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تاکید بر اصول و  سازمانی با رفتار مدیریت بر موثر عوامل بندی اولویت 

 ارزشهای اخلاقی در صنعت بانکداری

 
 1کلایی بایع مختاری دکتر مهران  ،1کجوری کیا دکتر داود  ،2*زاده رضایی دکتر محمود  ،1راد رمضانی فرزاد

  ایران ،چالوس اسلامی، آزاد دانشگاه چالوس، واحد دولتی، مدیریت گروه .1

  ایران تهران، اسلامی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد دولتی، مدیریت گروه .2
 (4/01/88، تاریخ پذیرش:8/01/88تاریخ دریافت: )

 

 

 

 

 سرآغاز

در  یینقش بسزا 2یو منابع انسان 1یرفتار سازمان تیریسازمان ها، مد در 
 یبارا کیاتژعاما  اساتر یانساان یرویکه ن ، چراعملکرد کارکنان دارد

 یرویان مناسا  تیریماد شادد و یعملکرد سازمان ها در نظر گرفته م
 یبهاره ور شیبر افزا عام  مدثر نیمهم تر یسازمان یوگروه ها یانسان
 . است
 
 
 

 
 
 

در یاک  رفتاارو سااتتارها بار  هاگروه افراد، ۀ تأثیررفتار سازمانی مطالع
، به کار بردن این داناش  نیمدیریت رفتار سازما است که هدف سازمان

. رفتار سازمانی ابزاری علمی و کاربردی برای بهبدد کارایی سازمان است
برای شناتت بهتر افراد و در نتیجه مادیریت بهتار هنهاا در م ایر کاار 

 (. 1فردی ، گروهی و سازمانی است )
 
 
 

 چکیده
سازمانی ابزاری برای ارتقای و تدجه به  اتلاق در عملکرد کارکنان دارد یینقش بسزا یرفتارسازمانتیریدرسازمانها، مد زمینه:

 صنعت در اتلاقیتاکید بر اصدل با رسازمانیرفتا بر مدیریت مدثر عدام  بندی اولدیت عملکردسازمانی است.  پژوهش حاضر با هدف
 شک  گرفت. دولتی بخش بانکداری

دولتی بددند که از میان هنها  بخش بانکداری صنعت تبرگان هماری جامعه .بدد کیفی کاربردی و در زمره پژوهش های این پژوهشروش: 
 از استفاده داده ها پرسشنامه بدد و تجزیه و ت لی  داده ها با با روش گلدله برفی به عندان نمدنه انتخاب شدند. ابزار جمع هوری نفر  11

 فریدمن انجام شد.  و هزمدن (Fuzzy Delphi- FANP - FDEMATEL) فازی معیاره چند گیری تصمیم تکنیک

لاترین وزن و را مشخص کردند که بر اساس نتایج حاص  شده، عدام  اتلاقی با دسته معیار 7عام  در 11یافته های ت قیق ها: یافته
 عدام  ترتی  به پذیری تاثیر و گذاری تاثیر بیشترین حاصله، نتایج اساس بر همچنین  ترین نقش را در مدیریت رفتارسازمانی داشته اند.مهم

 با ترتی  به مشارکتینظام استقرار و عدالت بدده است. در این میان شاتص سیستم عناصر سایر بر المللی بین/ ای منطقه و ساتتاری
 .گرفتند قرار دوم و اول رتبه در 21/1 و93/1 میانگین بیشترین

سازمانی و بانکی مستقر ساتته م در را در تمام فرایند هایبایست الگدی عدالتلذا بانکها می بانک ها نبض اقتصاد کشدرند،گیری: نتیجه
شفاف سازی امدر بانکداری در راستای اجرای ص یح عملیات سازمانی و رعایت ارزشهای فردی و اصدل اتلاقی ،ضمن فرهنگ و با  بازنگری

مشارکت نظامند و تعام  سازنده با سایرین  بانکی بدون ربا، در جهت رسیدن به اهداف کلان سازمانی و ملی با  مد درنظر قرار دادن اصدل
 گام بردارند. 

 

 رفتار سازمانی، صنعت بانکداری ، اصدل اتلاقیکلیدواژگان: 
 

 
 

 
 

 mah.rezaeizade@iauctb.ac.irندۀ مسئدل: نشانی الکترونیکی: ندیس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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باا هادف شاناتت انساان و مدیریت رفتار سازمانی به عندان یک علام 
. هادف رفتاار ساازمانی مطار  شادبشر مادرن  فتار وی تدسرکنترل ر
و کنترل انسان در سازمان بدده و نه فقر به دنبال  1، پیش بینی9شناتت

عل  رفتار، بلکه با ارائه راه ح ، او را هدایت می نماید. در مطالعاه علام 

عینی و نظری و ذهنی ب ث مای  – رفتار سازمانی از مدضدعات تجربی
ن کرد که برای بقا در یاک ساازمان، پایش بینای رفتاار شدد. باید اذعا

انسان حیاتی می باشد. علم رفتار سازمانی درصدد است تبیین کناد کاه 
. دنیای امروزی، دنیای (2)انسان در هر سازمان چرا و چگدنه رفتار میکند

را ایفا می کنند؛ بناابر  1سازمانی است و همه افراد بن دی نقش سازمانی
ضارورتی انکاار  و شناتت عدام  مادثر بار هن سازمانیاین درک رفتار 

 .ناپذیری را در جهان دارد
حاداق  اسات.  6در این بین یکی از عدام  مدثر در رفتار سازمانی اتلاق

و  7چهار عنصر وجدد دارد کاه هادف هن ایجااد یاک فرهناگ اتلااقی
 ز: اول؛رفتاری برای کارکنان در یک سازمان است. این عناصر عبارتند ا

(، دوم؛ و استانداردهای مکتدب ) مدسدم به کاد اتلااقی 8دهای اتلاقیک
در دسترس بددن مشااوره ن، سدم؛ برای مدیران و کارکنا 3زش اتلاقدهم

سیساتم هاای گازارش و در نهایات   (اتلاقی ) در مدقعیت های تاص
سازمان های پیشرو باه وادر ماداوم بارای ایجااد ف اای  (.9)م رمانه

ر کس  و کار تلاش می کنند. در واقع سازمانها باید اتلاقی بهتر در م ی
بتدانند یک م یر کاری اتلاقی ایجاد کنند تا یک سازمان اتلاقی ایجاد 
شدد. همچنین شرکتها باید بر اتلاقیات کارکنان تمرکز کنند تا کسا  و 

  (1).ایجااااااااااد کنناااااااااد 11کاااااااااار اتلااااااااااقی

یا غیر قاب  قبدل  کارمندان باید تفاوت بین هنچه در سازمان قاب  قبدل و
 هاساازمان کاار م ایر در مهام عاما  11اتلااقی اصدلاست را بدانند. 

 را انساان هگاهی اتلاقی به اعتقاد برتی صاحبنظران اصدل (. 1) هستند
 را وی هدشیاری تدانندمی همچنین و داده ارتقاء هایشفعالیت نسبت به
 هاایارزش(. 6) دهاد افازایش جامعاه به نسبت دوجانبه تعهدات درباره
 ادراکاات اتلاقی، ف ای. است فرهنگی عمده بعد یک سازمان 12اتلاقی
 هایسیاساات و هااافعالیت فرایناادها، از کارکنااان غیررساامی و رساامی
 تاأثیر ت ت را کارکنان رفتارهای و هانگرش و گیرد دربرمی را سازمانی

 صادلا ساازی نهادیناه مادرد در گرفتهانجام ت قیقات(. 7) دهدمی قرار
 تماام در ایان وجادد باا اناد،یافته بسر کمتر و بدده جدید نسبتاً اتلاقی،
 بار هن تاأثیر و اتلااقی اصادل سازینهادینه اهمیت بر مدجدد ت قیقات
 . است شده تأکید رضایت و تعهد نظیر سازمانی متفاوت متغیرهای

 مدیریت در اتلاق اهمیت رفتار سازمانی و پررنگ بددن نقش به تدجه با
سازمانی، پژوهش حاضر بر هن شد تا عدام  مدثر بر مدیریت رفتاار  فتارر

سازمانی را رتبه بندی کند تا جایگاه اصدل اتلاقی در رابطه با هن بیشاتر 
 :از اندعبارت پژوهش اهداف مشخص گردد. بنابراین

  سازمانی رفتار مدیریت شده شناسایی های مدلفه ارزیابی. 1
 و پااژوهش اصاالی معیارهااای میااان دروناای رواباار شناسااایی. 2

  ها مدلفه سایر بر اثرپذیری و اثرگذاری میزان همچنین

  سازمانی رفتار مدیریتی عدام  های شاتص بندی رتبه. 9

 روش
 هماری جامعه .بدد کیفی کاربردی و در زمره پژوهش های این پژوهش

ا ب نفر  11دولتی بددند که از میان هنها  بخش بانکداری صنعت تبرگان
 ویژگی دارای روش گلدله برفی به عندان نمدنه انتخاب شدند. تبرگان

 کارشناسی ارشد به بالا، ت صیلی مدرک سال(، 11)بالاتر از   بالا سابقه
 سطح در مدیریتی و ریاست اجرایی،  پستهای کافی در دانش و تجربه

 .باشند می دولتی بخش بانکداری صنعت ستاد و شع 
 روایی از، روایی تعیین ها پرسشنامه بدد. برای ابزار جمع هوری داده 

 مرتبر اساتید و تبرگان نظر از سدالات کیفیت و کمیت تایید) م تدایی
 نامه پرسش پایایی تعیین برای.است شده استفاده(  پژوهش حدزه با

 برای ، بدچر و گدگدس سازگاری تکنیک از شبکه   ابزار فازی ت لی 
 م دودیت بدلی  که. است شده استفاده فازی ماتریس سازگاری بررسی
 های ریاضی فرمدل و م اسبات هوردن از مقاله صف ات درحجم
 مقایسات های ماتریس ناسازگاری نرخ. است شده تددداری مربدوه
حاص   179/1م اسبه از پس فازی دلفی نامه پرسش برای فازی زوجی
 فازی مقادیر  ماتریس نتیجه در است 1/1 از کمتر نرخ چدن که.شد

 جهت مقادیر در گیرنده تصمیم نظر تجدید به نیاز و هستند سازگار
روش . است پایایی دارای نامه پرسش لذا ،(8. )نیست فازی ق اوت

 ت قیق نظریه مبانی مطالعه از اجرای پژوهش بدین صدرت بدد که پس
 فازی دلفی تکنیک با سازمانی رفتار مدیریت مدثر های شاتص و ابعاد ،

 ماتریس و مثلثی گانه 7 فازی اعداد ویف از استفاده با. دندش استخراج
 با سازمانی رفتار مدیریت بر مدثر عدام  ارزیابی به زوجی، مقایسه
 . شد پرداتته تبرگان نظرات

 حصدل و غربالگری برای پژوهش در تجزیه و ت لی  داده های این
 هایشاتص انتخاب و شده شناسایی هایشاتص اهمیت از اومینان
 شاتصها و ابعاد بندی اولدیت و دهی وزن و فازی دلفی تکنیک از نهایی

 تکنیک با سپس. شد فازی استفاده شبکه ت لی  تکنیک از استفاده با
 همچنین و اصلی معیارهای میان درونی روابر شناسایی فازی به دیمت 
 بندی رتبه همچنین شد. پرداتته هنها هااثرپذیری و هااثرگذاری میزان
  . گردید انجام فریدمن هزمدن از استفاده مدیریتی با عدام  های تصشا

 

 یافته ها
 مبانی مطالعه از های پژوهش )دلفی فازی(: پسغربالگری شاتص

 رفتار بر مدیریت مدثر های شاتص و ابعاد پیرامدن ، ت قیق نظریه
شاتص شناسایی  11 فازی و نظرات تبرگان دلفی تکنیک با سازمانی

 (.1قرار گرفتند)جدول دسته معیار 7درشد که در 
 
. 
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 : ابعاد محوری شناسایی شده0جدول

 سازمانی رفتار بروز مولفه نام کد  

 عدام  اتلاقی -1

C1 محیط کاری اخالق مدار  

C2 مسئدلیت پذیری 

C3 عدالت سازمانی 

C4 یتعلق و تعهد  سازمان 

C5 ساتتار اتلاق گرا 

C6 رهبری اتلاق مدار       

C7 تدانمندسازی   

C8  جبران تدمات 

 عدام  شغلی-2

C9 افراد و تخصص تیمسئدل قیعدم تطب 

C10 بازتدرد 

C11 یشغل یساز یغن 

 عدام  ساتتاری-9

C12 یساتتار سازمان 

C13 یسازمان یندهایفره 

C14 یسازمان یابیارزش 

C15 یانتصابات و انتخابات سازمان 

C16 یفرهنگ سازمان 

 فرهنگی -ام  اجتماعیعد-1

C17 یباور عمدم 

C18 یو فرهنگ یرفتار مذهب 

C19 یابیو بازار غاتیتبل 

C20 یانکبو مقررات  نیقدان یکردن الگد نهینهاد 

C21 در جامعه یاسیفرهنگ س 

C22 یو اجتماع یشکاف فرهنگ 

 سیاسی -عدام  اقنصادی-1

C23 ها () ندع نظارت بانکیصنعت بانکدار یدولت تیماه 

C24 منابع صیتخص 

C25 بر بانکها یجهان ینظام پدل  ریتاث 

 عدام    منطقه ای / بین المللی        -6

C26 تاثیر نظام مالی جهانی بر بانکها 

C27 تاثیر ت ریمهای اقتصادی 

C28 مسائ  فنی و تکنیکال 

C29 ( یالملل نی)بیتارج استیتدافقات س 

C30 انهیتاورم یمنطقه ا گاهیجا   

 مدیریتی عدام -7

C31 یفرهنگ سازمان یبازنگر        

C32 یو انتخابات سازمان نشیگز ستمیس 

C33 مدیران  ( عملکرد یابی)ارز یابیاستقرار نظام ارزش 

C34 در  سازمان   یمشارکت یاستقرار نظام هدفگذارMBO 

C35 یسازمان یندهایبهبدد فرا 

C36 دجه و...(ی )اهداف/ بدسازمان تیشفاف 

C37 و... ( لاتیتسه ی)جذب منابع واعطا یامدر بانکدار اتیدرانجام عمل تیشفاف 

C38 اثرگذاری مدیران 

C39 منسجم یوگروه یبه  کار جمع   یترغ 

C40 ی)رسمی/غیر رسمی و...(سازمان شفاف ارتباوات 

C41 رانیمد یها یژگیو 
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نشان داد که به ترتی   FANPت لی  داده ها با استفاده از تکنیک 
اجتماعی، اقتصادی ، منطقه  -عدام  اتلاقی، شغلی، ساتتاری، فرهنگی

 ای و مدیریتی اولدیت دارند.

: براساس مدل ت قیق FDEMATELشناسایی روابر درونی با تکنیک 
 باشد. جهت انعکاسگام دوم م اسبه روابر درونی معیارهای اصلی می

ی از تکنیک دیمت  فازی استفاده شده معیارهای اصل میان روابر درونی
ها و تدان مجمدعه اثرگذاریبا تدجه به الگدی روابر می  .است

 فازی کام  ارتباط ،ماتریس(2)ها را تعیین کرد و در جدولاثرپذیری
 .ارایه شده است (قطعی) شده زدایی

 ،ماتریس ارتباط کامل فازی زدایی شده )قطعی((1)جدول
 D R D+R D-R معیارهای اصلی

C1 11/2 عدام  اتلاقی  13/1  19/9  81/1  

C2 17/1 عدام  شغلی  12/2  13/9  21/1-  

C3 11/2 عدام  ساتتاری  1 11/2  11/2  

C4 6/1 عدام  اجتماعی و فرهنگی  13/1  73/1  13/1-  

C5 16/1 عدام  اقتصادی و سیاسی  22/1  98/2  16/1-  

C6 13/1 عدام  منطقه ای و بین المللی  33/2  18/9  1/2-  

C7 91/1 عدام  مدیریتی  33/1  99/2  61/1  

 
 ، به شر  ذی  بیان شده است.(2)ت لی  جدول

نشانگر میزان تاثیرگذاری هن عام  بر  (D)جمع عناصر هر سطر  .1
های سیستم است. روشن است عدام  ساتتاری سایر عام 

بیشترین تاثیر را بر سایر عناصر سیستم دارد. همچنین عدام  
 دومین عام  تاثیر گذار است.اتلاقی نیز 

برای هر عام  نشانگر میزان تاثیرپذری هن  (R)جمع عناصر ستدن  .2
عام  از سایر عدام  سیستم است. عدام  منطقه ای / بین المللی 

پذیرد و م صدل تعام  بیشترین تاثیر را نیز از سایر عدام  می
 سایر عناصر است.

، میزان تاثیر و تاثر عام  مدرد نظر در سیستم (D+R)بردار افقی  .9
است. عدام  منطقه ای / بین المللی و عدام  اتلاقی بیشترین 

 تعام  را با سایر عناصر در سازمان دارند.

دهد. ، قدرت تاثیرگذاری هر عام  را نشان می(D-R)بردار عمددی  .1

مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی م سدب  D-Rبطدر کلی اگر 
 شدد. دد و اگر منفی باشد، معلدل م سدب میشمی

ی هاشاتصرتبه بندی  دمنیبا استفاده از هزمدن فر  :آزمون فریدمن

 بر این اساس شاتصبا مدیریت رفتار سازمانی  مرتبر شناسایی شده و 
 رتبه در ترتی  به 21/1مشارکتی نظام استقرار و 93/1عدالت سازمانی با 

 .گرفتند قرار دوم و اول
 

 حثب
 ، دهی وزن ها، شاتص و ابعاد ارزیابی و شناسایی پژوهش به  در این 
 بر مدثر عدام  اصلی معیارهای میان درونی روابر تاثیر و بندی اولدیت
 7در شاتص 11بر اساس نتایج  .پرداتته شد سازمانی رفتار مدیریت
 ،11ساتتاری ،19شغلی اتلاقی، عدام ) شده شناسایی معیار دسته

 ( که المللی و مدیریتی بین/ ای منطقه اقتصادی، ،11فرهنگی/ اجتماعی
تاثیر داشتند.  بر اساس نتایج  سازمانی رفتار مدیریت بر رفتار سازمانی و

به دست همده مهمترین و با اهمیت ترین شاتص این پژوهش در 
راستای  مدیریت رفتار سازمانی، عدام  ساتتاری و اتلاقی بدد و م در 

در انجام کلیه (  م در دمدکراسی)و انصاف در سازمان قراردادن عدالت
امدر و فرایند های سازمانی و عملیات بانکی در جهت ت قق بخشیدن 
اهداف کلان سازمانی و ملی و تدسعه وبهبدد نظام بانکی ضرورت دارد.   
این نتیجه با نتایج برتی پژوهش ها که به بررسی نقش اتلاق و رهبری 

بر  (.12-3تار سازمانی پرداتته اند همسد است)اتلاقی در مدیریت رف
 اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شدد:

کنترل بانک مرکزی بر ن ده  اعمال رفتار بانکها مطابق با قدانین و  .1
 مقررات و اصدل اتلاقی درحدزه امدر عملیات بانکداری باشد

 مدیران بانکی بر تصمیم گیری عقلایی و اتلاق م در تدجه کنند  .2

انت تداری و رفیق بازی در فرایند اجرای عملیات بانکی مدرد عدم ر .9
 تدجه قرار گیرد.

 شایسته سالاری و گزینش مدیران بر حس  تجربه و تخصص  .1

  همدزش رفتار اتلاقی به کارکنان و مدیران نظام بانکی  .1

  

 گیرینتیجه
بی شک شاتص های گدنااگدنی در مادیریت رفتاار ساازمانی در نظاام 

ارد. یکی از مهم ترین شاتص های مادثر بار ایان حیطاه بانکی تاثیر د
اتلاق است. اتلاق در بانکداری و مدیریت بانکی مای تداناد باه عنادان 
درستکاری ، عدالت، بی ورفی، سازگاری، قابلیت اعتماد ، شافافیت و ... 

بایست الگدی لذا بانکها می تعریف شدد . بانک ها نبض اقتصاد کشدرند،
سازمانی و بانکی مستقر سااتته و باا  تمام فرایند هایم در را در عدالت
سازمانی و رعایات ارزشاهای فاردی و اصادل اتلااقی فرهنگ بازنگری

،ضمن شفاف سازی امدر بانکداری در راستای اجارای صا یح عملیاات 
بانکی بدون ربا، در جهت رسیدن به اهداف کلان سازمانی و ملی با  ماد 



 تاکید بر اصول و ارزشهای اخلاقی در صنعت بانکداری سازمانی با رفتار مدیریت بر موثر عوامل بندی لویتدکتر محمود رضایی زاده و همکاران: او 
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نظامند و تعام  سازنده با سایرین گاام مشارکت  درنظر قرار دادن اصدل
 بردارند. 

 

 های اخلاقیملاحظه
پرسشانامه  تکمی  جهت کنندگان مشارکت حقدق رعایت و امانت داری

واحد   یدانشگاه هزاد اسلام تیاثر با حما نیا .است شده گرفته نظر در ها
 چالدس انجام شده است

 

 سپاسگزاری
 پژوهش این در که کسانی تمام از تا می دانند، لازم تدد بر پژوهشگران
صنعت بانکداری بخش  کارکنان و مدیران ویژه به نمددهاند همکاری
 و قدردانی مرات  نمددند همکاری حاضر پژوهش در صمیمانه که دولتی
 هورند. عم  به را تشکر
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