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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی شایستگیهای مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری بود .در
ابتدا مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با  11نفر از خبرگان که به صورت گلوله برفی و هدفمندد نردری
انتخاب شده بودند و تا رسیدن به اشباع نرری انجام پذیرفت  .پس از هر مصاحبه متن آن پیادهسازی و با
استفاده از نرم افزار  MAXQDAکدگذاری شد .همزمان با این فرایند شرح وظدایف مددیران اسدتانی،
وب سایت  ONETو اسناد باالدستی بررسی ،کدگذاری و جمع بندی شد 84 .شایستگی فرعی مددیران
استانی در  ۶مقوله یا بعد اصلی شایستگی به نام دانش ،ویژگیهای شخصدیتی ،ارتبدا ی و میدان فدردی،
فکری و تحلیلی-ذهنی،مدیریتی و اجرایی و ارزشی و اعتقادی دستهبندی شدند و روایی و پایایی یافتهها
مورد تایید قرار گرفت .در انتها شایستگی ها با نرر مصاحبه شوندگان رتبه بندی شددند کده مقولده داندش
باالترین رتبه و مقوله فکری ،تحلیلی-ذهنی پایینترین رتبه را داشت .از بین شایسدتگیهدای فرعدی نیدز
شایستگیهای تسلط بر قوانین و مقررات بازنشستگی (فنی ) ،تسلط بر امور درآمد و هزینه ،برنامهریزی و
سازماندهی ،نرارت و کنترل ،باالترین رتبه و مدرک تحصیلی مدرتبط ،رفتدار سیاسدی ،شایسدتهسداالری،
پایینترین رتبه را داشت.
کليد واژهها :شايستگي؛ مديران استاني؛ صندوق بازنشستگي کشوري

 . 1کارشناس ارشد ،مدیریت دولتی گدرایش توسدعه مندابع انسدانی دانشدگاه ایدوانکدی؛ نویسدنده مسدلول؛ رایانامده
0daraje@gmail.com
 . 2استادیار گروه مدیریت و حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ایوان کی ،ایوان کی ،ایران؛

مقدمه
سرمایه انسانی سازمانها مهم ترین منبع یک سازمان برای دستیابی به یک مزیت رقدابتی
و عملکرد مطلوب است .برای اینکه مزیت رقابتی پایدار بماند سازمانها نیازمند خالقیت و
بهرهوری بیشتر کارکنان خود هستند (کانگ و لی.)2421 ،
در دهه های اخیر در زمینه شایستگی های مدیریتی هزاران پژوهش انجام شده است؛ امدا
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نکته مهم در این موضوع است کده رفتارهدای مناسدر مدرتبط بدا شایسدتگی ،بده فرهندگ
سازمانی که شایستگی در آن ریشه دارد بستگی داشته و در سازمانهدای مختلدف متفداوت
بوده و نمیتوان برای سازمان های مشابه نیز از آنها استفاده کرد .وجود عوامل زمینهای مانند
فرهنگ سازمانی نقشی کلیدی در تعریف انواع شایستگیهای کارکنان هر سدازمانی خواهدد
داشت (بهراد و همکاران.)1994 ،
در بددین عوامددل مختلفددی کدده بدده موفقیددت سددازمانهددای دولتددی در انجددام وظددایف و
مسلولیتهای محوله کمک میکند ،نقش مدیران دولتی بسدیار مهدم اسدت .مددیران دولتدی
به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند ،میتوانند نقش منحصربفردی را در راهبری و
هدایت سازمانها بر عهده داشته باشند .صاحرنرران ،نبود مدیران شایسدته در نردام اداری
کشور را یکی از عوامل مهم عدم کسر اهداف اشاره میکنند (زاهدی و شدی .)1949،،همچندین
بررسیهای آسیرشناختی حرکت ملی بهرهوری در دستگاههای اجرایی نشان دهندده عددم
توجه به موضوع شایستهساالری در نصر و عزل مدیران و کارکنان و همچنین عدم استفاده
از نرامها و الگوهای جدید برای آنها است (رنگریز و همکاران.)199۶،
در حال حاضر بیشتر از  94درصد جامعه بیمه پردازان بازنشستگی کشور را سه صندوق
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ،بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی تحت پوشدش قدرار
دارند که بق ا العات و دادههای موجود همگی با کسری عریم منابع روبدرو هسدتند و از
کمک دولت برای تامین بودجه و ایفای تعهدات خود استفاده میکنند (میر.)1999،
برای اداره شایسته صندوق بازنشستگی باید شناخت واضح و روشنی از مسدلولیتهدای
عملیاتی و نرارتی آن وجود داشته باشد (یوسفی)199۶ ،؛ این مسدلولیتهدا مدیتوانندد در هدر
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سطحی از سازمان وجود داشته باشند و بر خالف تمرکز باالی پژوهش هدای پیشدین مندابع

انسانی بر روی مشاغل سطوح باالی سازمان ،به نرر بیشتر مشداغل در سدطوح میدانی قدرار
دارند (عبدی .)1991 ،یکی از مشاغل راهبردی ،صندوق بازنشسدتگی کشدوری سدطح مددیران
عملیاتی(استانی) است .این مدیران بر اساس شرح وظدایف مصدوب سدال  1941مددیریت
عمده خدمات اصلی صندوق به مشترکین و دستگاههای اجرایی را عهدهدار هستند .بهعنوان
مثال اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفده ،دریافدت ،انتقدال و اسدترداد
گردان ،اجرای رح تکریم از مراجعین و ...از اهم وظایف این مدیران اسدت کده مددیریت
نادرست آنها میتواند لطمات جبرانناپذیری به صندوق و جامعه مشترک آن وارد کند.
با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با موضوع شایستگی (دستورالعمل نحدوه ارزیدابی و
توسعه شایستگی عمدومی مددیران حرفده ای موضدوع بخشدنامه شدماره  1۶119۶9مدور
 199۶/11/8سددازمان اداری و اسددتخدامی) از ابتدددای سددال  1991بایددد شایسددتگیهددای
عمومیکلیه کارکنانی که به پستهای مدیریتی منصوب میشدوند ،در کدانونهدای ارزیدابی
تایید شود .بر اساس گزارش عملکرد شاخص های عمومی دستگاههدای اجرایدی کشدور در
سالهای 1991و  1994که توسط سازمان اداری و استخدامیکشور انجام پذیرفتده ،صدندوق
بازنشستگی کشوری در شاخص تربیت مدیران هیچ امتیازی کسر نکرده است .در اجدرای
برنامه ارزیابی شایسدتگی هدای مددیران بایدد انتصدابات و ارتقدا افدراد از میدان دارنددگان
گواهینامه شایستگیهای عمومی مدیریتی انجام شود.
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کسور و تعیین بدهی مدت خدمت مستخدمین شاغلین دولدت ،نگهدداری حسداب تنخدواه

با توجه به مطالر فوق در این پژوهش مسلله اصلی تحقیق آن است که مدیران اسدتانی
صندوق باید چه شایستگیهایی داشته باشند و میزان اهمیت هرکدام از آنها بده چده میزاندی
است.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
تعريف ،رويکردها و کاربرد شايستگي
شایستگی بهعنوان یک ویژگی رفتاری مربوط به مجموعده خاصدی از داندش و مهدارت
برای عملکرد شغلی موثر تعریف میشود .شایسدتگی نقدش عمددهای در تقویدت رویکدرد
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یکپارچه مدیریت منابع انسانی ایفا میکند تا افراد را قادر به دستیابی به مهارت مطلدوب در
سازمان کند (شوکال و کومار.)2421 ،
بررسی و تحلیل تعاریف مختلف صاحر نرران نشانگر این موضوع اسدت کده تعریدف
مشخص و واحدی برای شایستگی وجود ندارد .با جمعبندی تعداریف مختلدف ،در اغلدر
آنها نکات مشترک قابل تشخیصی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است.
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 شایستگی شامل دانش ،مهارت و ویژگیهای فدردی (انگیدزه ،مفهدومهدای ذهندی،
ارزش ،نگرش و ویژگیهای فیزیکی) است.
 شایستگی آن دسته از خصوصیات کارکندان اسدت کده زیربندای رفتارهدای موفدق
شغلی آنها را تشکیل داده و سبر عملکرد برتر و مؤثر فرد در آن شغل ،وظیفه یدا
شرایط میشود.
 شایستگیها عملکرد خوب را از عملکرد بد تفکیک میکند.
 شایستگیها باید قابل مشاهده و قابل اندازه گیدری باشدند و بدا ثبدات و تکدرار در
رفتار فرد مشاهده شوند.
 شایستگیها باید با اهداف و نتایج سازمانی پیوند داشته و برای آنها مهم باشد.
مطالعات مربوط به شایستگی کارکنان نیز در دول تداری ،دو رویکدرد اصدلی را دنبدال
کرده است .در یک مجموعده شایسدتگیهدای اصدلی مشدترک کارکندان و در دسدته دیگدر
شایستگیهایی اختصاصی مشاغل خدا

هسدتند (کاندگ و لدی .)2421،همچندین رویکردهدای

متفاوتی برای شناسایی و تعیین شایستگیها وجود دارد .بهعنوان مثدال بدر اسداس رویکدرد
راثول و لیندهولم سه راهبرد قرض گرفتن ،قرض گرفتن و بومیکردن و ایجاد الگو مناسدر
برای خود را پیشنهاد می دهد و در رویکرد اسپنسر به دو دسته شایستگیهای مورد نیاز کده
مهارت های ضروری را برای حداقل عملکرد در یک کار و یا انجدام یدک وظیفده مشدخص
میسازد و دسته دیگر شایستگیهای برتر که بر اساس آنها نتدایج بدهدسدت آمدده بداالتر از
میانگین و نشاندهنده عملکرد باالتر است.
شایستگی کاربردهای بسیار زیادی دارد .میتوان از نتایج تحقیق حاضدر در مدوارد زیدر
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بهرهگیری و استفاده کرد

 .1استقرار برنامهریزی جانشینی و انتخاب و انتصاب مدیران استانی؛
 .2مدیریت عملکرد و ارزشیابی صحیح و دقیق عملکرد مدیران استانی؛
 .9توسعه و ترقی شغلی مدیران استانی (تسدهیل بهبدود عملکدرد مددیران اسدتانی تدا
رسیدن به استانداردهای مطلوب) ؛
 .8آموزش و توسعه شایستگیهای مدیران استانی؛
 .۶بهره گیری از نتایج حاصل در تدوین و توسعه شایستگی سایر پستهدا و مشداغل
صندوق؛
 .1تجزیه و تحلیل مشاغل صندوق؛
 .4بهبود فرایندها.
پیشینه پژوهش
در اسناد باالدسدتی بدق بخشدنامه  1۶11۶19بده تداری 199۶/11/19 ،شایسدتگیهدای
عمومی برای مدیران عملیاتی را در دو الگو ارائه کرده است .در الگوی اول شایستگیهدای
تعهددد و تعلددق سددازمانی ،هدددفگرایددی و هدددایت عملکددرد ،مهددارتهددای ارتبددا ی و
مسلولیتپذیری و در الگوی دوم ،شایستگی های نردارت و کنتدرل ،تفکدر تحلیلدی و حدل
مساله ،تیم و شبکهسازی ،همت و سختکوشی پیشنهاد شده است.
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 .1استفاده از نتایج در نرام پرداخت و پاداش؛

با توجه به اینکه رفتارهای مناسر مرتبط با شایستگی ،بسدته بده فرهندگ سدازمانی کده
شایستگی در آن ریشه دارد متفاوت است؛ بنابراین تدوین یک چدارچوب شایسدتگی بدرای
یک سازمان ،نمیتواند برای سازمانهای دیگر یا حتی سدازمانهدای مشدابه کداربرد داشدته
باشد .وجود عوامل زمینهای همچدون فرهندگ سدازمانی ،نقشدی کلیددی در تعریدف اندواع
شایستگیهای کارکنان هر سازمانی دارد (سانگهی.)241۶ ،
با این حال در دستگاه های اجرایدی کده از نردر حدوزه فعالیدت ،تعدداد بازنشسدتگان و
گستردگی در کشور مشابه صندوق بازنشستگی کشوری هستند فقط میتوان سازمان تدأمین
اجتماعی را نام برد .شایان ذک ر اسدت مددیران اسدتانی ایدن سدازمان شدرح وظدایف بع دا
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متفاوتی با مدیران استانی صندوق دارند .در این سدازمان سده بدار شایسدتگیهدای مددیران
تدوین شده است .در تحقیق اول ارزشهای سازمانی (روحیه خددمترسدانی) را بدهعندوان
شایستگی محوری و شایستگیهای دیگر (ارتبا ات ،خویشدتنشناسدی ،مددیریت اجرایدی،
تصمیم گیری ،هوشیاری محیطدی و رهبدری) را حدول ایدن شایسدتگی محدوری قدرار داده
است(سرعتی آشتیانی.)1998،
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در تحقیق دوم در سال  194۶نیز شایستگیهای اصلی مانند خویشتنشناسی ،هوشدیاری
محیطی ،تصمیم گیری محیطی ،ارتبا ات ،رهبری و مدیریت اجرایی معرفدی شدده اسدت و
شایستگیهای فرعی و توصیف رفتاری آنها نیز تدوین شد (سرعتی آشتیانی.)1998،
در تحقیق سوم در سال  1991تحقیقی در حوزه شایسدتگی مددیران و سدطوح مددیرکل
درمان استان ،مدیر کل استان و مدیر شعر تامین اجتماعی انجام شدد کده در الگدو تددوین
شده ،شایستگیهای خدمتگرایی ،مدیریت افراد ،تعهد به بهبود مستمر ،تدوان همداهنگی و
سازماندهی ،آگاهی سازمانی و شناخت قوانین و مقررات ،توسدعه فدردی و اخدالق فدردی،
ارتبا ات موثر و مهارتهای حل مسلله و تصمیمگیری وجود دارد (قلی پور.)1991،
الگوهای شایستگی دیگری نیز برای مدیران راحی شده که برخی از آنها به شرح ذیل است.
جدول شماره  :1الگوهاي شايستگي
پژوهشگر

شایستگيهای استخراج شده

عنوان مقاله
الگددوی شایسددتگیهددای

عسگری و همکاران

مددیران دولتددی جمهددوری

در سه بعد فدردی (نگرشدی و رفتداری) ،شدغلی (دانشدی و

()1998

اسالمی ایران را بدر اسداس

مهارتی) و ارزشی (اسالمیو سازمانی)

سند چشم انداز 1848
پورعابدی و همکاران
()1991
صدری نوش آبادی و
همکاران ()1991

الگوی شایستگی چندبعددی

 84شایستگی در  8الیه شایستگی پایه ،مددیریتی ،عمدومیو

مدیران و کارکنان

تخصصی

الگوی شایستگی عمومی مدیران

شایسدتگیهدایی بدا ابعداد فدردی ،ارتبدا ی ،فکدری-ذهنددی،

دستگاههای اجرایی کشور

عملکردی و ارزشی

کدددددداوش در مددددددورد
لی )2414( 1

شایستگی هدای الزم بدرای
عملکرد باال
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موفقیت مداری ،تأثیرگذاری و نفوذ ،تفکر بهصورت مفهومی،
تفکر تحلیلی ،قوه ابتکار ،اعتماد به نفس ،درک میدان فدردی،
جستجوی ا العات ،کار تیمیو مشارکت ،تخصدص ،توجده
به خدمت به مشتری
1. Lee

پژوهشگر

عنوان مقاله

شایستگيهای استخراج شده

هیسه  1و همکاران

تجزیه و تحلیل و بررسدی

شایستگی رهبدری ،تصدمیم گیدری ،اجرایدی ،ارتبدا ی ،کدار

ادبیات شایستگی

تیمیو اخالقی

()2412

مهارت های رهبری (مهارت ارتبدا ی ،انگیزشدی ،ارزیدابی و
اسمانتی 2و همکاران
()2418

توسعه الگدوی شایسدتگی

نرارتی ،کارگروهی) ،مهدارت هدای مددیریتی (مهدارتهدای

مدیریتی

شناختی ،سدازمانی ،خالقیدت ،انعطداف پذیری/سدازگاری) و
مهارتهای ارتبا ی

()241۶
اسکورکوا  8و همکاران
()241۶
کرگل 1و همکاران
()2419

شایستگی کارکنان دولتدی

ارتباط موثر ،ایجاد روابط ،ق اوت موثر ،حل مسدلله ،سدازگاری،

مرور ادبیات

جهت گیری خدمات به مشتری ،مذاکره ،صداقت و کار گروهی

شایسدددتگی مدددددیران در
بخش دولتی

دانش حرفه ای ،بلوغ اجتماعی و مهارتهای کاربردی

پروفایددلهددای شایسددتگی

مهارت رهبری ،مهدارت تجزیده و تحلیدل ،مهدارت فدردی،

برای متخصصان

مهارت ارتبا ی ،مهارت مدیریت پروژه
شایستگی هدای مشدترک (شدامل ارتبا دات ،سدازمان دهدی،
جسددتجوی ا العددات ،تفکددر تحلیلددی و برنامددهریددزی)،

سودیرمان ۶و همکاران
()2419

شایسددتگی مدددیران میددانی
عمومی موثر

شایستگی های متمایز کننده (شامل جهدت گیدری پیشدرفت،
رهبری ،هدایت پذیری ،اقناع و ندوآوری) و شایسدتگیهدای
مهم(پایبندی به قوانین و مقررات ،همکداری بدا ذینفعدان و
شایستگیهای فنی ،مانند مدیریت فنداوری ،مددیریت مندابع
انسانی و مدیریت مالی

میدهت علی 1و
همکاران ()2421

توسدددددعه چدددددارچوب
شایستگی بدرای مددیریت
کارآمد منابع انسانی

تفکر تحلیلی ،آشنایی با حوزه های مرتبط ،گدزارش نویسدی،
راهنمایی ،نرارت و ایجاد انگیزه در کارکنان ،صدرفه جدویی
در هزینه ،مهارت شنیداری و گفتاری ،کدار تیمدی ،ابتکدار و
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مونانگ 9و همکاران

در جسددددتجوی الگددددوی

شایستگیها شدامل تفکدر تحلیلی/راهبدردی ،پیشدرو /تأثیرگدذار،

خالقیت و توانایی توسعه کارکنان

شایستگیهای بخش عمومی در برخی کشورها حول موضدوعاتی خدا

تمرکدز دارد.

به دور مثدال در اسدترالیا تخصدص گرایدی و درسدتکاری ،در بلژیدک خددمت رسدانی و
وفاداری ،در کانادا خدمت با صداقت و احتدرام ،در دانمدارک دفداع از مشدروعیت بخدش
1. Hsieh
2. Smanti
3. Monang
4. Skorkova
5. Kergel
6. Sudirman
7. Midhat Ali
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عمومی و ارزش های دموکراتیک ،در کره پایبندی بده اخدالق اداری و سدازمانی ،در هلندد
هالگوی با مدیریت بخش خصوصی (فداکاری ،صدداقت و آگداهی سیاسدی) و در آمریکدا
درک عمومی و انگیزه خدمت رسانی (اپد بیک.)2414، 1
همچنین شایستگی ها در حال حاضدر بده سدرعت در حدال تغییدر هسدتند .در مطالعده
موسسه مکنزی به نام تغییر روند مهارت ها اتوماسیون و آینده نیدروی کدار ،تغییدر روندد
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

اهمیت مهارت ها در آینده مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق مهارت های مورد
نیاز شغلی به پنج دسته مهارت فیزیکی و دستی ،شناختی پایده ،شدناختی عدالی ،مهدارت
اجتماعی و هیجانی و فناوریکی تقسیم شده و بر اساس این مهدارتهدا ،سداعات کداری
مشاغل مختلف در سال  241۶و پیش بینی نیاز به این مهارت ها در سال  2494در آمریکدا
و اروپا محاسبه شده است .بر اساس نتایج این مطالعه برآورد می شود نیاز به مهارت هدای
فناورانه در مشاغل مختلف در سال  2494با بیش از  14درصدد افدزایش سداعات کداری
نسبت به سال  ، 241۶با بیشترین میزان رشد رو به رو خواهد بود .پس از آن مهارتهدای
اجتماعی و هیجانی با بیشترین میزان رشد ساعات کاری مواجه خواهند بود .همچندین از
مهارت های مهم و در حال رشدد در آیندده ( )2494مدی تدوان بده مهدارت هدای رهبدری،
ارتبا ات و گفتگو ،تفکر انتقادی ،خالق یت ،مدیریت پدروژه ،فنداوری ا العدات پیشدرفته
و ...اشاره کرد.
همچنین بوندارنکو و همکاران ( )2421بیان میدارند با توجده بده چدالشهدای جهدانی
مانند همه گیری کرونا ،تحول دیجیتالی ،تغییرات جمعیتی و چالشهدای زیسدت محیطدی و
تأثیر آنها بر جوامع و نرامهای اقتصادی ،شایستگیهای مدیران نیز بهسرعت در حال تغییدر
است .او اشاره دارد تفکر تحلیلی و نوآوری ،یادگیری فعاالنه و راهبردهای یدادگیری ،حدل
مسائل پیچیده ،تفکر انتقادی ،خالقیت و ابداع کردن ،رهبری و اثرگذاری اجتماعی ،اسدتفاده
از فناوری ،نرارت و کنترل ،راحی فناوری و برنامهنویسی ،تاب آوری ،تحمل اضدطراب و
انعطاف پذیری ،استدالل ،حل مشکالت و ایدهپدردازی در  1سدال آیندده بیشدتر مدورد نیداز
خواهد بود.
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1. Op de Beeck

با بررسی الگوهای مختلف در حوزه شایستگی میتوان نتایج زیر را استنباط کرد
 ارائه الگوی شایستگیها بیش از همه چیز بهعندوان وسدیلهای جهدت فهدم بهتدر و
درنتیجه به کارگیری بهینهتر شایستگی ها در جدذب ،آمدوزش ،ارزیدابی عملکدرد،
پرداخت و پاداش و  ...است؛ به عبارت دیگر ارائه الگو شایستگیها هدف نیسدت
و آنچه در زمینه شایستگی هدا از اهمیدت بیشدتری برخدوردار اسدت ،رسدیدن بده
سازمان خا

است.

 گوناگونی الگو ها و شایستگیهایی که در این الگو ها گنجانده میشود در بسدیاری
از موارد به کار بردن الفاظ متفاوت برای شایستگی واحد است .عالوه بدر ایدن در
بسیاری از موارد شایستگی واحدی به زیرمجموعهها تقسیم شدده کده هدر یدک از
این زیرمجموعهها بهعنوان شایستگی جدید ،مطرح شده است.
 هر یک از صاحرنرران با توجده بده پیشدینه علمدی و تجربدی خدود بده دسدتهبنددی
شایستگیها و ارائه الگو پرداختهاند و تا حدی تنوع الگوها منبعث از این مسلله است.
 نیاز به بهروزرسانی مداوم شایستگیها با توجه به چالشهای روز و استفاده بیشدتر
از مهارتهای پیشرفته ضروری است.
روششناسي تحقيق
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فهرستی دقیق و مناسر از شایستگیهای مورد نیاز مدیران در سدطوح مختلدف در

روش کلی تحقیق کیفی و با استفاده از تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی اسدت .تحلیدل
محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از ریدق
فرایندهای بقهبندی نراممند ،کدبنددی ،و تدمسدازی یدا راحدی الگوهدای شدناخته شدده
دانست .در تحقیق حاضر فرایند  1مرحلهای از تنریم پرسشهدا ،انتخداب نمونده ،مشدخص
کردن رویکرد ،رحریزی و اجرای فرایند رمزگذاری و در پایدان تعیدین اعتبدار و پایدایی و
تحلیل نتایج مدنرر قرار گرفته است .قلمرو مکانی تحقیق حاضر در خصو

مدیریتهدای

صندوق بازنشستگی کشوری در  91استان کشور است که از بهمن ماه  1994لغایدت بهمدن
ماه  1999به ول انجامید.
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در پژوهش حاضر مهم ترین روش گردآوری ا العدات اسدتفاده از مصداحبه اسدت کده
به ور متوسط  89دقیقه به ول انجامید .در عین حال ،محقدق از روشهدای دیگدری نریدر
مشاهده ،بررسی اسناد و مدارک جهت تبیدین نرریده شایسدتگی مددیریتی و جمدعآوری و
بهره برداری از متون نوشتاری اعم از شرح وظایف ،مطالدر ،پایگداه ا العداتی و ...اسدتفاده
کرده است.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

مصاحبه ها به شکل نیمهساختاریافته با رویکرد اکتشافی و با هددف پاسد ،بده سدواالت
اصلی تحقیق بوده است .در ابتدا اهدداف و شدناخت موضدوع تحقیدق و توصدیف مفداهیم
مرتبط با شایستگی مدیران تدوین شد که توسط کارشناس خبدره بدازبینی و تاییدد گردیدد.
سددواالت تدددوین شددده بددرای مصدداحبههددا بدده شددرح زیددر اسددت .ضددمنا جهددت آشددنایی
مصاحبهشوندگان تعریفی از شایستگی ارایه شد و همچنین سواالت قبل از مصاحبه به آنهدا
جهت آشنایی بیشتر ارایه شد.
 .1به نرر شما مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری باید چده شایسدتگیهدایی
(با تعریف مشخص شده) داشته باشند؟
 .2مهم ترین تغییرات پیش روی صندوق در آینده چیست و مدیران اسدتانی صدندوق
با چه چالشهایی مواجه هستند؟
 .9تفاوت مدیران استانی صندوق با سدایر مددیران صدندوق و مددیران دسدتگاههدای
اجرایی دیگر چیست؟
 .8ویژگیهای بهترین مدیران استانی که میشناسید ،چیست؟
 .1اگر شما در حال حاضر مدیر یکی از استانهای صندوق بودید چه کارهای خاصی
را در اولویت قرار میدادید؟
سوال اول ،همان سوال اصلی این تحقیق است که عمده زمان مصاحبهها به پاس ،به این
سوال اختصا

یافت .با توجه به نررات کارشناسی در تددوین سدواالت و ایدن نکتده کده

شایستگیها برای حال و آینده تدوین میشوند ،بنابراین ،در صورتی که مصاحبهشدونده بده
مسایل مرتبط با آینده اشاره نکرد از سوال دوم استفاده شد .بدرای سدوال سدوم نیدز تددوین
94۶

شایستگی های مدیران استانی مدنرر است .بنابراین ،تفاوت شایستگیهدای ایدن مددیران بدا

سایر مدیران باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این رو ،سوال سوم رح شد .همچنین بدا توجده
به اینکه عملکرد و شایستگیهای مطلوب معموال در مدیران موفق تداعی میشود و امکدان
ملموس کردن آن برای مصاحبهشونده راحت تر است ،سوال چهارم راحی شد؛ به عبدارت
دیگر سواالت  2تا  1برای بهره گیری بهتدر از نردرات و نکدات مهدم مطدرح شدده توسدط
مصاحبهشوندگان است که لزوما در هر مصاحبه مطرح نمیشد و بنابر شرایط مصاحبه ،فدرد
روش نمونه گیری در این تحقیق گلوله برفی و هدفمند نرری بوده که تدا اشدباع نردری
ادامه یافت .مصاحبهشوندگان بر اساس شاخصهای زیر انتخاب شدند.
 کارشناسان متخصص با حداقل  1سال سابقه ح ور در صندوق
 مدیران پایه ستادی با حداقل  1سال سابقه ح ور در صندوق
 مدیران کل ستادی با حداقل  1سال سابقه ح ور در صندوق
 مدیران استانی با حداقل  1سال سابقه مدیریت در استانها
 مدیران کل و معاونین صندوق که سیاستگذار و ناظر بر فعالیت استانها هستند.
 بازنشستگان
کدگدذاری و در نتیجده مقولهبندی مطالدر در تحلیدل محتدوای عرفدی بددون در نردر
داشتن هیچ پیشینۀ تلوریکی ،همزمان با مطالعۀ متن یا مصاحبه آغاز میشود .محقق با توجه
به موضوع ،مرحله به مرحله به تعیین واحد معنا (جمالت) و فشرده ساختن آن تدا تعیددین
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مصاحبهشونده و تشخیص محقق مطرح گردید.

کد میپدردازد و در صدورت داشدتن زمینهای مشترک ،کدها ادغام مدیشدوند تدا مقولدههدا
تعیین گردندد و سدپس مقوله های اصلی کده حاصدل جمعبندی این مقوله هاسدت ،حاصدل
می آید .برای حفظ پایدایی ،بدازبینی مطالدر در دو مرحله ،یکی پس از اینکده بدین 14-14
درصد مقولهبندی ها تکمیل شد و دیگدری در پایان کار صورت پذیرفت .در تحقیق حاضدر
عالوه بر کدگذاری مصاحبه ها ،شرح وظایف مصوب مدیران استانی ،سند راهبردی صندوق
بازنشستگی کشوری نسخه های سال  194۶و  ،1999اسناد باالدستی مانندد قدانون مددیریت
خدمات کشوری ،سند چشمانداز  ،1848بخشنامههای مرتبط با موضوع شایستگی و سدایت
 ONETبررسی و کدگذاری شد .در پایان کلیه شایستگیهای استخراج شده در پرسشنامه بدا
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یف لیکرت  1گزینهای وارد و از خبرگان جهت تعیین اهمیت و اولویت آنها پرسدش شدد
که با روش آزمون فریدمن اولویتبندی شایستگیها انجام پذیرفت و در مرحله آخر تحلیل
نهایی صورت پذیرفته و الگو نهایی تهیه شد.
اعتبار (روایی) در یک مطالعه کیفی ،اشاره بر میزانی دارد کده مشداهده محقدق توانسدته
است پدیده مورد مطالعه یا متغیرهای مربوط به آن را انعکاس دهد (کوالده .)199۶،راهبردهدای
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

اصلی برای روایی یافتههای کیفی ارائه میشود که عبارتند از استفاده از منابع مختلف بدرای
توجیدده منسددجم بددرای م ددامین؛ تعیددین دقددت گددزارش بددا بددازخورد گددرفتن از نرددر
مصاحبهشوندگان و انتخداب خبرگدان ،اسدتفاده از توصدیفهدای غندی و بدا جزئیدات و از
جنبه های مختلف ،گذراندن زمان دوالنی در میددان تحقیدق جهدت درک عمیدق موضدوع
شایستگی و ...که در این تحقیق انجام شد.
در پای ایی (قابلیت اعتماد) مصاحبه با هدایت سواالت ،بررسدی رونوشدت هدا بدرای
ا مینان از اینکه حین رونویسی اشتباه آشکاری روی نداده است؛ مقایسه مداوم داده هدا
با کدها و یادداشت برداری در مورد کدها و تعریف های آنها صورت پذیرفت .همچنین
بازآزمون از میان مصاحبههای انجام گرفته انجام شدد .چندد مصداحبه بده عندوان نمونده
انتخاب شده و هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگدذاری
شدند .سپس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبههدا بدا
هم مقایسه شدند.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
برای دستیابی به دادههایی که بتواند پرسش تحقیق را پاس ،دهد ،مصاحبههدا بدا افدرادی
که بر اساس شرایط تعیین شده بودند ،انجام شد .پس از انجام  4مصاحبه محقدق بده اشدباع
نرری رسید که برای ا مینان انجام مصاحبه و کدگذاری تا  9مصاحبه دیگر ادامه یافدت تدا
از این موضوع ا مینان کامل حاصل شود.

944

جدول شماره  :2وضعیت جمعیت شناختي مصاحبهشوندگان
تعداد

متغير
زن

2

 1تا  14سال

1

 14تا  11سال

1

 11تا  24سال

9

میزان سنوات

 11تا  24سال

1

خدمتی

 24تا  21سال

1

 21تا  94سال

4

بیشتر از  94سال

2

بازنشسته(بیش از  94سال)

2

جنسیت

لیسانس

2

فوق لیسانس

۶

دکتری

9

مدیرکل

9

مدیر استان

9

کارشناس یا کارشناس مسلول

9

سایر(بازنشسته)

2

تحصیالت

پست سازمانی

پس از پایان مصاحبهها و سندکاوی ،کدگذاری بهوسیله

نرمافزارMAXQDA

انجدام شدد

که تعداد کدهای حاصل ،مطابق جدول زیر است.
جدول شماره  : 4تعداد کدهاي استخراج شده مراحل پژوهش
نام سند/اسناد/مصاحبه

ردیف

مقاله پژوهشی تدوین الگوی شایستگی های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری

مرد

9

تعداد کدهای
استخراج شده

1

 11مصاحبه با مصاحبهشوندگان

298

2

برنامههای راهبردی ویرایش سالهای  194۶و 1999

21

9

سند چشم انداز 1848

1۶

8

سیاستهای کلی نرام اداری ()1949/1/91

19

1

قانون مدیریت خدمات کشوری

22

۶

بخشنامه شماره  1۶119۶9به تاری 199۶/11/8 ،سازمان اداری و استخدامیکشور

4

1

شرح وظایف شغل مدیر بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری

19

4

بانک جامع ا العات مشاغلO*NET

99
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با تلفیق کدهای استخراج شده از مرحله مصاحبه با سدندکاوی ،بدر اسداس تشدابه هدا و
سنخیت دادهها مجموعه ای از دادهها شبیه بههم در یک فرایند استقرایی گردآمدند.
جدول شماره  : 0میزان شباهت کدهاي استخراج شده از اسنادباالدستي با کدهاي استخراج شده از
مصاحبهها
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

تعداد کل کدهای

تعداد کدهای مشابه با کدهای

درصد کدهای

منحصربفرد از بررسي اسناد

استخراج شده از مصاحبهها

مشابه

111

99

484۶

مفاهیمیکه دارای معانی مشترکی بودند در قالر مقولههای فرعی که سطحی انتزاعی تدر
نسبت به مقوله های اصلی دارند سازماندهی شده و نهایتا مقولههای اصلی تدوین شدند کده
به شرح زیر است
شايستگيهاي دانشي
اولین شایستگی اصلی برای مدیران استانی دانش است .در عصر داناییمحدوری ،داندش
مهمترین سرمایه سازمانها بهشمار می رود و شایستگیهای دانشی مددیران الزمده ارتقدای
عملکرد و ارزش آفرینی آنان در صندوق تلقی میشود .از ایدنروی برخددورداری مدددیران
استانی از داندش مربدوط بده صندوق میتواند تسهیلگر مددیریت فرایندها و کسر اهداف
و رضایت ذینفعان را فراهم سازد .شایسدتگی هدای دانشدی بده دو بقده داندش عمدومی و
تخصصی تقسیمبندی میشود که شایستگی های فرعی بقده عمدومیآن بدهترتیدر مددرک
تحصیلی مرتبط ،سابقه خدمتی مرتبط ،کداربرد کدامپیوتر در امدور ،آشدنایی بدا داندش فندی
عمددومی روز مددرتبط بددا حددوزه کدداری ،آشددنایی بددا اصددول مدددیریت و رفتددار سددازمانی و
شایستگی های فرعی بقه تخصصی تسلط بر قوانین و مقررات بازنشستگی (فنی) ،آشدنایی
با قوانین و مقررات استخدامی ،تسلط بر امور درآمد و هزینه ،تسلط بر نردامهدای عملیداتی
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صندوق و شناخت سازمانی و محیطی است.

ويژگيهاي شخصیتي
دومین شایستگی اصلی برای مدیران استانی صندوق ویژگیهای شخصدیتی اسدت .ایدن
مدیران برای اینکه از عهدهی انجام وظایف محوله برآیند به صفات شخصدیتی خدا

نیداز

دارند .ویژگیهای شخصیتی بهعنوان مجموعه سازمان یافتهی ثابت و پایدار در افدراد اسدت
که یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز میسازد .از جملده شایسدتگی فرعدی ایدن مقولده
اعتماد بهنفس ،همت و سدخت کوشدی و پشدتکار ،آراسدتگی و ان دباط ،ازخودگذشدتگی،
ثباتآفرین و آرامبخش ،خوش بینی و خوش خلقی ،قا ع و قانونمند و مسلولیتپدذیری و
پاسخگویی است.
شايستگيهاي ارتباطي و میان فردي
سومین شایستگی اصلی برای مدیران استانی شایستگیهای ارتبا ی و میان فردی اسدت.
شایستگی های ارتبا ی یا بین فردی ،یعنی تعامل شخصی ا العات بین دو یا چند نفر .ایدن
شایستگی به دلیل ارتباط زیاد ذینفعان صندوق از جمله بازنشستگان و موظفین بسدیار حدائز
اهمیت است .در این شایستگی تمرکز بر جنبه مهارت شایستگی است و جدز داندش ایدن
شایستگی در شایستگیهای دانشی گنجانده میشود .از جمله شایستگیهای فرعی میتدوان
به داشتن مهارت های نوشتاری و درک مطلدر ،داشدتن مهدارت هدای شدنیداری و کالمدی،
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حافره و بهره هوشی باال ،انعطافپذیر و انتقادپذیر ،کمال گرایی و توسدعه فدردی ،عدزت و

توسعه تعامل و ارتباط مناسر با ذینفعان ،تیمسدازی و شدبکهسدازی ،تقویدت و اسدتفاده از
ظرفیتهای مردمی و ذینفعان و رفتار سیاسی اشاره کرد.
شايستگيهاي تحلیلي و فکري-ذهني
چهارمین شایستگی اصلی شایستگی های تحلیلی و شایستگی های مبتنی بر تفکر و ذهن
است .قدرت و توان استدالل پیش زمینه تصمیمگیری خردمندانه است و با توجه به وظایف
مدیران و وسعت اختیدارات محولده بده ایدن مددیران اهمیدت زیدادی دارد .از جملده ایدن
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شایستگی ها تفکر انتقادی و خالقانده ،تفکدر تحلیلدی و حدل مسداله ،آینددهنگدری و تفکدر
راهبردی ،کلنگری و نگرش فرایندی است.
شايستگيهاي مديريتي و اجرايي
پنجمین شایستگی اصلی برای مدیران استانی شایستگیهای مدیریتی و اجرایی است که
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

به دو بقه رهبری و مدیریت موثر مدیریت استان و مددیریت مندابع انسدانی تقسدیمبنددی
میشود .در بقه اول (رهبری و مدیریت موثر) شایستگیهای برنامدهریدزی و سدازماندهی،
نرارت و کنترل ،مدیریت دانش و ا العات ،حرفهایگرایی ،مدیریت تغییر و تعهد به بهبدود
مستمر و تحول آفرینی ،استفاده از نرام های نوین مدیریتی و فنداوریهدای ندوین ،مددیریت
بحرانها ،فشارها و محدودیت ها و ارائه خدمات مبتنی بر شناخت جامعه هدف جای گرفته
است .در بقه دوم شایستگی های مدیریتی و اجرایی (مدیریت منابع انسانی) شایستگیهای
هدایت ،مربیگری و فراهم آوردن شرایط توسعه و ارتقا کارکنان ،جانشینپدروری ،تفدوی
اختیار و ایجاد تعادل و توازن در کار کارکنان دستهبندی شدهاند.
شايستگيهاي ارزشي و اعتقادي
ششمین شایستگی اصلی برای مدیران استانی شایستگیهای ارزشدی و اعتقدادی اسدت
کدده شایسددتگیهددای وظیفددهشناسددی و تعهددد و تعلددق سددازمانی ،مددومن و بددا تقددوا بددودن،
عدالتورزی ،صداقت و راستگویی ،شایستهساالری و امانتداری ذیل آن قرار میگیرند.
رتبهبندي شايستگيها
شایستگیهای به دست آمده در مرحله قبل به مصاحبهشوندگان ارائه و از آنهدا خواسدته
شد که بر اساس یف لیکرت برای هر یک از شایستگیها یکی از گزینههدای خیلدی مهدم،
مهم ،متوسط ،کم اهمیت و بیاهمیت را انتخاب کنند .پس از امتیازدهی مصداحبهشدوندگان
به شایستگیها ،نتایج در نرمافزار  SPSSورژن  14وارد و میانگین بر اساس مقولههای اصلی
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شایستگیها محاسبه شد.

جدول شماره  : 0میانگین مولفههاي اصلي پژوهش
مصاحبه

شخصيتي

ميان فردی

تحليلي-ذهني

اجرایي

اعتقادی

1

84۶

8419

8449

841

1

8449

2

848

8419

8411

941

8419

8499

9

849

1

1

1

1

1

8

84۶

849۶

8

8421

8414

841

1

844

8419

84۶1

8411

8419

8449

۶

849

8421

8

8

8421

8449

1

84۶

8414

8

8

8411

8499

4

841

8414

8499

8

8481

8

9

842

8414

8411

8

849۶

8411

14

849

8481

8411

8

8421

8499

11

84۶

1

8499

8

8419

84۶1

شونده

دانش

در مرحله آخر بهمنرور اولویت بندی و شناسایی اهمیت هریدک از مقولدههدای  ۶گانده
تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج بهشرح جدول ذیر است.
جدول شماره  : 6رتبهبندي مقولههاي اصلي تحقیق
شایستگي

ميانگين رتبه

دانش

849۶

مدیریتی و اجرایی

8492

ویژگیهای شخصیتی

8441

ارزشی و اعتقادی

8441

ارتبا ی و میان فردی

249۶

فکری و تحلیلی -ذهنی

144۶

مقاله پژوهشی تدوین الگوی شایستگی های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری

ویژگيهای

ارتباطي و

فکری و

مدیریتي و

ارزشي و

در جدول زیر نیز آزمون فریدمن برای شایستگیهای ششگانه محاسبه شدده اسدت .بدا
توجه به اینکه سطح معناداری در آزمون فریددمن در تحقیدق حاضدر کمتدر از  4441اسدت؛
بنابراین ،این امر مبین آن است که بین شایستگیهای احصدا شدده اخدتالف بدارزی وجدود
دارد.
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جدول شماره  : 2آزمون فريدمن براي مقولههاي اصلي
تعداد

11

مجذور خي دو

2442۶۶

درجه آزادي

1

سطح معناداري

44441

در جدول زیر میانگین رتبه های شایستگی های فرعی آورده شده اسدت .در جددول ()9
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

نیز آزمون فریدمن برای مولفه های شایستگی مدیران استانی محاسبه شده است .با توجه بده
اینکه سطح معناداری در آزمون فریدمن در تحقیق حاضر کمتر از  4441است؛ بنابراین ،ایدن
امر مبین آن است که بین شایستگیهای احصا شده اختالف بارزی وجود دارد.
جدول شماره  :8میانگین رتبه مقولههاي فرعي تحقیق
شایستگي
مدرک تحصیلی
مرتبط
سابقه خدمتی مرتبط
کاربرد کامپیوتر در
امور

ميانگين
رتبه

شایستگي

ميانگين
رتبه

14442

ازخودگذشتگی

11442

9141

ثباتآفرین و آرامبخش

29421

1144۶

خوشبینی و خوش
خلقی

21481

آشنایی با دانش فنی
عمومیروز مرتبط

21441

29414

سازمانی
تسلط بر قوانین و

قا ع و قانونمند

994۶4

918

مقررات استخدامی

ا العات
حرفهایگرایی

29411
21411

بهبود مستمر و

14491

مسلولیتپذیری و
پاسخگویی

استفاده از نرامهای نوین
9141

91442

نوشتاری و درک

19418

مطلر
21414

داشتن مهارتهای
شنیداری و کالمی

مدیریتی و فناوریهای

1۶491

نوین

داشتن مهارتهای

(فنی)
آشنایی با قوانین و

مدیریت دانش و

91442

تحولآفرینی

آشنایی با اصول

مقررات بازنشستگی

نرارت و کنترل

رتبه

مدیریت تغییر و تعهد به

با حوزه کاری
مدیریت و رفتار

شایستگي

ميانگين

91419

مدیریت بحرآنها ،فشارها
و محدودیتها
ارائه خدمات مبتنی بر
شناخت جامعه هدف

19418

21429

شایستگي
تسلط بر امور درآمد
و هزینه
تسلط بر نرامهای
عملیاتی صندوق

محیطی
حافره و بهره هوشی
باال
انعطاف پذیر و
انتقادپذیر
کمالگرایی و توسعه
فردی
عزت و اعتماد به
نفس

رتبه
91442

9141

91419

تیمسازی و شبکهسازی

29492

ظرفیتهای مردمی و

1944۶

1۶4۶8

21429
21481

تفکر انتقادی و خالقانه

19418

19449

29419

21429

مساله
آیندهنگری و تفکر
راهبردی
کلنگری و نگرش
فرایندی
برنامهریزی و
سازماندهی

29429

اختیار و ایجاد

تعادل و توازن در کار

28441

کارکنان

رفتار سیاسی

21449

جانشینپروری
تفوی

11429

تفکر تحلیلی و حل

آوردن شرایط توسعه و

29419

ارتقا کارکنان

ذینفعان

پشتکار
آراستگی و ان باط

مناسر با ذینفعان

هدایت ،مربیگری و فراهم

تقویت و استفاده از

همت و
سختکوشی و

توسعه تعامل و ارتباط

رتبه

رتبه

مومن ،باتقوا و اخالق
مدار
وظیفهشناسی و تعهد و
تعلق سازمانی

21421
91442

19418

عدالتورزی

9141

11491

صداقت و راستگویی

21411

114۶4

91442

شایستهساالری

امانتداری

19481

مقاله پژوهشی تدوین الگوی شایستگی های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری

شناخت سازمانی و

ميانگين

شایستگي

ميانگين

شایستگي

ميانگين

29441

جدول شماره  : 9آزمون فريدمن براي مقولههاي فرعي
تعداد

11

مجذور خي دو

242429۶

درجه آزادي

81

سطح معناداري

44444
911

اعتبار سنجي
اعتبارسنجی تحقیق در هرکددام از مراحدل هفتگانده تحقیدق اعدم از انتخداب موضدوع،
راحی ،مصاحبه ،نسخهبرداری ،تحلیل ،تائید ،و گزارشگری انجام شد .برای محاسبه پایایی
تحقیق نیز بازآزمون از بین مصاحبههای انجام گرفته که تعداد  9مصاحبه انتخاب شده و هر
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

کدام از آنها دو بار در یک فاصله زمانی  11روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شدهاند .نتدایج
حاصل از این کُدگذاریها در جدول زیر آمده است .همچنین بدا توجده بده اینکده از روش
مصاحبه در این تحقیق استفاده شده است و محقق مطالعات جدامعی را پیرامدون شایسدتگی
انجام داده و در جلسه مصاحبه ،هدف مصاحبه را برای مصاحبهشوندگان به روشنی توضیح
داده ،دانسته های قبلی خود را نیدز در حدین جلسده مصداحبه کندار گذاشدته و نکدات یدک
مصاحبه موثر از جمله برخورد دوستانه ،جلر اعتماد و ...را رعایت کرده است .ضمنا محقق
در تفسیر نتایج دقت کافی را مبذول داشته و در تمام مراحل هفتگانده تحقیدق از نردرات و
مشاوره خبرگان و مصاحبه شوندگان بهره برده است .در مراحل نیز تطبیق ا العات حاصدله
از مصاحبه ها با اسناد باالدستی انجام پذیرفته کده ایدن موضدوع نیدز سدبر افدزایش اعتبدار
یافتههای تحقیق میشود.
جدول شماره  : 14محاسبه پايايي بازآزمون
عنوان

تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

پایایي بازآزمون

مصاحبه

کُدها

توافقات

توافقات

(درصد)

1

مصاحبه 1

)89+84(91

99

19

4141

2

مصاحبه 8

)99+141(198

48

2۶

4۶4۶

9

مصاحبه 1

)41+91(142

44

22

4149

8

درصد کل

8۶1

249

۶1

4۶498

ردیف

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،تعداد کل کُددها در دو فاصدله زمدانی 11
روزه برابر  ،8۶1تعداد کل توافقات بین کُدها در این دو زمان برابر  ،249و تعداد کدل عددم
توافقات در این دو زمان برابر  ۶1است .پایایی بازآزمون مصاحبههای انجام گرفتده در ایدن
91۶

تحقیق برابر  4۶498درصد است .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  ۶4درصد است
(کواله ،)199۶ ،قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تائید است.
نتيجهگيری و پيشنهاد
در این بخش به پاس ،به اهداف و سواالت پژوهش پرداخته میشود
سوال اول پژوهش مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری باید چه شایستگیهایی
برای مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری شش مقوله یا شایستگی اصلی احصدا
شد که برخی از آنها به بقات کوچکتری شکسته شدند .در ذیدل شایسدتگیهدای اصدلی،
تعداد  84شایستگی فرعی دستهبندی شدند.
بر اساس الگوی راحی شده برای مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشدوری اولدین
مقوله شایستگی که در اغلر مصاحبهها مطرح شد شایسدتگی داندش بدود کده بده دو قسدم
دانش تخصصی و دانش عمومیتقسیم شد.
دانش تخصصی در تمام مصاحبهها بیان شد که در  1شایستگی فرعی تقسیمبنددی شدده
است .این بقه به وجود دانش و ا العات حوزه تخصصی دو وظیفه اصلی مددیریتهدای
استانی یعنی دانش فنی که عمدتا بر قدوانین و مقدررات بازنشسدتگی و اسدتخدامیو داندش
مرتبط با امور درآمد و هزینه اشاره دارد .از دیگر شایسدتگیهدای ایدن بقده مدیتدوان بده
شناخت سازمان یعنی آشنایی با راهبردها ،برنامههای عملیاتی،ماموریتها ،وظایف ،فرهندگ
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داشته باشند؟

سازمانی و اختیارات و همینطور فرایندها و خدمات صندوق اشداره دارد .همچندین مددیران
استانی با توجه به الکترونیکی بودن عمده خددمات صدندوق تسدلط الزم را بدر نردامهدای
عملیاتی مانند سیستم احکام ،شاغلین ،درآمد و هزینه را باید دارا باشند.
دومین بقه این مقوله دانش عمومیاست که دارای  1شایسدتگی فرعدی؛ مانندد مددرک
تحصیلی مرتبط با رشته شغلی ،سابقه خدمت در امور فنی یا درآمد و هزینه و ...است.
ویژگی های شخصیتی شایستگی های اصلی دوم است .در این شایستگی 11 ،شایسدتگی
فرعی دستهبندی شدهاند .از شایستگیهای فرعی مدیتدوان بده انعطدافپدذیر و انتقادپدذیر،
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کمال گرایی و توسعه فردی ،عزت و اعتماد بده نفدس ،همدت و سدختکوشدی و پشدتکار،
قا عیت و قانونمندی ،مسلولیتپذیری و پاسخگویی و ...اشاره کرد.
در مقوله سوم که شایستگیهای ارتبا ی و میدان فدردی ندامگدذاری شدد ۶ ،شایسدتگی
فرعی داشتن مهارت های نوشتاری و درک مطلر ،داشتن مهارت های شدنیداری و کالمدی،
توسعه تعامل و ارتباط مناسر با ذینفعان ،تیمسدازی و شدبکهسدازی ،تقویدت و اسدتفاده از
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ظرفیتهای مردمی و ذینفعان و رفتار سیاسی وجود دارد.
شایستگی اصلی (مقوله) چهارم شایستگی هدای تحلیلدی و فکدری-ذهندی اسدت کده 8
شایستگی فرعی تفکر انتقادی و خالقانه ،تفکر تحلیلی و حل مساله ،آینددهنگدری و تفکدر
راهبردی و کلنگری و نگرش فرایندی در آن قرار دارد.
مقوله پنجم ،شایستگیهای مدیریتی و اجرایی است که به دو بقده رهبدری و مددیریت
موثر مدیریت استان با  4شایستگی فرعی و مدیریت مندابع انسدانی بدا  9شایسدتگی فرعدی
تقسیم بندی شده است .از اهم شایستگیهای فرعی این مقوله مدیتدوان بده برنامدهریدزی و
سازماندهی ،نرارت و کنترل ،هددایت ،مربیگدری و فدراهم آوردن شدرایط توسدعه و ارتقدا
کارکنان ،جانشینپروری و  ...اشاره کرد.
مقوله ششم ،تحقق شایستگیهای ارزشی و اعتقادی است که  ۶شایستگی فرعی مدومن
و باتقوا ،وظیفه شناسدی و تعهدد و تعلدق سدازمانی ،عددالتورزی ،صدداقت و راسدتگویی،
شایستهساالری و امانتداری در آن قرار داده شده است.
در پایان الگوی شایستگیهای تحقیق به شکل زیر است
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شکل شماره  : 1الگوي شايستگيهاي مديران استاني با استفاده از نرمافزار مکس کیودا

از مقایسه این الگو با سایر الگوها میتوان به چند نکته دست یافت
نخست اینکه شایستگیهای موجود در این تحقیق منطبق با برخی الگوها و پدژوهشهدا
است ۶ .مولفه اصلی این تحقیق با مولفههدای اصدلی پدژوهشهدای قلدی پدور و همکداران
( )1991و صدری نوش آبادی و همکاران ( )1991و بخشدنامه شایسدتگی مددیران همسدو
است .همچنین در برخی پژوهشها مقولهها در دستهبندیهای دیگری تقسیمبندی شدهاندد؛
به ور مثال عسگری ( )1998در پژوهش خود شایستگیهای دانشی و مهارتی را در مقولده
شغلی دسته بندی کرده است .پورعابدی و همکاران ( )1991شایسدتگی را در چهدار مقولده
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پایه ،مدیریتی ،عمومی و تخصصی تقسیمبندی کرده است .یا اسدمانتی و همکداران ()2418
مهارت ارتبا ی ،انگیزشی ،ارزیابی و نرارتی ،کار گروهی را در مقوله مهارتهای رهبری و
مهارت هدای شدناختی ،سدازمانی ،خالقیدت ،انعطدافپذیری/سدازگاری را در مهدارتهدای
مدیریتی تقسیمبندی میکند .یا در الگوهای شایستگی در سازمانها یدا کشدورهای مختلدف
بهعنوان مثال در الگو شایستگی گروه شغلی رهبری اجرایدی  OECDشایسدتگیهدا را در دو
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1841

دسته شایستگیهای فنی یا تخصصدی و شایسدتگیهدای بدالقوه تقسدیمبنددی مدیکندد کده
شایستگی ها بدین فدردی ،راهبدردی و کسدر نتدایج در ایدن دسدته قدرار دارندد .بندابراین،
مقوله بندی شایستگی ها بسته به پژوهشگر و تفکرات و جهتگیدری او مدیتواندد متفداوت
باشد .در جدول ذیل شباهت های مولفه های اصلی حاصل از تحقیق حاضدر بدا مولفدههدای
پژوهش های دیگر تطبیق و ارائه شده است .با توجه به موارد بیان شده و همچندین جددول
ذیل ،این تحقیق عالوه بر دربرگرفتن شایستگیهای سایر محققین و جامعیت ،تطبیق نردری
یافتههای حاضر با مطالعات پیشین را تایید میکند.
جدول شماره  : 11جدول مطابقت شايستگيهاي اصلي تحقیق با شايستگيهاي ساير محققین
شایستگي اصلي
دانش
ویژگی های شخصیتی و
فردی

مشابهت در
عسگری ( ،)1998قلیپور( ،)1991لی ( ،)2414اسکورکوا ( ،)241۶میدهت علی ()2421
عسگری( ،)1998قلیپور( ،)1991صدری نوشآبادی( ،)1991لی ( ،)2414کرگل(،)2419

مهارتهدای ارتبدا ی و

عبددددالهی( ،)1998صددددری ندددوشآبدددادی( ،)1991قلدددیپدددور( ،)1991هیسددده ()2412

میان فردی

مونانگ( ،)241۶کرگل( ،)2419سودیرمان( ،)2419میدهت ()2421

تحلیلی و فکری-ذهنی
مدیریتی و اجرایی
ارزشی دینی

قلیپور( ،)1991صدری نوشآبادی( ،)1991لی( ،)2414سدودیرمان( )2419کرگدل(،)2419
میدهت ()2421
پورعابدددی( ،)1991قلددیپددور( ،)1991لددی ( ،)2414هیسدده ( ،)2412اسددمانتی(،)2418
کرگل( ،)2419میدهت ()2421
عسگری( ،)1998قلیپور( ،)1991صدری نوش آبادی ( )1991هیسده و همکداران ()2412
مونانگ()241۶

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز ،شایستگیهای دانشی بیشترین اولویدت و
924

اهمیت را از نرر خبرگان دارا بودند .با توجه به اهمیت این شایستگیها در تحقیق حاضر و

همچنین الگو اسپنسر که بیان می دارد سطح دانش آسانترین بخدش بدرای پدرورش اسدت،
برنامهریزی برای ارتقای شایستگیهای دانشی و مهارتی آسانتر از سایر شایستگیها بدوده و
بیشترین اثر را از برنامههای بهبود حاصل میدارد .بنابراین ،توجه به این بخش باید بدیش از
پیش بوده و بصورت بلندمدت بدرای آن برنامدهریدزی نمدود .در بدین  ۶مقولده اصدلی نیدز
شایستگیهای فکری و تحلیلی-ذهنی پایینترین رتبه را دارا است.
بازنشستگی (فنی) و آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی است که بدق مصداحبههدا دارا
بودن این شایستگی کمک شایانی به مدیریت استان میکند .کمترین اولویت در ایدن مقولده
مربوط به مدرک تحصیلی مرتبط است .این شایستگیها نیز در الگو کاتز کده بدرای مددیران
عملیاتی معرفی میکند (شایستگیهای فنی) بیشترین اهمیت را دارا است.
در شایستگی های ویژگی شخصیتی مددیران اسدتانی قا عیدت و قدانونمنددی بیشدترین
اهمیت را دارد .یکی از دالیل اهمیت این شایستگی انجام اغلر فعالیتهای مددیریتهدای
استانی بر مبنای قوانین استخدامیاست؛ به دوریکده عمدل و رعایدت قدانون بدق برخدی
مصاحبه ها از خواسته های اصلی ستاد صندوق است .کمتدرین اولویدت نیدز در ایدن مقولده
شایستگی ازخودگذشتگی دارد.
در مقوله شایستگیهای ارتبا ی و میان فدردی داشدتن مهدارت هدای شدنیداری و کالمدی
بیشترین اهمیت را دارد .یکی از دالیل این موضوع بق مصاحبههای انجام شده ارتباط بسدیار
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مهم ترین شایستگی فرعدی در مقولده داندش بده ترتیدر تسدلط بدر قدوانین و مقدررات

زیاد مدیر استانی با بازنشستگان و موظفین صندوق است .مدیر استان عالوه بر داندش ارتبداط
و تعامل و گفتگو و اداره جلسات و ...باید به میزانی توانا باشد تا بتواند بده نحدو احسدن ایدن
امور را انجام دهد .کمترین اهمیت در این مقوله نیز مربوط به شایستگی رفتار سیاسی است.
در چهارمین مقوله تحقیق که شایسدتگیهدای تحلیلدی و فکدری-ذهندی اسدت کده در کدل
شایستگیها کمترین اولویت یا اهمیت را دارا میباشد که این موضوع بر اساس الگو کاتز کده در
آن مدیران عملیاتی کمترین مهارتها را در مهارتهای ادراکی دارد منطبق است .در ایدن مقولده
شایستگیهای تفکر انتقادی و خالقانه و تفکر تحلیلی و حل مساله بیشدترین اهمیدت را دارد .در
این شایستگیها برخدورداری از خالقیدت و ندوآوری و ابتکدار عمدل در انجدام کارهدا ،ارائده و
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کاربست راه حلهای جدید و خالقانه برای حدل مسدائل و تدوان تصدمیمگیدری و ق داوت و
بکارگیری فنون تصمیمگیری در حل مسائل بسیار حائز اهمیت است .بق یکدی از مصداحبههدا
اینکه مدیر استان جرات و توان تفسیر و تحلیل قوانین و مقررات را دارا باشد و بتواند تشدخیص
درست دهد که چه زمان باید از ستاد صندوق استعالم بگیرد مهم است .در این مقوله شایسدتگی
کلنگری و نگرش فرایندی کمترین اولویت و رتبه را دارا است.
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پنجمین مقوله تحقیق شایستگیهای مدیریتی و اجرایی است کده از نردر اهمیدت دومدین
دسته از شایستگیها است .بیشترین اهمیت در این مقوله مربوط به شایستگیهای برنامهریدزی
و سازماندهی و نرارت و کنترل است که اغلدر بدهعندوان مراحدل اصدلی مددیریت خواندده
میشوند .این شایستگی بق مصاحبههای انجام شده بهدلیل نقدش نردارتی مددیر بدر امدور و
کارکنان بسیار مهم است .همچندین بدهدلیدل حساسدیت زمدانی فراینددهای برقدراری حقدوق
بازنشستگی و وظیفه ،مدیریت زمان و برنامهریزی آن اهمیت دارد .در ایدن مقولده شایسدتگی
استفاده از نرامهای نوین مدیریتی و فناوریهای نوین کمترین اهمیت را دارا است.
در شایستگی آخر نیز که شایستگیهای ارزشی و اعتقادی است شایستگی وظیفهشناسی
و عدالت مدیر بسیار بااهمیت است .همچنین مصداحبهشدوندگان کمتدرین رتبده را در ایدن
مقوله به شایستگی شایستهساالری میدانند.
در پایان برای تحقیقات آینده نیز پیشنهادات ذیل ارائه میشود.
 .1نحوه بهکارگیری الگو پیشنهادی برای فرایندهای منابع انسانی مانند جدذب ،ارتقدا،
انتصاب ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و ...رح ریزی شود.
 .2عوامل اثرگذار بر شایستگیهای مدیران اسدتانی و نتدایج شایسدتگیهدای مددیران
استانی بر اساس سنجههای ملموس مورد بررسی قرار گیرد.
 .9میزان تاثیرگذاری بهبود هریک از شایستگی ها بر موفقیت مدیریت هدای اسدتانی و
نتایج عملکردی آنها بررسی شود.
 .8این پژوهش برای مدیران ستادی در سطوح عالی ،میانی و پایده و همچندین شدغل
کارشناس بازنشستگی انجام پذیرد.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


بهراد ،آرمان؛ سبک رو ،مهدی؛ با بایی نسر ،سید محمدد ( ،)1994راحدی الگدو شایسدتگیهدای

رؤسای گروههای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور(یک رویکرد کیفی) ،پژوهشهااي ماديريت


پورعابدی ،محمدرضا؛ ضرابی ،وحید؛ سجادی ندائینی ،حندان؛ رضدی ،زهدرا ( ،)1991راحدی الگدو
شایستگی چند بعدی مدیران و کارکنان ،پژوهشهاي مديريت منابع انساني.12 – 21 ،)2( 4 ،
رنگریز ،حسن؛ نوه ابراهیم ،عبدالرحیم؛ آراسته ،حمیدرضا؛ سلطانیه ،فدرزاد ( ،)199۶راحدی الگدوی

شایستگی های استراتژیک مدیران کارکردی با استفاده از روش تحلیل م مون ،فصلنامه مديريت بار




آموزش سازمانها.89-9 ،)1(۶ ،
زاهدی ،شمس السادات و شی ،،ابراهیم ( ،)1949الگوی قابلیتهای راهبردی مددیران میدانی دولتدی،
مطالعات مديريت راهبردي .199 -91 ،)1( 1
سرعتی آشتیانی ،نرجس ( ،)1998راحی الگو شایستگی برای اسدتعدادیابی و جانشدینپدروری مددیران
پژوهشی ،کنفرانس بین المللي پژوهشهاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع.19-1 ،1 ،
صدددری نددوش آبددادی ،سددید صدددرالدین؛ رم ددانی اردی ،عمددران؛ اصددغری ،پریسددا ( ،)1991الگددو

شایستگیهای عمومیمدیران دستگاه هدای اجرایدی کشدور ،فصالنامه تخصصاي ساازمان اداري و



استخداميکشور.14 -99 ،1۶ ،
عبدی ،علیرضا ( ،)1991تدوین نیم ر شایستگی مشاغل راهبردی به منرور ارزیابی آمادگی راهبردی
سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام ،فصلنامه مطالعات منابع انساني .128 – 99 ،)24( ۶
عسگری ،ناصر؛ نیکوکار ،غالمحسین؛ صفری ،حسین؛ غالمی ،مهرداد ( ،)1998الگوی شایستگیهدای

مقاله پژوهشی تدوین الگوی شایستگی های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری



منابع سازماني.۶1-89 ،)8(9 ،

مدیران دولتی جمهوری اسالمیایران بر اساس سند چشم انداز  ،1848مديريت در دانشگاه اسالمي،
.94 -29 ،)1(8



قلی پور ،آرین ( ،)1991طراحي و تدوين الگو شايستگي مديران سازمان تامین اجتماعي ،موسسده
عالی پژوهش تامین اجتماعی.
میدر ،س دیدجواد؛ گنجیدان ،مهدددی؛ فددروهش تهراندی ،غالمرضددا ( ،)1999چددالشهددا و راهکارهددای

صندوقهای بازنشستگی در ایران مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشداورزی .سیاستهاي


راهبردي و کالن.111-199 ،)1(2 ،
یوسددفی قلعدده رودخددانی ،محمدددعلی ( ،)199۶بررسدی چددالشهددای صددندوق بازنشسددتگی و ارایده
راهکار های عملی ،فصلنامه علميتخصصي رويکردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابداري،
.111-91 ،)1(1
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