید دالیل
مقاومت غیرمنطقی در برابر تغییر را در میان کارکنانشان شناسایی کنند .به همین دلیل فرهنگ
سازمانی جایگاه ارزندهای را در پذیرش تغییر در میان کارکنان و آمادگی آنها برای رویارویی با تغییرات
دارد (هاتاوی ) 2009 ،و بسیاری محققان بر این باورند که تغییرات اساسی سازمانها با تحول فرهنگ
سازمانی تحقق مییابد (آندریوپوس2001 ،؛ مارتینز و تربالنچ2003 ،؛ لطیفیان و مولوی )1394 ،چرا که
فرهنگ یک زنجیر محکم برای پایداری سازمان است (کورت و چرماک .)2007 ،راهحلهای غلبه بر موانع
اجرای برنامههای تحول سازمانی حول فرهنگ سازمانی دور میزند .فرهنگ سازمانی با تاثیر بر رفتار
کارکنان باعث کاهش مقاومت آنان و تشویق ایشان برای تغییر میگردد .در این راستا ،پژوهش درباره
رویکرد جامع و نقش ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول امری ضروری است (ابراهیمزاده و قدمی،
.)1393
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تغییر و تحوالت سازمانی که در دستور کار سیاستگزاریها و برنامهریزیهای سازمانها قرار دارند باید
در سطح نظام اداری و اجرایی صورت گیرد و منجر به ارتقا و بهبود روشهای خدمترسانی ،کیفیت
خدمات ،رضایت مشتریان ،سرعت و دقت انجام امور گردد .در نتیجه تحول سازمانی برای سازمانها منافع
بیشماری را بهمراه دارد (ابراهیم زاده و قدمی )1393 ،که از جمله آنها میتوان به ارتقای مشارکت
کارکنان ،توسعه روابط کارکنان ،سرپرستان و مدیران با یکدیگر ،بهبود و پیشرفت مداوم ،توسعه شایسته
ساالری ،آموزش مستمر و ترغیب به یادگیری در میان کارکنان ،برنامهریزی درست و پویا ،توانمندسازی
کارکنان و بهرهگیری از جنبههای فناوری و نوآوری اشاره نمود (کنی.)2009 ،
تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنان طی بررسیهای نظامند پژوهشی روشن میشود و هدایت ایشان
در جهت مطلوب به کمک اهرم فرهنگ سازمانی ،منجر به تسهیل وقوع تغییر و تحوالت و
جهتگیریهای نوین سازمانی میشود (الوانی .)1393 ،شناسایی فاصله فرهنگ سازمانی با وضعیت
مطلوب میتواند مقدمهای برای برنامهریزی تغییر فرهنگ کنونی باشد (گرجیدوز و همکاران.)1396 ،
بنابراین تحلیل وضعیت فرهنگ سازمانی و تاثیر ابعاد آن بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر
کرمانشاه در جهت برنامهریزی برای بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی آنها و اجرای مدیریت تحول امری
ضروری است که پژوهش حاضر در این راستا تدوین و اجرا شده است .برای رسیدن به این مهم ،مطالعۀ
حاضر با هدف کلی واکاوی تأثیر مؤلفههای فرهنگ سازمانی بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر
کرمانشاه ،به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 وضعیت فرهنگ سازمانی در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه به چه صورت است؟ وضعیت مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه به چه صورت است؟ آیا فرهنگ سازمانی بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه تأثیرگذار است؟پیشینه پژوهش
ممبینی و همکارانش ( )1396در مطالعهی خود دریافتند که هوش سیاسی بر تغییر سازمانی اثرگذار
است و فرهنگ سازمانی رابطه بین هوش سیاسی و تغییر سازمانی را تعدیل میکند .رشیدی و جلیلوند
( )1394نیز درمورد شاخصهای فرهنگ سازمانی و ارتباط آنها با تحول سازمانی در یک سازمان نظامی
متوجه شدند که ابعاد فرهنگ سازمانی (فرهنگ تحولمحور ،وفاداری سازمانی ،ارتباطات سازمانی ،قوانین
و مقررات ،احکام دینی ،هویت سازمانی ،آرمان مشترک ،اعتماد متقابل) تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت
تحول در قرارگاه پدآفند هوایی خاتم االنبیاء (ص) دارند.
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برهانی ( )1393در مطالعه ی خود به این نتیجه دست یافت که ابعاد فرهنگ سازمانی (مشارکت،
سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت) تأثیر مثبت و معناداری را بر مدیریت تحول در سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران دارد .همچنین ،ابراهیمزاده و قدمی ( )1393در پژوهشی مؤلفههای فرهنگ سازمانی و
نقش آن را بر بهبود مدیریت تحول در شرکت کارت اعتباری ایران کیش مورد بررسی قرار دادند .یافتههای
ایشان نشان داد که از میان این مولفهها ،مشارکت ،یکپارچگی ،انعطافپذیری ،پشتیبانی و ارزشها
میتوانند بر مدیریت تحول مؤثر باشند و دو مولفه ریسکپذیری و جوّ نوآوری ،تأثیر معناداری بر مدیریت
تحول نداشتند.
محمدپور زرندی و همکارانش ( )1393در پژوهشی تحت عنوان «تبیین نقش فرهنگ سازمانی در
مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر» به این نتیجه دست یافتند که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن
(مشارکت ،سازگاری ،انطباق پذیری و رسالت) با آمادگی برای تغییر در کارکنان بانک شهر همبستگی
مثبت و معناداری و جود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد سازگاری ،رسالت و انطباقپذیری
میتوانند آمادگی برای تغییر را در میان کارکنان این بانک پیشبینی نمایند.
ابوالقاسم گرجی و همکارانش ( )1393در مطالعهای به بررسی رابطه فرهنگ با آمادگی پذیرش تحول
در بیمارستانهای تکتخصصی شهر تهران پرداختند .یافتههای مطالعه آنان بیانگر آن بود که
بیمارستانهای مورد مطالعه ،دارای فاصله قدرت پایین ،ابهامگریزی باال ،زنگرایی ،جمعگرایی و
جهتگیری کوتاهمدت بودند .همچنین نتایج مطالعه آنان نشان داد که بین آمادگی پذیرش تحول با ابعاد
فاصله قدرت ،ابهامگریزی باال و زنگرایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در واقع بین آمادگی پذیرش
تحول و جمعگرایی و جهتگیری کوتاهمدت رابطه معناداری مشاهده نشد.
آنیانگو ( )2014ضمن بررسی تأثیر فرهنگ سازمان بر مدیریت تغییر در یکی از مرکز آموزش حرفهای
به این نتیجه دست یافت که طبق نظرات اکثر افراد تحت مطالعه ،باورها و ارزشهای سازمان و همچنین
نگرش کارکنان در چارچوب فرهنگ سازمانی بر مدیریت تغییرات اثر میگذارد .همچنین ،یافتهها بیانگر
آن بود که هنجارهای سازمانی به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی اثر معناداری را بر مدیریت تغییرات
برجای نمی گذارد .در عین حال حمایت مدیریت ارشد به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی اثر مثبت
و معناداری را بر مدیریت تغییرات دارد.
راجپوت و نویتسکایا ( )2013در مطالعه ای ،نقش فرهنگ سازمانی را در ایجاد آمادگی برای تغییر
پروژه مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این مطالعه حاکی از آن بود که فرهنگ سازمانی ،منجر به آمادگی
برای تغییر یک پروژه نمیشود بلکه مبنایی برای اجرای تغییر است .همچنین ،یافتههای این مطالعه نشان
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داد که مدیریت تغییر به عنوان متغیر میانجی بین فرهنگ سازمانی و آمادگی برای تغییر پروژه قرار
می گیرد .در واقع ،فرهنگ سازمانی از طریق تأثیر بر مدیریت تغییر سازمانی ،موجب آمادگی کارکنان
برای تغییر در پروژه میشود.
آدرسکا و گرابارا ( )2012در پژوهشی تحت عنوان «مدیریت تحول در فرهنگ سازمانی شرکتهای
کوچک و متوسط» به این نتیجه دست یافتند که ابعاد فرهنگ سازمانی (یعنی مشارکت ،سازگاری،
انطباقپذیری و رسالت) اثر مثبت و معناداری را بر مدیریت تحول در شرکتهای کوچک و متوسط اعمال
مینماید .بر این اساس ،دهینبو و الکساندر ( )2011با بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر به
این نتیجه دست یافتند که فرهنگ سازمانی دانشگاههای مورد مطالعه که مدیران ،کارکنان و
دانشجویانشان نقشهای مختلفی را ایفا میکنند ،میتواند بر مدیریت تغییر فناوریهای بکار گرفته شده
مؤثر واقع شود.
میچاالک ( )2010در پژوهشی به واکاوی تسریعکنندهها و موانع فرهنگی مدیریت تغییرات سازمانی
پرد اخت .نتیجه مطالعه وی نشان داد که فرهنگ یک عامل حیاتی در مدیریت سازمانها میباشد و باید
در زمینه تغییر و تحوالت سازمانی با تاکید بر تفاوتهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و رویکرد شناختی
خاصی را برای مدیریت تغییر در سازمان بکار گیرند .اسمولن و سیرس ( )2009در مطالعهای تحت عنوان
«فرهنگ سازمانی ،تغییر و احساسات :یک مطالعه کیفی» به این نتیجه دست یافتند که هنگامی که
ارزشهای کارکنان با سازمان سازگاری داشته باشند ،کارکنان تمایل بیشتری دارند که نسبت به تغییرات
واکنش مثبت نشان دهند .وقتی احساسات کارکنان با احترام پذیرفته شود ،مردم بیشتر با تغییرات درگیر
میشوند .نگرش به فرهنگ موجود ،پاسخهای عاطفی به جنبههای تغییر را ایجاد میکند .بیکر ()2005
نیز در پژوهشی تحت عنوان «تغییر فرهنگ برای تسهیل تغییرات سازمانی» به این نتیجه دست یافت
که فراهم نمودن فرهنگ حمایتی در سازمان ،بنیان محکمی را برای تغییر سازمانی فراهم میکند.
مبانی نظری پژوهش
با وجود نظریهها و دیدگاههای مختلف فرهنگ سازمانی و مدیریت تحول ،اعتبار مدل فرهنگ سازمانی
دنیسون ( )2000و مدل مدیریت تحول هیت ( )2006در مطالعات مختلف تایید شده است .در پژوهش
حاضر یک مدل مفهومی از روی مدل دنیسون و هیت برای بررسی تاثیر مولفههای فرهنگ سازمانی بر
مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه تدوین گردید.
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آگاهی از تغییر
مشارکت
تمایل به تغییر
سازگاری
دانش درباره تغییر

مدیریت تحول

فرهنگ سازمانی

انطباق پذیری
توانایی اجرای تغییر
رسالت
تقویت و حفظ تغییر

شکل  : 1مدل مفهومی پژوهش

الف -فرهنگ سازمانی :فرهنگ سازمانی مجموعهای از باورها ،ارزشها ،شیوههای تفکر و درک و
استنباط و بیانگر نظام ارزشی سازمان است که هنجارهای رفتاری کارکنان سازمان را نشان میدهد
(رحیمیان و شامیزنجانی .)1390 ،هافستد فرهنگ سازمانی را برنامهریزی جمعی ذهن تلقی میکند چرا
که افراد یک گروه را از سایر گروهها متمایز میسازد (کریمیجعفری و همکاران .)1393 ،فرهنگ سازمانی
چارچوبی از ارزش ها و باورهای مشترک است و به افراد سازمان در درک کارکردهای سازمانی کمک
میکند (بیگلیاردی و همکاران .)2012 ،برخی اوقات فرهنگ میتواند منفی و مضر باشد .از جمله فرهنگ
تسلط روابط بر ضوابط که در سازمانهای ایرانی رایج است .بنابراین برای تحول فرهنگ نامطلوب باید به
دنبال راه چاره بود (گرجی پورشفیعی .)1396 ،با اینکه برای تغییر فرهنگ سازمانی موانع و مقاومتهایی
در سازمان وجود دارد ،اما میتوان در طول زمان برای تحول آن اقدام نمود .در اینجا نقش مطالعات
بررسی فرهنگ سازمانی پررنگ میشود .ابتدا فرهنگ موجود تحلیل و بررسی میشود .سپس اهداف
واقعبینانهای برای سطوح زیرین تعیین میگردد و کارکنان با آمادگی بیشتر و تجربه باالتر در صنعت مد
نظر برون سازمانی انتخاب میشوند .تحوالت باید از باال به پایین صورت گیرند و پیامهای کلیه مدیران
شنیده شود .سپس افراد سازمان در پروسه تحول فرهنگ سازمانی و نیز تغییر قوانین و روندها مشارکت
داده می شوند .کلیه تشریفات متعلق به کارکنان پیشین باید از بین بروند .کارکنان مخالف با فرایند تغییر
باید شناسایی شوند و مسائل حاصل از آنها به خوبی حل و فصل گردند .شکستن مقاومتهای موجود بر
سر راه فرهنگ جدید سازمانی تنها با مشارکت سریع و باانگیزه صورت میگیرد .همچنین سرعت عمل
مستمر و آمادگی کامل برای شکستن مقاومتها ضروری است (دنینگ.)2011 ،
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مدل جامع دنیسون ( )2000برای فرهنگ سازمانی ،طبق پژوهشهای وی در زمینه فرهنگ سازمان
و تغییر در سازمان مطرح گردید .ابعاد فرهنگ سازمانی در این مدل دارای چهار محور اصلی (درگیر شدن
در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت) میباشد و هر یک دارای سه شاخص میباشند .مجموعا دوازده
مؤلفه توانمندسازی ،تیمگرایی ،توسعه قابلیتها ،ارزشهای بنیادین ،توافق ،انسجام و هماهنگی ،ایجاد
تغییر ،مشتری مداری ،یادگیری سازمانی ،نیت و جهت استراتژیک ،اهداف و مقاصد و چشمانداز در این
مدل مطرح شده است .طبق این مدل ،در سازمانها با مولفه مشارکت قوی ،کارکنان شوق زیادی برای
فعالیت در اقدامات مختلف سازمانی از خود نشان میدهند و حس مالکیت و مسئولیتپذیری قوی آنها
مشهود است .سیستم کنترل از نوع داوطلبانه است و در نتیجه سازمانها می توانند در کلیه سطوح
قابلیت های نیروی انسانی خود را بهبود بخشند .مولفه سازگاری نیز شامل ارزشها و سیستمهای مبنای
یک فرهنگ قوی سازمانی هستند و رفتار اعضای سازمانهای دارای سازگاری قوی طبق این ارزشها
میتوانند سازگاری باالیی را در مسائل پیچیده از خود نشان بدهند .همچنین انطباقپذیری مولفه دیگری
است که در سازمانهای انطباقپذیر با قابلیت باالی دریافت ،تفسیر و اعمال عالیم محیطی برای ارتقای
تغییرات رفتاری درونی سازمان جنبه پررنگی یافته است .آخرین مولفه یعنی رسالت سازمان بیانگر مفاهیم
و اهداف تنظیم شده سازمانی براساس نقش اجتماعی و اهداف برونسازمانی است .کارکنان باید درک
روشنی نسبت به ماموریت سازمان داشته باشند در نتیجه رفتار فعلی ایشان براساس تصویری که از آینده
مطلوب دارند ،شکل میگیرد.
ب -مدیریت تحول :مدیریت تحول یعنی بهرهگیری از دیدگاهها ،تجهیزات و فرایندهای جدید در
سازمان به گونه ای که تطبیق با نیازها ،اهداف و یا انتظارات جدید ممکن گردد و همراستایی آن با محیط
در حال دگرگونی تضمین شود (بوردام .)2010 ،مدیران عالی سازمان برای هماهنگ کردن سطح تواناییها
و باورها با اجتماع ،به ویژه با بازار در عرصه رقابت به تحول نیاز دارند که مستلزم نوعی ساختاردهی موازی
با اجتماع و پویش اندیشه طبق یک فرایند برنامهریزی شده است .بحث تحول سازمانی در اواخر دهه
 1950و اوایل دهه  1960مطرح گردید (دوفور و بورلی )2010 ،و اصوالً پیشنهاددهنده نگرشی مثبت به
تغییرات سازمانی است .برنامه ریزیهای از پیش تعیین شده به واسطه این برنامهها ،متدها و فرآیندهای
کاری باعث تأمین اهداف از پیش تعیین شده و مدیریتی میگردد.
مراحل مدیریت تغییر عبارتند از :عارضهیابی تغییر ،مطالعه تأثیرات تغییر ،سنجش تغییر و مدیریت
افراد و هدایت و راهبری تغییر .در مرحله عارضه یابی شناسایی و تحلیل وضعیت موجود سازمان انجام
میشود و بسته به سطح اهمیت هر یک از عوامل پروژه تغییر ،میزان ریسک پذیرش و یا رد تغییر تعیین
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میشود .بررسی اثرات تغییر ،بین مرحله تحلیل و عارضه یابی و مرحله اجرا ،ارتباط برقرار میکند و
محورهای اصلی و هدف پروژه را تعیین میکند .تحول سازمانی نوعی راهبرد بهسازی سازمان است و
مبنای آن بر ادراکات و دانشهای حاصل از پویاییهای گروهی و تئوری و عمل مرتبط با تحول طرحریزی
شده استوار است (فرنچ و بل .)1385 ،استراتژی ترغیب عقالنی و استراتژی قدرت مشترک سهم بیشتری
در ترغیب کارکنان در همراهی و اجرای تغییرات سازمانی به صورت فعال و پویا در جامعه امروز به خود
اختصاص دادهاند (هورنستین .) 2015 ،ولی با اینحال همواره عدم همراهی کارکنان با تغییرات سازمانی
به صورت کلی و پذیرش ،انجام و توسعه آن تغییرات در سازمانها به صورت چشمگیری مشاهده میشود
(چوی.)2010 ،
مولفههای مدیریت تحول (هیت )2006 ،عبارتند از :آگاهی از تغییر (اطالع کارکنان و اعضای سازمان
از برنامه تغییر و تحول و ارائه متعهدانه سازمان برای ارائه اطالعات قبل از وقوع تغییر در موقع مناسب به
کارکنان) ،تمایل به تغییر (انگیزه و استقبال کارکنان سازمان از تغییر و تحوالت طبق احساس درونی
مثبت برای تغییرات) ،دانش درباره تغییر (میزان آشنایی کارکنان سازمان درباره موضوع تغییر و تحوالت،
درک ضرورت ایجاد تغییرات و داشتن اطالعات کافی برای اجرای مناسب تغییر سازمانی) ،توانایی اجرای
مهارتها و رفتارهای جدید (کسب امکانات و تجهیزات برای سازمان و کارکنان در جهت اجرای برنامههای
تغییر و مهارت و دانش الزم برای سازگاری با وضعیت جدید سازمانی) ،تقویت و حفظ تغییر (مجموعه
اقدامات و تالش های عملی کارکنان در راستای اجرای مناسب و دقیق برنامه تغییر در سازمان که باعث
ترغیب کارکنان به جای مخالفت با تغییر سازمانی میشوند).
بانکها نقش مهمی را در ارتقای شرایط کاری و زندگی گروههای مختلف جامعه در سطح اجتماعی
و اقتصادی ایفا میکنند (محمدپور زرندی و همکاران )1393 ،و همواره در معرض تغییرات محیطی برای
سازمان ها و کارکنانشان قرار دارند .برای تطبیق با اینگونه تغییرات مسائل مهمی رخ میدهند .در نتیجه
طبق این زمینه ،پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات بیشتری در زمینه نقش مولفههای فرهنگ
سازمانی در مدیریت تحول در کارکنان شعب مختلف بانک ملت واقع در شهر کرمانشاه طراحی و اجرا
گردید .در پایان سعی گردید به پرسشهایی درباره وضعیت مولفههای فرهنگ سازمانی (مشارکت،
سازگاری ،انطباق پذیری ،رسالت) و مولفههای مدیریت تحول (آگاهی از تغییر ،تمایل به تغییر ،دانش
درباره تغییر ،توانایی اجرای مهارتها و رفتارهای جدید ،تقویت و حفظ تغییر) در میان کارکنان شعب
مختلف بانک ملت در شهر کرمانشاه و روابط آماری بین این مولفهها پاسخ داده شود.
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جدول  : 1مولفههای مدیریت تحول و فرهنگ سازمانی

-1مولفههای مدیریت تحول:
ب-تمایل به تغییر:
-1کارکنان از اینکه در برنامه تغییر و تحول بانک شرکت کردهاند ،خوشحالند.
-2در برنامه تغییر و تحول بانک فرصتهای زیادی برای کارکنان وجود دارد.
-3کارکنان از اجرای برنامه تغییر و تحول در بانک حمایت میکنند.
ج-دانش تغییر:
-1کارکنان مهارتهای الزم را برای سازگاری با تغییرات ایجاد شده در بانک دارند.
-2کارکنان چگونگی ارتباط کارشان را با برنامه تغییر و تحول بانک میدانند.
-3برنامه تغییر و تحول در بانک برای کارکنان کامالً روشن است.
د-توانایی تغییر:
-1کارکنان توانایی سازگاری با تغییر و تحوالت را در بانک دارند.
-2کارکنان میتوانند نقش مثبتی را در برنامه تغییر و تحول در بانک ایفا کنند.
-3کارکنان قادر به اجرای بهتر وظایف برای ایجاد تغییرات در بانک میباشند.
-4کارکنان توانایی اجرا در سطح مورد نیاز را برای تغییر و تحول در بانک دارا میباشند.
هـ-تقویت تغییر:
-1همکاران بانکی از برنامه تغییر و تحول در بانک حمایت میکنند.
-2مدیر بانک از برنامه تغییر و تحول در بانک حمایت میکند.
-3شک و تردید کارکنان درباره برنامه تغییر و تحول بانک برطرف گردید.
-4کارکنان با اجرای برنامه تغییر و تحول در بانک رشد خواهند کرد.
-2مولفههای فرهنگ سازمانی:
الف-مشارکت:
-1اکثر کارکنان بانک بصورت فعال درگیر وظایف و کارهای خود هستند.
-2اطالعات مربوط به بانک در دسترس همه کارکنان آن قرار میگیرد.
-3کارکنان بانک معتقدند که میتوانند اثر مثبتی بر عملکرد شرکت داشته باشند.
-4کارکنان بانک به گونه ای عمل میکنند که گویی عضوی از یک گروه هستند.
 -5قابلیتها و توانمندیهای کارکنان بانک بطور مستمر در حال پیشرفت میباشد.
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ب-سازگاری:
-1نادیده گرفتن ارزشهای بنیادین بانک باعث میشود که کارکنان با مشکالتی مواجه شوند.
-2هنگام بروز اختالفنظرها در بانک ،کارکنان در جهت حفظ منافع متقابل میکوشند.
 -3رسیدن به توافق عمومی در بانک حتی درباره مسائل کالن و پیچیده به راحتی صورت میگیرد.
-4روشها و شیوههای انجام کارها در بانک بصورت انعطافپذیر و قابلتغییر میباشد.
ج-انطباقپذیری:
-1تالش برای ایجاد تغییر در بانک با مقاومت کارکنان همراه است.
-2بخشهای مختلف بانک اغلب به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل میکنند.
-3کارکنان بانک درک و شناخت عمیقی از خواستهها و نیازهای مشتریان دارند.
د-رسالت:
-1بانک دارای اهداف و مقاصد بلندمدت میباشد.
-2راهبردهای روشنی برای آینده بانک وجود دارد.
-3جهتگیری راهبردی بانک برای کارکنان مبهم و نامشخص است.
فرضیات پژوهش
 مشارکت اثر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. سازگاری اثر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. انطباقپذیری اثر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. رسالت اثر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. فرهنگ سازمانی اثر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد.روش پژوهش
هدف این پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینه شناخت تاثیر مولفههای فرهنگ سازمانی
بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه بود و نتایج آن در بخش برنامهریزی و
سیاستگذاری ها برای استفاده بهتر از این رویکرد مدیریتی و افزایش نوآوری در شعب این بانک و سایر
بانک ها کاربرد خواهد داشت .ماهیت پژوهش از نوع کمّی بود ولی از لحاظ نحوه گردآوری دادهها در دسته
پژوهش های توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت و از تحلیل همبستگی (رگرسیون و مدلسازی معادالت
ساختاری) استفاده گردید .محدوده پژوهش از لحاظ موضوعی مولفههای فرهنگ سازمانی در رابطه با
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مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه بودند .پژوهش در بازه زمانی اسفند ماه سال  1396الی
دی ماه سال  1397تنها در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه اجرا شد.
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته مورد سنجش شامل مدیریت تحول با پنج مولفه (آگاهی از تغییر ،تمایل به تغییر ،دانش
درباره تغییر ،توانایی اجرای تغییر ،و نهایتاً تقویت و حفظ تغییر) درنظر گرفته شد .متغیرهای مستقل
مطالعه شامل ویژگیهای جمعیتشناختی (سن ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،سابقه کار ،سطح تحصیالت
کارکنان) و مولفههای فرهنگ سازمانی (مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت) در بین کارکنان
مورد مطالعه بودند.
جامعه آماری و نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان تمام  20شعب و سازمان مرکزی بانک ملت در شهر
کرمانشاه با تعداد  171نفر بودند .روش نمونهگیری جدول نمونهگیری مورگان و کرجسی ( )1970بود و
حجم نمونه را  118نفر تعیین نمود .سپس افراد نمونه با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب
متناسب بر اساس شعب بانک ملت انتخاب گردیدند.
ابزار اندازهگیری اصلی پژوهش برای جمعآوری دادههای پژوهش از نوع پرسشنامه استاندارد با سه
بخش تنظیم شده بود .بخش اول مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی ،بخش دوم شامل گزینههای
مدیریت تحول و بخش سوم نیز شامل گزینههای فرهنگ سازمانی بودند .برای سنجش مدیریت تحول از
مقیاس استاندارد هیت ( ) 2006و برای سنجش فرهنگ سازمانی از مقیاس استاندارد دنیسون ()2007
استفاده گردید .این گزینهها به ترتیب ذیل میباشند:
الف-فرهنگ سازمانی :جمعآوری دادههای مربوط به مولفههای فرهنگ سازمانی با استفاده از 20
سوال مطابق با پرسشنامه دنیسون ( )2007انجام گرفت که دارای پاسخهای لیکرتی  5امتیازی (از خیلی
کم برای امتیاز  1تا خیلی زیاد برای امتیاز  )5بودند (جدول  .)1این مولفهها عبارتند از-1 :مولفه مشارکت
( 5سوال) ،مولفه سازگاری ( 5سوال) ،مولفه انطباقپذیری ( 5سوال) ،مولفه رسالت ( 5سوال).
ب-مدیریت تحول :جمعآوری دادههای مربوط به مولفههای فرهنگ سازمانی با استفاده از  20سوال
مطابق با پرسشنامه هیت ( )2006انجام گرفت که دارای پاسخهای لیکرتی  5امتیازی (از خیلی کم برای
امتیاز  1تا خیلی زیاد برای امتیاز  )5بودند (جدول  .)1این مولفهها عبارتند از :آگاهی از تغییر ( 4سوال)،
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تمایل به تغییر ( 4سوال) ،دانش درباره تغییر ( 4سوال) ،توانایی اجرای مهارتها و رفتارهای جدید (4
سوال) ،تقویت و حفظ تغییر ( 4سوال).
همچنین روایی محتوای و صوری پرسشنامه پژوهش سنجیده شد و پرسشنامه در اختیار اعضای
هیات علمی گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی و متخصصان رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمانشاه قرار گرفت .پس از جمعبندی نقطهنظرات آنها پرسشنامه نهایی اصالح شد .روایی همگرا
و تشخیصی مدل اندازهگیری سازههای پژوهش در بخش مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شد .پایایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی درونی ابزار پژوهش (بین صفر و
یک) با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25بدست آمد که همگی مناسب بودند (مولفههای مدیریت
تحول :بین  0/88و /95؛ مولفههای فرهنگ سازمانی :بین  0/87و  )0/93و پایایی خوب پرسشنامهها
اثبات گردید .برای جمعآوری دادهها از سه روش استفاده شد:
 -1مطالعات اسنادی و کتابخانهای (با بررسی کامل اسناد و منابع کتابخانهای از نوع کتب منبع،
پایاننامه ،طرح پژوهشی ،و مقاله علمی پژوهشی در مجالت مختلف) -2 ،جستجو در منابع الکترونیکی
(برای آگاهی از پژوهش های انجام شده در جهان و ارتباطات و تعامالت علمی با پژوهشگران دیگر)،
 -3مطالعه میدانی (گردآوری دادهها و اطالعات در زمینه متغیرهای پژوهش در جامعه آماری مورد نظر
با پرسشنامه استاندارد طراحی شده پژوهش) .پرسشنامهها بین کارکنان شعب مختلف بانک ملت شهر
کرمانشاه توزیع و پس از تکمیل آنها جمعآوری گردیدند.
تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش
پس از جمعآوری دادهها و پاالیش آنها ،کدگذاری و وارد کردن دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه 25
و  SmartPLSنسخه  3انجام شد و تجزیه و تحلیل آماری به روش توصیفی و استنباطی اجرا گردید .در
بخش توصیفی تجزیه و تحلیلها ،جداول توزیع فراوانی تهیه گردید و سپس فراوانی ،میانگین و انحراف
معیار و مقادیر کمینه و بیشینه همراه با ضرایب تغییرات محاسبه شد .در بخش آمار استنباطی ،عملیات
مقایسه میانگین ها و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از رهیافت تخمین حداقل مربعات جزئی
) (Partial Least Squares, PLSدر دو بخش ارزیابی مدل اندازهگیری و ارزیابی مدل ساختاری انجام
شد .برای توزیع دادههای متغیر وابسته نرمال بود ،از آزمون تی مستقل براساس متغیر مستقل دو گروهی
(جنسیت) و برای متغیر مستقل با سه گروه و بیشتر از آزمون تحلیل واریانس ) (fاستفاده گردید .در
خصوص توزیع غیرنرمال متغیرهای وابسته ،از آزمون منویتنی ) (Mann-Whitney testبرای متغیر
مستقل دوگروهی و از آزمون کروسکالوالیس ) (Kruskal Wallis testبرای متغیر مستقل سه گروهی
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و بیشتر (تحصیالت) استفاده گردید .مدلسازی معادالت ساختاری در دو بخش یعنی مدل اندازهگیری
) (Measurement Modelو مدل ساختاری ) (Structural Modelانجام گردید .برای ارزیابی مدل
اندازهگیری ،که با هدف بررسی روایی و پایایی متغیرهای نهفته موجود در مدل پژوهش اجرا شد ،از
رهیافت حداقل مربعات جزئی ) (PLSبرای اندازهگیری پایایی متغیرها (با معیار تکبعدی بودن نشانگرها
و پایایی ترکیبی) استفاده گردید .تکبعد بودن نشانگرها نشان میداد که مجموعه متغیرها یا نشانگرهای
سنجش یک سازه تنها بر روی همان سازه دارای بار باشند .اگر بار عاملی استاندارد شده باال و معنیدار
باشد فرضیه تکبعدی بودن متغیر تایید میشود که برای متغیرهای نهفته از ضریب آلفای کرونباخ باالتر
از  0/7استفاده گردید .برای ارزیابی مدل ساختاری ،با استفاده از رهیافت حداقل مربعات جزئی PLS

عملیات بررسی روابط بین متغیرهای نهفته یعنی فرضیههای پژوهش در قالب مدل مفهومی پیشنهادی
انجام گردید و ضریب تعیین و ضریب مسیر و برازش مدل مشخص شدند که همگی در حد مطلوب آماری
بودند (اکبری1396 ،و .)1397
یافتههای پژوهش
ابتدا نتایج اجمالی ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان مورد مطالعه در شعب بانک ملت شهر
کرمانشاه ارائه میشود (جدول  .)2میانگین سن پاسخدهندگان برابر با  36/61سال با انحراف معیار 6/37
بدست آمد و همگی در دامنه سنی  27الی  50سال قرار داشتند .سپس چهار طبقه سنی تعریف گردید.
طبق این جدول بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی  32سال و پایینتر بود و  41نفر ( 7/34درصد)
از کارکنان در این طبقه سنی قرار داشتند .میانگین سابقه کار کارکنان مورد مطالعه برابر با  11/36سال
با انحراف معیار  8/11سال بود و دامنه سابقه کار  1الی  29سال بود .سپس پاسخدهندگان در سه طبقه
قرار گرفتند .طبق جدول  ،2مشاهده میشود که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سابقه کاری  10سال
و پایینتر بود و  62نفر ( 5/52درصد) از پاسخدهندگان متعلق به این طبقه سابقه کاری بودند .همچنین
مشخص گردید که مردان  82/2درصد از کارکنان مورد مطالعه را با بیشترین فراوانی تشکیل میدادند و
تنها  21نفر ( 8/17درصد) زن بودند .بیش از نیمی ( 6/57درصد) از کارکنان مورد مطالعه دارای بیشترین
فراوانی برای مدرک لیسانس و  9/3درصد از آنها با کمترین فراوانی دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر
بودند .بقیه پاسخدهندگان به ترتیب دارندگان مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر ( 5/19درصد )،و فوق
دیپلم ( 6/13درصد) بودند .نهایتاً اکثر ( 1/91درصد) کارکنان متاهل و تنها  15نفر از آنها مجرد بودند.
جدول : 2توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب ویژگیهای فردی
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(سن ،سابقه کار ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل)
متغیر

فراوانی

درصد

الف-سن
 32سال و پایینتر

41

34/7

 33الی  38سال

34

28/8

 39الی  44سال

23

19/5

 45سال و باالتر

20

16/9

ب-سابقه کار
 10سال و پایینتر

62

52/5

 11الی  20سال

38

32/2

 21سال و باالتر

18

15/3

ج-جنسیت
مرد

97

17/8

زن

21

82/2

د-سطح تحصیالت
دیپلم و پایینتر

11

9/3

فوقدیپلم

16

13/6

لیسانس

68

57/6

فوقلیسانس و باالتر

23

19/5

ی-وضعیت تاهل
مجرد

7

5/9

متاهل

111

94/1

متغیرهای فرهنگ سازمانی ،مدیریت تحول و مؤلفههای آنها به کمک میانگین و انحراف معیار بشرح
ذیل بدست آمدند:

جدول :3وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت تحول به همراه مؤلفههای آن در بین پاسخدهندگان
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میانگین*

انحرافمعیار

کمینه

بیشینه

رتبه

مولفهها
الف-فرهنگ سازمانی (کل)

4/03

0/52

2/80

5

-

--1مشارکت

4/03

0/64

2/40

5

3

-2سازگاری

3/40

0/87

1/00

5

4

-3انطباقپذیری

4/31

0/69

2/00

5

2

-4رسالت

4/37

0/66

2/60

5

1

ب-مدیریت تحول (کل)

3/44

0/81

1

5

-

-1آگاهی از تغییر

3/55

1/03

1

5

3

-2تمایل به تغییر

2/97

1/18

1

5

5

-3دانش درباره تغییر

3/53

0/99

1

5

4

-4توانایی اجرای تغییر

3/58

0/82

1

5

2

-5تقویت و حفظ تغییر

3/59

0/83

1

5

1

*مقیاس متغیرها از  1یعنی خیلی کم تا  5یعنی خیلی زیاد میباشد.
جدول  3نشان میدهد که وضعیت اکثر مؤلفههای فرهنگ سازمانی در بین کارکنان مورد مطالعه در
شعب مختلف بانک ملت شهر کرمانشاه از مقدار متوسط ( )3به باال برخوردار بودند یعنی مؤلفه رسالت
باالترین مقدار و مؤلفه سازگاری کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند .در نتیجه میتوان گفت که
میزان فرهنگ سازمانی (کل) در بین کارکنان مورد مطالعه در شعب مختلف بانک ملت شهر کرمانشاه در
حد زیاد ( )4میباشد.
وضعیت اکثر مؤلفههای مدیریت تحول در نمونه پژوهش در حد متوسط ( )3و باالتر از آن قرار داشت
یعنی مؤلفه تقویت و حفظ تغییر دارای باالترین مقدار و مؤلفه تمایل به تغییر دارای کمترین مقدار بودند.
نهایتا ،میزان مدیریت تحول (کل) در بین کارکنان مورد مطالعه در شعب مختلف بانک ملت شهر کرمانشاه
باالتر از حد متوسط ( )3بود (جدول .)3
قبل از استفاده از آزمون منویتنی و کروسکالوالیس برای مقایسه وضعیت مدیریت تحول در بین
نمونه پژوهش بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی آنها ،ابتدا به کمک آزمون کولموگروف-اسمیرنف
اثبات گردید که توزیع دادههای متغیرهای پژوهش از نوع نرمال نیست و نتایج به شرح ذیل میباشد:
جدول : 4مقایسه مدیریت تحول پاسخدهندگان براساس ویژگیهای فردی
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متغیر وابسته

 Zیا X2

P value

متغیر مستقل

1/83

0/608

سابقه کار

1/06

0/588

تحصیالت

1/00

0/801

جنسیت

0/17

0/863

وضعیت تاهل

-1/35

0/175

سن
مدیریت تحول

طبق جدول  ، 4بین مدیریت تحول کارکنان شعب مختلف بانک ملت در شهر کرمانشاه بر اساس سن،
سابقه کار ،تحصیالت ،جنسیت ،و وضعیت تاهل آنها اختالف معناداری از لحاظ آماری وجود نداشت چرا
که این ویژگیها بر میزان مدیریت تحول کارکنان شعب مختلف بانک ملت در شهر کرمانشاه تأثیری نمی
گذارند.
برای مجاز بودن استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه ابتدا رابطه غیرهمخطی بین متغیرهای مستقل
و معنیداری آماره تحلیل واریانس  Fبررسی شد و برازش خوب معادله رگرسیون اثبات گردید که در
ادامه به تفسیر نتایج آن میپردازیم.
جدول : 5تاثیر مولفههای فرهنگ سازمانی بر مدیریت تحول
R
متغیرهای پیشبینی
F
𝟐𝑹

مولفههای فرهنگ سازمانی

0/617

0/381

**17/37

P value

0/000

** معنیداری در سطح خطای یک درصد
طبق یافتهها میتوان گفت مؤلفههای فرهنگ سازمانی متغیرهای خوبی برای پیشبینی مدیریت
تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه میباشند .به گونهای که مقدار ضریب همبستگی چندگانه  Rدر
این معادله رگرسیونی برابر با  0/617و ضریب تعیین  R2برابر با  0/381بودند .در واقع  38/1درصد از
تغییرات واریانس متغیر وابسته (مدیریت تحول) توسط مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،یعنی مشارکت،
سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه پیشبینی میشود (جدول .)5

جدول : 6تاثیر مولفههای فرهنگ سازمانی بر مدیریت تحول
309

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و ششم -تابستان 1399
متغیر

Beta

T

P value

ضریب ثابت

-

*2/06

0/03

مشارکت

0/30

**2/54

0/00

سازگاری

0/58

**6/68

0/00

انطباقپذیری

0/31

**3/21

0/00

رسالت

0/35

**4/11

0/00

** معناداری در سطح خطای یک درصد * معناداری در سطح خطای پنج درصد
اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته طبق مقدار بتا  Betaمشخص
میشود و این آماره تأثیر هر متغیر مستقل را جدا از تأثیر سایر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان
می دهد .مهمترین مؤلفه فرهنگ سازمانی مؤثر بر مدیریت تحول مربوط به مؤلفه سازگاری با مقدار بتای
 0/58بود یعنی یک واحد تغییر در میزان مؤلفه سازگاری باعث  0/58واحد تغییر در متغیر مدیریت
تحول میشود .سایر مؤلفههای تأثیرگذار فرهنگ سازمانی بر مدیریت تحول به ترتیب اهمیت شامل
رسالت با بتای  ،0/35انطباقپذیری با بتای  0/31و مشارکت با بتای  0/30بودند (جدول .)6
شاخص بارزش

جدول : ۷شاخصهای برازش مدل اندازهگیری پژوهش
NFI
D_G
D_LS
SRMR

RMS_Theta

مقدار پیشنهاد شده

>0/10

<0/05

<0/05

<0/80

>0/12

مقدار برآورد شده

0/09

0/446

0/373

0/92

0/08

برازش مدل بر اساس نتایج ارائه شده در جدول7؛ مشاهده میشود که شاخصهای ارزیابی برازش
مدل اندازهگیری سازههای پژوهش از مقدار بهینهای برخوردارند؛ بنابراین ،دادهها از لحاظ آماری با ساختار
عاملی و زیربنای نظری دو سازۀ پژوهش همخوانی دارند.

جدول -8خالصه نتایج ارزیابی مدل اندازهگیری پژوهش
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شاخصها

ƛ

t

CR

AVE

مشارکت

0/91

**48/69

0/90

0/69

سازگاری

0/71

**10/07

انطباقپذیری

0/84

**31/69

رسالت

0/85

**25/28

آگاهی از تغییر

0/70

**9/20

تمایل به تغییر

0/83

**26/76

دانش دربارۀ تغییر

0/85

**33/64

توانایی اجرای تغییر

0/81

**25/35

تقویت و حفظ تغییر

0/59

**6/11

متغیرهای نهفته
فرهنگ سازمانی

مدیریت تحول

0/87

0/59

** معنیداری در سطح خطای یک درصد
تکبُعدی بودن نشانگرها :یافتههای حاصل از ارزیابی مدل اندازهگیری سازههای پژوهش بیانگر این
است که بارعاملی استاندارد شده ( )ƛتمامی شاخصهای انتخابی برای سازههای مورد نظر باال و از لحاظ
آماری در سطح خطای یک درصد معنادار بودند (جدول)8؛ بنابراین ،میتوان اظهار کرد که شاخصهای
انتخابی برای هر یک از سازههای فرهنگ سازمانی و مدیریت تحول در شعب مختلف بانک ملت شهر
کرمانشاه به درستی انتخاب شدهاند.
پایایی ترکیبی :نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که پایایی ترکیبی ( )CRتمام سازههای
پژوهش بیشتر از  0/60بود (جدول)8؛ بنابراین ،مدل اندازهگیری تمام سازههای پژوهش از پایایی مناسبی
برخوردار بودند.
روایی همگرا :بر نتایج ارائه شده پژوهش مشخص شد که میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
برای کلیۀ سازههای پژوهش بیشتر از  0/50بود (جدول)8؛ بنابراین ،تمام مدل اندازهگیری تمام سازههای
پژوهش از روایی همگرای مناسبی برخوردار بودند.
جدول -9جذر میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی
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متغیرهای نهفته

1

 -1مدیریت تحول

0/83

 -2فرهنگ سازمانی

0/69

2
0/76
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روایی تشخیصی :یافتههای ارائه شده در جدول9؛ بیانگر این بود که جذر میانگین واریانس استخراج
شده برای هر یک از سازهها بزرگتر از همبستگی بین سازهها بود .این یافته بیانگر این است که شاخصهای
انتخابی برای هر سازه درصد باالیی از واریانس مشترک آن سازه نسبت به سایر سازهها در مدل اندازهگیری
را به اشتراک میگذارند؛ بنابراین ،روایی تشخیصی مدل اندازهگیری سازههای پژوهش تأیید شد.
آگاهی از تغییر

مشارکت
تمایل به تغییر
سازگاری

0/686

دانش تغییر

مدیریت تحول

فرهنگ سازمانی

انطباق

توانایی تغییر

پذیری

تغییر

رسالت

تقویت تغییر

شکل  : 2مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد
آگاهی از تغییر

مشارکت
تمایل به تغییر
سازگاری
دانش درباره تغییر

13/993
مدیریت تحول

فرهنگ سازمانی

انطباق پذیری

توانایی اجرای تغییر
رسالت
تقویت و حفظ تغییر

شکل  : 3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

بهمنظور بررسی فرضیۀ اصلی پژوهش در قالب چارچوب مفهومی پژوهش از مدل ساختاری بهره برده
شد .مدل ساختاری پژوهش با نمایش بارهای عاملی استاندارد شده (شکل  )2در حالت معناداری (شکل
 )3و خالصۀ نتایج (جدول  )10حاصل از ارزیابی مدل ساختاری پژوهش در ادامه ارائه شدهاند.
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جدول : 10خالصه نتایج ارزیابی مدل ساختاری پژوهش

اثر

متغیرهای نهفته
مستقل

وابسته

ضریب مسیر

مقدار تی

سطح معناداری

فرهنگ سازمانی

عملکرد سازمانی

0/68

**13/99

0/000

𝟐𝑹

0/47

**معناداری در سطح خطای یک درصد.
ضریب مسیر تاثیر متغیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر از نظر آماری
مثبت و در سطح خطای یک درصد معنیداری بود (جدول  )7و ضریب تبیین 𝟐𝑹 برای متغیر نهفته
مدیریت تحول برابر با  0/47بود یعنی  47درصد از تغییرات متغیر مدیریت تحول در شعب بانک ملت
شهر کرمانشاه توسط متغیر فرهنگ سازمانی قابل پیشبینی میباشد.
با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه و مدلسازی معادالت ساختاری کلیه تمام فرضیه درباره
تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی ،مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری ،و رسالت بر مدیریت تحول در
شعب بانک ملت شهر کرمانشاه تایید میشوند و همچینین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون
چندگانه و مدلسازی معادالت ساختاری تمام فرضیههای پژوهش به صورت زیر تأیید میشوند:
 مشارکت تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. سازگاری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. انطباقپذیری تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. رسالت تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد. فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد.بحث و نتیجهگیری
تحلیل مشخصات جامعه پژوهش نشان داد که پاسخدهندگان دارای میانگین سنی  36/61سال با
دامنه سنی  27تا  50سال بودند .ولی طبقه سنی آنها  32سال و کمتر بود .میانگین سابقه کار 11/36
سال و دامنه سابقه کاری بین  1تا  29سال بود .در نتیجه مشخص میشود که اکثر پاسخدهندگان در
طبقه سابقه کاری  10سال و پایین تر قرار دارند .درصد فراوانی مردان و زنان به ترتیب برابر با  82/2و
 17/8درصد بدست آمد .بیش از  90درصد از کارکنان نیز متاهل بودند و بیش از نیمی از آنان دارای
مدرک لیسانس بودند.
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مولفههای فرهنگ سازمانی از مقدار متوسط رو به باال برخوردار بودند ( )3به نحوی که مولفه رسالت
دارای باالترین مقدار و مولفه سازگاری دارای کمترین مقدار در بین نمونه پژوهش بودند .میزان فرهنگ
سازمانی کلی در بین کارکنان از مقدار باالیی برخوردار بود ( .)4با اینکه طبق نتایج بدست آمده وضعیت
کنونی فرهنگ سازمانی در بین شعب بانک ملت شهر کرمانشاه مناسب میباشد ،ولیکن بدلیل اهمیت و
ضرورت فرهنگ سازمانی برای ایجاد روحیه همکاری و کار گروهی در بین کارکنان باید به این گزینه
برای ارتقای عملکرد و پیشرفت در سازمان بها داد.
اکثر مولفههای مدیریت تحول در بین کارکنان مورد مطالعه در حد متوسط ( )3و باالتر قرار داشت.
مولفه تقویت و حفظ تغییر دارای باالترین مقدار و مولفه تمایل به تغییر دارای کمترین مقدار در بین
کارکنان بودند .همچنین براساس نتایج پژوهش ،میزان مدیریت تحول (کلی) در بین کارکنان باالتر از
حد متوسط ( )3بود .این یافتهها بیانگر وضعیت نسبتا خوب مدیریت در شعب مختلف بانک ملت شهر
کرمانشاه بودند ،ولی امروزه سازمانها در محیطی با افزایش رقابت جهانی ،تغییر نیازها و خواستههای
مشتریان ،تغییرات شدید فناوری و ریسک و مخاطره باال کار میکنند ،و تغییر به سمت نوجویی و نوگرایی
سرلوحه راهبرد حیاتی آنها برای کسب مزیت رقابتی پایدار میباشد .بنابراین سطح متوسط و باالتر برای
این متغیر در شعب این بانک رضایت بخش محسوب نمیشود .در نتیجه مسئوالن و مدیران شعب این
بانک باید در جهت ارتقای وضعیت ارکان مختلف مدیریت تحول با استفاده از روشهای متنوع اقدام
کنند.
همچنین روابط آماری بین مولفههای فرهنگ سازمانی و متغیر وابستهاش مدیریت تحول با ویژگی
های جمعیتشناختی با کمک آمار استنباطی (مقایسه میانگینها ،تحلیل رگرسیون ،و مدلسازی معادالت
ساختاری) مورد بررسی و تفسیر قرار گرفت.
مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معنیداری بر مدیریت تحول
در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه دارد که با نتایج مطالعات ذیل همخوانی داشت :ممبینی و همکاران
( ،)1396رشیدی و جلیلوند ( ،)1394برهانی ( ،)1393ابراهیمزاده و قدمی ( ،)1393محمدپور زرندی و
همکاران ( ،)1393فرخی ( ،)1388آنیانگو ( ،)2014راجپوت و نویتسکایا ( ،)2013آدرسکا و گرابارا
( ،)2012و دهینبو و الکساندر ( .)2011اگر فرهنگ سازمانی با وجود همه ارزشها ،نگرشها ،باورها،
هنجارهای رفتاری کارکنان در سازمانها و شرکتها در جهت تغییر و نوآوری در کارکنان هدایت شود،
نهایتاً کارکنان برای ایجاد تغییر و توسعه آن در سازمان تالش خواهند کرد.
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بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت
شهر کرمانشاه منطقی و قابل توجیه میباشد .اکنون به بررسی مولفههای فرهنگ سازمانی و تاثیر آنها
بر مدیریت تحول میپردازیم:
مولفه مشارکت :نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که این مولفه در فرهنگ سازمانی دارای
تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه بود که همراستای مطالعات
برهانی ( ،)1393ابراهیمزاده و قدمی ( ،)1393محمدپور زرندی و همکاران ( ،)1393فرخی (،)1388
آنیانگو ( ،)2014و آدرسکا و گرابارا ( )2012میباشد .از آنجایی که تاکید فرهنگ سازمانی بر مشارکت
باالی کارکنان در فعالیتهای مختلف سازمانی حس مالکیت و مسئولیت آنها را افزایش میدهد ،در
صورت افزایش سطح فرهنگ مشارکت ایشان ،مولفههای دانش ،تمایل و توانایی هم بهبود مییابد و تغییر
سازمانی تسهیل میشود .در اینگونه سازمانها کارکنان بیشتر به سیستمهای کنترل از نوع ضمنی و
داوطلبانه به جای رسمی ،روشن و بوروکراتیک تاکید دارند و سازمانها هم دائما کارکنان خود را توانمند
میسازند و قابلیتهای آنها را در کلیه سطوح سازمانی ارتقا میدهند .از اینرو ،فرضیه اول پژوهش مبنی
بر تاثیر مولفه مشارکت بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه از لحاظ علمی توجیهپذیر
میباشد.
مولفه سازگاری :تحلیل رگرسیون چندگانه تاثیر مثبت و معنادار مولفه سازگاری را بر مدیریت تحول
در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه نشان داد که با مطالعات برهانی ( ،)1393ابراهیمزاده و قدمی (،)1393
محمدپور زرندی و همکاران ( ،)1393فرخی ( ،)1388آنیانگو ( ،)2014و آدرسکا و گرابارا ()2012
همراستا میباشد .سازگاری شامل ارزشها و سیستمهای مبنای یک فرهنگ قوی میباشد و سازمانهای
یکپارچه و دارای فرهنگ باثبات ،هماهنگ و منسجم برای اثربخشی و تغییر گرایشی قوی از خود نشان
میدهند .کارکنان با سازگاری تقویت شده واکنش مناسب و قابل پیشبینی را به محیطی غیرقابل پیش
بینی طبق ارزشهای سازمانی نشان میدهند .کارکنانی که در سازمانها با سازگاری و یکپارچگی باال کار
می کنند ،گرایش بیشتری برای ایجاد و توسعه تغییر و مدیریت آن دارند .در نهایت فرضیه دوم پژوهش
مبنی بر تاثیر مولفه سازگاری بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه به طور منطقی تایید
میشود.
مولفه انطباقپذیری :تحلیل رگرسیون چندگانه تاثیر مثبت و معنادار مولفه انطباقپذیری از فرهنگ
سازمانی را بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه نشان داد که با مطالعات برهانی (،)1393
ابراهیمزاده و قدمی ( ،)1393محمدپور زرندی و همکاران ( ،)1393فرخی ( ،)1388آنیانگو ( ،)2014و
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آدرسکا و گرابارا ( )2012مطابقت دارد .انطباقپذیری به معنای توجه به الزامات محیط کاری هنگام کار
و فعالیت میباشد و سازمانهای انطباقپذیر دارای یک سیستم هنجاری اعتقادی با افزایش قابلیت
دریافت ،تفسیر و اعمال عالیم محیطی برای تغییرات رفتاری درونی سازمان هستند ،بنابراین این مولفه
شانس بقا ،رشد و توسعه سازمان را باال میبرد .با افزایش انطباقپذیری کارکنان سازمان ،مدیریت تغییر
و تحول برای آنها تسهیل می شود .نهایتا فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تاثیر مولفه انطباقپذیری بر
مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه با اطمینان باالتری تایید میشود.
مولفه رسالت :تحلیل رگرسیون چندگانه تاثیر مثبت و معنادار مولفه رسالت از فرهنگ سازمانی را بر
مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه نشان داد که با مطالعات برهانی ( ،)1393ابراهیمزاده
و قدمی ( ،)1393محمدپور زرندی و همکاران ( ،)1393فرخی ( ،)1388آنیانگو ( ،)2014و آدرسکا و
گرابارا ( )2012همسویی دارد .رسالت یک سازمان نشاندهنده اهداف و معانی و مفاهیم سازمانی است
که به واسطه تعریف نقش اجتماعی و تعریف اهداف بیرونی آن بدست میآید .کارکنان سازمانها با داشتن
درکی روشن از ماموریت (رسالت) سازمان ،قادرند رفتار فعلی سازمان را به کمک تصویری از یک آینده
مطلوب برای مدیریت تغییرات و تحوالت سازمانی شکل دهند .بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر
تاثیر مولفه رسالت بر مدیریت تحول در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه به طور منطقی و علمی تایید می
شود.
ویژگیهای جمعیتشناختی :آزمون مقایسه میانگینها تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات
مدیریت تحول برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی (سن ،سابقه کار ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،سطح
تحصیالت) پاسخ دهندگان در شعب مختلف بانک ملت شهر کرمانشاه نشان نداد .از آنجایی که مدیریت
تحول یک راهبرد سازمانی برای سازگاری و انطباق با تغییر و تحوالت محیطی برای سازمانها میباشد،
بیشتر به سیاستها ،چشماندازها ،برنامهها و قوانین و مقررات سازمانی مرتبط است و با ویژگیهای فردی
کارکنان ارتباط چندانی ندارد .در نتیجه عدمتاثیر ویژگیهای جمعیتشناختی کارکنان بر مدیریت تحول
در شعب بانک ملت شهر کرمانشاه قابل توجیه است.
پیشنهادات پژوهش
مولفههای فرهنگ سازمانی در این مطالعه تاثیر مثبت و معناداری را بر مدیریت تحول در شعب بانک
ملت شهر کرمانشاه نشان دادند ،در نتیجه مدیران بانکها باید فرهنگ سازمانی و مولفههای آن را برای
بهبود مدیریت تحول سازمانی مد نظر قرار دهند .راهبردها و توصیههای کاربردی این پژوهش چنین بیان
میشوند :تالش برای واردسازی کارکنان در برنامهها و تصمیمگیریهای بانک ،شناسایی و حذف موانع و
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چالشهای مشارکت کارکنان در فعالیتهای بانک ،تاکید بر ارزشهای تعاون و همکاری برای انجام فعالیت
ها در بانک و حذف بیعدالتیها و تبعیضها در روابط کاری بین کارکنان ،انعطافپذیری بیشتر مدیران
برای هدایت مدیریت تحول ،و شفافسازی سیاستها ،چشماندازها ،راهبردها ،رسالتها و برنامههای بانک
باید برای کارکنان .در این راستا ،توصیه میشود در آینده تاثیر مدیریت مشارکتی ،سبکهای رهبری،
سرمایه اجتماعی ،و مدیریت دانش در مدیریت تحول بانکهای گوناگون کشور طراحی و اجرا گردند.
محدودیتهای پژوهش
منابع علمی معتبر داخلی و خارجی مورد بررسی در این مطالعه از جامعیت برخوردار نبودند .جامعه
پژوهش یعنی کارکنان بانک نیز بدلیل ماهیت پرمشغله کاریشان به سختی در دسترس محققین قرار
گرفتند و بیمیلی آنها بدلیل درک و آگاهی ضعیفشان از فرهنگ سازمانی و مدیریت تحول مزید بر
علت بود .محدودیتهای دیگر این مطالعه شامل بازه زمانی محدود و هزینههای باال بودند.
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