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با کردن سازمان  وهمس و يارا و ربوکریغ يندهایارآمد و هرس فرآکن و ینو يندهایوند فرآیپتوان با  را میتغییر 
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  مقدمه
تیلور و  يادار و یعلم تیریمد اصول و وبرنظریه بوروکراسی  ستمیب قرن هیاول يسالها در سازمان و تیریمد

 پا ییاقتضا و یستمیس يها هینظر و شد مطرح 1930 دهه در يرفتار تیریمد و یانسان روابط نهضت 2.گرفت نضجفایول 
 دچار تیریمد 1990 دهۀ اواخر در 4يدبورک انیآدر توسط 3یتکشر تیمکحا مبحث ورود با یلو نهاد وجود عرصه به

 متنوع اتینظر یتمام در ها ستمیس تیریمد و یانسان روابط تیریمد ،یعلم تیریمد تبکم سه .دیگرد دیجد یتحول
 و رددا ارکسرو یمنطق ساختار و نظارت طهیح مراتب، سلسله ار،ک میتقس با یکالسک تبکم د.نشو یم مالحظه تیریمد

 يرهایمتغ با یستمیس همچون را سازمان یستمیس تبکم و شود یم شناخته یانسان روابط نهضت با یکالسکنئو تبکم
 يرهبر شغل، يساز یغن ،یشغل تیرضا مباحث 5،یانسان روابط نهضت بروز با ند.ک یم فیتوص طیمح به وابسته

 اهداف، باور ،ییپاسخگو احساس ،يانرژ خلق کارکنان، هیروح و دیگرد مطرح افراد يتوانمندساز و کیدموکرات
 سازمان یستمیس تبکم در گرفت. قرار توجه مورد اخالق و مانیا باور، ارزشها، ورود تاًینها و افراد يساختار مشارکت
 یک صورت به را سازمان هک آنچه و گردد یم فیتعر متعامل و مرتبط اجزاء از لکمتش واحد منظومه یک بصورت
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 قرار توجه مورد چندان اتبکم گرید در هک است آن عناصر و اجزاء نیب متقابل روابط دهد یم لکش واحد مجموعه
 يمجرا از فیوظا و ارک میتقس قیطر از كمشتر هدف به لین يبرا آنها يارکهم و نفر چند اجتماع سازمان 6بود. نگرفته
 طهیح و یمنطق ارتباط ،مراتب سلسله ،ارک میتقس اساس نیا بر .شود یم فیتعر است تیمسئول و اریاخت مراتب سلسله

 یک دهنده لکیتش عناصر رد.یگ قرار نظر مد دیبا یسازمان هر یطراح در هک است سازمان یاساس اصول از نظارت
 درجه ،یسازمان سطوح تعداد ،نظارت طهیح ،شدن یرسم درجه ،ارک میتقس سازمان، هدف از لکمتش یسازمان ساختار

  باشد. یم یارتباط يانالهاک و گروهها و ها تهیمک ،ستاد و صف جادیا ،يادار ماتیتقس ،یدگیچیپ درجه ،زکتمر
 هم آن و سازمان تحول به يراهبرد نگاه یک در .است برخوردار یمتفاوت دکیتا از مختلف اتبکم در فوق موارد

 تحول جادیا يبرا یکاستراتژ یطراحولی  گرفت. دهیناد را آنها از دامکچیه نتوان دیشا النک يساختارها چارچوب در
 یک رمجموعهیز يها سازمان یوندر بطور تا طلبد یم را یعیبد وهیش شورک یک کیبان بخش رینظ بزرگ يساختارها در
 موثر تواند ینم شورک کیبان و یپول بخش ساختار اصالح در جیرا يها نسخه زیتجو مسلماً سازد. متحول را بزرگ ستمیس

 معموالً سازد. متحول را خود ارکخود بطوربتواند  یدرون يها زهیانگ با ستمیس خود هک بود یحل راه دنبال دیبا و باشد
 ثبات لیدل به يرییتغ هرنوع و نندک اصالح را خود توانند ینم متداول اصالحات يها وهیش با ریپ ياختارهاس و ها سازمان

   گردد. یبرم خود یقبل تیموقع به سازمان و یخنث یمدت از بعد ستمیس یسنت

  و تغییر در سازمان دانش تیریمد
تبدیل موهبتهاي  مبتنی براین مفهوم . نماید مدیریت معرفی میدیگري را براي مدیریت دانش مفهوم و روش 

با فعالیت و  العاتاط هايپیوند بر دانش مدیریت. کند می عمل آنهاعقالنی کارکنان و سازماندهی نیروهاي درونی 
درك کردن  افتن،یمند  نظام کردیدانش رو تیریمدبه عبارتی توجه دارد. و تجربه  تحقق اشتراك دانشو  دافرااطالعات 

 است. يفکر يها هیسرما يارتقا ایمبادله، خلق از طریق به اهداف سازمان  یابیدست يبراو تجربه انش و استفاده از د
 ایاشتراك  ،ينوساز ش،یبا قصد افزااست که  رهیابزار، ساختار و غ ندها،یآهوشمندانه فر یطراحدر عمل دانش  تیریمد

 غیرمدون را یکند تا حافظه سازمان یسازمانها کمک م دانش به تیریمدباشد.  میو تجربه عملی بهبود استفاده از دانش 
   7.نماید یسازمانده و انتخاب ،يآور جمع

 موردسازمان همسو و راهبرد و دیدگاه با باید  سازمانیراهبرد مدیریت دانش براي اعمال فرآیند مدیریت دانش 
ري و ساختار سازمان ادغام شده باشد. بوده و در تمام سطوح سازمان موثر و در فرآیندهاي تجامدیریت سازمان قبول 

، فناوري مناسبصریح و ضمنی، شناسایی دانش و  اشتراك دانش مبتنی برو فرهنگ سازمانی تخصیص منابع کافی 
مدیریت  اعمال 8نیز از سایر ملزومات این فرآیند است. مستمربهبود براي  نظمارزیابی مپاداش و گیري و  سیستمهاي اندازه

  پذیرد: با طی مراحل زیر صورت میدانش  تیریمد تغییر همگام با
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در  ها تیها و محدود یتسسازمان و کا مختلف هاي جنبهه مطالعو موجود  تیوضعی: با بررسی امکانسنج - 1
  .مدیریت تغییربا  رتباطها در ا از حوزه کیهر

  رات.نظ یبررساز طریق  ها تیجهت رفع محدودکلی  يراهکارهاشامل طراحی  :اولیه یطراح - 2
  سازمان. يها تیو محدود ازهایمتناسب با ن اتیجزئبه د وور یا :یلیتفص یطراح - 3
اجزا و افراد  نیب یکپارچگیو  یهماهنگ جادیو ا یساختار سازمانتغییر و  ،پرسنلمدیران و آموزش : يساز ادهیپ - 4

  در فرآیند جدید. 
طراحی و اجرا باید هائی  مکانیزمحی شده آن، براي جلوگیري از انحراف فرآیند از شکل طراو صیانت:  حفظ - 5

  د.کنجلوگیري خود رفتار سازمان به وضعیت قبلی از بازگشت مرتفع و را احتمالی  و نواقص وبیعد تا نگرد
  .گردد عمال میم اصالحات الزم اوو در صورت لزشوند  میتحلیل  فرآینداصالح  يبرا هابازخور: یابیارزش - 6

و مدیریت تغییر از طریق پیوند فرآیند جدید به  استشاگردي - شیوه استادسازي  ادهمرحله پیشیوه آموزش در 
  باشد. می یقدیمو هرس فرآیندهاي ناکارآمد بدنه سازمان 

   رییتغ تیریمد
ها و  گیرد و هر سازمانی با توجه به ویژگی هاي مختلف به انحاء مختلف صورت می مدیریت تغییر در سازمان

گیرد که در نظریات تحول سازمان و مدیریت تغییر مبسوطاً مذکور  ان روش خاصی را پیش میشرایط و موقعیت سازم
پردازیم. براي تشریح روش مدیریت عملی پیشنهادي این مقاله در ایجاد تحول در سیستم  است و در اینجا به آنها نمی

مشارکت در سود و زیان راستین  گیري بانکداري د نمونه شکلوش میمطرح و هرس بانکی که تحت عنوان روش پیوند 
توانند بطور خودکار  پردازیم که می کنیم و سپس به معرفی فرآیندهاي جدید می در بانک ملی ایران را بررسی می

توان بانک را  به بانک می ي بانکداري راستینها را دچار تحول نمایند. به عبارت دیگر با پیوند زدن فرآیندها بانک
نکداري مشارکت در سود و زیان راستین بانک ملی ایران هنوز در تمام شعب بانک فراگیر نشده تحول نمود. هرچند بام

  ولی مراحل عملیاتی آن به عنوان یک نمونه مدیریت تحول بسیار قابل توجه است. 
ها  نسانها ا در سازمان يرییهر نوع تغ اساساما  باشند می يافزار سختهم و  يافزار نرم هم، تغییر در سازمان حلامر

شود  هاددر مقابل آن مقاومت نشان دنیازمند پذیرش پرسنل است و چنانچه  ها سازماندر  راتییمواجهه با تغ .هستند
به گونۀ خاصی باشد که  9تغییرات با مسائل عدیده مواجه خواهد شد. لذا باید مدیریت تغییر مخصوصاً در سازمانهاي پیر

مناسب بپذیرد و با اعتقاد به آن انگیزش کافی براي پیشبرد اهداف سازمان را مد  بدنه سازمان بتواند آن را در طول زمان
  نظر قرار دهد.

  توانمندسازي 
 ینوع را رییتغ آنها رایز شود؛ یم یمتفاوت يبازخورها به منجر سازمان در یانسان عوامل مقاومت ر،ییتغ نگامه

 از یکی خود آن، تیهدا و مقاومت نیا بر غلبه .شوند ینم رییتغ و تحول يرایپذ یسادگ به و دانند یم خود يبرا دیتهد
 منشاء با ها مقاومت ست.ا یسازمان و يفرد منشاء دو يدارا رییتغ مقابل در مقاومت است. رییتغ ریمد فیوظا نیهمترم

 و خود به ياعتماد یب و ياقتصاد عوامل ها، ناشناخته از ترس ت،یامن عادت، رینظ افراد یتیشخص يها یژگیو به يفرد
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 يهنجارها متخصصان، توسط دیتهد احساس ،يساختار يها سمیمکان رینظ ییها مقاومت .شود یم مربوط آن مشابه
 کارکنان مقاومت با مقابله و رییتغ تیریمد يبرا را ییها روش نزیراب دارند. یسازمان منشاء یشغل يگذار هیسرما و یگروه

 لیتسه و رییتغ انیجر در کارکنان مشارکت و کارکنان با ریمد مؤثر ارتباط يراربرق هک دینما یم شنهادیپ ر،ییتغ برابر در
 .است موارد نیا جمله از روش نیآخر عنوان به زور يریارگکب تاًینها و ایمزا ياعطا و دیجد يمهارتها آموزش با رییتغ

 از کارکنان، يتوانمندساز نمود. اراک را یاتیعمل يها ندیفرآ و نانکارک ،سازمان اقتضائات به توجه با دیبا ارتباط نیا در
 سازمان اهداف حصول در آنان يها ییتوانا و ها تیظرف از نهیبه استفاده و کارکنان يور بهره يارتقا در موثر يها روش
 هب امروزه یول دیگرد فیتعر فرد یسازمان نقش در اریاخت ضیتفو یمعن به يتوانمندساز اصطالح بار نیاول است.

 بخشند. بهبود را عملکردشان توانندب زهیانگ و مهارت دانش، يریفراگ با کارکنان آن موجب به که شود یم فتهگ يندیفرآ
 کارکنان به دنیبخش قدرت یمعن به را يتوانمندساز اگر رد.یگ یم بر در را رده نیتر نییپا تا سازمان یعال تیریمد از لذا

 ندینما غلبه ها یناتوان بر و کرده تیتقو خود در را نفس به اعتماد حس تا هدد یم یدرون زهیانگ و يانرژ آنها به که میدانب
 يدگاه مهم در توانمندسازیسه د یلکبطور 10.میا ردهک فیتعر هیدوسو رابطه کی اریاخت ضیتفو و يتوانمندساز نیب

زش را مد نظر ی، انگردستان است و دومیبا ز یم قدرت سازمانیاست که قائل به تسه ییدگاه عقالیاول، د :11مطرح است
احساس  يانتقال برا يجاد مجرایط و ایمح يساز ق آمادهیاز طر یزه درونیجاد انگیدگاه سوم، با ایدهد و د یقرار م

ه چنانچه انتظارات کجه گرفت یتوان نت یمطرح است. م یزشیدگاه فوق انگیشتر، بعنوان دیب يو انرژ یخوداثربخش
تواند منافع سازمان را  ین شوند هم می، صراحت عمل، تأمیداشتن کار با معنار، کر احساس صداقت در یکارکنان نظ

شتر، یجان بیست با حس هیسازمان با يد. لذا توانمندیجاد نمایدر کارکنان ا يت و سرفرازین و هم احساس رضایتام
  12شان باشد.یا یزشیانگ يت و افتخار کارکنان در جهت باورهایمالک

 يتوانمندساز اتینظر اگر گرید عبارت به است. یاساس اریبس شورک کیبان ساختار نمودن متحول در موضوع نیا
 باور ،ییپاسخگو احساس کارکنان، هیروح رینظ یمباحث در ،تیریمد در یانسان روابط نهضت اتینظر با ارتباط در را

 دست رانیا کیبان ستمیس در یارائکنا شۀیر به توان یم میده قرار توجه مورد اخالق و مانیا باور، ارزشها، و اهداف،
 بعنوان ربا حذف اصل دهه سه حدود »ربا بدون کیبان اتیعمل قانون« بیتصو از بعد رانیا کیبان ستمیس در افت.ی

 و اعتقادات از و قبول مورد اصل نیا چون و گرفت قرار نظر مد ربا بدون کیبان اتیعمل دهنده لکش هدف نیتر یاصل
 روح توانستند ینم هاکبان عمالً و بود نوظهور فوق قانون یول .گرفت قرار زین آنها هتوج مورد بود ها کبان پرسنل يباورها

 یمال يجار اناتیجر يبرا ییارهاکراه و زده دور را آن تا بودند ناچار و برسانند ظهور منصۀ به کیبان اتیعمل در را آن
 نبود. سازگار آنها اعتقادات و باورها با هک ردک جادیا ها کبان پرسنل در یخاص یدرون تضاد یک امر نیا ابند.یب کبان

 آنها اعتقادات بر یمبتن هک رسانند یم انجام به را یندهائیفرآ خود کیبان اتیعمل در روز هر هک دانستند یم هاکبان پرسنل
 کیبان روزمره اتیعمل خود يباورها و ها ارزش برخالف و سازمان اهداف به توجه بدون لذا و ستین(یعنی حرمت ربا) 

 

10 - Whetten, David A., and Cameron, Kim S. Developing, Management Skills. 2nd Edition. 1991. New York: Harper Collins 

Publishers, Inc. 
 .1382ترجمه اورعی یزدانی، بدرالدین، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،  وتن، دیوید. اي و کمرون، کیم. اس. تیم سازي،

11 - Conger, J. A., Kanugo, R., N. (2005) The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of 

management review, vol. 13, n.3. 
 .1378یان، اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگی، رابینز، پ. مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسائ 12
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 النک در یارائکنا يها منشاء نیتر یاساس از تواند یم خود تیفعال به یانسان يروین اعتقاد عدم دهند. یم و داده انجام را
 تحول مراحل توان یم يبعد قدم در میریبپذ هاکبان یارائکنا شهیر عنوان به را موضوع نیا اگر باشد. رانیا کیبان ستمیس

 شیافزا و مقرره فیوظا انجام يبرا ها کبان پرسنل ساختن قادر یمعن به یسازمان يتوانمندساز عدب از را کیبان ساختار
 .داد قرار نظر مد کیادرا و یانسان ،یفن يها مهارت تمام شامل و یزشیانگ و یذهن ،یجسم از اعم آنها یسازمان ییتوانا

 و اراتیاخت و روابط ،یده گزارش فه،یوظ از متشکل ساختار نوع ،شانیا تیشخص و سازمان نانکارک یشغل نگرش مسلماً
 .ردیگ یم قرار موضوع نیا با ارتباط در زین سازمان اهداف تحقق يبرا کارکنان اقدامات یهماهنگ یمعن به ساختار، هدف
 در کتمشار فه،یوظ تنوع ،تر نیپائ سطوح نانکارک و باالتر سطوح رانیمد با ارتباط نقش، وضوح به توجه با شغل یطراح
 ،آموزش ،ازین مورد منابع به یدسترس ،یشغل شرفتیپ تیموقع سرپرستان، تیحما عملکرد، یابیارزش نحوه مات،یتصم

 يا وهیش دیبا اساس نیا بر .هستند یبررس و طرح قابل راستا نیا در همه دست نیا از گرید موارد و هیتنب و پاداش ستمیس
 موارد همه تا باشد داشته وجود آن در يارکخود يها زمیانکم هک ردک جادیا کیبان ساختار در تحول جادیا يبرا
  دهد. قرار نظر مد را رکرالذیاخ

   فرآیندها هرس و وندیپ
 لیتبد يبرا باغبانان باشد. یم تلخ هیپا درخت به نیریش درخت شاخۀ زدن وندیپ مثابه به یعمل يشنهادیپ روش

 بتداا بدهد ادیز و نیریش يها وهیم بتواند هک یدرخت به تلخ ای نازل تیفکی با یول وهیم با ای وهیم مک و شهیر پر هیپا درخت
 ،هیپا تا هدرک مراقبت آن از و دهند یم قرار هیپا درخت پوست ریز در وندیپ يها وهیش اب را نیریش درخت از شاخه یک

 با را شهیر تعامل و ردهک هرس ار هیپا درخت يها شاخه مک مک سپس د.ینما مثبت تعامل آن با و دینما قبول را وندیپ
 و ندینما یم قطع جیتدر به را تلخ درخت يها شاخه دیگرد يقو وندیپ هک یمدت از پس ند.ینما یم تیتقو وندیپ شاخه

 لهینوسیبد و گردد یم نیریش وندیپ يها شاخه نوع از درخت يها شاخه لک و ماند یم یباق نیریش وندیپ يها شاخه فقط
   د.ریگ یم صورت رییتغ

 یبارده و یشیرو ساختار ضیتعو وه،یم یفیک و یکم بهبود و یبارده توان شیافزا هدف با اغلب زدن وندیپ
 يها شاخه و شهیر ،تنه به شده وارد يزخمها میترم و يقو و قد کوتاه اهیگ حصول باغ، در یافشان گرده میتنظ درخت،

 هبتا حد امکان  وندیپ یاهیگ گونۀ دیبا ازین شیپ بعنوان .ردیگ یم صورت گرید اریبس موارد و یباردهزود درخت، یاصل
 نزد وندیپ یطرف از داد. نخواهد يرو رییتغ پروسۀ و ردیپذ یمن را وندیپ هیپا صورت نیا ریغ در باشد یکنزد هیپا اهیگ

   .باشد یم وندیپ حیصح ياجرا و مناسب یکیولوژیزیف و یطیمح طیشرا ازمندین مطلوب،
 سال، چند از بعد معموالً وهیم درختان است.هاي این فرآیند  از مهمترین بخش زائد يها شاخه قطع ای هرس مرحله

 و گردد یم محدود آن یبارده و شده خشک ها شاخه جیبتدر و رندیگ یم خود به برگ و شاخ از پر متراکم یحالت
 شاخه، قطع شامل هرس یاغبانب در نند.ک یم هرس را درخت تیوضع نیا اصالح يبرا د.یآ یم نییپا محصول تیفکی
 و شکل منظور به هرس از لذا .باشد یم اهیگ يبارور و رشد نحوه تیهدا يبرا درخت وهیم و گل ،برگ پوست، شه،یر
 افتیدر جهت درخت کردن خلوت و مزاحم و شکسته ض،یمر زده، آفت ده،یخشک يها شاخه حذف ،نهال به دادن فرم
 یشیرو رشد از يریجلوگ و مسن، درختان کردن جوان و یبارده تناوب از يریجلوگ و هاشاخسار درون به هوا و نور

 شیافزا و ساقه، و شهیر نیب تعادل جادیا و ،گردد وهیم دیتول به منجر که یشیزا رشد به اهیگ کردن وادار و حد از شیب
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 برداشت و یمپاشس مثل مختلف اتیعمل لیتسه جهت درخت، داشتن نگه کوتاه و محصول اندازه و تیمک و تیفیک
 هرس( یزن جوانه از قبل و اهیگ خواب هنگام در سال از یخاص قعامو در هرس معموالً رد.یگ یم صورت محصول
 صدمه درخت به هرس مواقع نیا ریغ در شود. یم انجام تابستانه) (هرس هایگ املک بودن سبز موقع در ای و زمستانه)

 بوده مسن درخت اگر لذا .ندیب یم صدمه درخت وگرنه است يضرور دالاعت جانب تیرعا هرس، انواع تمام در زند. یم
 دیبا شاخه قطع هنگام داد. انجام را ارک نیا جیبتدر دیبا و کرد هرس نیسنگ آنرا دینبا باشد نشده هرس سال چند يبرا و
 هرس در نزند. ناخنک برش محل از مجدد تا ردیگ صورت یاصل تنه با يمواز و ته از برش است ممکن که آنجا تا

 برش، موقع در درخت بدنه نشکست از تا ردیگ صورت مرحله چند در شاخه برش دیبا ن،یسنگ و قطور يها شاخه
   د.نمو قطع ته از را پاجوشها هیکل دیبا لذا نندک یم رقابت تنه با درخت اطراف در پاجوشها گردد. يریجلوگ

 خصوص در کیبان ساختار تحول جادیا در هک ستا توجه قابل رییتغ تیریمد در باتیترت نیا مۀه مشابه
 وندیپ سازمان به يدیجد يندهایفرآ دیبا اساس نیا بر رد.یگ قرار نظر مد تواند یم يدارکبان دیجد يها وهیش يریارگکب

 دیبا حال هر به نمود. قطع را باشند یم سازمان اهداف مخالفت در یعمل و ينظر لحاظ از هک یندهائیفرآ از ياریبس و زد
 اراکنا و ثمر یب و محمزا يندهایفرآ قطع و دیجد يندهایفرآ با سازمان کردن همساز با تا گرفت شیپ در يراهبرد یروش

 در را سازمان دیبا لذا نمود. همسو يروهاین به لیتبد را ها مقاومت سازمان، دیجد اهداف با نانکارک ساختن همسو و
 هک درک تیهدا یجهت در را سازمان یانسان منابع و شود هماهنگ تحوالت و راتییتغ با بتواند بهتر هک داد توسعه یجهت

 از یمطلوب سطح به بتواند سازمان و شود نیتام زین آنها يازهاین ستم،یس يتهایمامور و سازمان دیجد فاهدا تحقق ضمن
   ند.ک حفظ را آن و برسد نقش يفایا و ردکعمل

  تغییر راهبري
 به تحول مراحل دادن نشان يبرا یخوب اریبس نمونه رانیا یمل کبان ان راستینزی و سود در تکمشار طرح قالب

 در خود میت با همراه دو نیا دارد. موافقت 13فتونیکل و نگهامیباک يها افتهی با نمونه نیا .باشد یم وندیپهرس و  وةیش
 کی از شیب و موفق ریمد هزار هشتاد از شیب با مصاحبه و جهان سراسر در موفق شرکت 400 یبررس با گالوپ سازمان

 ،يلگریتحل ،يسازگار ،يبکارانداز ،یابی دست از: عبارت هک پرداختند يتوانمند نهیزم ییشناسا به کارمند، ونیلیم
 پرورش ،يورز شهیاند ،يکنکاشگر ،يوندیپ هم رقابت، ارتباط، يبرقرار ،یفرمانده مان،یا و باور ،یگدهند سامان
 ،یفردشناس ،یرندگیدربرگ ،يپرور آل دهیا ،يهمساز ،ينگر ندهیآ کردن، تمرکزم نصاف،ا ،یکدلی انضباط، ،یگدهند

 خود، به نانیاطم ،یگبرگردانند ،ییپاسخگو ،یئبازگو ،ينگر مثبت ،يساز نهیزم ،یگدآموزن ،يخردورز ،یخودجوش
 14نزیالک میج هک ییها یژگیو اب تحول نیا جادیا در یتیریمد وهیش نیا گرید يسو از باشند. یم ینیراهبردگز و يارجمند

 از یبرخ چرا هک دهد یم پاسخ سوال نیا به يادیز يها تکشر یبررس و لیتحل در يو است. منطبق زین شمارد یبرم
 منجمله بودند. مند بهره آنها از موفق يها تکشر هک ابدی یم را ییارهایمع او ر.یخ گرید یبرخ و نندک یم جهش ها سازمان

 ،یخارپشت تکحر ند،یناخوشا قیحقا با ییارویرو هدف، بعد فرد ابتدا پنجم، سطح يرهبر به توان یم ارهایمع نیا از
 آن به يا اشاره آنها تیاهم به توجه با هک ردک اشاره يداریپا و رشد، چرخه ،یکنولوژکت يها دهنده شتاب ،نظم فرهنگ

 

13 - Marcus Buckingham, Donald O. Clifton (2001), Now, Discover Your Strengths, Gallup Organization Free Press. 
 ر فرا.ها، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران، نش )، کشف توانمندي1382باکینگهام، مارکوس؛ کلیفتون، دونالد، (

 ، تهران. 1383کنند و برخی دیگر خیر، ترجمه ناهید سپهرپور، نشر آوین،  ها جهش می رخی از شرکتبکالینز، جیم، از خوب به عالی، چرا  14
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  .داشت میخواه
 يبرا اما هستند، طلب جاه آنها .دارند خود در را يا رفهح جسارت و یانسان تواضع از یبیترک 15پنجم سطح انرهبر

 سطح رهبران .هستند خود اهداف به یابیدست يبرا ناخودآگاه يازین دچار و پرتالشند شدت به خودشان. يبرا نه سازمان
 تنسب خود از ریغ به را آن تیموفق کسب هنگام .حرف تا هستندو مرد عمل  باتجربه و کوش سخت يانسانها پنجم،

  .دان داشته برعکس يردکعمل کامالً تراز هم يشرکتها رانیمد اما ؛کنند یم سرزنش را خود نامطوب وضع در اما دهند یم
 قرار مناسب گاهیجا در و کرده سازمان وارد را ستهیشا افراد ابتدا یسازمان یتعال رهبران :هدف بعد فرد اول

 .کنند یم نییتع را خود هدف بعد دهند، یم

 فرصت افراد آن در که آورند یم بوجود یفرهنگ ،یتعال رهسپار موسسات رهبران :ندیناخوشا اتیواقع با یاروئیرو
 يگفتگو هیشب شتریب طیشرا نیا شود. یم دهیشن قیحقا آن در که سازند یم ییفضا و دارند خود دیعقا ابراز يبرا يادیز

  زه است.یانگ جادیه این رویدر اصل ا .هستند ها پاسخ نیبهتر يجستجو در که است يافراد با زیانگ جانیه یعلم
 مفهوم اب که است محور سه كمشتر فصل قیعم كدر مستلزم یعال به خوب سطح از دنیرس :یخارپشت تکحر

 و »سازماند یشد عالقه مورد نهیزم« يفکر محور سه یمعان كاشترا .شود یم انیب روباه) مقابل (در خارپشت تکحر ساده
 .سازد یم را یخارپشت مفهوم »داشت را عملکرد نیبهتر توان یم آن در که يا نهیزم« و »ياقتصاد موتور حرکت عامل«

 نهیزم دامک در هک افتیدر دیبا .است شناخت ینوع بلکه ستین خواسته ای ياستراتژ هدف، کی یخارپشت تکحر
  ود.ب نیبهتر و ردک عمل خوب توان یم

 ییفضا جادیا یعنی .است نظم بر یمبتن یفرهنگ جادیا مستلزم داریاپ و بزرگ يدستاوردها :نظم بر یمبتن فرهنگ
 نهادند. بنا نظم بر یمبتن و ماندگار یفرهنگ داشتند پنجم سطح رهبران هک ییها شرکت دارند. منظم یاعمال منظم افراد که

 بر یمبتن فرهنگ .بودند ظمن يبرقرار خواستار زور به اتکا با و شخصاً چهارم سطح رانیمد با همتراز يشرکتها آنکه حال
 یشخص يروین با که يمقتدر رانیمد .است متفاوت دهد یم قرار بیترت و نظم تحت را زیچ همه که ياستبداد با نظم
  .ناتوانند داریپا يدستاوردها خلق از معموالً دارند، نظم يبرقرار در یسع

 در اما کنند یم احتراز یکیتکنولوژ دگذرزو يروشها از یتعال رهسپار يسازمانها :یکتکنولوژ يها دهنده شتاب
  .هستند شرویپ اند کرده انتخاب دقت به که ییهایتکنولوژ يریبکارگ

 اغلب هک باشد یم سازمان در اهداف تحقق سرعت یجیتدر شیافزا و یبطئ رشد مفهوم به اشاره :رشد چرخه
 نند.ک ینم حس را آن ستمیس درون افراد

 دهند، یم وفق رییتغ حال در یرونیط بیمح با وستهیپ را خود عملکرد نحوه و يارک ياستراتژ کهیدرحال :يداریپا
 .کنند یم حفظ را خود هدف و ينهاد يارزشها

 

 :شود بندي جیم کالینز در سطوح زیر خالصه می مراتب رهبري در طبقه سلسله 15

 نماید. آمیزي می موفقیت شایسته، همکاري کاري عادات و ، علم، مهارتاستعداد کمک العاده با فوق توانمندیهاي با فردي اول: سطح

 نماید. همکاري مؤثر می در کارگروهی با دیگران و سازمان کرده به اهداف نیل فردي را صرف در مشارکت گروهی توانمندیهاي دوم: سطح

 دهد. می شده سوق تعیین پیش از هدافا پربازده به و موثر پیگیري با را نیروها و کارآمدي که افراد سوم: مدیر سطح

 نماید. می ایجاد عملی بزرگتري و معیارهاي کند می را دنبال گیرایی و روشن خود دیدگاه نفوذ که در انجام مسئولیتهاي با مدیر چهارم: سطح

 یابد. می دست رو پایدا عالی دستآوردهاي به اي حرفه جسارت و فردي فروتنی آمیزه رهبر که با یا خالق مدیر پنجم: سطح
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  شاگرد-استاد آموزش
 تهیمک عنوان تحت يا تهیمک ابتدا هک شد يزیر برنامه لکش نیا به رانیا یمل کبان در تحول جادیا در یعمل وةیش

 يها بخش ارشناسانک و تحول ریمد از لکمتش هک دیگرد لکیتش (PLS) راستین زیان و سود در تکمشار يدارکبان
 مطرح دیجد فیتعر بارا  يدارکبان ابتدا از سال دو مدت به خود یهفتگ مستمر جلسات در تهیمک نیا بود. کبان مختلف

 مطالب از یسیشنویپ بعد جلسه يبرا تا بودند موظف اعضاء .نمود مدون و یبررس را آن مسائل قدم به قدم و ردک
 ضمن و شد یم مرور و قرائت يبعد جلسه در ها سیشنویپ نند.ک فراهم بعد جلسه يبرا را جلسه هر در شده مشخص
 توجه با هک شد یم درخواست مربوطه عضو از مجدداً ای گشت یم اصالح و لیتعد جرح، نظر مد هیاول اصول با سنجش

 يدارکبان يدستورالعملها قیطر نیبد د.ینما یسیبازنو ای اصالح ،میترم بعد جلسه يبرا را آن شده ارائه اتکن به
 جلسات نیا حاصل بود. منطبق تهیمک اعضاء نظرات با هک دیگرد تدوین (PLS) زیان راستین و سود در تکمشار

 نوع وزشآم با نیتدو و یطراح وهیش نیا بود. (PLS) زیان راستین و سود در تکمشار يدارکبان یلیتفص 16گزارش
 را وهیش نیا بودن موثر يادیز یقاتیتحق و شود یم ادی يشاگرد –استاد آموزش عنوان با آن از هک بود همراه یخاص

 دارند يمجر را وهیش نیا دیبا هک یسانک همان توسط هم آن دیجد سازمان و ها دستورالعمل نیتدو 17اند. داشته اذعان
 نیا و باشند آن مدافع و رایپذ امالًک يدارکبان نوع نیا اتیجزئ و مفاد رد تبحر ضمن آن نندگانک نیتدو تا دیگرد سبب
 زمان مدت بودن یطوالن و یبطئ بود. طرح بانیپشت يروین تیترب و تحول مقابل در یآت يمقاومتها حذف ینوع به روش
 همراه خود با زین را ستینرا يدارکبان طرح انیحام وسعت هک شد یم تهیمک نیا اعضاء بکیتر رییتغ به منجر عمالً یطراح

 قابل اثرات نظم بر یمبتن فرهنگ نیا يریگ لکش در خود متبوع ادارات با تهیمک اعضاء تعامل گرید طرف از و داشت
  .داشت یتوجه

 با زین را کبان تیریمد مختلف سطوح تا بود الزم و بود همراه تهیمک ياعضا یارشناسک یبانیپشت با طرح حال 
 یک درجه و ممتاز شعب ،یانیم امور، ،یعال تیریمد مختلف سطوح يبرا طرح یمعرف همرحل لذا د.ینما همگام خود

 و دیگرد آغاز زیان راستین و سود در تکمشار طرح دربارة جدل و بحث و یسخنران و ارائه جلسات .دیگرد آغاز کبان
 يسو از طرح رشیپذ به منجر تا ردک ادیپ ادامه کبان مختلف يها رده در مختلف يها گروه با مستمر بطور یمدت يبرا

 با طرح يندهایفرآ بهبود و توسعه يبرا (PLS) زیان راستین و سود در تکمشار يدارکبان تهیمک همزمان د.یگرد آنان
 در .دیگرد مکمل آن هاي هاي مالی و سیستم ستمیرسیز یطراح به منجر هک داد یم ادامه خود ارک به اعضاء رمداومییتغ

 يمواز بطور طرح یلک تارخسا نیتدو از بعد هک (PLS) زیان راستین و سود در تکمشار طرح افزار نرم تننوش زمان نیا
 بطور کبان ارشناسانک با گفتگو و بحث و یسخنران و ارائه جلسات 18شد. یکنزد خود یانیپا مراحل به بود شده آغاز

 یول نمود. یم همساز و همگام خود با را شانیا دیجد تحول مقابل در آنها مقاومت از استنک با و داشت ادامه مستمر
 و نیمسؤول يبرا کبان از رونیب جلسات داشت. وجود کبان از باالتر و خارج سطوح در هنوز رییتغ يبرا مقاومت

 

بري،  بیدآباد، بیژن، ژینا آقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صالحیان، سعید نفیسی زیده سرایی، علیرضا مهدیزاده چله 16
لی طرح تفصیپور، نادیا خلیلی والئی.  پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی اهللا قاسمی صیقل سرایی، بیژن حسین حجت

  .1387ریزي، بانک ملی ایران،  اداره تحقیقات و برنامه، (PLS)بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
17 Fox, J, (2006) Employee empowerment: an apprenticeship model, Barney School of Business, Hartford University. 

 رسد. شاگردي به نتایج اثربخش این روش می - از مدل استادفوکس، در بررسی توانمندسازي کارکنان با استفاده 
18 http://pls.bmi.ir 
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 يشورا و يزکمر کبان ،یدارائ و ياقتصاد امور وزارت از اعم کیبان و ياقتصاد مختلف ينهادها در کیبان ارشناسانک
 هر در و شد یم حیتشر یعلم ابعاد از طرح نیا مختلف وجوه یعلم يها نفرانسک در و شد یم دنبال شدت به سبور یعال

 نیا در 19يمتعدد یتخصص –یعلم مقاالت .نمود یم تر آماده راستین بانکداري قبوالندن يبرا را يبهتر نهیزم مرحله
 یعلم يها نفرانسک در مقاالت نیا طرح .دیگرد ریحرت راستین يدارکبان طرح تهیمک اعضاء و یعلم ریمد توسط نهیزم

 يها نهیزم در یخارج و یداخل نظران صاحب با گفتگو و بحث و یالملل نیب و یداخل يا رسانه يها مصاحبه و متعدد
که  دیجد میپارادا یک عنوان به را راستین بانکداري طرح و نمود تر مکمستح را طرح ينظر توان يدارکبان مختلف

   نمود. مطرح يدارکبان عرصه دربر مدیریت دانش صریح و ضمنی پرسنل بانک بود مبتنی 
 يدارکبان طرح براساس یمل کبان یتکمشار شعبه نیاول بود. شده آماده طرح یاتیعمل توان یابیارز يبرا طیشرا

 و رانیمد مالقات و کبان از رونیب در يا رسانه یرسان اطالع رد.ک ارک به آغاز 20قبا حداثاال دیجد شعبه در راستین
 با یمقدمات يها آموزش آورد. فراهم زین را یتکمشار شعب گسترش نهیزم مختلف افراد و مقامات با کبان ارشناسانک

 یحل راه بعنوان طرح نیا و شد آغاز استانها در گسترده یسطح در کبان یارشناسک بدنه یآشنائ و يساز فرهنگ هدف
بانکی در  تحولکارگروه طرح  یاصل سرفصل عنوان به نینو يدارکبان ساختار در ربا غامض دةیپد از رفت برون يبرا

  گرفت. قراردولت 

  دیجد ندیفرآ وندیپ
اي است و وقتی با مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی نیز آمیخته  هاي مالی خود پدیده پیچیده اصوالً طراحی سیستم

هاي اینگونه  آیندهاي درونی و بیرونی و زیرسیستمگردد مشکالت خاص خود را خواهد داشت. معموالً اجزاء، فر
ها با مسائل مختلفی روبرو است که پوشش همۀ آنها به سهولت امکانپذیر نیست. با افزایش پیچیدگی، مدیریت  سیستم

سیستم احتیاج به سازوکارهاي پیچیده و خاص دارد و چون موضوع سیستم، مسائل مالی است و مادیات معشوق 
رفتاري را کم کرد. به دلیل این  ترین شرایط هر مفر عدم ایفاي تعهد را شناخت تا احتمال کج د با بدبینانهانسانهاست بای

هاي مجهز و متمول جهان نیز علیرغم اطالع از مواهب بانکداري اسالمی و تالشی که در عملیاتی  موضوع حتی بانک
و یا از آن منصرف و یا براي سهولت کار با بکارگیري نرخ  کردن آن به خرج دادند نتوانستند کار را تا پایان پیش برند

  بهره پیچیدگی فرآیندها را دور زده و مجدداً ربا را در عملیات وارد و فرآیند مشارکت تبدیل به بازده ثابت بهره شد. 
اصول و طراحی سیستم بانکداري اسالمی به معناي واقعی و راستین آن نیازمند اشراف به مسائل عقیدتی (فقه و 

ها و بازارها)،  کالم و منطق)، فلسفی (مفاهیم عدالت فردي و اجتماعی و حق)، اقتصادي (رفتار اقتصادي افراد و بنگاه
گذاري،  مالی (حسابداري، حسابرسی، مهندسی مالی)، بانکی (بررسی و نظارت طرح، عملیات اعتباري، معامالت، سرمایه

ها، ارتباطات،  دادرسی و داوري)، انفورماتیک (سیستمهاي کامپیوتري، شبکه ریسک)، حقوقی (قوانین، قراردادها، آیین
نویسی) سازمان (ارکان و تشکیالت)، مدیریت (اداره امور، کنترل، بازرسی، نظارت، ارزیابی)، ریاضیات (ریاضیات  برنامه

ازارهاي مالی)، بازرگانی کاربردي، ریاضیات مالی، مدلسازي ریاضی)، ابزارهاي مالی (اوراق بهادار متدوال در ب
(مدیریت بازرگانی، بازاریابی، بازرگانی خارجی)، بازار سرمایه (ساختار بازار سرمایه، قوانین و مقررات بازار سرمایه)، 

ها، حوادث)، استانداردها (کاالئی، ساخت و ساز) و عالوه بر آن به  هاي تجاري، مسئولیت، دارایی بیمه (بیمه
 

  http://www.bidabad.comبراي مالحظه متون بانکداري راستین مراجعه شود به:  19
20 - http://www.bmi.ir/Fa/ShowNews.aspx?nwsId=6053   

http://www.bidabad.com
http://www.bmi.ir/Fa/ShowNews.aspx?nwsId=6053
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  باشد.  اسی اجتماعی و فردي افراد و نحوه برخورد با آنها و بسیاري از مسائل متنوع دیگر میشناسی و روانشن جامعه
ها، ارکان، قواعد و  ها، رویه سیستم بانکداري راستین با علم به این وجوه سعی کرد تا فرآیندها، دستورالعمل

راه حل جامعی  س از شش سال کار مداومپسازمان بانک و عملیات و فرآیندها را به صورت جامع مد نظر قرار داده و 
تمام وجوه عملیات  بانکداري راستیننظیر است.  المللی بی در این ارتباط طراحی نماید که در نوع خود در سطح بین

اولین شعبه مشارکت در سود و زیان راستین (شعبه قبا) در آبان ماه و شروع فعالیت بانکی را در بطن خود دارد. افتتاح 
و به بانکداري  21هاي جدید طراحی هاي سیستم را روشن نمود و براساس بازخورهاي حاصل زیرسیستم تیکاس 1389

گردید لذا  بایست مدون می اي رسید که ضوابط عملیاتی آن می راستین متصل شد. توسعه بانکداري راستین به مرحله
تا پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین و  نامه اجرایی بانکداري راستین تشکیل گردید کمیته تدوین مقررات و آیین

  22نامه اجرائی آن را تدوین نماید. آئین

 

  هاي مکمل در بانکداري راستین: هاي مالی و سیستم گزارشات تفصیلی زیرسیستم 21
داودي، بیژن  ی حیاتزاده، عل علیرضا مهدي ،سعید نفیسی زبده سرائی، علیرضا شفیعی ابوالفضل هزاوه، آذرنگ امیراستوار،بیژن بیدآباد،  •

اله زاده، مجید  ، علی کوثري، باقر عینپور محمد صفایی، محمود الهیاري فردمحمد کاشفی،  سیدعلی حسینی، اکبر شالی، ،پور حسین
، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و (JFS)، شاکري. طرح تفصیلی مشارکت مالی جعاله نادیا خلیلی والئی مهستی نعیمی،ناصري، 

  jfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1389، بانک ملی ایران، تهران (PLS)راستین  زیان

کبرزاده. طرح مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام ا سیاهپوش، عباس بیژن بیدآباد، امیر •
 .1389انداز، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، شهرام اکبرزاده. طرح  سیاهپوش، بیژن بیدآباد، امیرعباس •
 .1390انداز با گواهی امتیاز حق وام، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  
. اداره تحقیقات و (PLS)، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین (IFS)بیژن بیدآباد، طرح تفصیلی مشارکت مالی مقاسطه  •

   ifs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1390نک ملی ایران، تهران ریزي، با برنامه

. اداره تحقیقات و (PLS)، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین (RFS)بیژن بیدآباد، طرح تفصیلی مشارکت مالی اجاره  •
  rfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1390ریزي، بانک ملی ایران، تهران  هبرنام

ایران، ، بانک ملی (PLS)، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین (RST)بیژن بیدآباد. طرح تفصیلی تکافل اجتماعی راستین  •
  rst.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1391تهران 

، بانک ملی ایران، تهران (PLS)، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین (BFS)بیژن بیدآباد. طرح تفصیلی تأمین مالی امانی  •
1391 .bfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed  

، بانک ملی ایران، (PLS)، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین (RPS)بیژن بیدآباد. طرح تفصیلی تأمین شخصی راستین  •
  rps.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1391تهران 

 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  . اداره تحقیقات و برنامهنیراست يبانکدارمکمل  ستمیس، )MLD( یکشف پولشوئ ستمیسی لیطرح تفص •
http://www.bidabad.com/doc/detailed-mld.pdf    

 پـوربهروز،   محمـدعلی  شـفیعی،  علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ 22
 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس

پوربهروز،   محمدعلی شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ
  regulation.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin  .1391 ایران، ملی بانک استین،ر بانکداري اجرائی نامه آئین پیشنویس

http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed-mld.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin
http://www.bidabad.com/doc/rastin
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 وندیپ کبان به يدیجد يها ندیفرآ و ابداعات ستیبا یم کبان در تحول جادیا يبرا رفت آن رکذ هک همانطور
 يها یژگیو ستیبا یم دیجد يها هیرو ند.ینما جادیا کبان در را رییتغ مراحل ارکخود بطور بتوانند ندهایفرآ نیا تا نمود

  باشند: داشته همراه خود با ازین شیپ بعنوان را ریز
 باشد انیمشتر و پرسنل يباورها و اعتقاد بر یمبتن - 1

 باشد داشته ابعاد همۀ در املک تیشفاف - 2

 باشد اطالعات يفنآور بر یمبتن - 3

  باشد یارائک ثرکحدا يدارا - 4

 باشد ریانپذکام )7×24( زمان هر در و جهان يجا همه از آن به یدسترس تیقابل - 5

 باشد یالملل نیب و یداخل از اعم شده رفتهیپذ ياستاندارها بر یمبتن - 6

 باشد دسترس قابل و مستند آن یاتیعمل يها وهیش - 7

 دینما نیتأم را کبان منافع و اهداف - 8

 ندک حداقل را یمال مخاطرات - 9

 آورد فراهم انیمشتر و پرسنل يبرا را الزم يها تیجذاب -10

 باشد فهم قابل و ساده انیمشتر و پرسنل يبرا یافک ندازةا به -11

 باشد داشته را انحرافات از يریجلوگ يبرا یافک ینظارت يها زمیانکم -12

 باشد یپاسخگوئ و تیمسؤول بر یمبتن -13

 گردد. آن پرسنل و کبان اعتبار مدام شیافزا باعث -14

 باشد مشخص یده گزارش نحوه و مراتب سلسله و ارک میتقس مرز و يادار ماتیتقس -15

 آورد فراهم را کیدموکرات يرهبر و شغل يساز یغن و یشغل تیرضا -16

 باشد. شده فیتعر شیپ از یارتباط يانالهاک و یدگیچیپ ،زکتمر درجه ،یسازمان سطوح ،شدن یرسم درجه -17

  .ودنم وندیپ کبان بهآن را  توان یماساسی  ندیفرآبانکداري راستین طراحی و به عنوان  فوق موارد به توجه با

  راستین يدارکبان
اند ولی در عمل  اقتصاددانان بسیاري در سراسر جهان هم خود را مصروف حذف ربا از عملیات بانکی نموده

و تأمین نظر شارع موفقیت زیادي نصیب نگردیده است. در این راستا بانکداري راستین منطبق بر احکام شرع مطهر 
هاي عدالت و اخالق اسالمی را نیز در  ربا گردد بلکه وجوه مختلف آموزهتدوین گردید تا نه تنها منجر به حذف مقدس 

دستیابی هرچه بیشتر به یک نظام بانکی مبتنی بر صدق و راستی و عملیات وجوه مختلف عملیات بانکی نهادینه سازد. 
ال و تولید و افزایش ها و ایجاد اشتغ مالی سالم و همچنین کمک به شکوفایی اقتصاد، توزیع عادالنه امکانات و فرصت

مالی، اقتصادي، باشد. بانکداري راستین بر مبناي اصول عملیاتی،  رفاه جامعه، از اهداف سیستم بانکداري راستین می
هاي عقلی، انسانی، اسالمی و  المللی و سازمانی خاصی است که همگی منتج از آموزه اخالقی، اجتماعی، حقوقی، بین
هاي علوم و فناوري و با هدف توسعه و رشد اقتصاد و  آوردهاي علمی بشر در زمینهاخالقی و مبتنی بر آخرین دست

هاي عملیات بانکی، مالی، اقتصادي، اخالقی،  محاسن بانکداري راستین در همه زمینه بانکداري کشور طراحی شده است.
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  بانکی کشور مد نظر قرار گرفت.  المللی آنقدر گسترده است که به عنوان مولفه اساسی در اصالح ساختار اجتماعی و بین
 يو برمبنا یرا بررس رانیا يبانکدار یو اجرائ ياست که معضالت نظر یاسالم نینو يبانکدار نیراست يبانکدار

ها، ابزارها،  هرکدام از زیرسیستم .دهد یارائه مبراي آنها  یو اجرائ یقانون يها حل راه یو فن یعلم يدستآوردها نیآخر
توانند براي  اند که عالقمندان می هاي عملیاتی بانکداري راستین مشخصاً براي رفع معضلی طراحی شده هابداعات، و روی

هاي بانکداري راستین  ها و دستورالعمل خالصه اصول و ویژگی 23مالحظه جزئیات فنی به متون متعدد آن مراجعه نمایند.
  بر مبناي اصول زیر استوار است:

سازي و بکارگیري عقود به شکل  : در بانکداري راستین با حذف ربا از عملیات بانکی، منع صورياصول عملیاتی -1
کنندگان منابع مالی است، و از ارائه خدمت مدیریت  گذاران و دریافت واقعی آنها، بانک واسطه وجوه میان سپرده

نماء به اصل منفعت یا زیان هر دارایی به  هاي بهره. با تعلق کند و نه از تفاوت (اسپرید) نرخ سرمایه کسب درآمد می
شفاف تعریف و اجرا  و مبتنی بر مقررات مدون، روشن و  گردد. کلیه عملیات قانونمدار صاحب همان دارایی بازمی

هاي  گذار امین طرف شود. بانک ضمن حفظ منافع سپرده و به صورت مکانیزه و از طریق شبکه اینترنت انجام می
اي از ورود زیان به منابع  هاي بیمه شود و پوشش مینان دارد که در صورت زیان ورشکسته نمیخود است و مجري اط

ها مبتنی بر تخصص، مسئولیت و استقالل رأي  کند. ارزیابی و نظارت و اجراي طرح گذار پیشگیري می سپرده
با مالیاتی که قبالً پرداخته  ارزیاب و امین در مقام اظهار نظر است. توانایی مجري باید احراز و اعتبار مالی وي

 نامه پیشنهادي خود مسؤول است. شود. مجري در قبال صحت اطالعات ارائه شده در طرح سنجیده می

هاي مالی ورشکسته  شود و بانک در بحران هاي سمی نظیر مطالبات معوق در بانک ایجاد نمی : داراییاصول مالی -2
یابد و با توجه به  یه کاهش یافته و منابع آزاد بانک افزایش میگردد. با کاهش ریسک بانک نرخ کفایت سرما نمی

گذار و مجري و بانک سهم  یابد. سپرده امانی بودن وجوه حفظ ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزي تقلیل می
جامعه را هاي بانکی نیازهاي مختلف  کنند. تنوع ابزارها و فرآیند عادالنه خود را از بازدهی مشارکت دریافت می

دهد و با اتصال قیمت گواهی راستین به بازده بخش حقیقی، قیمت آن را تثبیت نموده و نه تنها حبابی  پاسخ می
شود. هر فرد بدون  شود بلکه افراد با سالیق مختلف ریسک را جذب و موجب تعامل مثبت بازده و ریسک می نمی

هاي  مله کند. شفافیت اطالعات موجب شفافیت و اصالح سیستمتواند در بازار گواهی راستین معا نیاز به کارگزار می
شود. سازوکار ارزیابی قابل اعتماد تعریف شده و  مرتبط نظیر مالیات و بیمه تأمین اجتماعی در ارتباط با مجریان می

ات زمینه نظارت قابل وثوق فراهم است. مجري موظف به افشاي اطالعات مرتبط با طرح است و با نظارت بر عملی
شود که به شفافیت کلیه اطالعات و عملیات مرتبط با طرح  مجري حاکمیت شرکتی درباره شرکت مجري اعمال می

هاي  هاي اطالعاتی جلوگیري و نظارت بانک و بکارگیري بیمه ریسک انجامد و از اطالعات نامتقارن و رانت می
ولشویی و تقویت حسابرسی و کنترل داخلی رساند. ضمن تسهیل و تسریع عملیات مانع پ مختلف را به حداقل می

موسسه مجري شده و با بازرسی آنالین از تخلف پرسنل بانک جلوگیري و با تفکیک حسابها، حساب هر طرح و 
  یابد.  شود و اعتبار بانک و عملیات بانکی افزایش می گذار به تفکیک ثبت و نگهداري می سپرده

تقابل بازارهاي سرمایه و پول را تصحیح و موجب گسترش و تقویت  هاي بازار سرمایه و کاستیاصول اقتصادي:  -3
شود. اعتماد ناشی از نظارت بانک بر مجري و دسترسی اینترنتی به بازار گواهی راستین  بخش بیمه در اقتصاد می

 

  ww.bidabad.comhttp://wبراي مالحظه متون بانکداري راستین مراجعه شود به:  23
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قبا فراهم ها را با ر گران و بانک گذاران، معامله امکان جلب و جذب سرمایه و فضاي رقابت سالم بین مجریان، سپرده
هاي  ها به طرح یا کاال یا دارایی هاي مالی و با اختصاص گواهی آورد. ابزارهاي مالی جدید موجب تنوع دارایی می

هاي  ها و ایجاد بحران شود. درگیر شدن سرمایه در طرح مانع جابجایی سریع دارایی معین بازار کاغذي ایجاد نمی
شود. هر فرد که  بازار کاغذي مانع بروز اهرم و بحران بدهی میمالی ناشی سیال بودن سرمایه شده و با حذف 

تواند منابع مالی دریافت کند یا از فرصت اشتغال ایجاد شده توسط مجریان  توانایی انجام فعالیت اقتصادي دارد می
زمینه  شود که هاي متنوع مالی باعث توسعه مشاغل مالی مرتبط می مند شود و عالوه بر آن بکارگیري تخصص بهره

 کند. گذاري، اشتغال، تولید و رفاه جامعه را فراهم و نوسانات اقتصادي و مالی اقتصاد را محدود می بهبود سرمایه

الزام بر ارائه اطالعات و اسناد صحیح و واقعی موجب ترغیب صداقت و آرامش فردي و تطابق  اصول اخالقی: -4
شود.  هاي روحی و روانی فردي و اجتماعی می تنشحرف و عمل و اعمال نظارت صحیح و کاهش نااطمینانی و 

هاي کژمنشی،  هاي ارزیابی، نظارت و پایش، بستن مفر منع حیله، کاهش فساد مالی به دلیل نحوه طراحی سیستم
نماید. أکل باطل؛ اضرار به غیر، غرر، قمار و قرعه،  موجب قراردادن هر چیز در جاي خود شده و از ظلم پرهیز می

شود.  شود و با اختالس و تبانی، رشوه و ارتشاء مبارزه می سراف و تبذیر در بانکداري راستین منع میغبن، غصب، ا
رعایت حقوق ضعیف، تحقق عدالت مالی، اکرام و احترام به حقوق افراد موجب افزایش تراضی و احسان و مانع 

 شود.  هاي ربا و اسراف می تجاهر به فسق

ق مقررات مدون زمینه تنظیم روابط مالی سالم افراد جامعه و نظم فردي را : انجام عملیات طباصول اجتماعی -5
هاي مشابه که خصوصیات یکسان دارند پذیرفته نیست. به  کند. هیچ تبعیض، تفاوت یا اولویتی بین طرف فراهم می

 بینی و مدون کنند.  ریزي، پیش هاي مالی خود را برنامه آموزد تا فعالیت افراد می

احترام به مالکیت و حقوق افراد در بانکداري راستین پررنگ بوده و با معین بودن وجوه مختلف  :اصول حقوقی -6
یابد و شیوه حل و فصل اختالفات را از طریق حکمیت  وظایف اطراف قراردادها زمینه طرح دعواي قضایی تقلیل می

شود. شیوه  ها محدود می بسیاري از سواستفادههاي داده قابل استعالم زمینه  کند. از طرفی با استفاده از پایگاه سهل می
 کند. جدید اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانک وصول مطالبات را تسریع می

روز و تمامی ایام هفته از همه نقاط جهان به  : امکان دسترسی اینترنتی در همه ساعات شبانهالمللی اصول بین -7
المللی و ثبات سیاسی فراهم  بیگانگان زمینه اشتراك منافع بین خدمات بانک وجود دارد و نتیجتاً با جلب سرمایه

المللی تبدیل خواهد کرد و با توسعه بازار  شود. محسنات سیستم، آن را به الگویی عملیاتی و بدیع در سطح بین می
 شود.  ها ایجاد می المللی، لنگر قیمتی باثباتی براي دارایی گواهی راستین در سطح بین

: تناسب سازمان با نیازها و با شایستگی انتصاب و ارتقاء و بطورکلی شایسته ساالري اعم از اصول سازمانی -8
اند. تحول  گزینی، ارتباطات سازمانی و مسئولیت و وظایف افراد و نظام تنبیه و پاداش موثر تعریف شده شایسته

سخگویی کلیه اشخاص در قبال سازمان و ثبات سازمانی همراه با استانداردسازي و مستندسازي همراه است. پا
  شود. هاي غیررسمی و فشار سیاسی می اختیاري که به آنها داده شده است مانع از بروز اثرات مضر سازمان
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  ندهایفرآ هرس
 24هستند. يربو 1362 مصوب ربا بدون کیبان اتیعمل قانون در طرحم عقود از ياریبس هک داد نشان توان یم
 از یناش هک یبکمر حرب و نید فروش و دیخر و یکتمل شرط به اجاره ،یاقساط فروش عقود ربا، قیدق فیتعر براساس
 از التیتسه ياعطا مشخصاً هستند. ربا میحر در وارد است نید هیتأد در ونیمد یتوانائ عدم لیدل به بهره بر بهره اخذ

 معامالت ،مضاربه ،میمستق يگذار هیسرما ،یحقوق تکمشار ،یمدن تکمشار ،بهره) بدون (وام یکن وام عقود قیطر
 ياستثنا به عقود نیا همۀ در گردند. یم خارج ربا میحر از خاص طیشرا تیرعا با اجاره و مساقات ،مزارعه ،جعاله ،سلف
 و نییتع شیپ از بهره نرخ دینبا شود یم نییتع قبل از االجاره مال نرخ هک اجاره و ندارد بهره هک(قرض الحسنه)  یکن وام
   25گردند. یم يربو صورت نیا ریغ در شود شرط

عد از فروش و دیخر ،یکتمل شرط به اجاره ،یاقساط فروش چون يعقود دیبا عمالً کیبان ستمیس در ربا حذف ب 
عد از رد.ک حذف کیبان اتیعمل از جیبتدر را نید هیتأد در ریتأخ بکمر حرب و نید هک رشفافیغ اتیعمل دیبا تیشفاف ب 

 یدست یمال اتیعمل و ها تیفعال شوند. لیتعط آورد یم فراهم را ندهایفرآ نادرست استفاده ۀنیزم یحت و ابهامات موجب
 مستند، ریغ استاندارد، ریغ ارا،کنا اتیعمل بدهند. اطالعات يفنآور بر یمبتن و ینیماش اتیعمل به را خود يجا و حذف

 ماتیتقس گردند. لیتعط ستیبا یم تیمسؤول و نظارت بدون رجذاب،یغ ز،یآم مخاطره ،کبان منافع و اهداف با ریمغا
 ریمد چند توسط فهیوظ یک يگر یمتول و متداخل مراتب سلسله و يارک متداخل يمرزها و فیوظا كاشترا با يادار

 انیم از و یشناسائ ستیبا یکراتکاتو تیریمد و پرسنل فیتضع و یشغل تیرضا عدم موجبات شوند. حذف دیبا
  هستند. شفک قابل کبان در جانبه همه یبررس یک با اتکن نیا ینیع قیمصاد شوند. برداشته

 صیانتحفظ و 
ي جدید ااز فرآینده انتیحفظ و صسازي نظام مبتنی بر مدیریت دانش  همانطور که ذکر شد یکی از مراحل پیاده

شده آن،  یاز شکل طراح ندیاز انحراف فرآ يریجلوگ يبرا اند. لذا سازمانی است که به سازمان پیوند زده شده
خود  یقبل تیبه وضع بانکرا مرتفع و از بازگشت رفتار  یو نواقص احتمال وبید تا عیردگ یطراح یهائ زمیمکان

اي متشکل از مجربین این شیوه بانکداري با عنوان کمیته صیانت از بانکداري راستین  کمیته ز این سوا کند. يریجلوگ
جریان عملکرد و  آموزش و توسعه و رفع نواقص احتمالی و  بر حسنطراحی گردید تا تحت نظارت بانک مرکزي 

سال تشکیل شود. سازمان و  5مشکالت نظري و حقوقی و تکمیل یا طراحی فرآیندهاي مطرح شده یا جدید براي مدت 
شیوه فعالیت این کمیته در مقررات بانکداري راستین مدون شده است. وزارت علوم، فنآوري و تحقیقات نیز نسبت به 

أسیس رشته بانکداري راستین و خدمات مالی مرتبط با آن نظیر بازاریابی، ارزیابی، نظارت، کارگزاري و مشاوره مالی ت
 

گذاري و کاستیهاي فقه متداول در کشف  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفی و سرمایه - تحلیل فقهی عبدالرضا هرسینی،بیدآباد، بیژن و  - 24
  . 1382. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، احکام شارع

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  
، 1383پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران،  مبانی عرفانی اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.، بیدآباد، بیژن

  islami.pdf-eqtesade-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabaniتهران. 
عبدالرضا هرسینی، شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی متداول. مجموعه بیدآباد، بیژن و  - 25

، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه 1382دي  3- 4، »نظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران«ی مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالم
   bank.pdf-sahami-http://www.bidabad.com/doc/sherkat، تهران. 193-224تربیت مدرس، صفحات 

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani
http://www.bidabad.com/doc/sherkat


15  

هاي  ها و موسسات آموزش عالی با حفظ مفاهیم مقرر در ضوابط و مقررات بانکداري راستین و توسعه در دانشگاه
  د. نمای اصالحی و تکمیلی آتی این شیوه بانکداري اقدام می

گذاران و مجریان و اشخاصی که بانک را امین  به منظور حفظ و پاسداري از بانکداري راستین و حقوق سپرده
شوند تا مقررات بانکداري راستین را به  دانند تمامی پرسنل در همه سطوح مختلف مدیریتی و صف موظف می خود می

ر این صورت با متخلف برخورد خواهد شد. انواع دقت اجراء و از هرگونه تخلف نسبت به آن پرهیز کنند؛ در غی
  تخلفات و مجازات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان در مقررات بانکداري راستین تعریف شده است.

  نتیجه گیري
 يو برمبنا یرا بررس رانیا يبانکدار یو اجرائ ياست که معضالت نظر یاسالم نینو يبانکدار نیراست يبانکدار

ها، ابزارها،  هرکدام از زیرسیستم .دهد یارائه مبراي آنها  یو اجرائ یقانون يها حل راه یو فن یعلم يتآوردهادس نیآخر
اند. سیستم پایه بانکداري  هاي عملیاتی بانکداري راستین مشخصاً براي رفع معضلی طراحی شده ابداعات، و رویه

در بانک  1389رکت در سود و زیان راستین (شعبه قبا) در آبان مشارکت در سود و زیان راستین با افتتاح اولین شعبه مشا
ملی بصورت آزمایشی به اجرا درآمد و سپس به شعب اصلی بانک ملی تعمیم داده شد. نتایج اجرا بسیار رضایتبخش و 

  هاي اعتباري و فارغ از مشکالت رایج بود. گذاران و عملکرد صد در صد طرح حاکی از استقبال عموم سپرده
نکداري راستین به عنوان یک پروژه ملی به صورت یک الگوي باز طراحی گردید تا همه بانکها در ایران و سایر با
نامه اجرائی  . پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین و آئیننمایند نصب و اجرا آن رابتوانند به راحتی  ي جهانکشورها

  ن است.آن حاوي کلیه نکات و ظرافتهاي قانونی و اجرائی آ

  منابع
  ها، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران، نشر فرا. )، کشف توانمندي1382باکینگهام، مارکوس؛ کلیفتون، دونالد، ( •
 .1378رابینز، پ. مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان، اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگی،  •

کنند و برخی دیگر خیر، ترجمه ناهید سپهرپور،  ا جهش میه کالینز، جیم، از خوب به عالی، چرا برخی از شرکت •
 ، تهران.1388نشر آوین، چاپ یازدهم، 

  http://www.bidabad.comمتون بانکداري راستین:  •

 .1375میرسپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، انتشارت قزوین، چاپ پانزدهم،  •

نژاد پاریزي. مؤسسه  هاي بزرگ در مدیریت. ترجمه مهدي ایران اندیشه همکاران،ورث کوت پارکینسون و ن •
  .1369بانکداري ایران، 

  .1380هارولد کونتز و همکاران. اصول مدیریت. ترجمه محمدهادي چمران. چاپ سوم، موسسه انتشارات علمی،  •
 .مهدي. مدیریت عمومی. چاپ نوزدهم، نشر نی، الوانی •

وتن، دیوید؛ کمرون، کیم، تواناسازي و تفویض اختیار، ترجمه اورعی یزدانی، بدرالدین، تهران، موسسه تحقیقات  •
 .1381و آموزش مدیریت، 

بیدآباد، بیژن، ژینا آقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صالحیان، سعید نفیسی زیده سرایی، علیرضا  •
پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد  اسمی صیقل سرایی، بیژن حسیناهللا ق بري، حجت مهدیزاده چله

http://www.bidabad.com
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اداره تحقیقات و ، (PLS)طرح تفصیلی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین پور، نادیا خلیلی والئی.  صفایی
  .1387ریزي، بانک ملی ایران،  برنامه

زاده،  علیرضا مهدي ،سعید نفیسی زبده سرائی، رضا شفیعیعلی ابوالفضل هزاوه، آذرنگ امیراستوار،بیژن بیدآباد،  •
محمد ، محمود الهیاري فردمحمد کاشفی،  سیدعلی حسینی، اکبر شالی، ،پور حسینداودي، بیژن  علی حیات

، شاکري. طرح تفصیلی نادیا خلیلی والئی مهستی نعیمی،اله زاده، مجید ناصري،  ، علی کوثري، باقر عینپور صفایی
، بانک ملی ایران، تهران (PLS)، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین (JFS)لی جعاله مشارکت ما

1389 .jfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed  

میه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس، مهتاب میرزایی قاضی، س سیاهپوش، عباس بیژن بیدآباد، امیر •
 .1389انداز، بانک قرض الحسنه مهر ایران،  شهرام اکبرزاده. طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر شریفی، امیر شمس،  سیاهپوش، بیژن بیدآباد، امیرعباس •
ا گواهی امتیاز حق وام، بانک قرض الحسنه مهر انداز ب شهرام اکبرزاده. طرح تفصیلی گواهی قرض الحسنه پس

 .1390ایران، 
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  

د و زیان راستین ، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سو(IFS)بیژن بیدآباد، طرح تفصیلی مشارکت مالی مقاسطه  •
(PLS)1390ریزي، بانک ملی ایران، تهران  . اداره تحقیقات و برنامه. 

http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf   
ارکت در سود و زیان راستین ، زیرسیستم بانکداري مش(RFS)بیژن بیدآباد، طرح تفصیلی مشارکت مالی اجاره  •

(PLS)1390ریزي، بانک ملی ایران، تهران  . اداره تحقیقات و برنامه. 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rfs.pdf  

بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  ، زیرسیستم(RST)بیژن بیدآباد. طرح تفصیلی تکافل اجتماعی راستین  •
(PLS) 1391، بانک ملی ایران، تهران .rst.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed  

، (PLS)ود و زیان راستین ، زیرسیستم بانکداري مشارکت در س(BFS)بیژن بیدآباد. طرح تفصیلی تأمین مالی امانی  •
  bfs.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1391بانک ملی ایران، تهران 

، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین (RPS)بیژن بیدآباد. طرح تفصیلی تأمین شخصی راستین  •
S)(PL 1391، بانک ملی ایران، تهران .rps.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed  

ریزي، بانک  . اداره تحقیقات و برنامهنیراست يبانکدارمکمل  ستمیس، )MLD( یکشف پولشوئ ستمیسی لیطرح تفص •
     mld.pdf-http://www.bidabad.com/doc/detailed. 1391ملی ایران. 

 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ •
 .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري قانونی الیحه پیشنویس پوربهروز،  محمدعلی

bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin 
 شفیعی، علیرضا حیدري، مریم پردل، اسکندر فرد، الهیاري محمود عبداللهی، سعید امیراستوار، بیژن بیدآباد، آذرنگ •

   .1391 ایران، ملی بانک راستین، بانکداري اجرائی نامه آئین پوربهروز،  پیشنویس مدعلیمح
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt
http://bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-ifs.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rfs.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/detailed
http://www.bidabad.com/doc/rastin
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf
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گذاري و کاستیهاي فقه  اقتصادي ربا در وامهاي مصرفی و سرمایه -تحلیل فقهی عبدالرضا هرسینی،بیدآباد، بیژن و  •
. ارائه شده به همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت متداول در کشف احکام شارع

   fa.pdf-ahttp://www.bidabad.com/doc/reb. 1382مدرس، 
پژوهشکدة پولی و بانکی،  مبانی عرفانی اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.، بیدآباد، بیژن •

   islami.pdf-eqtesade-erfani-ihttp://www.bidabad.com/doc/maban، تهران. 1383بانک مرکزي ایران، 
عبدالرضا هرسینی، شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي عملیات بانکی بیدآباد، بیژن و  •

، »نظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران«متداول. مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی 
 ، تهران. 193- 224اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات ، پژوهشکدة 1382دي  3- 4

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
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Banking System Change Management through Rastin Banking 
(Knowledge Management, Empowerment, Prune and Graft, and Apprenticeship)  

 

Bijan Bidabad26  

 

Abstract 
Changing huge structures such as banking sector of a country needs special innovative 

methods. This paper shows how we can manage change of a banking sector of a country. Grafting 
novel efficient processes, and pruning old inefficient ones, and harmonizing the organization with 
new processes and empowering the staff through apprenticeship and knowledge management can put 
forward the change management. The proposed method of “Prune and Graft of Process” similar to 
grafting a shoot or bud of a sweet-fruited tree to a bitter-fruited base tree is significant in change 
management. Accordingly, new processes should be grafted to the system and all processes that are 
theoretically or practically against the goals of organization should be pruned. New processes and 
innovations could automatically change the bank performance. Apprenticeship and knowledge 
management are highly effective in all stages of forming and implementing the change. 
This plan was formed and tested in Bank Melli Iran in order to propose a model for other banks as 
well. In order to explain the applied method of change management in banking system, we study the 
steps that Rastin Banking was formed in Bank Melli Iran as a sample.  
 
Keywords: Change Management, Knowledge management (KM), Prune and Graft, Apprenticeship, 
Empowerment, Rastin Banking 
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