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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی مؤلفههاای نهادین  ه کک کککردن شایس شور .دوب ناریدم ینیزگ هت فده رظن زا شهوژپ        
کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته (کیفی و کم شخب یرامآ هعماج .دوب )ی یفیک

شهوژپ شا گبخن لم ا ننن ن ننننن نننننننننن و

متخصصان مرتبط با امور بانکی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر بهعنوان حجم
نمونه انتخاب شد .گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل کلیه مدیران بانک ملی ای دادعت هب روشک رد نار     
 3766نفر بود که با استفاده از روش نمونهگی قبط یفداصت یر ههه ههههای و انتخا رد هنومن مجح ب تالداعم یزاسلدم      
ساختاری  400نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد .در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهههای،
مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد .بهمنظور محاسبه پایایی
از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا ب ب .دوب هبحاصم ندو هههه هههههمنظ رب رو ر ییاور یس    
پرسشنامه نیز از روایی صوری ،محتوا و سازه استفاده شد و بهمنظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ
(دانش (  ،) 0.862مهارت (  ،) 0.812عام و یدرف ل

 یکاردا ((( ((((  ) 0.858و عام  ینامزاس ل (( (((  )) 0.812و پایایی یبیکرت    

استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود .برای تحلیل دادههای کیفی پژوهش از روش
تحلیل محتوا (کد گذاری) استفاده شد .در بخش کّمّمی نیز با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توص یفی
(میانگین ،انحراف معیار ،جداول توزیع فراوانی و نمودار) و استنباطی (مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی

اکتشافی) و با استفاده از نرمافزارهای  Smart PLS ،Spss-V22و  Lisrel-V8.8استفاده شد .نتا اد ناشن جی د   
که مؤلفههای مؤثر بر شایسته گزینی مدیران عبارتاند از دانش ،مهارت ،عوامل فردی و ادراکی و عوامل سا ؛ینامز
با توجه به مؤلفههای پژوهش مدلی ارائه شد که برازش مطلوبی داشتند.
کلید واژهها :شایستهگزینی ،دانش ،مهارت ،عوامل فردی ،عوامل سازمانی.

 -1دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران

St.m_ghobadi@riau.ac.ir
 -2استادیارگروه علوم تربیتی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران (نویسنده مسئول)

Rashid_zolfaghari@yahoo.com
 -3استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران n. mehdi_klnt@yahoo.com
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مقدمه
گر چه ردپای شایستگی را میتوان در روم باستان و در متون فلسفی افالطون یافت ،اما در ف ار ززز
یها به عرصه علم مدیریت راه یافت و در نقطهای که به
و نشیب تاریخ به تدریج مفاهیم شایستگ 
سبب فناوری اطالعات عوامل سخت در سازمانهای مختلف از گردونه رقابت فاصله میگرفت،
تمرکز بر ارزشمندی سرمایه منابع انسانی جلوه بیشتری گرفتتت (معا هداز گیب و ید .)4 :4931 ،،، ،،
در حقیقت رشد و شکوفایی نخبگان و ظهور استعدادهای آنها جز در محیط و شرایط شایستههه
ی را بوجوددد
شهای حاکم بر سازمان بایددد ش طیار ی ی
پرور میسر نیست و در این میان فرهنگ و ارز 
آورند که سازمان به دنبال جذب افراد شایسته باشد (هارتانتو .)6 :7102 ،1بدیهی است که یک ک
ک

یتواند برای سازمان نقش مؤثر ایفا کند ،مگر اینکه سازمان شرایط الزم
فرد شایسته به تنهایی نم 
ی در
ی دیگ تسیاش ر هه ههه سا رال ی ی
م سا دز  ..از س یو ی ی
ی ف هار م م
را ب ار ییی تحقققق فرهن گگگ شایستههه سا رال ی ی
ت نیازمنددد درآم هد  ،،اس ارمت ررر یافتههه است
ک نیاززز شدهه و بههه ص رو ت ت
سازمانهایی که تبدیل بههه یک ک

ی سا امز نننها ا در
(ژانگ .) 276 :5102 ،2در هزاره سوم میالدی و در دنیای پرتالطم دنیای کن نو ی ی
ب و حف ظظظ
تالش و رقابتند تا شایستگی مدیران را به عنوان یک مزیتتت رقا یتب  ، ،شناسایی ، ،جذب ب

یهایی است که
کنند (درویک ،هلستروم و کارلسون .) 4823 :6102 ،3شایستگی مجموعه ویژگ 

ل دانش،،
ی شامل ل
فهای سازمانی سهیم است .ایننن شایس گت ی ی
در عملکرد شغلی موفق و نیل به هد 
یها ا و کنترللل خوددد
شها ،انگی شز  ، ،ن روآو ی ی
یهایی نظیر ارز 
یها به اضافه ویژگ 
تها ،توانای 
مهار 
یشوند (جاویدمهر ،امیری جامی و اکبری.)8 :4931 ،
م 

رمز موفقیت سازمانهای موفق و پیشرو چیست؟ یک پاسخ برای این سؤال میییتواند "م ارید ننن
شایسته" باشد .امروزه یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت سازمانها چه در بخش خصوصی و
یباشد (کاسلو و اگان .) 189 :7102 ،4به همین دلیل ل
ل
چه در بخش دولتی وجود مدیران شایسته م 

ی فزونییی یافتههه و تا ا کنوننن ه اراز ننن
یها ریدم ی یتیی یی
شها در زمینه شایستگ 
در دهههای اخیر پژوه 
یهای مدیران و کارکنان در سازمانها صورت گرفته است؛ اما آنچههه
پژوهش در حوزه شایستگ 
یهای مورد نیاز بستههه بههه ن امزاس عو نن ننن (خصوصی/ /
که حائز اهمیت است آن است که شایستگ 
1

- Hartanto
- Zhang
3
- Derwik, P., Hellström, D., & Karlsson
4
- Kaslow & Egan
2
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دولتی) ،ماهیت شغل ،فرهن گگگ ملییی و یا ا حتییی ویژگیییهاییی شخصییی اف ار ددد متفاوتتت میییباشد

(سوتلینگ ،منصور ،ویدیارتو ،لکتمونان و ارشد .)5102 ،1سازمانهای امروزی برای رویارویی با

یهای مدیران و پرورش شایستگی م ارید ننن در
تغییرات گسترده جهانی نیازمند شناسایی شایستگ 
یبریم که مدیران شایسته به مثابه سرمایههایی برای
سازمانها هستند ،چرا که در عصری به سر م 
یگردند که سازمانها برای موفقیت و حیاتشان به آنها نیاز مبرم دارن جاح( د   
سازمان محسوب م 
حریری.) 85 :0931 ،
هدف اصلی در نظام مدیریت بر مبناي شایستگی توسعه روحیه خودگردانی و بهبود رفتار فردي
ن اساسسس در چن نامزاس نی یی ییی سبک ک
ک
و جمعی بر مبناي اثربخشی و توانمندساز ييي استتت بررر همین ن
مدیریت ،مشارکتی بوده و فرصت رشد و بهبود به صورت گسترده و بر مبناي فرایندهاي رقابتی
یو
ج نهایی ی
یشود ،معیارهاي ارزیابی در چنین سازمانی کیفی ،همه جانبه و مبتنی بر نتایج ج
فراهم م 
فرایندهاي یادگیري و رشد بوده و براي ارزیابی اف ار ددد از منابععع چندگانههه (کارکنان ،،مش نایرت ،،
یشود و فرایند رشد و ارتقا براساس ارشدیت مبتنی بر شایستگی صورت
مدیران و  )...استفاده م 
ن م راو ددد فوق ق
ق
خواهد گرفت که سا امز نننها ا و مؤسساتتت دولتییی و خصوصییی با ا در نظررر گ تفر ن ن
میتوانند مسیر توسعه را به راحتی طی کنن بساپ( د ا و بسک رذآ ،ین

،بانکشخ یحتاف       :19 13

یکند تا سازمانها در رویکردي منسجم
 .) 53استقرار نظام مدیریت بر مبناي شایستگی کمک م 
یها ييي
و یکپارچه یک چارچوب مشترك و هماهنگ را بر مبناي مجموعه مشترکی از شایس گت ی ی
ی ایجا رسالیبملا( دیامن د
مرتبط با راهبردهاي کالن سازمان ب ار ييي اداره س یامر هههها ييي انسانی ی

ییی یییی،2

ی را کههه در
یتوان وجود موانع و چالشهایی ی
) 276 :6102؛ با این حال با تحلیل وضعیت موجود م 
یباشد را تعیین نمود ،و براي رفع این
مسیر استقرار نظام مدیریت برمبناي شایستگی در سازمان م 
یتواند مؤثر باشد را بههه کاررر
موانع ،بسترسازي مناسب و ایجاد مجموعهاي از زیر ساختها که م 
یتوان نیروهاي شایسته سا امز ننن را
برد .به این دلیل با استقرار نظام مدیریت بر مبناي شایستگی م 
ی پیشرووو
م سا نامز ی ی
در جایگاه مناسب بکار گرفت و با بهرهوري نیروي انسانی سا امز ننن میییت یناو م م
داشته باشیم (معادی و بیگ زاده.)61 :4931 ،

پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که این رویکرد ب ار ییی
- Sutling, Mansor, Widyarto, Lecthmunan & Arshad
- Elembilassery

1
2
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سازمانها و مدیران در سطوح مختلف دارد (اولیوراس ،کابررا ،سگورا و گارسیا.) 292 :7102 ،1
ی مزیتتت رقا تب ییی اس دافت ههه
یها برای افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و با هدز ی ی
از شایستگ 
یدهد که سازمانها به دالیل گوناگون نظیر :اف یاز ش ش
ش
یشود .همچنین مطالعات موردی نشان م 
م 
بهرهوری کارمند ،کاهش هزینههای آموزش ،کاهش جابجایی کارکنان ،تأکید بر ظرفیتتتهاییی
ی و تقویتتت رفتا میت ر یی ییی و
افراد به جای شغل آنها ،انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهن گگگ سا نامز ی ی
یها ا اس دافت ههه میییکننددد (م نوت و رلو رر ررر .) 18 3 :0102 ،2بههه ع هوال  ،،اس دافت ههه از
ل از شایس گت ی ی
متقابل ل

ی سا نامز ..
ی با ا اس ژتارت ی ی
ی منابععع انسانی ی
یها روشی است ب چراپکی یار هه ههه ک در ننن اس ژتارت ی ی
شایستگ 
شهاییی سا نامز ی ی
ی
ف و ارز 
یها ، ،اه اد ف ف
مدلهای شایستگی به مرتبط کردن رفتار افراد با ا اس ژتارت ی ی
یکند و در سطح سازمانی نیز برای هدایت تصمیم گیری مورد استفاده ق ار ررر میییگیرددد
کمک م 

ی ب ار ییی برنامههه
ک نقطههه مرکزی ی
(گروه هی)2102 ،3؛ همچنین ،مدلسازی شایستگی به عن او ننن یک ک

ریزی ،سازماندهی ،یکپارچگی و بهبود همهی ،جنبههای سیستم مدیریت منابع انسا ین  ، ،کا ربر ددد
وسیعی در زمینههای ارزیابییی و انتخاب ،،ترفیع ،،آم زو ششش و توسعههه اف دار  ، ،م درکلمع تیرید ،،، ،،

استخدام ،و توسعه و برنامهریزی مسیر شغلی دارد (آرتوک ،دک یو ی نوسراپ و ندزوا ،ر ززززز :5102 ،4
ک فرهن گگگ
تها ،خصوصیاتی را که مدیران و کارکنان نیاز دارند تا ا یک ک
یها ،مهار 
 .) 19شایستگ 
یکنند و به سا اهنامز
شهای آینده روبرو شوند ،توصیف م 
سازمانی جدید را ایجاد کنند و با چال 
یکنند تا انتظارات را مشخص کنند ،نیازهای توسعهای آینده را تعریف کنند و تمرک ززز
کمک م 
یها مبنای مناسبییی ب ار ییی
یهای توسعهای و استخدامی داشته باشند .شایستگ 
بیشتری در برنامهریز 
5

یکنند (پیرز لوپز و آلگری .)956 :2102 ،
استانداردهای عملکردی فراهم م 

با توجه به این امر ،ارزیابی شایستگی سرمایه انسانی و شناسایی حوزههای آسی بببپ یذ ررر و دارای
ی و اثربخشییی آن
ش کا یار ی ی
مشکل آن در جهت طراحی مداخالت مناس ببب ب ار ییی تغییررر و اف یاز ش ش

اهمیت ویژهای دارد (ان جی او ،جیانگ و لوی .) 906 :4102 ،6شناخت علمی و پژوهشی مستمر
ی در کارکناننن نی یور
ی ب ار ییی با الالال ب در ننن کا یار ی ی
شهایی ی
مشکالت سرمایه انسانی و پیدا کردن رو 
1

- Olivares, Cabrera, Segura & García
. Muller & Turner
3
. Hay group
4
- Artuc, Docquier, Özden & Parsons
5
. Pérez-López & Alegre
6
- Ngo, Jiang & Loi
2
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یشود (ون اسچ ،وی و چیانگ.)5 :6102 ،1
انسانی موجب تسریع و پویایی در امور م 
چنانچه گ يز نش مديران به نحو صحيح و مناسب صورت پذيرد ،منافع سازماني و اجتماعي در بر
خواهددد داش یک نت( ت تتت تتتت .) 916 :7102 ،2از اينرووو مقتض ييي استتت كههه سا امز نننها نشوكب  دد ددد

حترين ،متعهدترين و بهترين افراد را از بين متقاضيان مشاغل در اجتماع به ويژه
شايستهترين ،صال 
براي خدمت در دستگاههاي دولتي و خدمات عمومي پيدا كنند و عمليات مورد نظر را براساس
ح انجاممم دهن کسنیپال( د یی ییی .) 13 :6102 ،3شایستهههگزین و ی
برنامهههها ا و خطططمش يييها ييي ص يح ح ح
استعدادیابی در میان نیروهای کارآمد و خالق در امر مدیریت نیازمند با و تسا یرگنز

یدارفا    

یشوند باید چندین فاکتور را یدک بکشند (ه ترلها ،گوزر   
که برای مدیریت کالن انتخاب م 

و فریتز .)9 :7102 ،4بنابراین تنها متعهد بودن و این نکت زا شیپ هک ه

ا نترب تیریدم سابل نی

     

کردهاند ،نمیتواند مالک عمل باشد و بای  دروم هرابود یلعف شنیزگ رد د ا رق یبایزر ا ریگر ددددددد دددددددد

(سول.)21 :5102 ،5

با عنایت به اینکه بانك ملى ايران امروز با سرمایهای در حدود  001هزار ميليارد رياللل و تع اد ددد
 3271شعبه در داخل 13 ،شعبه فعال و  4سابسيدرى در خارج از كشور و  081باجههه مش وغ للل بههه
كار و همچنين در حدود  40هزار كارمند بزرگترين بانك جهان اسالممم مىىىباشددد و هم راو ههه با ا
داشتن پشتوانه عظيم ملى و مردمى همههه ت او ننن و ظرفيتتت خوددد را در جهتتت پيش فر تتت و توسعههه
ى ا اري ننن بكاررر گرفتههه
ى اس مال ى ى
كشور ،امور عام المنفعه و خدمت به ملت و نظام مقدس جمه رو ى ى
است (جمشیدی .) 52 :2931 ،طی سالهای اخیر تغییر و تحوالت زیادی در عرصه سیستم با یکن
یشود و بانکهای دولتی و تعداد
گتر م 
کها روز به روز تن 
کشور رخ داده است .رقابت میان بان 
یکنن ب زا یرتشیب مهس ات د از ار را      
زیادی بانک خصوصی و مؤسسات اعتباری هر یک تالش م 
شها و شیوههای بهتر برای ارائه خدمات متنوعت ات دنتسه ر    
بدست آورند .پس به دنبال اتخاذ رو 
مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند؛ اما اکثر آنها از عنصری که
یتواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا ،موجب موفقیت آنها شود غافل ماندهاند .نیروی انسانی
م 
1

- van Esch, Wei & Chiang
- ten Cate
3
- Lapinsky
4
- Herzog, Ehlert & Fritz
5
- Sule
2

26 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره چهارم /زمستان 6931
فص 

و رضایت شغلی همان حلقه گمشدهای است ک رب ه ا  ققحت ی ا ده ا کناب تفرشیپ و ف

و مزال

   

ضروری است .در واقع کارکنان یکدل و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بان ریزارس ای و ک    
یشوند .پس توجه شایس راک هب بسانم و هت ک پ یارب نان ر شرو       
شدن بانک به سوی شکست م 
یتواند موفقیت هر بان دنزب مقر ار ک  .... ...اکن اب نو   
نیروی توانمند ،عالقمند به کار ،پویا و خالق م 
توجه به اینکه وضعیت موجود در بانک ملی ایران در خصوص انتصاب و ارتقای پست سا ینامز
کارکنان شفاف نبوده و به صورت سنتی عمل میشوددد و همچن ب هجوت اب نی ه بذج تیعضو

    

نیروی انسانی و شایسته ،ضرورت شناسایی مؤلفههای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران بانک ک
ک
و باالبردن آنها الزامی است؛ ل اذ در ا ني

ش ب ونع ه ا  يكي ن از ژورپ هههه هههههه ههاي مطالعا رد يت
پ هوژ ش ش

تها يسررب نمض     ،
راستاي تحقق اهداف مورد نظر در زمينه شايستهساالري و اثربخشي م يريد ت ت
مباني علمي و نظري ،به شناسایی مؤلفههای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران بانک ملی ای نار
ش م اريد ننن بانک
خواهد پرداخت .با این اوصاف در راستاي هدف ارتقاي يك فيت گ نيز ش ش

ملی، ،

ی ب هتسیاش ندرک هنیداهن یار     
پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سؤال است که چ فلؤم ه هه ههههایی ی
گزینی مدیران بانک ملی ایران میتوان شناسایی کرد؟

التانتاوی 1و همکاران ( ،)7102در پژوهشی تحت عنوان بررسی ابعاد و مؤلفههای شایسته ساالری
ى شاخ صصصهاىىى ب زار ششش م لد
در مدیران و کارکنان مؤسسات آموزشی دریافتند که تمامى ى

تأییددد

یشوند و در بررسي ابعاد شايستهساالري مشخص شد كه بين ميانگين برخي ابعاد در مديران و
م 
ى از
ى ابعاددد شايستهههسا رال ى ى
یشود .همچن هج ،نی تت تتت شناسايى ى
يدارى ديده م 
كارمندان تفاوت معن 
ل اص ىل
تحليل عاملى و روش مولفههاى اصلى استفاده شد و از طريق تحليل اكتشا ىف  01 ، ،عامل ل
شناسايى و از طريق تحليل عاملى تا يي دى ،اين  01عامل مجدد ًاًا مورد تأیید قرار گرفت.

رانتز ،)6102( 2در پژوهشی تحت عنوان تحليلي بر يك فيت شايستههه گ يز ن ييي م اريد ننن گ ور هههها ييي
يهاي شخص تي ييي با يرتال ن ن
ن
آموزشي دانشگاهی در ایتالیا دریافت که در وضعيت موجود به ويژگ 

توجه و دانش و معلومات حرفهاي افراد كمترين توجههه م يييش ياتن .دو جج ججج محاسبههه ش اك ففف منفي
ن عا لم ييي كههه
موزون در هر كدام از دانشكدههاي دانشگاه ایتالیا حا يك از آن است كههه مهمت ير ن ن
آنها را به سمت عدم انتخاببب شايستههه م يد ررر گ ور ههه م يييب در  ، ،عدممم توجههه الزم بههه ويژگ يييه ههاي
Eltantawy
Rantz

1
2
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شخصيتي است .با رتبه بندي مؤلفههای اين بعد با تكن كي

س مشخ صصص گرديددد توجههه بههه
تاپسيس س

شاخصها يي چون متمايل به چالشي بودن ،سن ،مقاومت در برابر فشار ،شاداب و برونگرا بودن،
شتري خواهد داد .پس ميتوان با
تواضع ،فروتني و صبوري و ش يك با يي اين وضعيت را بهبود بي 
برنامهر يزي براي ارتقاي يك فيت آيتمهاي اين ابعاد ، ،آسي بببها ييي احتمال ييي بررر سررر راه عمل رك ددد
مطلوب دانشكده را با بيشترين سرعت مرتفع نمود.

الوا و ین

راکمه ا  ن (((( (  ،)59 13در پژوهش حت ی ت حارط ناونع  ىىىىىىىى ى و ت وگلا نيود ييييي

مناس ببب

يهاي مديران و فرماندهان در سازمان ارتش جمهوری اس یا یمال رر ررران با ا بهرهههگ ا يري ززز
شايستگ 
ديدگاه امام خامنهاي دریافتند که ضر بي

ىهاىىى
س شايس گت ى ى
ىهاىىى ف در ىىى و سپس س
ت يثأ ررر شايس گت ى ى

گیها ا در
ن ايننن شايستگ گ
سازمانى بيشترين م زي ان را به خود اختصاصصص دادهاند؛؛ لذاا در نظرگ تفر ن ن
انتخاب و ارزيابى فرماندهان و مديران ضرورى است و رتبهبندى حاصل از تلفيق نتايج اس دافت ههه
ن رتبهههبندىىى شايس گت يييها ا
از آزمون فريدمن و تاكسونومى ن زي همين را تأ يي ددد مىىىكند؛؛ همچنين ن
ن چهاررر
ن نشاننن داد كههه بين ن
ج اس دافت ههه از آزموننن فر مدي ننن و ميا يگن ن ن
(مفاهيم) براساس تلفيق نتايج ج
يهاي فردي در رتبة اول وضع مطلوب است و
شايستگي اصلي مندرج در الگوي نها يي  ،شايستگ 
يهاي سازماني در مرتبة دوم قراردارد و در وضع موجود جاي اين دو عوض م يييش دو ؛ ؛
شايستگ 
بنابراين ضمن در اولويت ق دادرار ننن شايس گت يييها ييي ف در ييي در انتصا تاب  ،،بايددد شايس گت يييها ييي
سازمانى ن زي بهبود يابد.

بنابراین طبق تقسیم بندی راث ول ،رویکرد این پژوهش استراتژی ایجاد مدل مناسب برای خود
م نظاممم اداری ای ار ننن و سیاستتتهاییی کلییی نظاممم اداری ای ار ننن خاصصص
یباشد .برای اینکه سیستم م
م 
ن با ا توجههه بههه
یطلبد که مدل مناسب بههه آن طراحییی و ارائههه گ در د ..همچنین ن
یباشد؛ بنابراین م 
م 
یباشد.
تقسیمبندی بریسکو و هال رویکرد این پژوهش ،رویکرد مبتنی بر استراتژی و آیندهگرا م 
م طراحییی کن ک می هه ههه متناس ببب با ا اس ژتارت ی ی
ی
ی را میییخ یهاو م م
برای اینکه ما در ایننن پ هوژ ششش م لد ی ی
تهای کلی نظام اداری باشد.
سیاس 
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صهای شایستگی
جدول  .1شاخ 

شایستگی اصلی

شایست گگ گیه اا ای

منبع

صهای مورد نظر
شاخ 

فرعی
گ اد شو د نخس فافش ،ن
ارتباطی

     

گفتن ،عفت کالم

نریما  ین وو و همکارا  ن (( (  ،)39 13یا  یر
س و میر

(( ( ،)2931رانت  ز (( (،)6102

راکمه ا  ن (((( ( ،)4102هیل  ز (( (  ،) 2009کین  گ

(( ( ،) 2008

چانگ و همکاران (  ،) 2006کوچینگ ( ،) 2006
برخ  اب درو الح ،تاساسح         

مهارت

مسئله

رضا تي    و همکارا  ن (( ( ،)4931نریما و ین
یا  یر

(( ( ،)2931رح  رایشوه و این می (((((( (  ،)19 13رانت  ز (( (،)6102

پانا و یتویگ

اجتماعی

کین  گ

راکمه ا  ن (((( ( ،)39 13

راکمه ا  ن (((( ( ،)5102س و میر

(( (  ،) 2008چان و گ

راکمه ا  ن (((( (،)4102

راکمه ا  ن (((( (  ،) 2006کوچین گگگ

( ،) 2006
دانش عمومی
دانش

تحصیالت ،تجربه ،آگاهی از

یا  یر

اخبار

پاناگیوتی و همکاران (،)5102

اط رب طلست ،نیناوق زا عال    
دانش تخصصی

    

کامپیوتر و ...

(( ( ،)2931رح  رایشوه و این می (((((( (  ،)19 13رانت  ز (( (،)6102

ایما  یتردق و ین (((((( (  ،)59 13اس ادنف ن  ناراکمه و ی (((((( (،)4931
پاسبانی و همکاران (  ،)19 13رانتز ( ،)6102پرزل پو ززز و آلرج ج
ج
(،)2102

یها و یتیصخش ی     
ویژگ ییی 

عوامل فردی و

درون فردی

ادراکی         

الوانی و همکاران (  ،)59 13قربان نژاد و عیسی خا  ین (( ،)59 13
 یتردق (((( (  ،)59 13جاوی  ناراکمه و رهم د (((((( (،)4931

اخالق ،شرگن و شنیب ،ی         

ایما و ین

یها ،اعتبار در سا ،نامز
توانای 

یاری ( ،)2931رحیم نیا و هوش  رای ((  ،)19 13ل  یچالو ((،)0931

خالقیت و نوآوری

رانتز ( ،)6102پانا راکمه و یتویگ ا  ن (( ((( ،)5102ان وکیت و ورد   
( ،)2102کینگ (  ،) 2008کوچینگ ( ،) 2006

(شخصیتی)
میان فردی

ارتباطا اک ،هرکاذم ،ت ر          

الوانی و همکا  نار ((  ،)59 13ش  یردژا و یزاری ((  ،)39 13یا یر

تیمی ،همکاری

( ،)2931رحیم نیا یشوه و  ا  ر (( (((  ،)19 13رانتز (( ،)6102کینگ
(  ،) 2008کوچینگ ( ) 2006

یها ،لغش صاخ ی       
ویژگ یی 
یه یا   
شایس گت یی 
مربوط به شغل

م رد زاین درو

نق  لماوع ،ش م طوبر

هب             

پاسبانی و همکا  نار ((  ،)19 13ژئ یش و ا و ن

راکمه ا  ن ((( ((((،)1102

کینگ (  ،) 2008کوچینگ ( ) 2006

تحلیل شغل

یه یا   
شایس گت یی 
سطح سازمان

عوام لیلحت هب طوبرم ل        

الوانی و همکا  نار ((  ،)59 13جعف  یر ((  ،)39 13یا  یر ((،)2931

  
یه یا   
شایس گت یی 

کلیدی

یهای خا ،نامزاس ص   
ویژگ 

اس  ناراکمه و ید (((((( ( ،)4931ت  ناراکمه و یلکو (((((( (،)4931

ته ههههه ای کلی ،ید      
فعالی تتتتت 

جعفری (  ،)39 13زارعی متین و همکاران (  ،)39 13احم و ید

شایس گت یی یها هب طوبرم ی

    

راهبردها س ی امز ا ،ن               
شایس گت یی یها هب طوبرم ی

    

همکارا  ن (( ( ،)2931میراش  یفر (( (  ،)19 13رح رایشوه و این می       
(  ،)19 13ل  یچالو

(( ( ،)0931ژئ  ناراکمه و نایش و (((((( (((،)1102

جيمز بال و همكاران (  ،) 2008کوچینگ ( ،) 2006

رسالت سازمان

صهای به دست آمده از ادبیات ،باید این شاخ صصصها کناب نورد رد ار    
بنابراین ،با توجه به شاخ 
یباشد
یهای اصلی مدیران بانک م 
یها به عنوان شایستگ 
بررسی کنیم و ببینیم که آیا این شایستگ 
یهای دیگری بعنوان معیار شایس یناسنا هیامرس یگت    
و اینکه با استفاده از مصاحبهها چه شایستگ 
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یکند.
در امور بانکب مطرح شده و از این شایستگیها کاسته یا به آن اضافه م 
سؤاالت تحقیق
 .1عوامل مؤثر بر شایسته گزینی مدیران بانک ملی ایران کدامند؟
 .2اولویت بندی عوامل مؤثر بر شایسته گزینی مدیران بانک ملی ایران چگونه است؟
 .3میزان برازش مدل ارائه شده در این پژوهش چگونه است؟
روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر "شناسایی مؤلفههای نهادینه کردن شایسته گزینی م نارید
در بانک ملی ایران" بود؛ روش پژوهش برحسب هدف ،کاربردی؛ برحسب

اد عون د هتخیمآ ،ه    

(کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب روش گرداوری دادهها ر و تیهام ای و  و ،شهوژپ ش     
توصیفی از نوع پیمایش بود .جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش ،نخبگان و متخصصان مرتبط با
امور بانکی (اعضای هییت مدیره ،مدیران امور ،روسای ادارت کل و روسای ادارات امور شعب)
بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیمگیری برخوردار بوده و به اص حالط

هاگآ ناگربخ    

نام دارند که در فرایند مصاحبه شرکت کردند .در این پژوهش با توجه به اشباع نظری  01نف هب ر   

عنوان حجم نمونه به روش نمونهگیری هدفمند 1انتخا ندش ب د گژیو  .ییی ییییها یتخانش تیعمج ی    

کها3 ،
مصاحبه شوندگان عبارت است از اینکه  3نفر از مصاحبه شوندهها از مدیران ارش ناب د کک کک
   5

نفر از رؤسای بانک ملی و  4نفر از معاونین بانک ملی بودند 2 .نفر دارای تحص ،یرتکد تالی

نفر کارشناسی ارشد و  3نفر دارای تحصیالت کارشناسی بودند 2 .نفر زن و  8نفر م .دندوب در    1
نفر بین  93سال 4 ،نفر بین  40تا  45سال 3 ،نفر بین  46تا  50سال و  2نفر نیز باالی  50سا نس ل   
داشتند .براساس سابقه کاری نیز 3 ،نفر بین  01تا  15سال 3 ،نفر ب نی  61تا  20سا زین و ل
باالی  20سابقه کاری داشتند .جامعههه آما د رضاح شهوژپ یر ر یمک شخب

 4نفر

ین ززززززززززززز شا هیلک لم   

مدیران بانک ملی ایران در کشور میباشد که بر اساس اطالعا زا هدش هتفرگ ت تنواعم دحاو      
منابع انسانی بانک مل دعت ،ی اد اهنآ       3766نف  یارب .دوب ر ا باختن      نمونههه از روش نمونهههگی ییری
تصادفی طبقهای استفاده شد .برای اینمنظور ابتدا فهرست طبقات بر اساس سمت رئییس و معاون
مشخص شد ،سپس به نسبت هر طبقه و متناسب با حجم نمونه مدیران بانک ملی در نمونهههگی یر
شرکت کردند و پرسشنامه در میان افراد توزیع شد .در مدلیابی معادالت ساختاری تعیین حجم
- Judgemental Sampling

1
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نمون م ه یییی ییتوان نیب د       ۵تا     ۱۵مشا ده ه  هب  ا یغتم ره یاز ر زادنا هههههههههه هههگی :دوش نییعت هدش یر

ت) پرسش همان
5q<=n<=15q؛ که در آن  qتعداد متغیرهای مشاهدهشده یا تعداد گویهها (س الاؤ ت ت
و  nحجم نمونه است (هومن .)59 13 ،در این پژوهش حجم نمونه ب لاؤس ره یار     6آزم و یندو
بهطورکلی با توجه به تعداد گویههای پرسشنامه که  64گویه بود 384 ،نفر در نظر گرفته ش هک د   
برای جلوگیری از احتمال ریزش نمونه  400پرسشنامه میان مدیران بانک ملی ایران توزیع شد که
از این میان  93پرسشنامه بهههدلی ک ندوب صقان ل ن  هتشاذگ را ش و د

یور یرامآ تایلمع     

361

   

پرسشنامه انجام شد .در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبههای نیمهساختار یافته استفاده شد .در
حین مصاحبه به جمعآوری نظرات در مورد شاخصهای مناسب برای شناسایی عوام رب رثؤم ل    
شایسته گزینی مدیران در بانک ملی پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد نظ رب ر ر و یس

ییاهن    

شد .برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر از دقی ندوب ق   
یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،از نظرات ارزش انشآ دیتاسا دنم     با  ناصصختم و هزوح نیا  ا روم      
بانکی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی

ظاهری ،1محتوایی 2و سازه 3استفاده ش یاور رد .د ی اظ  ه مانشسرپ یر هههه هههههها طسوت عیزوت زا لبق      
پژوهشگر ،چند نفر از اعضای نمونه و برخ یهاگشناد ناگربخ ی     و سا وئسم( ینامز ل کناب نی    

ملی) مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و

پایایی ترکیبی 4محاسبه میشود .مقادیر این دو ضریب برای همه سازههای پژوهش باالی  0/7به

دست آمد که نشاندهنده پایا بودن ابزار اندازهگیری بود .پایایی ابعاد مورد تائید قرار گرفت زیرا
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیب یالاب ی     7.0استتت و همچن نی  AVE>0.5اس یاور .ت ی   
همگرا مورد تائید است ،زیرا CR>0.7؛ CR>AVE؛  AVE>0.5و همینطور روای رگاو ی ا زین    
مورد تائید است زیرا  5MSV < AVEو ASV < AVE

6

برای تحلیل دادههای کیفی پژوهش از طریق تحلی وتحم ل ا ا فتس ا نیا رد .دش هد رم حرط ا لح

      

ی 1انجام
تحلیل دادههای کیفی گردآوری شده ،از طریق کدگ اب یراذ زز ززز 7و کدگ روحم یراذ یی یی
1

-Faced Validity
-Content Validity
3
- Construct Validity
4
)-Composite Reliability (CR
5
)- Maximum Shared Squared Variance (MSV
6
)- Average Shared Squared Variance (ASV
7
-Open Coding
2
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شده است .در بخش کّمّمی با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توص یطابنتسا و یفی   
استفاده شد .در بخش توصیفی برای متغیرهای جمعیت شناختی که دادهها نشسرپ زا نآ ی ا هب هم    
دست آمد میانگین ،انحراف معیار ،جداول توزیع فراوانی و نمودار برای هریک از متغیرها هئارا    
شد که این فرآیند توسط نرمافزار  SPSSانجام ش .تسا هد

   در بخ طابنتسا ش یی ییی ب هب خساپ یار    

لعا لم یییتأیی و )ید
سوالهای پژوهش از آزمونهایی نظیر مدلسازی معاد الالال راتخاس ت یی یی( 2تحلیل ل

تحلیلعاملیاکتشافی با استفاده از نرم افزارهای  SPSS-v22و  Lisrel-v8.8نیز بهره گرفته شد.
یافتهها

در اين بخش دادههاي پژوهش با استفاده از روشهاي علمي م درو تحلی و ل ارزيا رق يب ار مم م ممممي-
گيرد .با توجه به اینکه پژوهش از نوع آمیخته میباشد ،تجزیه و تحلیل دادهها شخب ود لماش     
است :تجزیه و تحلیل دادههای کیفی و تجزیه و تحلیل دادههای کمی؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل
دادهها پیش پردازش دادهها شن جیاتن .تفرگ رارق یسررب دروم  ا رد داد ن

یوگ زا یخرب ههههههههه ههههههههههها

گمشدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین ،برای رفع این مشکل از روش میانه برای جایگذاری مقادیر
آنها استفاده شد و تمام دادههای مفق هب .دش نیزگیاج هدو د ییاسانش روظنم اد هههههه هههههههها زا ترپ ی   

گراف باکس پالت 3استفاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد .عالوه بر اینننها

در نرم افزار اکسل برای حذف آدمهای بی تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در پاس کی هب خ    
پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنیها به سوالهای
پژوهش کمتر از  3.0نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد.
بخش کیفی

پرسش اول :مؤلفهها و شاخصهای شایستهگزینی مدیران بانک ملی کدامند؟
شایان ذکر است که با ده خبره در این زمینه بر اساس مصا تخاس همین هبح ا یر ا اب هتف تفه ؤس ال      
مصاحبه شد .پاسخهای ارائه شده برای هر سؤال توسط پژوهش رامآ نیصصختم زا رفن ود و رگ     
تحلیل محتوا شد .در نهایت  64شاخص از مصاحبه با خبرگا نینچمه .دش جارختسا ن       5گویه
برای سنجش مؤلفه شایستهگزینی در نظر گرفته شد.
در شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران بانک ملی ،ابتدا باید از ای انیمطا هلأسم ن ن    
1
- AxialCoding
)2- Structural Equation Modeling (SEM
3
- Boxplot
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یافت که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل به کار برد یا داد دادعت ایآ ،یترابع هب  ههههه هههههههای
مورد نظر (اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) ب دب ؟ریخ ای دنتسه بسانم یلماع لیلحت یار ین         
منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .نتایج نشان داد ،شاخص  KMOبزرگتررر
از  6.0بوده و مقادیر تقریب ًاًا نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی از کفایت حج رب هنومن م    
اساس شاخصهای شناسایی شده برای تحلی اع ل مم ممملی میییباش نعم حطس .د ییی ییییداری  0.000ب یار
آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی میباشد زیرا ف ضر
یکه بودن ماتریس همبستگی رد میشود .همانطور که گفته شد در شناسایی عوامل اثرگ رب راذ   
شایسته گزینی مدیران بانک ملی براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روای وتحم ی ا یور    ،

64

شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .جدول اشتراکات برای هم خاش ه صصصصص ها
باالی  5.0بهدست آمد و نیاز به حذف هیچ سوالی نبود .الزم به ذکر است که از میان  64شاخص
یه ههای مرب مزاس هب طو ا ،ن    
شناسایی شده در مرحله اول تحلیل عاملی اکتشافی  9مؤلفه شایس گت ی ی
شایستگیهای مربوط به شغل ،عوامل میان فردی ،عوام مزاس شناد ،یدرف نورد ل ا شناد ،ین      
تخصصی ،دانش عمومی ،مهارت اجتماعی ،مهارت ارتباطی شناسایی شد و سپس در مرحله دوم
بر روی این  9مؤلفه مجدد ًاًا تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .در ج م زین ریز لود یییی یییییت او ننن تبی نی
واریانس کل 1را مشاهده کرد.

جدول  .2تبیین واریانس مولفههای مستخرجه
عوامل

مجموع مربع بارهای استخراج شده

مقادیر ویژه اولیه

مجموع مربع بارهاای چ شخر
یافته

کل

واریانس

درصد        

کل

واریانس

تجمعی

درصد        

کل

واریانس

تجمعی

درصد         
تجمعی

1

165 4.

45.605

45.605

165 4.

45 .605

45.605

2.872

8.218 3

8.218 3

2

1.339

09 3.3 1

5 8.99 5

1.339

09 3.3 1

5 8.99 5

2.3535

32.736

42.954

3

1.007

10.065

69.060

1.109

11.211

64.328

2.2019

29.397

01 54.3

4

0.494

4.935

59 73.9

1.007

10.065

69.060

2.1735

26.106

69.060

5

0.475

4.750

78.745

6

0. 464

4.640

.385 38

7

0.452

15 5 4.

87.900

8

0.423

4.225

92.125

9

0.378

3.780

0 00.0 1

Total Variance Explained

1
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با توجه به جدول فوق 4 ،عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگت رد و تسه کی زا ر ب لیلحت ا یق      
میمانند .این عوامل تا تقریب ًاًا  74درصد ،واریانس شاخصهای شایسته گزینی مدیران بان یلم ک   
ط بين متغيرها يتسد زين و  اب ييييييي بههه تعا ير ففف و
را تبیین میکند .به منظور تحقيق درباره ماهيت رواب 
م و با معنی بوده و ض يار ببب كمتر
لها مه 
ف عام 
ي عاملها ،ضرا بي  باالتر از  4.0در تعري 
نامگذار 

ي در نظر گرفته شده است .نمودار سنگریزه 1نیز جیاتن دیوم    
ل تصادف 
از اين حدود به عنوان عام 
فوق بود و همان چهار عامل شناسایی شد .مؤلفههای اکتشاف ش م ،ریز لودج رد ار هد یییی یییییت ناو
مشاهده کرد و بر اساس ادبیات ،پیشینه و نظریههای موجود این مولفهها نامگذاری شدهاند.
جدول  .3نامگذاری مؤلفهها و عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران
تم

عامل      

بعد

.1

ایجاد مهارتهای انسانی موفق

.2

توانایی برقراری تعامالت برون سازمانی مناسب

.3

مهارت گوش دادن به همکاران و کارکنان

.4

مهارت شفاف سخن گفتن با مشتریان ،همکاران و کارکنان

.5

مهارت در ارتباطات نوشتاری (نامه نگاری)

.6

مهارت ارتباطی مناسب با سایرین از طریق تلفن

.7

مهارتها

.8

مهارت اجتماعی

عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران بانک ملی ایران

مهارت ارتباطی

(سازه)

رديف

شاخصهای شناسایی شده

شهای سازمانی به مقام
مهارت در ارائه شفاهی نیازها و خواستهها و همچنین گزار 
مافوق
مهارت برقراری ارتباطات مناسب از طریق محیط مجازی نظیر شبکههای اجتماعی،
ایمیل و ...

.9

مهارت برقراری ارتباطات غیرکالمی صحیح (زبان بدن)

.01

قدرت نفوذ داشتن در میان کارکنان و همکاران

. 11

داشتن حس مسیولیت پذیری در شغل

.21

داشتن حس نوع دوستی در محیط کار

. 13

داشتن روحیه انتقادپذیری

.41

درک خصوصیات فردی و انگیزش دیگران

. 15

خود را جای دیگران گذاشتن

.61

قدردانی از دستاوردهای همکاران

. 17

دادن اعتماد به نفس به دیگران

. 18

دعوت همکاران به شرکت در بحثهای کاری

. 19

داشتن حس همدردی با دیگران

. 20

توان مذاکرهای مؤثر و جلب مشتریهای بالقوه

.12

انعطاف پذیری در برخورد با همکاران و مشتریان بانک

. 22

درک و مهارت برخورد با احساسات دیگران

. 23

توانایی حل مسئلههای سازمانی و شغلی

. 24

قضاوت نکردن دیگران

1 - Scree plot
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. 25

توانایی مشتری مداری

. 26

داشتن تحصیالت دانشگاهی

. 27

آشنایی با زبان انگلیسی

. 28

تسلط بر کامپیوتر

. 29

آشنایی با تکنولوژی روز از قبیل شبکههای اجتماعی

. 30

شرکت در دورههای آموزشی مرتبط با حرفه

. 31

داشتن سابقه کار در حرفه بانکداری

. 32

اطالع از قوانین و مقرارت سازمانی

. 33

داشتن سابقه مدیریت

. 34

شناسایی دانش مورد نیاز توسط مدیران و کسب آن حتی از منابع خارج از سازمان

. 35

ذخیره سازی دانش کسب شده توسط مدیران بهمنظور استفاده در زمان مناسب

. 36
. 37

یهای کلیدی مربوط به
شایستگ 

سازمان

عوامل فردی و ادراکی (شخصیتی)
یهای مورد نیاز در سطح سازمان
شایستگ 

یهای
شایستگ 

مربوط به شغل

عوامل میان فردی

کارکنان
بکارگیری دانش کسب شده هنگام رویارویی با مسائل و چالشهای سازمانی

.83

داشتن ویژگیهای شخصیتی و اخالقی مناسب

.93

برخورداری از بینش و نگرش مناسب شغلی

. 40
عوامل درون فردی

به اشتراک گذاش یاس یارب ناریدم طسوت هدش بسک شناد نت ر کمه  ا نار و        

.14

آشنایی با توانمندیهای شخصی
داشتن اعتبار در سازمان

. 42

داشتن روحیه خالقیت و نوآوری

. 43

توانایی تفکر خالق

. 44

توانایی تحمل فشار

. 45

داشتن تعهد سازمانی

. 46

روحیه جسارت در انجام وظایف شغلی

. 47

داشتن صداقت در کار

. 48

داشتن نگرش مثبت

. 49

توانایی برقراری ارتباطات و مذاکره موفق

. 50

داشتن روحیه کار تیمی

. 51

داشتن حس همکاری

. 52

توانایی شناخت شخصیت و متغیرهای روانشناختی

. 53

توانایی و مهارت فکری در زمینه تحلیل ارتباطات

. 54

شناخت متغیرهای اثرگذار بر عملکرد نیروی انسانی

.55

توان سنجش متغیرهای اثرگذار بر عملکرد نیروی انسانی

. 56

آشنایی با سامانه اطالعات مدیریت

. 57

تحلیل مفهومی سامانه ساز و کار اداری در حوزه بانک

. 58

درک نیاز کارکنان

. 59

رشد و توسعه همکاران و کارکنان

. 60

خود بالندگی

.16

آگاهی از اهداف سازمان

. 62

جانشین پروری

. 63

مربیگری

. 64

خلق محیط کاری کارا و اثربخش
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همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده اس  اب ،ت ا فتس ا زا هد ع لیلحت ا  یلم ا زا سپ یفاشتک

   

  

چرخش 4 ،عامل و  9بعد شناسایی شد .در ضمن بر اسا علاطم س هه هههای ک  تایبدا هنیمز رد ه ا نی     
حوزه صورت گرفت عوامل اول تا چهارم در جدول فوق نامگذاری شد .با یاهریغتم هب هجوت      
یشود:
شناسایی شده الگویی از شایسته گزینی مدیران بانک به شکل  1-4ارائه م 
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺩﺍﻧﺶ

ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ

ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺮﺩﻱ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﻛﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺩﻱ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

شکل  .1عوامل مؤثر بر شایستهگزینی مدیران بانک

نرمال بودن دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بیانگر نرمال بودن توزیع دادهها بود.
در ادامه به آزمون مدل پژوهش پرداخته میشود .در شکلها رد شهوژپ یموهفم لدم ریز ی   
حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداری ضرایب آورده شده است.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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شکل  .3مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب

در جدول زیر نیز نتایج حاصل از آزمون مدل را میتوان مشاهده کرد.
جدول  .4نتایج آزمون مدل پژوهش
ض بیار          

بررسی فرضیهها

t-value

استاندارد شده
1

پ در /شریذ   
فرضیهها

مهارت مدیران بر شایستهگزینی م کناب نارید   

0.25

23 . 12

پذیرش

دانش مدیران بر شایستهههگزین کناب ناریدم ی    

0.46

16 .51

پذیرش

ملی تأثیر دارد.
2

ملی تأثیر دارد.
3

عوامل فردی و ادراکی (شخصیتی) م رب نارید   

0.39

21 . 10

پذیرش

شایستهگزینی مدیران بانک ملی تأثیر دارد.
4

عوام مزاس ل ا دم ین ی نار        ب ینیزگ هتسیاش ر

     

0.37

9.39

پذیرش

مدیران بانک ملی تأثیر دارد.

براساس جدول باال میتوان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهای شناسایی درک هدهاشم ار هدش      
که بر این اساس کلیه فرضیهها در سطح اطمینان  99درصد معنادار هستند .به عبارت دیگر عوامل
شناسایی شده در شایسته گزینی مدیران بانک ملی تأثیر دارند.
دیران بانککک
پرسش دوم پژوهش :اولویت بندی عوامل مؤثر بر شایسته گزینی مد د
ملی ایران چگونه است؟

با توجه به بارهای عاملی به دست آمده ،عوامل مؤثر بر شایسته گزینی مدیران بانک ملی ایران به
ترتیب اولویت عبارتند از :دانش مدیران ،عوامل فردی و ادراکی (شخصیتی) ،عوامل سا و ینامز
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در نهایت مهارت مدیران.
پرسش سوم :میزان برازش مدل ارائه شده در این پژوهش چگونه است؟
آنچه از محاسبات انجام شده میتوان نتیجه گرفت ان است که هر چند مدل ت ثعاب هدش نیود    
شدهاست که تا حد زیادی از مقدار کایاسکور مدل استقالل فاصله بگی رادانعم لیلد هب اما در      
شدن مقدار کایدو مدل ( )P=0/000میتوان نتیجه گرفت که مدل قابل قبول تلقی میشود.
حال که شاخصهای برازش خوبی را از دادهها نسبت به م م ناشن لد ییی ییییده شجنس هب تبون د     
شاخصهای جزئی برازش میرسد .تفاوت شاخصهای برازش با شاخصها س ی هه هههگان رب ه ا شز   
کلی در این است که شاخصهای برازش کلی در مورد مناسب

  

ازجا هن و لدم لک ندوب نآ

قضاوت میکنند و شاخصهای جزئی در مورد رابطههای جزیی مدل قضاوت میکنند .شاخص-
های جزئی برازش (نسبتهای بحرانی و سطح معناداری آنها) نشان میدهن  هک ،د همه هراب  ای     

عاملی دارای معنادارند .نتایج این تحلیلها در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخصهای برازش

نام شاخص
Chi-square/df

مقدار

حد مجاز

3.95

کمتر از 5

( RMSEAریشه میانگین خطای برآورد)

0.087

کمتر از 0/1

( CFIبرازندگی تعدیل یافته)

0.92

باالتر از 0/9

( NFIبرازندگی نرم شده)

0.93

باالتر از 0/9

( GFIنیکویی برازش)

0.85

باالتر از 0/8

( AGFIنیکویی برازش تعدیل شده)

0.84

باالتر از 0/8

بحث و نتیجهگیری
شهای انجام شده در زمینه شایستهگزین م ،کناب ناریدم ی
بر طبق ادبیات و پیشینه پژوه 
اذعا هک درک ن یا تف هههههه هههها لصاح ی از رضاح شهوژپ

 لماوع تخانش هنیمز رد ا رث

ذگ ا رب ر     

یییی یییییت ناو
           

شها  نمض .تسا وسمه  این  یرایسب هک از       
شایستهگزینی مدیران بانک ملی با هوژپ زا یخرب  ششش ششش
شهای انجام شده در این زمینه در بانک ملی و دیگر بانکها ینیزگ هتسیاش رب       ،م ارید ننن
پژوه 
یگردد .از آن جمل م ه یی یییت شهوژپ هب ناو    
یکنند چراکه منجر به بهبود عملکرد بانک م 
تاکید م 
الوانی و همکاران (  ،)59 13قربان نژاد و عیسی خانی (  ،)59 13ایما  یتردق و ین (( (((  ،)59 13جاوید
مهر و همکاران ( ،)4931یا  یر (( ،)2931حا و یمیرک ج
( ) 20 41و  ...اشاره کرد.

راکمه ا  ن ((( (((( ،)0931س راکمه و میر ان   
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شهای انجام شده اخیر در زمینه شایسته گزینی مدیران ،نتایج پژوهش حاضر با
اما با بررسی پژوه 
نظر بسیاری از پژوهشگران همسو است از جمله ،الوانی و همکاران (  ،)59 13تأثیر شايستگىهاى
فردى و سپس شايستگىهاى سازمانى را بر شایسته گزینی مدیران مورد تأیید ق .تسا هتفرگ رار    
در پ ،زین رضاح شهوژ

ى ب ونع ه ا و لماوع ن
ىهاىىى سا نامز ى ى
ىهاىىى ف در ىىى و شايس گت ى ى
شايس گت ى ى

مولفههای اصلی تأثیر گذار بر شایسته گزینی م هدش یفرعم یلم کناب نارید

.تسا ییاج رد

     

يها (مفاهيم) براساس تلفيق نتايج استفاده از آزمون فريدمن
دیگر این محققان رتبهبندى شايستگ 
يهاي فردي
و ميانگين نشان داد كه بين چهار شايستگي اصلي مندرج در الگوي نها يي  ،شايستگ 
در رتبة اول وضع مطلوب است و شايستگيها ييي سا نامز ييي در مرتب ةةة دوم ق رادرار ددد و در وضععع
يشود؛ بنابراين ضمن در اولويت قراردادن شايستگيهاي فردي در
موجود جاي اين دو عوض م 
يهاي سازمانى ن زي بهبود يابد .که در پژوهش حاضر نی ،ز شایس گت یییهاییی
انتصابات ،بايد شايستگ 
فردی به عنوان یکی از عوامل و مولفههای اصلی تأثیر گذار بر شایسته گزینی مدیران بانک رتبه
یهای سا ار موس هبتر ینامز زا نآ دوخ     
یک را به خود اختصاص داده است و همچنین شایستگ 
کرئه است .قربان نژاد و عیسی خانی (  ،)59 13در پژوهشی تحت عنوان طراحی مدللل شایس گت ی ی
ی
یها ييي
مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهاي اس علاطم :یمال هه هههاي تطبیق هک دنتفایرد ی     شایس گت ی ی
مگی ير  ، ،بههه عن او ننن
تقوامداري ،رفتاري  -اخالقی ،امانتداري ،عدالت ورزي و انصاففف و تص یم م م
یهاي اصلی مدیران شناسایی شدهاند .جاوید مهر و همکاران ( ،)4931در پژوهشی تحت
شایستگ 
یهای عمومی
یهای عمومی دریافتند که شایستگ 
عنوان شایستهگزینی مدیران با تأمل بر شایستگ 
عبارتند از  .1فضائل اخالقی شامل ایمان و تقوا ،تعهد و مسئولیتپذیری ،عدالتمحوری ،اعتماد
ل قاطعیت ، ،خالقیتتت و ن یروآو  ، ،بینش ش
ش
یهای شخصیتی شامل ل
تآفرینی  .2ویژگ 
آفرینی و وحد 
یباشد یافتههای پژوهش نشاننن
راهبردی ،برانگیختگی ،آراستگی ،هوش فرهنگی و تحصیالت م 
ن شاخ صصص
مت یر ن ن
یهای عمومی به عنوان مه 
یدهد که مولفههای ایمان و تعهد در مورد شایستگ 
م 
یهای عمومی مورد انتظار م ارید ننن میییباشددد .رانتز (( ،)6102در پژوهش تحت ی   
در بین شایستگ 
عنوان تحليلي بر يك فيت شايسته گ يز ني مديران گروههاي آموزشي دانشگاهی در ایتالیا تفایرد    
يهاي شخصيتي باالترين توجه و دانش و معلومات حرفهاي افراد
که در وضعيت موجود به ويژگ 
يشود .نتايج محاسبه شكاف منفي موزون در هر كدام از دانشكدههاي دانش اگ ههه
كمترين توجه م 
ایتالیا حا يك از آن است كه مهمترين عاملي كه آنها را به سمت عدم انتخاب شايسته مدير گروه
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يهاي شخصيتي است .با رتبه بندي مؤلفههای اين بعد با تكن كي
يبرد ،عدم توجه الزم به ويژگ 
م 
تاپسيس مشخص گرديد توجه به شاخصها يي چون متمايل به چالشي بودن ،سن ، ،مقاومتتت در
برابر فشار ،شاداب و برونگرا بودن ،تواضع ،فروتني و صبوري و ش يك با يي اين وضعيت را بهبوددد
مها ييي ايننن ابعاد، ،
شتري خواهد داد .پس ميتوان با برنامهههر زي ييي ب ار ييي ارتقا ييي يك فيتتت آ تي م م
بي 
آس بي هاي احتمالي بر سر راه عملكرد مطلوب دانشكده را با بيشترين سرعت مرتفع نموددد .ايننن
شو
ج بعددد دانش ش
پژوهش ،ضمن بررسي يك فيت شايسته گ يز ني مديران گروههاي آموزشي در پنج ج
يهاي شخصيتي ،نگرش و بينش و اعتبار
تهاي فكري و رفتاري ،ويژگ 
معلومات حرفهاي ،مهار 
ت علم ييي دانش اگ ههه در ابعاددد
افراد ،به تحليل شكاف وضعيت موجود و مورد انتظار اعضا ييي ه أي ت ت
مذكور پرداخته است .در پژوهش حاضر نیز ،عوامل فردی به عنوان یکی از عوامل و مولفههههای
اصلی تأثیر گذار بر شایسته گزینی مدیران بانک ملی معرفی شده است .ایمانی و قدرتی ( ،)59 13
در پژوهشی تحت عنوان مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظا زرا م شش شششی
یها
اسالم دریافتند که مفهوم مهارتهای مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی و مفهوم توانمند 
و ویژگیهای فردی م و نیرتشیب یاراد نارید

 ناریدم یهاگآ و شناد موهفم دارای رتمک ین        

اهمیت میباشد .اسفندانی و همکا  نار (( )4931در پژوهش اونع اب ی ننن نننن "بررسی تأثثیر شایس یگت

فناوری اطالعات بر فرایندهای دانش در دادگستری ش ارا ره ککک " ،در پ ب دوخ شهوژ ههه هههه بررسی
تأثیر شایستگی فناوری اطالعات بر فرایندهای دانش در دادگستری شهر اراک پرداخته است .بر
تآمده ،دانش فناوری اطالعا یقتسم ریثأت تاعالطا یروانف تایلمع و ت م       ،
اساس نتایج بهدس 
مثبت و معناداری بر کسب و انتقال دانش دارد و زیرساخت فناوری اطالعات نیز بهطور مس ،میقت
مثبت و معنادار بر کسب دانش اثرگذار است .در پژوهش حاضر نیز ،ع و یدرف لماوع رب هوال   
سازمانی ،دانش به عنوان یکی از عوامل و مولفههای اصلی تأثیر گذار بر شایس ناریدم ینیزگ هت    

بانک ملی معرفی شده است .یاری ( )2931در پژوهشی با عنوان "طراحی مدل شایستگی مجریان

برنامههای ورزشی سیمای جمهوری اسالمی ایران" ،به طراحی مدل شایستگی پرداخته است .وی
نشان داد لزوم توجه و عنایت به چهار دسته از شایستگیها (شایستگی فنی و تخصصی ،شایستگی
دانشی ،شایستگی ارتبا تسا )یتیصخش و یدرف یگتسیاش ،یط و مادختسا ،ییاسانش رد هک       
آموزش مجریان ورزشی تلویزیون حائز اهمی تسه ت نن ننند .در پ ینف لماوع ،زین رضاح شهوژ و    
مهارتها به عنوان یکی از عوامل و مولفههای اصلی تأثیر گذار بر شایسته گزین ننی م کناب نارید   
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معرفی شده است .رحیم نیا و هوشیار (  ،)19 13در پژوهشی با عنوان " واكاوي ابعاد و مولفههاي
مدل شايستگيهاي مديران در سيستم با یفیک درکیور کی( يكن )))) )))))" ب یگتسیاش لدم هئارا ه     

يباشد .سطح اول متشكللل از چهاررر ح زو هه كل ييي
پرداخته است .مدل ارائه شده شامل سه سطح م 
يباشد كه عبارتند از :حوزه فني ،حوزه محيطي ،ح زو هه م تيريد ييي و ح زو هه ف يدر  ..س ود حط ممم
م 
يباشد :دانش عمومي ،دانش تخصصي ،بازاريابي ،آگاهي از محيط،
شامل هشت بعد شايستگي م 
اداره كردن صحيح شعبه ،مديريت منابع انساني ،درون ف در ييي و مياننن ف يدر  ..در نها تي  ، ،سطح ح
ح
م با كن ييي تش يك ل ل
ل
سوم مدل از چهل و دو مؤلفه تخصصي و عملياتي شايستگي مديران در سيستم م
شده است .در پژوهش حاضر نیز ،عوامل فردی و ادراک اونع هب شناد و ی ن یکی  وع زا ا  لم و     
مولفههای اصلی تأثیر گذار بر شایسته گزینی مدیران بانک معرفی ش  یچالول .تسا هد

((( (((()0931

در پژوهشی با عنوان "بررسی عوامل تاثیرگذار بر انگیزش شغلی کارکنان سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی" ،محقق انگی شز

را در دو حیط ططه عوام و هدنرادگن ل  لماوع ا زیگن شششش شششششدهن هد

بررسی کرده است .و سپس به اندازه گیری آنان با اس نشسرپ زا هدافت ا حم هم قق ق ققققق سا هتخادرپ هتخ   
ل ،پرداخ فر تاناکما و طیارش ،یلغش تینما ،ت ا طباور و یه       
است ،عوامل نگهدارن ماش هد لل لل
اجتماعی و عوامل انگیزشدهنده شامل آموزش ،ارتقاء براساس شایستگی و توانمندسا تسا یز   
که توانمندسازی در بعد احساس معناداری ،شایستگی ،مؤثر ب و یراتخمدوخ ،ندو
شیا و ن

راکمه ا ن (((( ( ،)1102در پژوهش لیلحت ناونع اب ی یگتسیاش

دم یراتعنص رد یلاع ن       

امتعا ددد دددد .ژئو
  

      

یهای مدیریتی مدیران عالی و با استفاده از روشهای تحلیل
هتلداری با هدف شناسایی شایستگ 
سلسله مراتبی و تکنیک دلفی فازی به تعیین و سپس اولویتتتبن گتسیاش ید یی یییها هس .دنتخادرپ     
یها گتسیاش ،یربهر ی ییی ییییها ریدم ی یت   
مترین این شایستگیها عبارتند از :شایس گت ی ی
مورد از مه 
بحران و شایستگی حل مسئله .در پژوهش حاضر نیز ،عوامل سازمانی به عنوان یک و لماوع زا ی
مولفههای اصلی تأثیر گذار بر شایسته گزینی مدیران بانک معرفی شده است .مدل پیش رد یداهن
این پژوهش با مدلهای ارائه ش م نارگشهوژپ رگید طسوت هد ان  و یزاریش دن ا ردژ یییییی ییییییی ( ،)39 13
دراگاندیس و همکا  نار ((  ،) 2006معص  یمو (( ،)4931ریچررر (  ،) 1995برامررر (  ،) 1993اس ردورک
(  ،) 1999مدل فریدنبرگ (  ) 2004و استون (  )1 200هماهنگی داشته و دارای مشترکاتی است که
یکند.
اعتبار بخشهای مختلف مدل پیشنهادی را تأیید م 
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