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چکیده
کارشناسان مالی نقش کليدی در تصميمسازی آگاهانه مديران در برنامههای استراتژيک بانکها دارند ،به همين
دليل عملکرد اي ن دسته از کارشناسان از حساسيت ويژهای برخوردار است .با عنايت به اين مسئله ،اين مقاله به شناسايی
شايستگیهای کارشناسان مالی در حوزه بانکی میپردازد .با توجه به ماهيت و هدف اين پژوهش ،رويکرد آن کيفی و با
روش نظريه داده بنياد و طرح ساختارگرای چارمز انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کليهی کارشناسان مالی
شاغل در بانک دی میباشد .ابزار پژوهش شامل مصاحبه نيمهساختاريافته است .پس ازمصاحبه با  30نفر از کارشناسان
مالی که با روش نمونه گيری گلوله برفی انتخاب شدند ،به جهت عدم ارائه اطالعات جديد (اشباع نظری) جريان مصاحبه
خاتمه يافت .سپس متن مصاحبه ها پياده سازی و با روش تحليل مضمون (تم) بررسی شدند .در مجموع 79شايستگی به
عنوان شايستگی های مورد نياز برای کارشناسان مالی بانک دی شناسايی شد که در قالب 12مقوله فرعی و  4مقوله اصلی با
عناوين فردی ،ميان فردی ،دانش پايهای و عمومی شغل ،دانش فنی و کليدی شغل ،و نهايتاً در دو بعد شايستگیهای
تخصصی و عمومی تعيين و تعريف گرديدند.
کلیدواژهها :شايستگی ،شايستگیهای تخصصی ،شايستگیهای عمومی ،کارشناسان مالی ،بانک.
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امروزه نيروی انسانی در مورد بهترين شيوه برای بهبود کيفيت ،تصميم میگيرد ( )1و در يک سازمان،
بيش از ساير عوامل در شالوده سازی ،نگهداری و گسترش سطح عملکرد و تکميل مأموريت سازمان
نقش دارد (.)2يکی از معيار ها برای بهسازی عملکرد عامل انسانی در جهت دستيابی به اهداف سازمانی،
شناسايی شايستگی است .دراگانيديس و مينتزاس )2006(1در مفهومی گسترده ،شايستگی را به عنوان
مجموعهای از دانش ،مهارت ،ارزشها ،گرايش ها ،رفتارها ،جريانات عادی و الگوهای تفکر تعريف کرده-
اند که افراد يا گروهها میتوانند به طور مؤثر يا موفقيتآميز ،برای حل مشکالت و روبروشدن با چالشها
و فرصتها آن ها را به کار گيرند( .)3اسپنسر و اسپنسر  ،)1993(2در بيان مفهوم شايستگی ،آن را به
دو دسته تقسيم کردهاند .دسته اول ،شايستگیهای مورد نياز ،که مهارتهای ضروری را برای حداقل
عملکرد در يک کار يا انجام يک وظيفه مشخص میسازد ،و دسته دوم ،شايستگیهای برتر است که بر
اساس آنها نتايج به دست آمده باالتر از ميانگين بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهد( .)4بيشتر
محققان همچون بوياتزيس ،)1982( 3هيوا و هيوا  )2009(4معتقدند که مؤلفههای دانش ،مهارت و
نگرش در شکلگيری شايستگیهای کارکنان سازمانها نقش بسزايی دارند .بنابراين انتخاب و آماده-
سازی نيروی انسانی در راستای دستيابی به چشم انداز سازمانی بسيار دشوار است .زمانی که برای
هريک از مشاغل سازمان مجموعهای از شايستگیها تعريف شود،کارکنان دقيقاً میدانند که بايد به چه
رفتارهايی ارزش بدهند و با انجام چه کارهايی به تحقق اهداف سازمانی کمک کنند .در برخی مشاغل
ارتباط کاری به گونهای است که فرد برای احراز آن شغل تنها به يک سری از ويژگیهای محدود نياز
دارد .در مشاغل ديگر ممکن است دانش و علم فرد اهميت زيادی داشته باشد و در برخی ديگر تجربه و
سوابق کاری و در تعدادی نيز ويژگیهای رفتاری و شخصيتی فرد مهمتر است .به هر حال برای انتخاب
مناسب يک (نيروی انسانی) کارشناس ،بايد معيارهايی را در اختيار داشت .اين معيارها میتوانند دارای
درجات اهميت متفاوتی باشند يا از نظر اهميت ،درجه يکسانی داشته باشند ( .)5توسعه علم در حوزه
شايستگیها از اين منظر در تمامی حوزهها مهم است که میتوان از آن به منظور انتخاب ،ارتقا ،آموزش
و بهبود عملکرد استفاده کرد.
بی شک صنعت بانکداری نيز از اين قاعده مستثنا نيست  .بانک دی با تمرکز بر دغدغه سود آوری در
سنوات اخير و با رويکرد تحليل عملکرد به بررسی شاخصهای عدم بهره وری و سودآوری خويش
پرداخته است .نتايج اين بررسی ها نشان می دهد که در کنار شاخصهای مالی يکی از حوزههای
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چالش برانگيز در تحليل وضع موجود بانک ،متمرکز بر سرمايه انسانی است .اين موضوع بانک دی را
برآن داشته است تا در راستای افزايش بهرهوری سرمايههای انسانی خود حرکت کرده و رفع تمامی
چالش های موجود و تدوين راهکار برای موفقيتهای آينده بانک را در گرو جذب ،توسعه ،حفظ و
نگهداشت منابع انسانی با کيفيت بداند  .از اين رو در سند استراتژی بانک در افق  ،1400حوزه سرمايه
انسانی به عنوان يکی از حوزه های مهم تمرکز در بانک ،مطرح شده است(.)6در همين راستا  ،مردانی و
تواليی( )1395در پژوهش خود به ضعف توان و عدم وجود کارشناسان متخصص(کارشناسانی با دانش
تشخيص و تعيين طرح های دارای توجيه فنی و اقتصادی) در بانکها به عنوان يکی از مهم ترين
مسائل و مشکالت بانکداری اسالمی و بانکداری بدون ربا در کشور اشاره کرده اند ( .)7بنابراين تزريق
اطالعات مالی با کيفيت از سوی کارشناسان (به موقع بودن ،مربوط و قابلفهم و قابل مقايسه بودن و
 )...رکن رکين پاسخگويی و تصميمگيریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بیبديل توسعه و رشد
اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است ( .)8بر پايه نکات ياد شده ،در شرايطی که رعايت نشدن
برخی معيارهای اخالقی موجب ايجاد فسادهای مالی در سطح ملی و بين المللی شده و نگرانی های
زيادی را در بخشهای دولتی و غير دولتی به وجود آورده است (،)9در نظام بانکی نيز با توجه به نقش
فزاينده بانک ها به عنوان مهم ترين نهاد مالی و اقتصادی در سازندگی کشور شناسايی و پرورش
کارشناسان توانمند میتواند سريع تر آنان را به سمت اهدافشان رهنمون سازد .در نتيجه پژوهش حاضر
بر آن است تا ضمن بررسی جامع پيشينه و ديدگاه محققانی که در حوزه شايستگی فعاليت داشتهاند،
به دنبال واکاوی شايستگیهای کارشناسان مالی در سيستم بانکی است تا بر اساس آن شايستگیهای
عمومی و تخصصی مورد نياز کارشناسان مالی به شيوه علمی شناسايی و مشخص شود و در فرايند
گزينش و آموزش اين گروه از کارشناسان مورد استفاده قرار گيرد.
سؤاالت پژوهش
شايستگی های مورد نياز کارشناسان مالی بانک دی از ديدگاه خبرگان کدامند؟
براساس شايستگیهای شناسايی شده ،چه طبقه بندی برای شايستگیهای کارشناسان بانک
دی میتوان ارايه کرد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم شناسی و تعاریف شایستگی
از نظر هيوا و هيوا ( )2009در خصوص آغاز بکارگيری رويکرد شايستگی ،شناسايی و تعاريف آن بين
صاحبنظران اتفاق نظر اندکی وجود دارد (.)10
اين واژه گاهی به خروجیهای عملکرد يک فرد شايسته اشاره دارد و گاهی نيز بيانگر ويژگیهايی
است که باعث رسيدن يک فرد به عملکرد برجسته می شود( .)11دراگانيديس و مينتزاس ()2006
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معتقدند رويکرد شايستگی در مديريت منابع انسانی رويکرد جديدی نيست .رومیهای قديم ،شکلی از
شايستگی را در تالش برای ارائه ويژگیهای يک «سرباز خوب رومی» به کار میبردند .معرفی
رويکردهای مبتنی بر شايستگی در محيط سازمان ،از حدود سال  1970شروع شده و از آن زمان به
بعد ،توسعه و کاربرد سريع داشته است ( .)10مفهوم شايستگی ابتدا توسط مک کللند )1973(1به
عنوان پيشبينیکننده موفقيت کارکنان در شغل معرفی شد .او شايستگی را به عنوان «محک
گزينش »2مطرح نمود و براين باور بود که شايستگی ،ابزاری است که میتوان توسط آن ،فرد ممتاز را از
افراد معمولی تشخيص داد .در سال  1982او به همراه همکاران خود در کتاب «شايستگی مدير»3
اولين تعريف از شايستگی را ارائه نمود« :ويژگیهای ريشهای فرد( 4انگيزه ،خصوصيات ،مهارت،
نقشهای اجتماعی و مجموعه دانش )5که فرد برای انجام وظيفه به کار میبرد» ( .)12تعريف انجمن
مديريت منابع انسانی ( )2016از شايستگی دربردارنده ويژگیهايی است که به عملکرد فرد کمک
مینمايد و شامل ويژگیها ،دانش ،مهارتها ،توانايیها و نيز برخی از خصوصيات ديگر مانند سطوحی از
انگيزه و صفات شخصيتی است (.)10
6
پرهيزگار ( )2010به نقل از موسسه نشنال پارک سرويس امپلويز  ،شايستگی را مجموعهای از
دانش ،مهارت و توانايیها در يک شغل خاص بيان می کند که به شخص اجازه میدهد در انجام وظايف
به موفقيت دست يابد .تعريف کنون و وايترسپور )2005 (7از شايستگی عبارت است از هر گونه دانش،
مهارت ،توانايی يا کيفيت شخصی که از طريق رفتار نشان داده شده و منجر به تعالی خدمتدهی
میشود ( .)13ريوايسد) 2014 ( 8در پژوهش خود از شايستگی به عنوان دانش ،مهارت ،توانايی و
قضاوت مورد نياز برای انجام اقدامات رشد يافته اخالقی تعريف کرده است .شايستگی صرفاً انجام
وظايف نيست بلکه اقدامات رفتاری مورد نياز کارکنان برای کاربرد دانش عميق و وسعت نظر خود،
ريسکپذيری و توان سازگاری با تغييرات محيطی به طور شايسته است(.)14
کووينهاون  )2003 (9با مقايسه تعاريف ارائه شده در زمينه شايستگی ،اين تعاريف را در پنج گروه
کلی جای داد (:)10
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شايستگی به عنوان توانايی عملکرد در سطحی مطلوب براساس يک استاندارد خاص .اين
تعريف به شايستگی به عنوان يک «برونداد» مینگرد.
شايستگی به عنوان توانايی انتخاب و استفاده از ويژگیهايی (دانش ،مهارتها و نگرش ها) که
برای عملکرد در سطح مطلوب مورد نياز است.
شايستگی به عنوان داشتن ويژگیهای خاص (دانش ،مهارت ،نگرش) که شايستگی به عنوان
يک «درونداد» تعريف میگردد.
شايستگی به عنوان توصيف محض آن چه که يک فرد میتواند انجام دهد .اين تعريف نيز
شايستگی را به عنوان يک «برونداد» در نظر میگيرد.
بيشتر تعاريف مفصل شايستگی ،شامل عناصر چهار گروه باال هستند .

چرخه حیات شایستگی

1

چرخه حيات شايستگی يکی از مفاهيم مطرح در حوزه شايستگی میباشد که شامل چهار مرحله
اساسی است و اين چرخه در جهت توسعه و افزايش مستمر شايستگیهای فردی و سازمانی در تکاپو
است .اين چهار مرحله اساسی عبارت است از:
 ترسيم شايستگی :2در جستجوی فراهم آوردن يک تصوير کلی از شايستگیهای مورد نيازسازمان برای تحقق اهداف آن است .اين تصوير کلی ،از طريق برنامه کسبوکار سازمانی ،
الزامات پروژهها ،نيازهای گروهی و نيازمندیهای شغلی مشخص می شود .همچنين سطح
مهارت و خبرگی مورد نياز برای هر نيمرخ شغلی نيز در اين مرحله تعريف می شود.
 تشخيص (شناخت)شايستگی :3شناخت يا تشخيص شايستگی به معنای نمونهای از وضعيتموجود شايستگیها و مهارتهايی است که کارکنان دارند .در اين مرحله ،تجزيه و تحليل
شکاف مهارتی به منظور مقايسه بين تعداد و سطح شايستگیهايی که کارکنان دارند با آنچه
بايد داشته باشند ،از فعاليتهای اساسی به شمار می رود.
 توسعه شايستگی :در اين مرحله با توجه به نتايج ،برنامهريزیهايی برای افزايش تعداد و سطحمهارت و شايستگی های مورد نياز کارکنان صورت میگيرد .تدوين راهبردهای آموزش و
توسعه منابع انسانی و فراهم کردن امکانات و منابع مورد نياز برای اجرای اين راهبردها در
اين مرحله نقش مهمی ايفا می کند.

3- Competency Life Cycle
2
- Competency Mapping
3
- Competency Diagnosis
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 نظارت بر شايستگی :مرحله نهايی ،شامل ارزيابی و نظارت بر شايستگی است که به بررسیمستمر روند توسعه شايستگی و اقدامات اصالحی يا تقويتی پرداخته می شود (.)15
طی بررسی انجام شده در رابطه با مرحله سوم چرخه حيات شايستگی ،در جدول  1برخی از
روشهای توسعه شايستگیها با بيان مزايا و معايب هر يک از روش ها بيان گرديده است (.)16
جدول  -1برخی از روش های توسعه شايستگی ها
روش توسعه

مزايا

معايب

کارراهه شغلی

ترويج مسئوليتپذيری فردی در امر
آموزش  /ارائه اطالعات مورد نياز توسعه

ايجاد توقع در کارکنان  /عدم امکان اجرا در
پستهای مديريتی

آموزش رسمی

انگيزش به دليل اخذ مدرک ،اثربخشی باال
برای تحقق اهداف شغلی ،توسعه دانش و
آگاهیها

خروج افراد از محل کار  /نگهداری افراد پس
از اتمام دوره  /مستلزم برنامه ريزی دقيق

چرخش شغلی

يادگيری در حين کار  /کسب دانش دست
اول  /امکان ارزيابی فرد در شرايط مختلف

ريسک ناشی از عدم اجرای وظايف مقرر

آموزش حين خدمت

يادگيری در حين کار  /هزينه پايين /
پيوند با مسائل کاری /دقت باال و توجه
عميق به مسائل

وابستگی به فرد هدايت کننده ،نگرش منفی
مديران

مربیگری

مؤثر برای ارتقای عملکرد شغلی  /دقت و
توجه بيشتر روی مسائل کاری

وابستگی به ويژگی های مربی  /عدم امکان
نظام مند کردن فرايند آن

منتورينگ

ايجاد رابطه صميمی با افراد /درگيرشدن
مديران ارشد در توسعه مديريت

مشکل منتورينگ زنان /پيش افتادن فرد از
منتور /تخصيص وقت مديران ارشد

يادگيری عملی

پوياترين روش پرورش مديران  /ايجاد
زمينه يادگيری از همديگر  /کمک به حل
مسائل سازمانی و توسعه فرايند يادگيری

مستلزم زمان و حوصله /مستلزم رهبران آگاه
به فرايند يادگيری عملی  /ممکن است در
گذر زمان ،پروژه ها ،تعهد و مسئوليت را رها
کنند .

سمينار و کارگاهها

استخری از استعدادها  /توسعه حمايت
بين فردی  /به کارگيری مناسب منابع /
انعطاف در زمان بندی  /توسعه مهارتهای
ارتباطی  /تبادل ايده

زمانبری زياد در تمرين کردن /نيازمند
مهارتهايی که مديران ندارند /مدل های
مشاورهای بی اثر همانند ارائه توصيه و پند

تحليل نقش سازمانی

ايجاد شفافيت در مسئوليتپذيری /
تقويت مذاکره  /کمک به مديران برای
هدايت افراط عملکردها /میتواند مشکالت
سيستمی را نمايان کند.

میتواند سخت ،رقابت زا و غير شخصی باشد
 /وابستگی را در مقابل استقالل افزايش می-
دهد  /زمان بر /در ايجاد الهام بخشی و توجه
به احساسات شخصی ،کم توجه است .

مشاوره

کمک به سازمان در جهت حساس شدن

نيازمند آموزش تخصصی  /امکان آسيب-
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به نيازهای فردی  /ارتقای کارمنديابی /
ايجاد پلی بين اهداف سازمانی و فردی /
کمک به سازگاری ميان کارکنان

پذيری افراد /ايجاد وابستگی  /تهديد حريم
شخصی  /مشخص نيست که چه زمانی نياز
به آن داريم  /زمان بر و هزينه بر.

گروه های پروژه ای

مهارتهای عملياتی کاربردی  /تجربيات
جديد  /بهبود نگرش "ما"  /ارتقای روابط
بينتيمی  /بهبود توانايی جنگندگی
سازمانی  /تمرکز وظيفهای باال.

تخريب تيمهای کاری عملياتی /کاهش راه-
حلهای قابل بهکارگيری  /توليد نتايج غير
الزام آور  /نتايج بايد به تصميمگيران القا
شود.

روابط با همتايان

ممکن است همه افراد به منتور دسترسی
نداشته باشند؛ اما نياز به همکار دارند /
تقاضاهای مرتبط با تعهدات کاری
کوچکتر که میتواند مزيت داشته باشد.

همکاران بايد در دسترس و يکدل باشند /
همکاران نيازمند دانش سازمانی خوب و
مهارتهای وظيفهای مناسب میباشند.

ابعاد شایستگی
دانش ،مهارت ،توانايی و نگرش ،به عنوان چهار بعد اصلی شايستگی مطرح شده اند .توسعه دانش و
معلومات نظری به طور معمول ،از راه تحصيل در دانشگاه حاصل میشود .توسعه دانش و معلومات
زيربنای توسعه مهارتها و نگرش محسوب می شود و به تنهايی در توسعه شايستگیها تأثير ندارند.
مهارت توانايی استفاده از علم در عمل است .مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محيط واقعی به دست
میآيد و توسعه میيابد .توسعه مهارت ،موجب بهبود کيفيت عملکرد میشود .بدون توسعه مهارت در
بسياری از موارد ،معلومات چندان مؤثر نخواهد بود .توانايی خصلت با ثبات و وسيع است که به شخص
برای دستيابی به هدف و عملکرد مطلوب در مشاغل فيزيکی و فکری کمک می کند .در واقع توانايی و
مهارت شبيه به هم هستند و تفاوت آنها اين است که مهارت ،ظرفيتی خاص برای انجام کارهای
فيزيکی است اما توانايی ظرفيت انجام کارهای فکری را مشخص میکند .نگرش تصوير ذهنی انسان از
دنيا و پيرامون آن است .تصوير ذهنی انسان ،چهارچوبی است که ميدان انديشه و عمل وی را تبيين
میکند و شکل میدهد .درک انسان از پديدههای پيرامون خود و تصميمگيری وی برای عمل ،بر اساس
تصوير ذهنی وی است( .)17اسپنسر و اسپنسر ،شايستگی را خصيصه بنيادی يک شخص میدانند که
با عملکرد عالی يا مؤثر وی رابطه علّی دارد .آنها نيز معتقدند که شايستگی شامل جنبههای زير است:
 انگيزه :1محرک درونی و اشتياق برای انجام کار؛ ويژگی :2خصوصيات شخصيتی و نحوه واکنش به شرايط و افراد؛ ( خود انگاره )خود مفهومی :3ارزشها ،برداشت از خود يا نگرشهای يک شخص؛1

. Motive
. Trait
3
. Self - Concept
2
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 مهارت :1توانايی انجام يک وظيفه معين فيزيکی يا ذهنی؛ دانش :2معلومات شغلی ،اطالعات وتخصص مرتبط با شغل.نوع يا سطح يک شايستگی در طرحريزی منابع انسانی کاربرد دارد .همانگونه که در شکل 1ترسيم
شده شايستگی های دانش و مهارت ،قابل مشاهده و نسبتاً در سطح و شايستگیهای خودپنداره،
خصيصهها يا ويژگیها و انگيزه عميق و پنهانتر بوده و محور شخصيت هستند (.)18
همانگونه که توسط اسپنسر و اسپنسر در شکل  1توضيح داده شده است ،شايستگیهای دانشی و
مهارتی تمايل به آشکار بودن بيشتر دارند که با بخش آشکار کوه يخ مشابهند  .اين شايستگیها آسانتر
بهبود میيابند و میتوانند با هزينه مؤثر از طريق آموزش محقق شوند .در مقابل خصلتها و انگيزهها
پنهان بوده و در واقع ،زير خط آب در کوه يخ و به عنوان داخلیترين قسمت قرار دارند .اين
شايستگیها به هسته شخصيت هر فرد نزديکتر بوده و اصالح و بهبود آنها به سختی خواهد بود
(.)10

شکل  -1الگوی کوه يخ شايستگیهای هستهای و سطحی 3اسپنسر و اسپنسر()18()1993
پیشینه پژوهش
با مطالعه بر پيشينه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع شايستگی  ،در جدول  2زير
خالصه نتايج تعدادی از پژوهشهای مرتبط در خارج و داخل کشور آورده شده است:
جدول  -2خالصه ای از برخی پژوهش های انجام شده بر روی شايستگی در حيطه های مختلف
رديف

سال

نام نويسنده

خالصه پژوهش
1

. Skill
. Knowledge
3
- Central & Surface
2
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1

2020

محد علی1و همکاران
()19

در نتايج پژوهش در رابطه با الگوی شايستگی حسابرسان در بانکهای
اسالمی به مؤلفههای دانش ،مهارتهای فنی /هستهای ،اخالق و رفتار
حرفهای اشاره کرده اند.

2

2019

سيداحمدحسينی و
همکاران()20

الگوی شايستگی برای مديران بانک قرضالحسنه رسالت " با رويکرد
بانکداری اجتماعی" مشتمل بر حوزه خصوصيات فردی (خصوصيات ذاتی
فردی ،ارتباطات بين فردی) ،حوزه مديريت (مديريت ارتباط با مشتريان،
مديريت صحيح شعبه) ،حوزه بانکداری اجتماعی (تدارک خدمات بانکداری
گروهی در محل مشتريان ،ترويج فرهنگ قرضالحسنه ،تدارک خدمات
بانکداری مدرن) و حوزه مهارت و دانش (دانش تخصصی موضوعات حوزه
بانکداری و دانش مسائل مذهبی قرض الحسنه) است.

3

2017

گرينهام)21(2

شايستگیهای کليدی برای بانکداران را در قالب شايستگی اصلی (راهبری
نظام اخالقی ،امور شعب و مديريت ريسک در مؤسسات مالی) و شايستگی-
های فرعی (مديريت امور مالی ،مديريت دارايیها ،استراتژی و نوآوری برای
خدمات مالی خرد)تبيين کرده است.

4

2016

شرکوا)22(3

مدل شايستگی اين پژوهش مبتنی بر سه محور دانش حرفهای  ،مهارت-
های کاربستن و بلوغ اجتماعی است.

5

2014

برايتز و
ويلدسمن)23(4

6

2009

کوچران 5و
همکاران()24

يک مدل جهانی شايستگی برای بانکها را بدين شرح طراحی کردهاند:
الف) شايستگیهای مرتبط با دانش تخصصی :شايستگیهای اقتصاد ملی،
مالی و ماليه عمومی ،نوشتن گزارش و تحقيقات اقتصادی ،تحليل بازار و
فرصتهای بازار ،مديريت ريسک ،حسابداری ،مديريت منابع و مصارف،
حقوق بانکی ،تحليل صنعت بانکی ،مديريت ارز و ماليه بين الملل .ب)
شايستگیهای مرتبط با توانمندسازیها :مديريت بر خود و تعامالت بين
فردی و کار تيمی .ج) شايستگیهای اخالقی :مشتمل بر اخالقيات و ارزش
ها .د) شايستگیهای مرتبط با رهبری و مديريت :مشتمل بر شايستگی
های مديريت بر ديگران.
درپژوهشی به توسعه شايستگی در دانشگاه ايالت اوهايو پرداختند .چهارده
مورد از شايستگیهای محوری شناسايی شده اين پژوهش عبارت است از:
ارتباطات ،يادگيری مستمر ،عرضهی خدمات به مشتری ،تنوع،
انعطافپذيری و تغيير ،روابط بين فردی ،دانش توسعه ،تخصصگرايی،

1

- Mohd Ali
- Grenham
3- Skorkova
4 - Brits & Veldsman
5 - Cochran
2
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مديريت منابع ،کار گروهی و رهبری ،کاربرد فناوری و سازگاری با آن ،تفکر
و حل مسئله ،درک و فهم ديگران و خودفرمانی.

7

2008

يانگ)25(1

دوازده شايستگی مورد استفاده صنعت بانکداری ،در فرايند مصاحبه برای
انتصاب يا ارتقاء داوطلبان به مشاغل مديريت را عبارت از خلق چشم انداز،
شم کسبوکار و کارآفرينی ،شنود مؤثر ،تفکر يا اقدام استراتژيک ،اعتماد
سازی ،نفوذ بر افراد ،مديريت تغيير ،توسعه ديگران ،تسهيم دانش ،قضاوت
و تصميمگيری ،جذب و مشتریگرايی ،انعطاف پذيری و سازگاری میداند.

8

2005

گروه آموزشی بانک
ست)26(2

شايستگی های مديران بانکی را به صورت شايستگیهای تعاملی ،فردی،
شغلی عمومی ،شغلی تخصصی و ارزشهای سازمانی طبقه بندی نموده
است.

9

1399

محمدی و
همکاران()27

معيارهای شايستگی مديران ستادی آموزش و پرورش مشتمل بر شش
مقوله اصلی يعنی ارزشها و نگرشها ،مهارتها و توانمندیهای مديريتی،
ويژگیهای شخصيتی ،دانش و مهارت شخصی ،دانش و مهارت سازمانی،
نظارت و کنترل و نهايتاً در دو بعد تخصصی و عمومی طبقه بندی گرديده
است.

10

1399

پيری و همکاران()28

الگوی شايستگی مديران آموزش بر اساس آموزههای قرآن کريم دارای
چهار بعد ارزشی ،نگرشی ،منشی و تخصصی است.

11

1399

ابراهيمی و همکاران
()29

مؤلفههای الگوی شايستگی مديران آموزش و پرورش عبارتند از شايستگی
های دانشی ،حرفه ای ،شخصيتی ،اجرايی ،رهبری و هدايت ،ارتباطی و
ادراکی است.

12

1398

اولی و همکاران()30

شايستگی معلمان شيمی در حوزه دانش و مهارت شامل شش بعد
مديريتی ،فناوری –پژوهش ،دانش موضوعی ،فرهنگی ،تدريس حرفه ای و
دانش تربيتی و در حوزه نگرش و صفات رفتاری ،شامل سه بعد فردی،
رفتاری – اجتماعی و حرفه ای است.

13

1398

رستمی و
همکاران()31

در تدوين الگوی شايستگی مديران حسابرسی داخلی به منظور دستيابی به
سطح مطلوب اثربخشی به مجموعهای از شايستگیهای فردی ،فنی،
مديريتی و محيطی نياز است.

14

1397

سفيدگران و
همکاران()32

15

1396

کرمی و همکاران()33

چارچوب نهايی شايستگی مديران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر
شايستگی را در چهار بعد؛ فردی ،ميان فردی ،حرفه ای و مديريتی ارائه
کرده اند.
طراحی الگوی شايستگی مدرسان صنعت خودرو سازی را در قالب پنج
حيطهی بنيانهای حرفهای ،برنامه ريزی و آمادهسازی ،روشها و راهبرد-
1 - Yang
2
- BANKSETA
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های آموزشی ،هدايت آموزش و نظارت و ارزيابی مداوم سازماندهی کردند.
16

1395

عاشقی و
قهرمانی()34

در تدوين برنامه توسعه حرفهای مديران و کارکنان شعب حوزه بانکی و
پولی چارچوبی با ابعاد  -1فردی و  -2سازمانی و حوزههای  -1شخصيتی،
 -2نگرشی -3 ،دانشی و -4مهارتی طراحی کردهاند.

17

1394

عبدالهی و همکاران
())35

در پژوهشی به مطالعه شايستگیهای مديران آموزش و توسعه منابع انسانی
پرداختند .شايستگیهای شناسايی شده در  10موضوع بدين شرح طبقه
بندی گرديد .الف :شايستگیهای مشترک عمومی شامل :ويژگیهای
شخصيتی و اخالقی ،شايستگی ادراکی ،تعالی طلبی ،شايستگی بين فردی
میباشد .ب :شايستگیهای ويژه شامل :شايستگیهای فنی و شغلی،
شايستگیهای سازمانی که دارای زير شايستگیهايی نظير :شايستگی
کسبوکار ،رهبری ،مديريت عملکرد ،تفکر استراتژيک ،تصميمگيری می-
باشد.

18

1391

رحيم نيا ،
هوشيار()15

مدل شايستگی مديران در سيستم بانکی شامل چهار حوزه کلی میباشد
که عبارتند از :حوزه فنی ،حوزه محيطی ،حوزه مديريتی و حوزه فردی.

19

1386

لبادی()36

در شناسايی مؤلفههای صالحيت (شايستگی) مديران آموزش عالی به  12مؤلفه
صالحيتهای شخصيتی ،صالحيتهای حرفهای ،مديريت در آموزش عالی،
صالحيتهای آموزشی – پژوهشی ،صالحيتهای اقتصاد دانش ،بازاريابی،
کارآفرينی ،صالحيتهای سياستگذاری و برنامه ريزی ،صالحيتهای فرهنگی،
صالحيتهای ارتباطی (گفتاری – نوشتاری) ،صالحيتهای مديريت خدمات
دانشگاهی ،صالحيتهای فناوری اطالعات و ارتباطات  ،I CTصالحيتهای مشاوره
و صالحيتهای سياسی اشاره کرده اند.

روش پژوهش
در انجام پژوهش حاضر از روش داده بنياد (نظريه برخواسته از دادهها)1و از طرح سازندهگرايی
چارمز2بهره برداری گرديده است .طرح سازندهگرايی گراندد تئوری چارمز از ويژگیهای پارادايم
اشتراس و کوربين 3همچون کدگذاری باز و محوری و همچنين ويژگیهای طرح نوظهور گليسر
4همچون حساسيت نظری و مقايسه مداوم استفاده می کند .برای انجام تحقيق از روش نمونه گيری
هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شده است .در تدوين شايستگی کارشناسان مالی با اين هدف که
اطالعات و شايستگی از خبرگان به دست آيد ،مديران ادارات حسابداری کل ،خزانه و اوراق بهادار ،امور

1

- Grounded Theory
- Charmaz
3
- Strauss & Corbin
4
- Glaser
2
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کارکنان ،رفاه کارکنان و کارشناسان مالی شاغل در ستاد تخصصی (معاونت مالی) و صف (رؤسای
شعب) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
بررسی و واکاوی پيشينه و ادبيات پژوهش و همچنين سرفصل دروس علوم بانکی نشان میدهد
که با توجه به تحوالتی که در حوزه بانکداری نوين در سطح جهانی صورت گرفته است ،شايستگیهای
کارشناسان مالی بانک ها مورد توجه محققان قرار نگرفته و در اين زمينه منابع محدود است .بنابر اين
بر اساس سواالت طرح شدهی پژوهش شناسايی شايستگیها از ديدگاه متخصصان وکارشناسان مالی در
دستور کار پژوهشگر قرار گرفت .به اين منظور ابزار مصاحبه (مصاحبه نيمه ساختار يافته)برای شناسايی
شايستگیهای کارشناسان مالی انتخاب گرديد.
مصاحبه «نيمه ساختار يافته» مصاحبهای است که در آن ،سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص
می شود و از تمام پاسخدهندگان ،پرسشهای مشابه پرسيده می شود؛ اما آنها آزاداند که پاسخ
خود را به هر طريقی که میخواهند پاسخ دهند( .)37در اين پژوهش با راهنمايی اساتيد  15سوال
جهت انجام مصاحبه طراحی گرديد .بر اساس مصاحبهها ابعاد مسئله مورد کاوش قرار گرفت .زمان
انجام مصاحبه بين  30تا  60دقيقه بود .مصاحبه با نمونه مورد نظر تا جايی ادامه يافت تا پس از
 30مصاحبه ،کدها و اطالعات جديدی ارائه نشد و به عبارتی مصاحبهها به حد اشباع نظری
اطالعاتی رسيد.
برای حصول اطمينان از روايی محتوايی بخش کيفی پژوهش و به منظور اطمينان خاطر از
دقيق بودن يافته ها از ديدگاه پژوهشگر از نظرات ارزشمند اساتيد آشنا با اين حوزه و خبرگان
دانشگاهی که در اين حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنين به طور همزمان از
مشارکتکنندگان در تحليل و تفسير داده ها کمک گرفته شد .همچنين برای محاسبه پايايی از
روش پايايی بين دو کدگذار استفاده شد .در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دوکدگذار ،از
يکی از اساتيد مديريت آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانويه در
پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه اين همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را
کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پايايی تحليل به کار میرود را
محاسبه کرد که پايايی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات  75.1درصد بدست آمد که
بيانگر پايايی مناسب بود .به منظور تجزيه و تحليل دادههای حاصل از مصاحبهها از روش تحليل
مضمون استفاده شد  .تحليل مضمون روشی برای شناخت و سازماندهی الگوهای موجود در يک
محتوا و معانی موجود در داده های کيفی میباشد .به عبارت ديگر ،روش تحليل مضمون فرايندی
برای تحليل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی وتفصيلی تبديل
میکند.
یافتههای پژوهش
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جهت تحليل دادههای کيفی (متون مصاحبه) از تحليل مضمون استفاده شد ،به اين ترتيب که
دادههای کيفی توسط پژوهشگر بارها مرور گرديد .پس از تسلط به داده های کيفی ،محقق آنها را
سازماندهی نموده و به کدگذاری متون سازماندهی شده مصاحبه ها پرداخت .در نتيجه79کد در
راستای شايستگی ها شناسايی شد .سپس محقق کدهای مشابه را در يک طبقه قرار داد و برای هر
طبقه عنوانی که ن مايانگر کل کدهای همان طبقه باشد ،انتخاب نمود .در نهايت ،با توجه به ميزان
فراوانی شاخصهای شناسايی شده شايستگیهای کارشناسان شناسايی گرديد.
طی فرايند مصاحبه ،خبرگان به شايستگیهای بسياری اشاره کردند که اهم گزارههای کالمی
موجود در پاسخ هر يک از مصاحبه شوندگان به اين سؤاالت توسط پژوهشگر تحليل گرديد .يافتهها
نشان داد که ابعاد و مؤلفههای شايستگیهای کارشناسان مالی ،شامل 79شايستگی فرعی میباشد .به
طور کلی ،با توجه به يافتههای مورد نظر ،میتوان گفت عامل«حسن ارتباط ،تعامل و شبکه سازی در
اشکال کتبی ،شفاهی و مجازی»با فراوانی ( )f = 20و عوامل (تفکر قبل از اقدام و عمل ،چند مهارتی
بودن ،بانکداری الکترونيکی ،نيتخوانی ،مصمم و قاطع ،مناعت طبع ،عادل بودن ،مربیگری  ،آموزش
کارکنان ،دانش جهانی در امور مالی ،آشنايی با شيوههای جديد مديريت مالی جهانی) هر کدام با
فراوانی ( )f =1به ترتيب پرتکرارترين وکمتکرار ترين شايستگیهای فرعی کارشناسان مالی هستند.
جدول  -3کد گذاری اوليه يک نمونه از مصاحبهها
کدگذاری باز
شايستگی در گزارشگری صحيح ،گزارشهای درون
سازمانی و برون سازمانی.
تحليل اين گزارش ها است که به مديريت کمک میکند تا
بتواند تصميم درست بگيرد مثالً دراين گزارشها و در
قسمت کاهش بهای تمام شده پول بانک دی با ساير بانک
ها مقايسه شود و راهکار داده شود.
بخشی از راهحلها به سمت نرخها ،بخشی وصول مطالبات
 ،و بخشی هم به کاهش هزينههای عمومی و صرفه جويی
کردن اشاره میشود تا بهای تمام شده پول پايين آيد،
راهکار ديگر مولد کردن شرکتها است و اينکه بتوانيم روی
مانده بدهی که به شرکتها داديم در غالب توافقنامه و
تفاهمنامه سود بگيريم و موظفشان کنيم که مانده بدهی
شان را کم کنند.
از کار تيمی قطعاً نتيجه بهتری حاصل میشود مثالً در
بحث وصول مطالبات يک کارشناس مالی فقط دانش مالی

کدگذاری محوری
تهيه گزارش (گزارش درون سازمانی،گزارش برون سازمانی)

تحليل ،تعامل با مديران ،بهای تمام شده پول ،مقايسه با
ساير بانکها ،ارائه راهکار و پيشنهاد

تحليل شاخصها و نسبتهای مالی بانک ،تحليل و تشخيص
سياستهای مالی بانک در برابر شرکتها

کار تيمی
تعامل خوب و سريع
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دارد وليکن زمانی که از يک فرد (کارشناس حقوقی) در
وصول مطالبات ،يک نفر از کارشناسان اعتباری ،يک نفر از
کارشناسان امور شعب دعوت به عمل می آيد .ترکيب اين
دانشها و تخصصها به تصميم مناسب کمک می کند و
موجب تعامل بهتر میگردد و کاغذ بازی رو حذف می کند

جدول  -4نمونهای از شايستگیهای استخراج شده از مصاحبهها
نمونه گزارههای کالمی مصاحبه شوندگان

شايستگی
استخراج
شده

کارشناس مالی از لحاظ رفتاری و اخالقی میبايست رفتار حرفهای
داشته باشد .بايد اخالق مدار باشد يکی از مصداقهای آن وقت شناسی
است کارشناس سر موقع بيايد دلسوز سازمان خود باشد و به عبارت
دقيق تر هر کارمندی در هر جايگاهی اگر حرفهای گری را بداند باعث
ارتقا خويش در سازمان می شود.
يکی از شايستگیهای رفتاری – اخالقی کارشناسان مالی انضباط و وقت
شناسی ايشان است.
يکی از ويژگیهای برجسته کارشناسان مالی وقت شناسی و مديريت
زمان است.
وقت شناسی در ارائه گزارشها و در اختيار قراردادن اطالعات به موقع
به مراجع ذی صالح بسيار حائز اهميت است.
يکی از مؤلفههای حائز اهميت در بخش مديريت بر امور محول شده به
يک کارشناس تسلط بر زمان ،مديريت آن و ارزش نهادن به وقت است.

وقت
شناسی

کد مصاحبه شوندگان

م  ،02م ، 05م  ،10م
 ،18م29

جدول  -5کد گذاری گزينشی شايستگی های کارشناسان مالی بر حسب فراوانی
شایستگی

فراوانی

شایستگی

فراوانی

حسن ارتباط ،تعامل و شبکه سازی در اشکال
کتبی ،شفاهی و مجازی

20

دفاع از منافع سازمان و برند آن

7

مهارت در به کارگيری سيستمهای مورد
استفاده در حوزه مالی بانک

16

قابليتهای فناورانه در ارتقا جايگاه رقابتی
سازمان

7

به کارگيری استانداردهای حسابداری

15

رجحان و برتری علمی در فعاليتهای

7
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مشترک گروههای کارشناسی
قوانين و مقررات پولی و بانکی

15

تسلط به نرم افزارهای عمومی کامپيوتر
(ICDL

7

داشتن تجارب کافی در زمينه فعاليت

14

پيگيری منظم امور محوله

6

داشتن تحصيالت عالی آکادميک مرتبط

13

دانش به روز در حوزه مالی

6

کفايت سرمايه

13

صبر و شکيبايی

6

تحليل سود و زيان

13

نظم و انضباط کاری

5

تحليل کيفيت دارايیها

13

ابزارهای نوين مالی

5

دقت و سرعت عمل

13

حفاظت از اسناد و اطالعات بانک

5

ارائه پيشنهادات جهت پيشبرد اهداف بانک

10

تحليل نقدينگی

5

پيشنهاد برنامههای جديد برای توسعه بانک

10

پيش بينی بودجه

5

پيشنهاد اصالحات در روندهای ناموفق بانک

10

تعهد به يادگيری و توسعه دانش سازمانی
ودانش حرفه ای

5

گزارش نارضايتیهای مشتريان و پيشنهاد
اصالح رويهها

10

خود -يادگيری

5

مشارکتجويی

10

توانايی مستند کردن آموختهها

5

امين بودن

10

فن بيان

5

ارائه آمار

10

رازداری

5

مسلط بودن به رويدادهای مالی در بانک

10

مديريت زمان و وقت شناسی

5

حفظ ارزش ها و هنجارهای سازمانی

9

برنامه ريزی

5

رعايت خط قرمزهای سازمانی

9

مذاکره با مديران باالدست

5

گزارش نويسی مالی

9

با انگيزه بودن

4

تعهد سازمانی

9

صداقت

4

خالقيت و اقدامات نوآورانه

9

زبان انگليسی

4

ريسکپذيری سنجيده

9

انعطاف پذيری

4

مسئوليت پذيری

9

مشتری مداری

3

اخالق مداری و پايبندی به سالمت و بهداشت
حرفهای

8

روحيه کاوش و حل مسأله

3

سالمت مالی و دوری از فساد و تبانی با افراد
خالفکار بانکی

8

موجه و مورد تأييد

2

ثبات هيجان

8

آشنايی با زبان بدن

2

تجزيه و تحليل صورتهای مالی

8

تفکر قبل از اقدام و عمل

1

وجدان کاری

8

چند مهارتی بودن

1

آراستگی ظاهری

8

بانکداری الکترونيکی

1

توانايی باال در انجام امور بانکی و مالی

7

نيت خوانی

1
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پاسخ دادن سريع به واحدهای درونی و مراجع
بيرونی

7

مصمم و قاطع

1

همت و سختکوشی

7

مناعت طبع

1

اعتماد به نفس

7

عادل بودن

1

شفافيت مالی

7

مربیگری

1

آشنايی باشيوه های مدرن انجام امور مالی

7

آموزش کارکنان

1

تهيه گزارشها و خبر نامه ها

7

دانش جهانی در امور مالی

1

تهيه گزارشها ازفعاليتهای رقبا

7

آشنايی با شيوههای جديد مديريت مالی
جهانی

1

شرکت در دورههای آموزشی

7

با توجه به نتايج جدول  ،5ميزان فراوانی در شايستگی شناسايی شده و پيشينه پژوهش ،شايستگیهای
زير به عنوان شايستگیهای کارشناسان مالی در بانک دی در چهار سطح شناسايی شدند.
 سطح اول شامل دو حوزه  :عمومی و تخصصی است. سطح دوم شامل چهار بعد  :بعد فردی ،بعد ميان فردی ،بعد فنی و کليدی شغل و بعد دانشپايه ای و عمومی شغل است.
 سطح سوم شامل12مؤلفه ويژگیهای شخصيتی ،ويژگیهای اخالقی ،ارتباطی و کارکردتيمی ،دانش عمومی و ضروری کارشناس ،تعهد و رازداری سازمانی ،توانايی يادگيری مداوم،
مديريت عمليات مالی ،دانش تخصصی و اعتبار حرفهای ،مشاوره به مديران ،پاسخگويی و
گزارشدهی ،شناخت استاندارد و آييننامههای حسابداری ،و مهارتهای تحليلی.
 -سطح چهارم نيز شامل 79کد باز يا شاخص که جزئيات آن در جدول 6قابل مشاهده میباشد.

جدول  -6کدگذاری گزينشی مؤلفهها و ابعاد شايستگیهای شناسايی شده کارشناسان مالی در دو
بعد عمومی و تخصصی
بعد

مؤلفههای اصلی

عمومی
بعد فردی

مؤلفههای فرعی

شایستگیهای شناسایی شده

ويژگی های شخصيتی

مديريت زمان و وقت شناسی ،ثبات هيجان،
با انگيزه بودن ،آراستگی ظاهری ،صبر و
شکيبايی، ،نظم و انضباط کاری ،روحيه کاوش
و حل مسأله،دقت و سرعت عمل،اعتماد به
نفس،همت و سختکوشی ،انعطاف پذيری،
مصمم و قاطع ،خالقيت و اقدامات نوآورانه،
مشتری مداری.
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ويژگی های اخالقی

بعد ميان فردی

بعد دانش پايهای و
عمومی شغل

تخصصی
فنی و کليدی
شغل
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مناعت طبع ،عادل بودن ،اخالقمداری و
پايبندی به سالمت و بهداشت حرفهای،
سالمت مالی و دوری از فساد و تبانی با افراد
خالفکار بانکی ،وجدان کاری ،پيگيری منظم
امور محوله ،صداقت ،امين بودن ،موجه و
مورد تأييد ،نيتخوانی ،شفافيت مالی.

ارتباطی و کارکرد تيمی

آشنايی با زبان بدن ،فن بيان ،حسن ارتباط،
تعامل و شبکهسازی در اشکال کتبی ،شفاهی
و مجازی ،مذاکره با مديران باالدست ،داشتن
تجارب کافی در زمينه فعاليت  ،مشارکت-
جويی ،و رجحان و برتری علمی در فعاليت-
های مشترک گروههای کارشناسی.

دانش عمومی و ضروری
کارشناس

داشتن تحصيالت عالی آکادميک مرتبط،
تسلط به نرمافزارهای عمومی کامپيوتر
(.)ICDL

تعهد و راز داری سازمانی

حفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی ،رعايت
خطقرمزهای سازمانی ،رازداری ،تعهد
سازمانی ،دفاع از منافع سازمان و برند آن،
حفاظت از اسناد و اطالعات بانک.

توانايی يادگيری مداوم

مربیگری ،آموزش کارکنان ،تعهد به يادگيری
و توسعه دانش سازمانی ودانش حرفهای،
توانايی مستند کردن آموختهها ،خود-
يادگيری ،شرکت در دورههای آموزشی.

مديريت عمليات مالی

تفکر قبل از اقدام و عمل ،برنامه ريزی،
توانايی باال در انجام امور بانکی و مالی،
آشنايی با شيوههای مدرن انجام امور مالی،
دانش جهانی در امور مالی ،آشنايی با شيوه-
های جديد مديريت مالی جهانی.

دانش تخصصی و اعتبار
حرفهای

مهارت در به کارگيری سيستمهای مورد
استفاده در حوزه مالی بانک ،دانش به روز در
حوزه مالی ،ابزارهای نوين مالی ،قابليتهای
فناورانه در ارتقا جايگاه رقابتی سازمان ،زبان
انگليسی ،چند مهارتی بودن ،بانکداری
الکترونيکی.

مشاوره به مديران

ارائه پيشنهادات جهت پيشبرد اهداف بانک،
مسلط بودن به رويدادهای مالی در بانک،
تهيه گزارشها و خبرنامهها ،پيشنهاد برنامه-
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های جديد برای توسعه بانک ،تهيه گزارشها
ازفعاليتهای رقبا ،پيشنهاد اصالحات در
روندهای ناموفق بانک ،گزارش نارضايتیهای
مشتريان و پيشنهاد اصالح رويهها.

پاسخگويی و گزارشدهی

مسئوليتپذيری ،گزارشنويسی مالی ،پاسخ-
دادن سريع به واحدهای درونی و مراجع
بيرونی ،ارئه آمار.

شناخت استاندارد و آيين-
نامه های حسابداری

به کارگيری استانداردهای حسابداری ،قوانين
و مقررات پولی و بانکی.

مهارت های تحليلی

تجزيه و تحليل صورتهای مالی ،پيش بينی
بودجه ،کفايت سرمايه ،تحليل سود و زيان،
تحليل نقدينگی ،تحليل کيفيت دارايیها،
ريسک پذيری سنجيده.

بحث و نتیجهگیری
با تحليل نتايج جدول شماره  ،6شايستگیهای شناسايی شده کارشناسان مالی ،شامل مؤلفهها و ابعاد
ذيل است:
الف – شایستگیهای عمومی
يکی از حوزههای تعيين کننده موفقيت شغلی کارشناسان مالی ،شايستگیهای عمومی میباشد .اين
حوزه از سه بعد اصلی تشکيل شده است :بعد فردی ،ميان فردی و دانش پايهای و عمومی شغل.
بعد فردی :ويژگیهای فردی در عملکرد موفقيتآميز فرد و دستيابی به نتايج سازمانی نقش مهمی
داشته و در برگيرنده دانش ،مهارت و خصوصياتی است که بايد در فرد وجود داشته باشد.
اين بعد شامل مؤلفههای فرعی شخصيتی و اخالقی است .شاخصهای مربوط به اين مولفههای فرعی
شامل مديريت زمان و وقت شناسی ،ثبات هيجان ،با انگيزه بودن ،آراستگی ظاهری ،صبر و شکيبايی،
نظم و انضباطکاری ،روحيه کاوش و حلمسأله ،دقت و سرعت عمل ،اعتماد به نفس ،همت و
سختکوشی ،انعطاف پذيری ،مصمم و قاطع ،خالقيت و اقدامات نوآورانه ،مشتریمداری ،مناعت طبع،
عادل بودن ،اخالقمداری و پايبندی به سالمت و بهداشت حرفه ای ،وجدانکاری ،پيگيری منظم امور
محوله ،صداقت ،رازداری ،امين بودن ،موجه و مورد تأييد ،نيت خوانی ،سالمت مالی ،دوری از فساد و
تبانی با افراد خالفکار بانکی ،شفافيت مالی.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات سيد احمد حسينی و همکاران ( ،)2019گروه
آموزشی بانک ست ( ،) 2005محمدی و همکاران ( ،)1399ابراهيمی و همکاران ( ،) 1399اولی و
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همکاران ( ،)1398رستمی و همکاران ( ،)1398سفيدگران و همکاران ( ،)1397عبدالهی (،)1394
عاشقی و قهرمانی ( ،)1395رحيمنيا و هوشيار ( )1391و لبادی ( )1386همخوانی داشته و تأييد
کننده نتايج بدست آمده در اين پژوهش می باشد.
بعد میان فردی:
بانکها به کارشناسانی نياز دارند که با بدنه سازمان روابط مناسبی داشته باشند .اين بعد شامل دو
مقوله ارتباطی و کارکرد تيمی است.
اين بعد شامل مؤلفههای فرعی آشنايی با زبان بدن ،فن بيان ،حسن ارتباط ،تعامل و شبکه سازی در
اشکال کتبی ،شفاهی و مجازی ارتباط ،مذاکره با مديران باالدست ،داشتن تجارب کافی در زمينه
فعاليت ،مشارکتجويی ،و رجحان و برتری علمی در فعاليتهای مشترک گروههای کارشناسياست.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات سيد احمد حسينی و همکاران ( ،)2019برايتز و
ويلدسمن ( ،)2014کوچران و همکاران ( ،)2009يانگ ( ،)2008گروه آموزشی بانک ست (،) 2005
ابراهيمی و همکاران ( ،)1399سفيدگران و همکاران ( ،)1397عبدالهی و همکاران ( ،)1394رحيمنيا و
هوشيار ( )1391و لبادی ( )1386هم خوانی داشته و تأييد کننده نتايج بدست آمده در اين پژوهش
می باشد.
بعد دانش پایه ای و عمومی شغل:
به سوابق آکادميک ،شناخت ارزشها و حفظ اطالعات سازمان متبوع و به روزرسانی دانشی کارشناس
مالی ،اشاره دارد .اين بعد به سه مقوله دانش عمومی و ضروری کارشناس ،تعهد و راز داری سازمانی و
توانايی يادگيری مداوم اشاره دارد.
بعد دانش پايهای و عمومی شغل شامل مؤلفههای فرعی داشتن تحصيالت عالی آکادميک مرتبط،
تسلط به نرم افزارهای عمومی کامپيوتر ( ،)I CDLحفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی،رعايت خط
قرمزهای سازمانی ،دفاع از سازمان ،تعهد سازمانی ،دفاع از منافع سازمان و برند آن ،حفاظت از اسناد و
اطالعات بانک ،مربیگری ،آموزش کارکنان ،تعهد به يادگيری و توسعه دانش سازمانی ودانش حرفهای،
توانايی مستند کردن آموختهها ،خود -يادگيری ،شرکت در دورههای آموزشی است.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات برايتز و ويلدسمن ( ،)2014کوچران و همکاران
( ،)2009گروه آموزشی بانک ست ( ،) 2005پيری و همکاران ( ،)1399محمدی و همکاران ()1399
همخوانی داشته و تأييد کننده نتايج بدست آمده در اين پژوهش می باشد.
ب) شایستگی های تخصصی
بعد فنی و کلیدی شغل
اين بعد مشتمل بر خصيصه بنيادی فنی و بسيارحائز اهميت يک کارشناس مالی است که با عملکرد
عالی يا مؤثر وی در رابطه است .اين بعد شامل شش مقوله مديريت عمليات مالی ،دانش تخصصی و
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اعتبار حرفه ای ،مشاوره به مديران ،پاسخگويی و گزارش دهی ،شناخت استاندارد و آييننامههای
حسابداری و مهارتهای تحليلی است.
اين يافتهها با بخشی از نتايج بدست آمده در مطالعات نور آيشاه و همکاران ( ،)2020حسينی و
همکاران ( ،)2019گرينهام ( ،)2017برايتز و ويلدسمن ( ،)2014گروه آموزشی بانک ست (،) 2005
محمدی و همکاران ( ،) 1399پيری و همکاران ( ،)1399رستمی و همکاران ( ،)1398عبدالهی و
همکاران( ،)1394رحيم نيا و هوشيار ( )1391و لبادی ( )1386همخوانی داشته وتأييد کننده نتايج
بدست آمده در اين پژوهش می باشد.
بنابراين چنانچه روشن است نتايج تحقيق حاضر تا حدودی يافتههای تحقيقات انجام شده پيرامون
شايستگی را مورد تأييد قرار داده است .از لحاظ کاربردی پيشنهاد میگردد شايستگیهای مورد
شناسايی در اين پژوهش در کانونهای ارزيابی و گزينش کارشناسان مالی جهت احراز و ارتقا در پست-
های کارشناسی مورد استفاده قرار گيرد ،ضمن اينکه از شايستگیهای شناسايی شده در بعد عمومی
میتوان در تهيه الگوهای شايستگی مشاغل کارشناسی ديگر در بانک بهره جست .از محدوديتهای اين
پژوهش می توان به جامعه و نمونه پژوهش اشاره کرد که منحصراً مربوط به کارشناسان مالی است و به
کارگيری بعد تخصصی آن در سطوح ديگر کارشناسی همچون کارشناسان  ITو سيستم ها ،حقوقی،
بازاريابی و  ...نياز به بررسی مجدد يافتهها متناسب با وظايف تخصصی کارشناسی مربوطه دارد.
محدوديت ديگر اين پژوهش شرايط حاکم بر بانکها به سبب شيوع ويروس کرونا و شرايط اقتضايی
حاکم بر بانکها و محدوديت در پذيرش افراد از خارج از بانک می باشد .در شکل  2نمودار گرافيکی
حاصل از پژوهش حاضر ارائه شده است.
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