گزارش

گزارشي از اجراي طرح انگيزشي پژوهشي بشير
در اداره امورشعب جنوب تهران
«قسمت اول»
عصری که م�ا در آن زندگی می کنیم ،عصر تنوع خدمات،

گیرد ،ضرورتی انکارناپذیر اس�ت .طرح بشیر با بهره گیری از

رویاروی�ی با این ش�رایط چیزی نیس�ت جز ایج�اد تحول در

بین تدوین اس�تراتژی و اجرای آن را از بین برده و با استفاده

تنوع رقبا ،پیچیدگی ،س�رعت و تغییرات پیاپی اس�ت و الزمه

تمام�ی بخ�ش های کلی�دی یک س�ازمان و س�نجش دائمی

فرصتها ،تهدیدها ،قوت ها و ضعف ها.

مدلهای کاربردی مدیریت اس�تراتژیک ،تالش ميكند فاصله
از م�دل ارزیابی مت�وازن ( ،)BSCتمامی ش�عب و بخش های

بانک را به طور متناس�ب از  4جنبه مهم رش�د می دهد .این 4

گرچه س�ازمان ها برای رس�یدن به نقطه پویایی و تحول
پای�دار دائم�اً تالش نم�وده و هزینه های زی�ادی را در بخش

1ـ منظر مشتری

از ای�ن تلاش های انجام ش�ده با یکدیگر همگ�را نبوده و یا

3ـ منظر فرآیندهای داخلی

های آموزش ،پژوهش و اجرا متحمل می شوند ،لیکن بسیاری
س�ازمان را در حوزه ای خاص توانمند نموده و س�ایر حوزه ها
کماکان مانند گذش�ته فعالیت مینمایند .در بسیاری موارد نیز

ش�اهد این حقیقت هس�تیم که کارشناسان و نیروهای بیرونی
تغییراتی را ایجاد می نمایند که به دلیل نبود مشارکت و انگیزه

کارکنان درونی آن س�ازمان ،پس از اتمام طرح ،تمامی اثرات
آن نی�ز از بین می رود .لذا اج�رای طرح هایی که بتواند حوزه

های اصلی یک سازمان را به نحو مطلوب تحت تاثیر قرار داده

و به رشد تمامی ابعاد یک سازمان کمک نماید و برای دستیابی
به این مهم از تالش ها و مس�اعی کارکنان خود سازمان بهره
معرفی طرح بشیر

جنبه عبارتند از:

2ـ منظر مالی

4ـ منظر یادگیری و رشد

که در بخش معرفی چارچوب طرح به طور کامل به تشریح

جزییات هر قسمت پرداخته می شود.

بدیهی است با اجرای صحیح این طرح ،کارکنان شایسته

و خدمتگزار بانک ملی ایران به عنوان بازوهای پر توان بانک با
مش�ارکت و تالش پیگیرانه خود می توانند زمینه تغییر ادبیات
بانکداری را به گون�ه ای فراهم آورند که هم میهنان عزیزمان
بتوانن�د نم�ود بارز بانک�داری اسلامی و ایران�ی را در تمامی

بخشهای بانک مشاهده كنند.

• ضرورت تمرکز بر افزایش سودآوری شعب بانک ملی ایران
به همین منظور مقرر ش��د پروژه ای که امروز از آن با نام طرح
بشیر یاد می شود طراحی شده و به منظور اطمینان از اثربخشی آن،
طرح ابتدا به صورت آزمایش��ی در  14ش��عبه اداره امور شعب جنوب
تهران پیاده و پس از حصول نتایج مد نظر ،به سایر شعب نیز تعمیم
داده شود تا تمامی شعب از نتایج آن بهره مند شوند.

در اردیبهشت ماه سال  ،1389طی جلسات کارشناسی متعددی
كه بین مجری طرح آقای جالل الدین حسینی و مسئولین اداره امور
ش��عب جنوب تهران برگزار گردی��د ،مهم ترین چالش ها و نیازهای
بانک ملی به طور عام و اداره امور شعب جنوب تهران به طور خاص
در سه حوزه اصلی شناسایی شد که این سه حوزه عبارتنداز:
موضوع طرح بشیر
• ضرورت توجه به انگیزش و رضایت شغلی کارکنان
بررسی تاثیر پیاده سازی مدل کارت امتیازی متوازن( )BSCبر
• ض��رورت توس��عه خ��ردورزی و آگاهی در اج��رای صحیح
سودآوری شعب منتخب اداره امورشعب جنوب تهران
برنامههای بازاریابی
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ضرورت های پیاده سازی طرح بشیر

برنام��ه ریزی عملیات��ی و فعالیت های منابع انس��انی جهت ایجاد
توازن بین سازمان را ارائه دهد.
امروزه مش��اهده می کنی��م که بانک ها و موسس��ات مالی و
اعتباری جدید از هر نقطه ای در کشور سر بر می آورند و هر کدام
تالش میكنند تا با ارائه خدمات برتر به مشتریان ،سهم بازار قابل
توجهی را بدس��ت آورند .از سوی دیگر به دلیل اینکه بازار پولی و
مالی کش��ور در هر سال چندان بزرگتر از قبل نمیشود ،بسیاری از
این بانک ها و موسس��ات س��عی می کنند تا با گرفتن س��هم بازار
بان��ک های قدیمی تر ،س��هم بازار خود را تقوی��ت نمایند .در اين
شرايط انتقال یا تبدیل ارزش دارایی های مشهود به استراتژیهای
مبتنی بر علم و دانش  ،که دارایی های نا مش��هود یک س��ازمان
را تش��کیل می دهند بس��یار ضروری اس��ت .به کار گیری صحیح
مدل  BSCباعث می شود تا روابط مشتری ،محصوالت و خدمات
بانک��ی ،فرایندهای عملیاتی در ش��عبه ها ،س��رعت واکنش دهی
نس��بت به تحرکات رقبا ،مهارت ها و دانش نیروی کار به ش��یوه
مناسب تقویت یافته و به کیفیت مطلوب خود نزدیک گردد.

ب��ا توجه به اینکه بانک ملی ایران به عن��وان بزرگترین بانک
جهان اس�لام و بزرگترین بانک کش��ور ایران ش��ناخته می شود و
همچنی��ن با عنایت به این واقعی��ت که به دلیل دولتی بودن بانک
مل��ی ایران ،عملک��رد این بانک ب��ه مثابه عملک��رد دولت قلمداد
میگردد ،بسیار ضروری است که انجام عملیات مالی و اعتباری در
اين بانک با کیفیتی متمایز از سایر بانک های کشور صورت پذیرد.
زیرا مردم کشور ایران به بانک ملی ایران به گونه ای می نگرند و
انتظاراتی را از آن دارند که از سایر بانک ها ندارند .به طور خالصه
م��ی توان گفت دالیل زیر مهم ترین عل��ل اجرای این تحقیق در
بانک ملی ایران است:
• افزایش سرعت تغییرات محیطی در سال های اخیر و فشرده
شدن رقابت بین بانکها
• حجم کاری زیاد شعب بانک ملی ایران
• عدم امکان بازاریابی و توجه به مشتریان خاص
• عدم تناسب بین وضعیت سودآوری شعب بانک
مفهوم ارزيابي متوازن (: )BSC
• عدم همس��ویی در تالشهای کارکنان و عدم س��اری شدن
متأس��فانه هنوز اکثر شرکت ها و س��ازمانها در غفلت به سر
تفکر سیستمی در شعب بانک
میبرند و فکر می کنند می توان س��ازمان را با روش های س��نتی
• نامناسب بودن فرآیندهای داخلی در شعب
اداره كرد .اکنون وقت آنس��ت که اعت��راف کنیم بدون روشهای
• عدم توجه کافی به مشارکت و پرورش کارکنان
مدرن برای اداره س��ازمان ،ش��رکت ها با ریس��ک عقب افتادن و
• پایین بودن سطح انگیزه و رضایت شغلی كاركنان
تشریح مدل مفهومی و پایه های تحلیلی طرح بشیر
از دس��ت دادن فرصت های رقابتی در مقایس��ه با سایر رقبا مواجه
پای��ه علمی طرح بش��یر مبتنی ب��ر به کارگی��ری مدل کارت میشوند .ارزیابی متوازن ،ارتباط روشن علت و معلولی بین هدفها
ارزیابی متوازن می باش��د .در گذشته ارزیابی عملکرد با استفاده از و ابتکارها در هر یک از سطوح تشکالت را تعریف می کند.
شاخص های مالی به تنهایی نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان
ارزیاب��ی مت��وازن رویکردی اس��ت که با ان��دازه گیری واقعی
را تأمین می نمود ،اما با جدا شدن مالکیت از مدیریت و رقابتی تر عملک��رد (ه��م از بعد مال��ی و هم از بعد غیر مالی) و مقایس��ه آن
ش��دن محیط تجاری و اهمیت یافتن دارایی های نامش��هود ،فقط ب��ا هدف های از پیش تعیین ش��ده به ما نش��ان م��ی دهد تا چه
ارزیاب��ی مالی جوابگوی نیازهای مالکان ،مدیران و حتی اس��تفاده حد اس��تراتژی ها و خط مش��ی های برگزیده ش��ده ما را به سمت
کنندگان خارجی ش��رکت نبوده و تصمیم گیری صحیح مدیران را هدفهای عالی بانک گرایش داده اس��ت .در واقع ارزیابی متوازن
نیز با مشکل مواجه می كند .نقص جدی در سیستم های مدیریت ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدف هاست.
دورنمای پیاده سازی مدل  BSCدر سطح بانک ملی ایران
س��نتی ،ناتوانی آنها در ارتباط دادن استراتژی بلند مدت سازمان با
جلسات متعدد حضوری با كاركنان و مدیران امور شعب جنوب
عملکردهای کوتاه مدت است.
ارزیابی متوازن می تواند ارتباط بین برنامه ریزی اس��تراتژیک ،تهران و نتایج پرسش��نامه های توزیع شده ،حاکی از آن است که
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• افزایش جذب مشتریان جدید توسط شعب
• بهبود ارتباط پایدار با مشتریان فعلی (صمیمیت با مشتری)

بس��تر پیاده سازی این مدل در سطح بانک ملی ایران فراهم است.
لیک��ن با توجه به ضعفي که در منظر يادگيري و رش��د نس��بت به
ج) اهداف مربوط به جنبه فرآیندهای داخلی:
ساير منظرها ديده می شود ،يکي از جهت گیری های اصلی بانک
• اصالح و بهبود امور ظاهری ش��عب :دکوراس��یون ،چیدمان،
ملی باید تمرکز بر داناي��ي محوري و انتقال دانش نوین بانکداری
به كاركنان باشد ،زیرا از دیدگاه بسیاری از علمای مدیریت ،منظر درج اطالعیه ها ،امکانات و تجهیزات ،آراستگی ظاهری كاركنان،
يادگيري و رش��د ،ريشه بس��یاری از مدل هاي نوین مدیریتی و از نظافت شعبه
• اصالح و بهبود نحوه تقسیم کار
جمله مدل ارزيابي متوازن می باشد.
• کاهش میزان شلوغی شعبه
رسالت و ماموریت کلی طرح بشیر
• اصالح و بهبود شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان در شعب
ب��ا توجه به اینک��ه عوامل متعددی موجب س��ودآوری یا عدم
د) متغیرهای هدف در جنبه یادگیری و رشد:
سودآوری شعب میش��وند و متغیرهای مزاحم متعددی می توانند
• افزایش میزان انگیزه کارکنان
نتیجه طرح را تحت تاثیر قرار دهند ،به این نتیجه رس��یدیم که با
• افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان
توجه به مدل مفهومی طرح بش��یر ،رسالت های طرح را در هر بعد
• افزایش مهارت کارکنان در امر بازاریابی و مشتری مداری
به صورت زیر تعریف نماییم تا با عنایت به محدودیت ها و امکانات
• افزایش مهارت کارکنان در درک سازمان و تفکر سیستمی
فعلی اداره امور ش��عب جنوب ته��ران ،بتوانیم به نتایج قابل قبولی
• افزایش میزان خالقیت کارکنان در ارائه خدمات بانکی
دست یابیم:
الف) ماموریت ها و اهداف مربوط به جنبه مالی:
• افزایش میزان مشارکت کارکنان در رفع مسائل شعبه
مهم ترین ویژگی های طرح بشیر
• افزایش سطح  4سپرده اصلی در شعب مشمول طرح
طرح بش��یر مش��تمل بر خصوصیاتی اس��ت که آن را از سایر
• کاهش میزان مطالبات معوق در شعب مشمول طرح
ب) اهداف مربوط به جنبه مشتری:
طرحهای اجرایی یا پژوهشی متمایز می سازد .مهم ترین خصایص
• افزایش رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکی شعب
این طرح عبارتنداز:
• کاهش زمان انتظار مشتریان در شعب
• آم��وزش صحیح انتظارات ط��رح و مهارت های مورد نیاز به

شعبه راهآهن -بعد از اجراي طرح
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کارکنان قبل از پیاده سازی طرح
• تاکید بر مش��ارکت و تالش جمعی کارکنان
در اجرای طرح و پرهیز از اقدام های فردگرایانه
• تاکی��د بر برابری تمام کارکنان و ارزش��مند
بودن تمام مشاغل در بانک به صورت عملی
• تمرک��ز ب��ر توس��عه خالقی��ت و ن��وآوری
کارکنان
• تاکی��د بر متفاوت بودن وضعیت هر ش��عبه
در قیاس با س��ایر شعب و داشتن برنامه ویژه برای
هر شعبه
• تاکید بر متفاوت بودن مشتریان و دسته بندی
آنها و تعریف خدمات مورد نیاز برای مشتریان
اجراي طرح پوشش يكدست كاركنان شعبه راهآهن
• تاکید بر ارائه خدمات با کیفیت مناس��ب در
تمام شعب به گونهای که مشتریان احساس نکنند
 توجی��ه کارکنان ش��عب در خصوص ض��رورت اجرای طرحخدم��ات برتر را تنها در ش��عب ممتاز و درج��ه  1دریافت خواهند بشیر
کرد.
 تفهیم نتایج ماندگار طرح برای بانک و کارکنان آنابعاد و حوزه پیاده سازی طرح بشیر
 برگزاری کارگاه های آموزش��ی کوتاه مدت با هدف افزایشحوزه اجرای طرح بشیر عبارتست از  14شعبه از شعب درجه 3سطح دانش رفتاری و حرفه ای کارکنان
اداره ام��ور ش��عب جنوب تهران .این ش��عب به ط��ور داوطلبانه
 برگ��زاری کارگاه ه��ای هم اندیش��ی در جهت شناس��اییانتخاب شده و تحت بررسی قرار گرفتند .مشخص است که تعداد آسیبها ،نقاط ضعف و مسائل و مشکالتی که در سطح بانک ملی
و حجم مس��ائل و مش��کالت موجود در ش��عب درجه  3بیشتر از ایران (خصوص ًا شناسایی نقاط ضعف بومی هر منطقه) وجود دارد.
شعب درجه  2و  1می باشد .بنابراین طرح بشیر را با ایجاد تحول
 اندازهگیری وضعیت ش��اخص های کلیدی در ابتدا و انتهایدر ش��عبی که دچار نقاط ضعف بیشتری هستند آغاز نمودیم .این دوره آموزش��ی از قبیل :شاخص رضایت ش��غلی و انگیزه ،شاخص
شعب عبارتند از :شعبه عباسی ،دخانیات ،فارابی ،وحدت اسالمی ،مهارت ارتباطی ،شاخص مهارت مشتری مداری ،شاخص مدیریت
خوارزمی ،وصفنارد ،س��یدالکریم شهر ری ،خاوران شرقی ،میدان زمان و شاخص بهره مندی از تفکر سیستمی
بس��یج ،س��رای امیرکبیر ،بوذرجمهری نو ،مجتمع بلورفروش��ان،
• پژوهش بشیر
راهآهن و س��یمین.
همزمان با برگزاری جلس��ات و کارگاه های آموزش��ی ،تیم

• آموزش بشیر
پژوهش��ی بشیر با حاضر شدن در ش��عب ،مصاحبه با مشتریان
ه��ر قدر هم که یک ط��رح از لحاظ چارچوب نظری و تحلیلی ش��عب ،مصاحبه با رقبای شعب و جمع آوری اطالعات میدانی
قدرتمند باش��د و حتی از لحاظ اجرایی هم تمامی نقاط حس��اس را اق��دام به آس��یب شناس��ی و تدوین اس��تراتژی بومی برای هر
پوش��ش دهد ،اما اگر به درس��تی اجرای آن آموزش داده نش��ود با منطقه نمود .این اس��تراتژ یهای بوم��ی جنبه خاص و محدود
شکست روبرو خواهد شد.
داش��ته و با توجه به ویژگیه��ای فرهنگی ـ اجتماعی یا میزان
در بخش آموزش بشیر اقدامات زیر صورت میگیرد:
فعالیت رقبا تعیین میش��د.
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