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چکیده
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریهای در حوزه جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران با استفاده از روش
نظریهپردازی داده بنیاد صورت گرفته است .اهمیت پرداختن به موضوع جامعهپذیری سازمانی از آن رو است که با ارتقاء
سازگاری کارکنان در سازمان و کسب مهارتهای فنی و کارکردی مناسب ،ضمن کارآمدشدن سازمان ،کارکنان رضایت
بیشتری را تجربه مینمایند .برای استخراج مؤلفههای اصلی و تأثیرگذار بر جامعهپذیری کارکنان از مصاحبه نیمه ساختار
یافته استفاده شده است و با  19نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی در نظام بانکی در سطح شهر تهران ،با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند ،مصاحبه عمیق به عمل آمد .در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد ،در مرحله کدگذاری باز49 ،
مفهوم و  19مقوله استخراج شد .یافتههای پژوهش نشان داد که برای رسیدن به یک مدل توسعه یافته از جامعهپذیری
سازمانی در نظام بانکی ایران ،باید آن را به عنوان یک فرایند مستمر و مداوم در نظر گرفت تا از رهگذر حمایت گری
مدیران ارشد ،مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگسازمانی جامعه پذیر ،ارزشها و هنجارها و نقشهای مورد انتظار از فرد
بهطور شفاف و مشخص ،منتقل گردد.
کلیدواژهها :جامعهپذیری سازمانی ،نظام بانکی ،نظریهپردازی داده بنیاد.
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مقدمه

رشد و توسعه هر جامعهای به عملکرد سازمانها و نهادهای آن جامعه و بهتبع آن به افرادی (نیروی
انسانی) که در آنها فعال هستند ،بستگی دارد .جامعهپذیری یکی از مهمترین فرایندهای سازمانی است که
در صورت اجرای صحیح آن ،به ویژه در سازمانهایی که دارای مأموریتها و وظایف متنوع و درعینحال
حساس میباشند ،میتواند شوک و تنشهای حاصل از تفاوت بین انتظارات کارکنان و واقعیتهای شغلی
را به حداقل رسانده و هزینههای مربوط به جذب و استخدام ،تلفات جانی و خسارتهای مالی و میزان
تقاضا برای خروج از سازمان را کاهش دهد ( .)Soltanzadeh et al., 2017یکی از کارکردهای عمومی
سازمانها ،اجتماعی کردن افراد است ( .)Nikpour et al., 2011محققان سازمان به شناخت فرایند
اجتماعیسازی عالقهمندند؛ به ویژه بدان جهت که جامعهپذیری مؤثر ،پیامدهای سازمانی قابل توجهی را
شامل میشود ( .)Fang, Duff & Shaw, 2011برای کارکنان تازهوارد ،سازمان جدید سرشار از ابهام و
شگفتی است .آنها باید ابهامهای موجود در خصوص شخصیت و نحوه ارتباط با کارکنان جدید ،وظایف
خود و همکاران ،روابط قدرت در سازمان و غیره را بر طرف کنند تا بتوانند عملکرد اثربخش داشته باشند
( .)Aref et al., 2019در حوزههای خدماتی آموزش محور مانند بانکداری که در آن رقابت میان
مؤسسات بانکی ،شدید میباشد ،ضرورت انطباق و سازگاری کارکنان با انتظارات سازمان در جهت کسب
کارآمدی ،بیش از پیش نمایان میگردد ( .)Watusi, 2002صنعت بانکداری نیز به اهمیت سرمایه انسانی به
عنوان تأثیرگذارترین عامل رشد و بهرهوری پی برده است؛ بنابراین بانکها برای اداره خود به کارکنان
متخصص ،کاردان ،کارآمد و متعهد نیازمندند .بسیاری از بانکهای ایرانی ،جامعهپذیری را به عنوان یک
عامل برای توسعه عملکرد ،به صورت جدی ،مورد توجه قرار نمیدهند

( & Beheshtifar, Rashidi

 .)Moghadam, 2011ادراک کارکنان از فرصتهای شغلی بیرون از بانک تا حدّ زیادی متأثر از جامعه-
پذیری است ،به عالوه مواردی مانند ترک سازمان ،عدم ترغیب کارکنان به ماندن ،پایداری برند سازمانی
و سایر موارد ،خطراتی است که صنعت بانکداری با آن موجه است .جامعهپذیری در نظام بانکی مسئلهای
است که از اهمیت زیادی برخوردار است .این تحقیق از نظر قلمرو ،محدود به نظام بانکی است زیرا
کارکنان این صنعت در حین انجام وظایف خود در موقعیتهایی قرار میگیرند که یک رفتار یا
عکسالعمل اشتباه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری را برای بانک به همراه داشته باشد ،اساساً مشاغلی از
قبیل قضاوت ،طبابت ،تدریس و بانکداری ،به دلیل گستره تأثیرگذاری آنها چه برای خود فرد و چه برای
جامعه ،از حساسیت باالتری نسبت به بسیاری از مشاغل برخوردار است .البته بخشی از این حساسیت در
قالب نظام جبران خدمت نمایان میشود ولی نه همه آن .ازاینرو است که عالوه بر نظام جبران خدمات و با
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عنایت به اینکه اقتصاد ایران بانک محور است و برای جلوگیری از اشتباهات (که با توجه به حساسیت کار)
اثرگذاری زیادی میتواند داشته باشد ،ضروری است که فرایند نهادینه شدن ارزشها و هنجارهای نظام
بانکی در افراد و همچنین انتقال تجربیات حرفهای به آنها با نهایت دقت و به خوبی انجام شود تا آثار
زیانبار ناشی از فقدان عدم انتقال تجربیات و ارزشها به حداقل برسد .همانطور که در قبل آمد اقتصاد
بانک محور است و نظام بانکی در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی نقش بیبدیلی دارد تا جائیکه
هرگونه خلل و نارسایی در انجام وظایف محوله ،میتواند آثار مخرب و نامطلوبی بر سایر بخشهای
اقتصادی داشته باشد .ازاینرو رعایت ارزشها و هنجارها و بروز رفتارهای مطلوب ،تا حدّ قابل توجهی
میتواند مانع بروز اخالل و نارسایی در انجام وظایف محوله گردد .در این حوزه نظریهای ارائه نشده است
که بتواند جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی را تبیین نماید .هدف غایی از انجام این پژوهش ،خلق نظریه
داده بنیاد درباره جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران است .در این راستا ،پرسشهای پژوهش به
شرح زیر است:
الف– الگوی توسعه جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی چیست؟
ب– عناصر تشکیلدهنده (مؤلفههای پژوهش) کدامند؟
ج– روابط مؤلفههای پژوهش با هم چگونه است؟
ادبیات پژوهش
مفهوم جامعهپذیری سازمانی

جامعهپذیری سازمانی یکی از فرایندهایی است که از طریق آن اطالعات ضروری به کارکنان تعلیم
داده میشود تا انتقال موفقیتآمیزی به سازمان جدید برای تبدیل شدن به یک عضو هماهنگ شده داشته
باشند .کارکنان ،دانش ،مهارتها و رفتارهای ضروری برای انطباق با شغل ،نقش یا فرهنگ جدید حاکم
در محل اشتغال جدید را از طریق فرایند جامعهپذیری سازمانی خواهند آموخت ( Ozdemir & Eurgan,

 .)2015جامعهپذیری از یک سو فرایند یادگیری است که از طریق آن افراد ارزشها ،هنجارها ،شبکههای
غیررسمی و مهارتهای مورد نیاز سازمانی را میآموزند و از سوی دیگر فرایند مدیریتی است که از طریق
آن سازمان کارکنان را ملزم به اطاعت و پیروی از ارزشها ،قوانین و رفتارهای مورد انتظار میکند.
جامعهپذیری سازمانی به محتوایی اشاره دارد که از طریق آن فرد با نقش خاص خود در سازمان ،سازگار
میشود ( .)Soltanzadeh & ghalavandi, 2013توجه ناکافی به پدیده جامعهپذیری سازمانی و توسعه آن
میتواند منتج به ترک سازمان شود ( )Fisher, 1986و درنهایت باعث اختالل کارها و از دست رفتن
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بهرهوری میشود ( ،)Shaw, Gupta & Delery, 2005همچنین این مسئله باعث ایجاد هزینه برای سازمان-
ها در جذب ،انتخاب و آموزش کارکنان خواهد بود ( .)Kammeyer & Wanberg, 2003جدای از تالش
برای تحمیل نشدن هزینههای مالی ،سازمانها نیازمند کارکنان تازهنفسی هستند که بتوانند فرایند
جامعهپذیری را بهبود دهند ،زیرا فشار کاری هرقدر بیشتر شود ،میتواند به کاهش وفاداری سازمانی منتج
گردد ،ازاینرو است که جامعهپذیری سازمانی میتواند ضمن کاهش خروجیهای سازمان از نظر منابع
انسانی ،یک مزیت رقابتی برای سازمان بهشمار آید و باعث بهبود عملکرد خصوصاً در زمینههای
خدماتی و بازار محور شود (.)Carr, Pearson, Vest & Boyar, 2008
جامعهپذیری فرایندی است که دربرگیرنده سازمان و مستخدم با پیامدهای دو سویه مورد قبول دو
طرف است ،به این ترتیب فعالیتهایی که هر یک از طرفین برای کامل شدن جامعهپذیری سازمانی در
پیش میگیرند ،بهطور دو جانبه در هم تنیده هستند .وقتی افراد وارد یک سازمان میشوند ،تصورهای خود
را ارزیابی مجدد نموده و درصدد یافتن اطالعاتی برای کاهش سردرگمی و اضطراب و کمرنگ نمودن
این احساسات منفی برمیآیند؛ بنابراین جامعهپذیری سازمانی جا افتادن تازهواردها در سازمان را تسهیل
مینماید ،زیرا کارکنان تازهوارد ،عمدتاً اطالعات کمی دارند و فرایند جامعهپذیری به آنها کمک میکند
تا حالتها و رفتارهای تازهواردها شکل گیرد و این شکلگیری در راستای مسیری مطلوب قرار گیرد
( .)Aguilera & Dencker, 2006نکته مهم و برجسته این است که جامعهپذیری سازمانی تضمین مینماید
که ارزشها و قاعدههای سازمانی بهطور پیوسته و بدون گسستگی منتقل میشوند.
) (Cooper-Thomas & Anderson, 2006بر این باورند که در اثنای اجرای فرایند جامعهپذیری سازمانی،
افراد به منزله تازهواردهای از همهجا بیخبر ،وارد سازمانها میشوند و ناچار هستند تا از محیط جدید
کاری خود ،مفهومی بسازند .به این ترتیب در این مقطع زمانی ،که همراه با ورود به سازمان است ،کسب
اطالعات به وسیله شخص تازهوارد در مورد چند حوزه مربوط به مسئولیتهای شغلی ،کارگروهها و
فرهنگسازمانی صورت میگردد .تازهواردها به عنوان بخشی از این فرایند یادگیری ،با دقت ،تعهد اولیه
روانشناختی خود در مورد سازمان را میسازند و در بدو ورود به سازمان در مسیر واقعیتهای موجود
درون سازمان قرار میگیرند.
نظریات زیربنایی مؤثر بر جامعهپذیری سازمانی

برای درک بهتر مفهوم جامعهپذیری سازمانی در نظریه و عمل ،چهار نظریه کلی در باب نیازهای
انسان و تعامالت بین فردی مطرح هستند که مبنای نظری مطالعات مربوط به جامعهپذیری سازمانی میباشند
( .)Chao, 2012این نظریهها عبارتند از:
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نظریههای نیاز شامل :نظریه کاهش عدم اطمینان و نظریه نیاز به تعلق

نظریه کاهش عدم اطمینان :بر اساس این نظریه ،تازهواردها ،سطوح باالیی از عدم اطمینان را در طول فرایند
ورود به سازمان تجربه میکنند ( .)Morrison, 1993از دیدگاه سازمان ،عدم اطمینان تازهوارد میتواند به
وسیله ایجاد ارتباط ،به یک هویت منسجم سازمانی با اهداف شفاف و دریافت باز خورد عملکرد تازهوارد
منجر گردد.
نظریه نیاز به تعلّق :نیاز در اکثر تئوریهای انگیزش ،شامل نیاز به تعلّق یا نگهداری مثبت و ارتباطات مهم
بین فردی است .این نیاز در سلسلهمراتب نیاز ) (Maslow, 1943و نظریه وجود -ارتباط  -رشد

(Alderfer,

) 1963مورد توجه قرار گرفته است ( .)Hornsey & Jetten, 2004افراد نیاز دارند به گروهها وابسته باشند
تا بتوانند در منابع ،کار و دانش آنها سهیم شود.
نظریههای روانشناسی اجتماعی شامل :نظر به تبادل اجتماعی و نظریه هویت اجتماعی

نظریه تبادل اجتماعی :این نظریه ،رفتار اجتماعی را به عنوان یک تبادل کاال و خدمت بین دو
نقشآفرین ،مورد توجه قرار داده است ( .)Homans, 1985تبادالت با ارزش (اقناعکننده) منجر به
ارتباطات مثبت میشود و برعکس تبادالت دشوار ،تعامالت آینده را به نا امیدی میکشاند

( Homans,

 (Cropanzano & Mitchell, 2004) .)1974شرح میدهند که چگونه قواعد رابطه متقابل ،میتواند به
ایجاد تبادالت مثبت افراد و سازمانها کمک نماید ،مانند :حمایت سازمانی ادراک شده و احساس اجبار
در سازمان.
نظریه هویت اجتماعی :هویت اجتماعی ،مجموعهای از خصوصیات و مشخصات اجتماعی،
فرهنگی ،روانی ،فلسفی همسانی است که بر یگانگی یا همانندی اعضای آن داللت میکند و آن را از
سایر گروهها متمایز میکند (.)Jenkins, 2000
نظریههای جامعهپذیری

پژوهشهای مرتبط با موضوع جامعهپذیری سازمانی ،نوعاً در دو شاخه متفاوت اما مرتبط به هم ،قابل
مطالعه است .در اواخر دهه  1980این بحث مطرح شد که تحقیقات در حوزه جامعهپذیری سازمانی باید
چشمانداز تعاملگرا داشته باشد ،که این نگرش موجب انجام تحقیقاتی در این زمینه شد ،درنتیجه بر هر دو
جنبه «فرایندی» و یا «محتوایی» بودن نظریات جامعهپذیری سازمانی از

بُعد نظری تأکید گردید ( Girifin,

 .)Collela & Goparaju, 2000نظریههای عمده و مطرح در شاخه فرایندی و محتوایی را در قالب دو
جدول نشان داد که در ادامه آمده است ).(Louise, 1990
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مطالعات مربوط به نظریات فرایندی ،بر مراحلی که افراد حین تبدیل شدن از یک فرد برونسازمانی به یک
فرد هماهنگ شده با سازمان اطالق میشود ( .)Ozdemir & Ergun, 2015جدول شماره یک ،نظریههای
فرایندی مطرح در جامعهپذیری سازمانی را ارائه میدهد .الزم به یادآوری است که نظریه تاکتیکهای
جامعهپذیری سازمانی ون مانن و شاین در دهه  ،1970تقریباً زیربنای اغلب نظریات فرایندی مطرح شده
در دهههای بعد میباشد.
جدول ( :)1نظریههای مطرح در زمینه جامعهپذیری سازمانی
نوع نظریه

ردیف

عنوان نظریه

1

تاکتیکهای
شش گانه

فرایندی

2

مراحل سه گانه
در
جامعهپذیری
سازمانی

فرایندی

مرحله پیش نگرانه
مرحله انطباق
مرحله مدیریت نقش

3

تکنیکهای
نهادی و فردی

فرایندی

با تقسیم تاکتیکهای شش گانه ونمان و شاین ،آنها
را در دو طیف تاکتیکهای جامعهپذیری نهادی و
فردی به شرح زیر اقدام شود:
تاکتیکهای نهادی شمال :جمعی ،رسمی ،ثابت،
پیوسته ،حمایتی،
تاکتیکهای فردی شامل :فردی غیر رسمی ،غیر
متغیر ،تصادفی ،گسسته غیر حمایتی

جونز 1986

4

مراحل
جامعهپذیری
سازمانی

فرایندی

چهر مرحله را مطرح نمودند:
پیش برخورد /رویارویی
برخورد /رویارویی
برخورد میانی /نهایی
نتیجه

نلسون 1991

5

عناصر
چهارگانه
فرایند
جامعهپذیری

فرایندی

فرایندی

عناصر مطرح در نظریه

محقق/محققان

جامعهپذیری جمعی در مقابل جامعهپذیری فردی
جامعهپذیری رسمی در مقابل غیر رسمی
جامعهپذیری مستمر در مقابل غیر مستمر
جامعهپذیری ثابت در مقابل متغیر
جامعهپذیری پیوسته در مقابل گسسته
حفظ هویت گذشته فرد در مقابل ایجاد هویت جدید

ون مانن و شاین
1979

تسلط بر کار
وضوح نقش
پذیرش فرهنگ بخصوص
ادغام اجتماعی

فلدمن
1981

موریسون1993
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نظریات محتوایی جامعهپذیری سازمانی به این مفهوم داللت دارد که یک فرد چه چیزی را باید
بیاموزد تا بتواند به یک عضو ماهر و مطلوب سازمانی تبدیل شود .بهعنوانمثال ،سازگاری کسب دانش با
شغل و نقش ،ارتباط بین فردی و گروهی و آگاهی از ماهیت سازمان را شامل میشود(AshforthTSlussT

& .)Saks, 2007
جدول ( :)2خالصه نظریههای محتوایی مطرح در زمینه جامعهپذیری
ردیف

1

2

3

4

5

عنوان نظریه

نوع نظریه
محتوایی

ابعاد
جامعهپذیری
سازمانی

محتوایی

ابعاد
ششگانه
جامعهپذیری
سازمانی

محتوایی

حوزههای
چهارگانه
جامعهپذیری
سازمانی

محتوایی

مراحل
جامعهپذیری
سازمانی

محتوایی

مدل بانور و
اردوغان

/محتوایی

عناصر مطرح در نظریه

محقق/محققان

براساس مطالعات فلدمن و ونمانن و شاین چهار بعد
جامعهپذیری پیشنهاد شد:
ارزشها ،اهداف و فرهنگسازمانی؛
ارزشها کارگروهی ،هنجارها و روابط؛
وظایف شغل ،دانش و مهارتهای الزم
تغییرات شخصی مربوط به شناسایی ،خودشناسی،
انگیزهها

فیشر 1986

برگرفته از مطالعات ون مانن و شاین ،فلدمن و فیشر:
مهارت عملکرد
افراد ،زبان ،سیاستها
اهداف سازمانی و ارزشها
تاریخ

چائو و همکاران
1996

پیامد مطرح شدن ابعاد ششگانه از سوی چائو و
همکاران مطرح گردید:
آموزش
درک (شناخت)
حمایت از همکاران
چشمانداز
جامعهپذیری سازمانی شامل سازمان ،گروه و عوامل
فردی؛
عوامل گروهی و سازمانی نسبت به عوامل شخصی و
فردی دارای تأثیر و – دارند
عوامل شخصی /فردی
فرایندهای جامعهپذیری
فاز یک:
 مشخصههای تازهواردان :شخصیت پیش فعال/برونگرایی /صراحت /کارمند قدیمی

تائورمینا 1997

اشفورت و
ساکس 1997

بانور و اردوغان
2011
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 رفتار تازهواردان :جستجوی اطالعات /جستجویبازخورد /ایجاد روابط
 تالشهای سازمان :تاکتیکهای جامعهپذیری/آشناسازی /استخدام /پیش نمایش واقعگرایانه
فاز دو:
نتایج :رضایت /تعهد /گردش شغلی /عملکردفاز سه:
تطبیق (سازگاری) :وضوح نقش/خودکارآمدی /پذیرشاز سوی افراد درون سازمان /دانش فرهنگسازمانی

روش پژوهش

پژوهش کیفی حاضر از حیث مدل پیاز پژوهش ) (Saunders, Lewise & Thornhill, 2000از
جنبه جهتگیریهای پژوهش ،کاربردی؛ از نظر فلسفی ،دارای جهتگیری اثباتگرایانه؛ از نظر رویکرد
پژوهش ،استقرایی؛ و به لحاظ هدف ،یک پژوهش اکتشافی – توصیفی میباشد .گردآوری اطالعات ،به
صورت میدانی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و در روش یا استراتژی اجراء از داده بنیاد استفاده شده
است .به زعم اشتراوس و کوربین ،نظریه داده بنیاد ،برگرفته از دادههایی است که در طی فرایند پژوهش ،به
صورت نظاممند گرد آوری و تحلیل شدهاند .در این راهبرد ،گردآوری و تحلیل دادهها و نظریهای که
درنهایت از دادهها استنتاج میشود ،در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند

( & Danaeefard, Alvani

.)Azar, 2014

افراد مورد مطالعه در این پژوهش شامل  19نفر از متخصصان منابع انسانی در نظام بانکی در سطح
شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ،انتخاب گردیده و با انجام مصاحبه نیمه ساختار
یافته ،اطالعات گردآوری شد .مشخصات کلی مصاحبهشوندگان در ادامه در جدول شماره  3آمده است.
جامعه و نمونه پژوهش

جامعه تحقیق شامل تعدادی از خبرگان نظام بانکی در بانکهای خصوصی و دولتی میباشد که
میبایست دارای مشخصات زیر باشند:
 سمت سازمانی کارشناس ارشد و باالتر در حوزه مورد مطالعه تجربه کاری مناسب تحصیالت کارشناسی و باالتر. -عالقمندی به موضوع.
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در پژوهش حاضر  19مصاحبه انجام شد که از مصاحبه  1۶ام مفهوم جدیدی از دادههای مصاحبه
بدست نیامد ،و با توجه به اینکه هیچ مفهوم و طبقه جدیدی از دادههای مصاحبهها بدست نیامد ،اشباع
نظری حاصل گردید .نمونهبرداری به صورت هدفمند میباشد .تعداد نمونهها در این تحقیق  19نفر بوده
است که با استفاده از روش هدفمند انجام شده است.
جدول ( :)3مشخصات کلی مصاحبه شوندگان
ردیف

بانک مربوطه

حوزه تحصیلی /حوزه تخصصی

سابقه فعالیت (سال)

1

بانک تجارت

مدیریت امور بانکی

30

2

بانک مسکن

مدیریت

29

3

بانک مسکن

مدیریت دولتی

31

4

بانک اقتصاد نوین

مدیریت بازرگانی

28

5

بانک تجارت

مدیریت امور بانکی

30

6

بانک ملت

مدیریت بازرگانی

30

7

بانک ملت

مدیریت منابع انسانی

29

8

بانک ملی

مدیریت امور بانکی

30

9

بانک کشاورزی

مدیریت سیستم

28

10

بانک کشاورزی

مدیریت صنعتی

2۶

11

بانک کشاورزی

مدیریت امور بانکی

24

12

بانک ملت

مدیریت بازرگانی

30

13

بانک مسکن

مدیریت

27

14

بانک مسکن

اقتصاد

25

15

بانک مسکن

مدیریت منابع انسانی

2۶

16

بانک ملی

مدیریت بازرگانی

31

17

بانک اقتصاد نوین

مدیریت امور بانکی

22

18

بانک تجارت

مدیریت صنعتی

20

19

بانک اقتصاد نوین

سیستمهای اجتماعی

18
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معیار مقبولیت 1در ارزیابی نظریه داده بنیاد

بدون وجود دقت علمی ،پژوهش (کمی با کیفی) بی ارزش بوده و مطلوبیت خود را از دست می-
دهد ( .)Corbin & Strause, 1990برای ارزشیابی پژوهشهای مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیان ،به جای
معیارهای روایی و پایایی ،معیار مقبولیت را پیشنهاد دادهاند .مقبولیت بدین معنی است که یافتههای تحقیق
تا چه حد در انعکاس تجارب مشارکتکنندگان ،محقق و خواننده در رابطه با پدیده مورد مطالعه موثق و
قابل باور است ،اگر چه تبیین صورت گرفته از پدیده مورد مطالعه ،میتواند فقط یکی از تفاسیر معتبر و
پذیرفتنی از آن پدیده باشد.
 10شاخص برای معیار مقبولیت معرفی شده که به شرح زیر هستند:
تناسب؛ کاربردی بودن یا مفید بودن؛ مفاهیم؛ زمینه مفاهیم؛ منطق؛ عمق؛ انحراف؛ بداعت؛
حساسیت؛ استناد به یاد نوشتها (.)Danaeefard, Alvani & Azar, 2014
بدلیل اختصار ،سه شاخص به عنوان نمونه معرفی میشود.
تناسب :آیا یافتههای پژوهش با تجارب متخصصان مربوط در نظام بانکی سازگاری دارد؟ در این راستا،
یافته ها با چند تن از افراد با تجربه در حوزه مطالعه ارزیابی و حک و اصالح گردید .بهطور مثال در
خصوص کدگذاری محوری ،طی جلساتی به بحث گذاشته شد تا سرانجام به یک نتیجه رسید.
کاربردی یا مفید بودن :آیا یافتههای پژوهش ،بینش جدیدی را فراهم ساخته است؟ و قابل بکاربردن است؟
یافته های پژوهش حاضر در بُعد عملی ،در زمینه توجه به عناصر خاص در حوزه نظام بانکی و اتخاذ
سیاستها و روشهای مناسب در موضوع جامعهپذیری سازمانی میتواند مفید و کاربردی باشد.
مفاهیم :مفاهیم برای درک مناسب از پدیده مورد نظر و دستیابی به زبان مشترک ،ضروری هستند ،بنابراین
یافتههای پژوهش باید بتواند مفهومپردازی مناسبی را با خود به همراه داشته باشد .مفاهیمی نظیر طراحی
ساختارهای جامعهپذیر ،باور به منابع انسانی ،جامعهناپذیری سیستم منابع انسانی ،مدیریت مبتنی بر رشد
دائمی نیروهای جامعه پذیر ،از این نوع است.

________________________________________________________________
Credebility

1
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یافتههای پژوهش

فرایند تحلیل اطالعات در نظریهپردازی داده بنیاد مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز (خلق مفاهیم و
مقولهها) ،کدگذاری محوری (شناسایی مقولهء محوری ،شرایط علّی ،شرایط مداخله گر ،راهبردها،
پیامدها) و کدگذاری انتخابی (خلق نظریه) میباشد.
نتایج حاصل ازکدگذاری باز:

تحلیل نظریهپردازی داده بنیاد با تحلیل قطعات دادههای هریک از مصاحبهشوندگان شروع میشود.
مرحله آغاز این فرایند ،شامل بخشبندی مستندات دادههای مصاحبه برای تحلیل است .تفکیک دادهها به
قطعات ،این امکان را فراهم میآورد که از موقعیت ویژهای که دادهها در آن ایجاد شدهاند ،فراتر روند
( .)Corbin & Strause, 1998در این فرایند ،دادههای حاصل از مصاحبهها به دقت مورد مطالعه ،بررسی و
تحلیل قرار گرفت .به این فرایند کدگذاری باز گویند.
جدول ( :)4نمونه مفاهیم و مقولههای مستخرج از کد گذاری باز

مقوله

مفاهیم
گونههای ساختاری

ساختار تخت
ساختار غیر رسمی
ساختارهای ترکیبی

سیالی قوانین و مقررات

التزام به قوانین سازمانی توسط کارکنان تازهوارد
تسهیل گری قانون مبتنی بر رویکرد به کارکنان تازهوارد
شفافیت قوانین در خصوص جامعهپذیری

طراحی ساختارهای جامعه پذیر

ساختاردهی مناسب در حوزه منابع انسانی
وجود مأموریتهای مدون و شفاف
فرایندهای مدون و شفاف

ساختار سازمانی

باور به منابع انسانی

حمایتگری

مدیران ارشد

کدهای مستخرج از مصاحبه

حمایت و پشتیبانی منابع انسانی

ایجاد هویت حرفهای برای کارکنان تازهوارد
مدیریت استعداد کارکنان تازهوارد
کسب اعتماد کارکنان
بینش مدیران نسبت به جامعهپذیری سازمانی
عدالت محوری در تناسب شغل
مانیتورینگ جامعهپذیری سازمانی
تناسب مأموریتها با نقشها
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تعیین خط مشیهای جامعه
پذیرانه

جانشین پروری

ارزیابی کاندیدهای جانشینی

توسعه کاندیدهای جانشینی

شناسایی مهارتهای مورد نیاز پستهای کلیدی
شناسایی شایستگیهای الزم برای پستهای کلیدی
انتخاب افراد برای مشاغل در چارچوب معیارهای
جامعهپذیری
ارزیابی عملکرد فردی
ارزیابی خصوصیات شخصیتی
ارزیابی تجربیات شغلی در بانک
ارزیابی پیشرفت شغلی در بانک
ارزیابیهای تغییرات رفتاری و حرفهای پس از آموزش
استفاده از روش سخنرانی برای توسعه کاندیدها
استفاده از روش بازیهای مدیریتی برای توسعه کاندیدها
استفاده از روش گردش شغلی برای توسعه کاندیدها
استفاده از روش مربیگری
استفاده از روش جانشینی

نتایج حاصل ازکدگذاری محوری

فرایند کد گذاری محوری ،دادههای بدست آمده از کد گذاری باز را ترکیب میکند .دادهها را
طبقهبندی و بین مقولهها و زیر مقولهها ارتباط ایجاد میکند .یک مقوله ،دستهبندیای از ایدههاست که از
راه تحلیل تطبیقی مستمر نمایان میشود .کد گذاری محوری ،ایدهها را به مقولههای کمتر ،نسبت به آنچه
در کد گذاری باز وجود دارد ،گروهبندی کرده و چارچوبی چکیدهتر ارائه میکند ( Corbin & Strause,

 .)1998طی کدگذاری محوری ،مقولههای مستخرج از کدگذاری باز تحت  ۶دسته شامل مقوله محوری،
شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط بستر ،راهبردها (کنشها یا واکنشها) و پیامدها قرار گرفتهاند .از
بین مقولههای استخراج شده ،مقوله «جامعهپذیری سازمانی» به منزله مقوله محوری در نظر گرفته شده و در
مرکز مدل قرار گرفته است .دلیل انتخاب این مقوله به منزله مقوله محوری این است که اغلب پاسخ-
دهندگان اشاره داشتهاند جامعهپذیری نظام بانکی نیازمند سازوکارهایی خاص و متفاوت است که با
روشها و رویههای فعلی نمیتوان به طور موفق به جامعهپذیری در نظام بانکی فعلی ایران پرداخت؛
بنابراین می توان این مقوله را در مرکز قرارداد و دیگر مقولهها را به آن مرتبط نمود .برچسب انتخاب شده
برای مقوله محوری نیز انتزاعی و درعینحال از جامعیت برخوردار است .از میان دیگر مقولهها ،چهار مقوله
ساختار سازمانی ،حمایتگری مدیران ارشد ،مسئولیتپذیری اجتماعی و تعهد سازمانی جامعهپذیر به منزله
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شرایط علّی در نظر گرفته شده است؛ یعنی ایجاد توسعه جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران وابسته
به ا ین است که ساختار سازمانی چگونه است ،مدیران ارشد حامی ایجاد چنین معماریای باشند و مدیریت
و رهبری در نظام بانکی جامعهپذیر نیز بتواند به مدیریت منابع انسانی جامعهپذیر بپردازد ،تعهد سازمانی
جامعهپذیر و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز به عنوان دو عنصر مهم دیگر در شکلگیری جامعهپذیری
سازمانی در نظام بانکی به شمار میروند ،سیالی منابع انسانی جامعهپذیر ،مانایی سیستم موجود منابع انسانی،
میل به جامعهناپذیری و بیتفاوتی سازمانی به عنوان شرایط مداخلهگر به شمار میروند ،زمینه کاری و
فرهنگسازمانی جامعهپذیر به عنوان شرایط بستر به شمار میروند ،طراحی فرآیندهای منابع انسانی جامعه-
پذیر ،طراحی نظام ارزشیابی جامعهپذیر ،طراحی نظام تخصیص منابع و جانشینپروری جامعهپذیرانه به
عنوان راهبردهای توسعه جامعهپذیری در نظام بانکی ایران و ارزش آفرینی ،توسعه منابع انسانی جامعه
پذیر ،رقابت پذیری جامعهپذیر و مدیریت بنیادی جامعهپذیرانه به عنوان پیامدهای توسعه جامعهپذیری در
نظام بانکی ایران میباشد ،با توجه به این توضیحات مدل پارادایم به صورت زیر ارائه گردیده است.
نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابی آخرین مرحله از فرایند نظریهپردازی داده بنیاد است که به توسعه یک نظریه نهایی
ختم می شود .در این مرحله ،یک مقوله محوری واحد انتخاب شده و سایر مقولهها ،حول این مقوله
محوری مورد مالحظه قرار میگیرند که به آن تلفیق یا پالودن نظریه گویند ( .)Bazargan, 2015بر مبنای
مقوله محوری ،اطالعات پیرامون آن ساماندهی میشود ،نظریهپرداز از روابط بین مقولههای بدست آمده
در کدگذاری محوری ،نظریهای را ارائه میکند که پدیده مورد مطالعه را بگونهای انتزاعی تشریح میکند
( .)Straus & Corbin, 1998در این مرحله تالش میشود تا با کمک فنونی مانند نگارش خط داستان،
پژوهشگر این مسئله را که چگونه عوامل خاصی بر پدیده مورد مطالعه اثر میگذارند و به نتایج ویژهای
میانجامد را تشریح کند ( .)Khaki, 2013تشریح مقوله محوری ،نقطه آغاز این شرح است.
مقوله محوری

در این پژوهش ،جامعهپذیری سازمانی به منزله مقوله محوری در نظر گرفته شده است ،زیرا که سایر
مقوله های کلی دیگر با آن در ارتباط هستند و نقش محوری دارد و میتواند سایر مقولهها را حول خود
جمع کند .این مقوله متشکل از مفاهیمی نظیر «مدیریت جامعهپذیرانه (سطح خرد)» و «مدیریت جامعه-
پذیرانه (سطح کالن)» است .در سطح خرد این مفهوم بیانگر مدیریت جامعهپذیرانه در سطح عناصر فردی
است ،عدالت محوری در تناسب شغلی و تناسب فرد-شغل کدهایی هستند که در این دستهبندی قرار می-
گیرند:
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شرایط مداخلهگر
❖ سیالی منابع انسانی جامعه پذیر
❖ میل به جامعه ناپذیری
❖ بی تفاوتی سازمانی
❖ مانایی سیستم موجود منابع انسانی

شرایط علی
❖ ساختار سازمانی جامعه -
پذیر
❖ حمایتگری مدیران ارشد
❖ تعهد سازمانی جامعه -
پذیر
❖ مسئولیتپذیریاجتماعی

راهبردها

مقوله محوری
❖ جامعه

پذیرری

سازمانی:
❖ مدیریت

جامعه

پذیرانه (سطح کالن)
❖ مدیریت

جامعه

پذیرانه (سطح خرد)

❖ طراحی نظام ارزشیابی
جامعهپذیر
❖ طراحی نظام تخصیص
منابع
❖ جانشین پروری جامعه
پذیرانه

پیامدها
❖ ارزش افرینی
❖ توسعه منابع انسانی-
جامعهپذیر
❖ رقابت پذیری جامعهپذیر
❖ مدیریت بنیادی جامعه
پذیرانه

بستر
❖ زمینه کاری
❖ فرهنگ سازمانی جامعه پذیر

شکل  :1مدل پارادایمی جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران

«ما باید وضع موجود منابع انسانی را بشناسیم؛ منابع انسانی مورد نیاز را برای رسیدن به اهدافمان پیشبینی
کنیم ،منابع انسانی جامعهپذیر پیشبینی شده را شناسایی کنیم و آنهایی که شناسایی شده است را جذب
کنیم ،منابع انسانی مؤثر را حفظ کنیم و با افرادی که نمیتوانند ما را در رسیدن به اهداف کمک کنند؛
خداحافظی کنیم؛  ....اینها از مفاهیم جامعهپذیری هستند که در سطح عناصر خرد در مدیریت قرار می-
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گیرند ،تناسب فرد-شغل در سطحی که با اهداف همسو شود ،این منابع انسانی را جامعهپذیر میکند»
(مصاحبه نوزدهم)
"در سطح کالن مدیریت جامعهپذیرانه بر مدیریت در سطح ارشد اشاره دارد ،مدیریت در چنین سطحی
مبتنی بر آموزش و حمایت های آموزشی و شغلی از یکسو و همینطور سازگارسازی ارتباطات کارکنان
است ،طرح ریزی این ارتباطات از سوی مدیریت ارشد در راستای ارزشها و اهداف سازمانی طرح ریزی

میشود"(مصاحبه دوم).
شرایط علّی

شرایط علّی ،مجموعه ای از وقایع و شرایط است که بر مقولهء محوری اثر میگذارند 4 .مقوله
«ساختار سازمانی جامعهپذیر»« ،حمایتگری مدیران ارشد»« ،مسئولیتپذیری اجتماعی» و «تعهد سازمانی
جامعهپذیر» بر «جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران» به عنوان مقوالت علّی اثرگذار در نظر گرفته
شدهاند که برای اثرگذاری مثبت مقولههای علّی بر مقوله محوری باید با طراحی ساختار سازمانی منعطف و
قوانین و مقررات جامعه پذیر محور ،توجه به ویژگی جامعهپذیری کارکنان از سوی مدیران ارشد در رشد
و ارتقاء آنان ،تقویت آینده نگری ،تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده و مشتری گرایی (درونی و بیرونی) ،آثار
سوء این مقوالت را از بین برد.
شرایط مداخلهگر

شرایط مداخلهگر مجموعه ای از وقایع و شرایط هستند که پس از شروع مطالعه و در حین انجام
پژوهش رخ میدهند .در پژوهش حاضر شرایط مداخلهگر ،عواملی هستند که در فرایند طراحی و پیاده-
سازی سیستم مدیریت منابع انسانی نقشآفرینی میکنند .چهار مقوله «سیالی منابع انسانی جامعهپذیر»،
«مانایی سیستم موجود منابع انسانی»« ،میل به جامعهناپذیری» و «بیتفاوتی سازمانی» به منزله شرایط مداخله-
گر در توسعه جامعهپذیری در نظام بانکی ایران در نظر گرفته شده است .نتایج نشان میدهد برای داشتن
یک نظام جامعهپذیر قوی و مستمر در سازمان ،سیستم منابع انسانی باید :توانایی شناسایی رفتارها و کنش-
های افراد با قابلیت باالی عملکردی و حفظ و نگهداشت آنان در سازمان؛ ایجاد قابلیت تغییر در سیستم
منابع انسانی بر اساس مقتضیات و شرایط؛ توانایی در کنترل بی تفاوتی افراد نسبت به سازمان بوسیله مشوق-
های مادی و معنوی و یا نهایتاً خروج این افراد از سازمان؛ توانایی سیستم منابع انسانی در ایجاد انطباق بین
نسلهای سازمانی به منظور جلوگیری از پدیده جامعهناپذیری را داشته باشد.
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شرایط بستر

شرایط بستر مجموعه شرایطی هستند که زمینه پدیده مورد نظر را فراهم میسازند و بر رفتارها و
کنشها تأثیر می گذارند .شرایط بستر ،مقوله محوری و نتایج منتج از آن را تحت تأثیر قرار میدهد .در این
پژوهش مقولههای زمینه کاری و فرهنگسازمانی جامعهپذیر به منزله شرایط بستر در نظر گرفته شده است

و نشان میدهد انتخاب درست و مناسب زمینه کاری با توجه به ویژگیهای بکر بودن ،آیندهنگری در
انتخاب زمینه ،کاربردی بودن و مسئله محور بودن از یک سو و همچنین توجه به فرهنگسازمانی مبتنی بر
جامعهپذیری سازمانی به عنوان یک ارزش در سازمان ،شرایط برای توسعه جامعهپذیری سازمانی تقویت
میگردد.
راهبردها

راهبردها یا کنشها اقدامات هدفمندی هستند که راهحلهایی برای پدیده مورد نظر فراهم می-
سازند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایج میشوند .راهبردهای «طراحی نظام ارزشیابی جامعهپذیر»« ،طراحی
نظام تخصیص منابع» و «جانشین پروری جامعهپذیرانه» راهبردهایی جهت توسعه جامعهپذیری سازمانی در
نظام بانکی ایران هستند؛ به عبارت دیگر جامعهپذیری سازمانی از طریق نهادینهسازی این عوامل محقق
خواهد شد.
پیامدها

پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنشهای مربوط به پدیده مورد نظر حاصل میشوند.
پیامدهای ناشی از طراحی مدل توسعه جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران شامل مولفههایی چون
«ارزش آفرینی»« ،توسعه منابع انسانی جامعهپذیر»« ،رقابت پذیری جامعهپذیر» و «مدیریت انفجاری جامعه
پذیرانه» است
جدول ( :)4مفاهیم و مقولههای مستخرج از کدگذاری باز
نقش در مدل پارادایم

مقوله

مفاهیم

مقوله محوری

جامعهپذیری سازمانی

مدیریت جامعهپذیرانه (سطح کالن)
مدیریت جامعهپذیرانه (سطح خرد)

شرایط علّی

ساختار سازمانی جامعهپذیر

گونههای ساختاری جامعهپذیرانه
سیالی قوانین و مقررات جامعهپذیر
طراحی ساختارهای جامعهپذیر

شرایط علّی

حمایتگری مدیران ارشد

باور به منابع انسانی جامعهپذیر
حمایت و پشتیبانی منابع انسانی جامعهپذیر

شرایط علّی

تعهد سازمانی جامعهپذیر

تفکر استراتژیک متعهدانه
تمرکز بر ارزش افزوده
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مفاهیم

نقش در مدل پارادایم

مقوله

شرایط علّی

مسئولیتپذیری اجتماعی

مسؤلیت پذیری مشتریان درونی
مسؤلیت پذیری مشتریان بیرونی

شرایط مداخلهگر

سیالی منابع انسانی
جامعهپذیر

فرار و گریزپا بودن منابع انسانی جامعهپذیر
مدیریت ناپذیری جامعهپذیر

شرایط مداخلهگر

مانایی سیستم موجود منابع
انسانی

تطبیق ناپذیری
تلنباری منابع انسانی جامعه ناپذیر

شرایط مداخلهگر

میل به جامعه ناپذیری

جامعه ناپذیری سیستم منابع انسانی
جامعه ناپذیری سیستم ارزیابی عملکرد

شرایط مداخلهگر

بی تفاوتی سازمانی

بی تفاوتی نقشها و وضایف جامعهپذیر
بیتفاوتی نسبت به اهداف جامعهپذیرانه نظام
بانکی
ضعف ثبات سازمانی

شرایط بستر

زمینه کاری

وظیفه مداری نظام بانکی (جامعهپذیر)
الزام جامعهپذیری در راستای رقابت پذیری
سیاستهای ساختار اسناد باالدستی

شرایط بستر

فرهنگسازمانی جامعهپذیر

سازگاری ارتباطات کارکنان
انطباق ناپذیری منابع انسانی جامعه ناپذیر
فرهنگ مبتنی بر اصول جامعهپذیری

راهبردها

طراحی فرایندهای منابع
انسانی جامعهپذیر

جذب منابع انسانی جامعهپذیر /دوسوتوان
حفظ توازن در منابع انسانی جامعهپذیر و غیر
جامعهپذیر

مدیریت تضادهای چند بخشی

راهبردها

طراحی نظام ارزشیابی
جامعهپذیر

ارزیابی منابع انسانی جامعهپذیر
ارزیابی برنامهها و زمینههای کاری
ارزیابی ساختار جامعهپذیر
ارزیابی خروجیهای جامعهپذیری

راهبردها

طراحی نظام تخصیص منابع

جذب منابع مالی
تخصیص اقتضایی منابع

راهبردها

جانشین پروری جامعهپذیرانه

تعیین خط مشی جامعهپذیرانه
ارزیابی کاندیداهای جامعهپذیرانه
توسعه کاندیداهای جامعهپذیرانه
ارزیابی سیستم مدیریت جامعهپذیرانه

پیامدها

ارزش آفرینی

تکمیل زنجیره ارزش نظام بانکی
توسعه قابلیتهای سازمانی
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مفاهیم

نقش در مدل پارادایم

مقوله

پیامدها

توسعه منابع انسانی
جامعهپذیر

زایش منابع انسانی دوسوتوان
محوریت تفکر دو امدادی

پیامدها

رقابت پذیری جامعهپذیر

ماکزیمم سازی خروجیهای عملکردی نظام
بانکی
جلوگیری از ترک شغل کارکنان جامعهپذیر
توسعه دانش جامعهپذیرانه

پیامدها

مدیریت بنیادی جامعهپذیرانه

مدیریت مبتنی بر خط مشیهای جامعهپذیرانه
مدیریت مبتنی بر رشد دائمی نیروهای
جامعهپذیر

بهره وری و اثر بخشی منابع انسانی

بحث و نتیجهگیری

هدف این پژوهش ،استخراج و شناسایی مؤلفههای توسعه جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران
است .با استفاده از تحلیل مصاحبه نیمه ساختار یافته به روش داده بنیاد (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری،
کدگذاری انتخابی)  49مفهوم و  19مقوله بدست آمد .مقولهها شامل :جامعهپذیری سازمانی ،ساختار
سازمانی جامعهپذیر ،حمایتگری مدیران ارشد ،تعهد سازمانی جامعهپذیر ،مسئولیتپذیری اجتماعی،
سیالی منابع انسانی جامعهپذیر ،مانایی سیستم موجود منابع انسانی ،میل به جامعهناپذیری ،بیتفاوتی
سازمانی ،زمینه کاری ،فرهنگسازمانی جامعهپذیر ،طراحی فرایندهای منابع انسانی جامعهپذیر ،طراحی
نظام ارزشیابی جامعهپذیر ،طراحی نظام تخصیص منابع ،جانشینپروری جامعهپذیرانه ،ارزش آفرینی ،توسعه
منابع انسانی جامعهپذیر ،رقابتپذیری جامعهپذیر و مدیریت انفجاری جامعهپذیرانه است.
"در حال حاضر موضوع جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی عمدتاً در حدّ دوره آشناسازی میباشد"
(مصاحبه هشتم) ،لیکن از مهمترین عوامل دوام و بقاء سازمانی ،تعریف ارزشها و هنجارها و رفتارها و
رعایت آنها از سوی کارکنان میباشد ،از اینرو توجه به جامعهپذیری سازمانی در حوزه منابع انسانی در
قالب مقوله ها و مفاهیم بومی یک ضرورت است .افزون بر دو دهه است که جامعهپذیری سازمانی در
حوزه منابع انسانی و بررسیهای مدیریتی محوریت خاص یافته است ( Coldwell, Williamson, Talbot,

 ،)2018از سوی دیگر ،جامعهپذیری سازمانی یک ابزار اصلی است که افراد در سازمانها از طریق آن
تعدیل و هماهنگ میشوند و همچنین دارای پیامدهایی برای طی موفقیتآمیز مسیر شغلی افراد و اثربخشی
سازمانی میباشد ( ،)Saks & Gruman, 2014بنابراین جامعهپذیری کارکنان به یک موضوع کلیدی برای
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سازمان و تازه استخدام شدهها (کارکنان) ،تبدیل شده است ( .)Bagues, 2012آنچه پژوهش حاضر را از
سایر

پژوهشهای

انجام

گرفته

در

موضوع

جامعهپذیری

سازمانی

مانند

پژوهش

) )Azarmina & Nami, 2017که به دنبال بررسی رابطه جامعهپذیری و تعهد سازمانی در بانک ملّی و یا
پژوهش روشنی و همکاران ( )2015با همان موضوع در بانک کشاورزی و پژوهش

(Beheshtifar,

) Rashidi & Moghadam, 2011درباره رابطه جامعهپذیری سازمانی و عملکرد کارکنان در سیستم بانکی
استان کرمان و یا پژوهشهای خارج کشور از قبیل:
) )Chnhai & Yan, 2015) ،)Bauer et al., 1998) ،)Car et al., 2006که عمدتاً در صنایع تولیدی و
خدماتی (غیر از صنعت بانکداری) انجام شده است که یا به صورت کمّی اثرگذاری جامعهپذیری را بر
سایر متغیرها و یا اثرات سایر متغیرها بر جامعهپذیری را بررسی کردهاند ،متمایز میکند ،اینست که هم از
نظر محتوا ،مؤلفههای مرتبط در جامعه پذیری سازمانی در نظام بانکی را مطرح کرده (نوزده مقوله و چهل و
نه مفهوم) و هم از نظر روش سعی شده که با استفاده از روش داده بنیاد خالء نظری موجود در این حوزه را
پوشش دهد .در نتایج پژوهش حاضر ،مقوله محوری ،جامعهپذیری سازمانی استخراج و مدل نظری به
تفکیک مقولههای استخراج شده در شش عامل مقوله محوری ،شرایط علّی ،راهبرد ،بستر ،شرایط مداخله-
گر و پیامدها ،به عنوان مفاهیم جدید و اثرگذار در جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران معرفی شد.
از آنجائی که تعمیمپذیری نظری با تأمل و تأنی صورت میگیرد ،ازاینرو یکی از محدودیتهای این
پژوهش ،تک مقطعی بودن آن است؛ همچنین با توجه به گستردگی جغرافیایی شبکه بانکی در کل کشور،
پژ وهش حاضر در سیستم بانکی سطح شهر تهران انجام گرفته است .برای جاریسازی الگوی توسعه
جامعهپذیری سازمانی در نظام بانکی ایران ،توجه به پیشنهادات زیر میتواند موجب هرچه غنیتر شدن
نظریات بومی در خصوص جامعهپذیری سازمانی شود .پیشنهاداتی از قبیل :مطالعه و بررسی جامعهپذیری
سازمانی در قالب تقسیم بندی فعلی نظام بانکی به تفکیک دولتی /خصوصی /نیمه دولتی نیمه خصوصی؛
مطالعه مقایسهای مؤلفههای جامعهپذیری سازمانی بین بانکهای دولتی /خصوصی /نیمهدولتی نیمه-
خصوصی؛ مطالعه تفاوتهای بین نسلی سازمانی در جامعهپذیری در نظام بانک ایران؛ مطالعه مقایسهای
مؤلفههای جامعهپذیری سازمانی بین سازمانهای مشابه داخل و خارج کشور.
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