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MCDMPage1شناسایی و اولویت بندي معیارهاي شایستگی مدیران مالی خالق با استفاده از روشهاي 

MCDMدیران مالی خالق با استفاده از روشهاي و اولویت بندي معیارهاي شایستگی مشناسایی 

چکیده

است. مدیر متال به عنوان نماینده رسمی "مدیرمالی"در بانک ها و موسسات مالی مهم ترین رکن براي دستیابی به اهداف، 
سازمان در تدوین چشم انداز ها و برنامه هاي مالی، موفقیت سازمان در تحقیق اهداف را تعیین می کند. موفقیت در انجام این 
مسئولیت سنگین، بیش از هرچیز به توانمندي و اثربخشی مدیران مالی مربوط است. یکی از جنبه هاي اثربخشی مدیران،
شایستگی است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا مهم ترین معیارهاي شایستگی در بین مدیران مالی را سناسایی و رتبه 

مالی شهر تهران است. به منظور شناسایی معیارها بندي کنیم. جامعه آماري این پژوهش،  شامل مدیران مالی بانک ها و موسسات
به روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به جمع آوري داده از جمع آوري داده از جامعه آماري مورد نظر کردیم، 

قیق نشان می دهد معیاره هاي اثر گذار را رتبه بندي نمودیم. نتایج این تحAHPسپس با کمک روش تصمیم گیري چند معیاره 
که به ترتیب معیارهاي مهارت فردي، مدیریت، تخصص فنی و نگرش سیستمی مهم ترین معیارهاي اثرگذار در شایستگی مدیران 

مالی هستند. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهادات الزم ارائه و خطوط راهنمایی نیز براي انجام مطالعات آتی ترسیم شد.

AHPخالق، تصمیم گیري چند معیاره ، مدیران مالی-کلید واژه

مقدمه

امروزه رقابت شدید و تغییرات فناوري، فشار روزافزونی بر سازمان ها و شیوه هاي متنوع آن ها در افزایش بهره وري نیروي انسانی 
ئه می دهند، داشته باشند شان وارد می سازد. اکنون از منابع سازمان ها، انتظار میرود، تاثیر بیشتري در تولیدات و خدماتی که ارا

یزي است که موجب شده در محیط رقابت، شایستگی اهمیت یابدو امروزه رقابت شدید و تغییرات، فناوري، این درست همان چ
فشار روز افزون بر سازمان ها و شیوه متنوع آن ها در افزایش بهره وري نیروي انسانی و اهمیت وظایف مدیران در سازمان ها و 

.]2[امال آشکار و بدیهی استپروژه ها ک

ه به مطرح نمودن اهداف تحقیق و در این مقاله ابتدا به بیان مسئله و توضیحی از اهمیت مضوع خواهیم پرداخت. سپس در ادام
رشد و بالندگی هر سازمان در گرو استفاده از مدیران خالق و مچنین پرسش ها و فرضیه هاي تحقیق اشاره اي خواهیم نمود.ه

است و انتساب مدیران توانمند منوط به وجود رویکرد و معیارهاي مناسب براي انتخاب و به کارگیري مدیران می توانمند
. هر سازمانی از طریق مدیران خود، اهداف سازمان را محقق میکند بنابراین انتخاب مناسب و به کارگیري مدیران شایسته ]3[باشد

در همه سازمان ها، مهم ترین رکنی که براي رسیدن .]1[هبردي، نقش اساسی دارددر موفقیت سازمان به منظور تحقق اهداف را

3سعیده قربانیان2محمدرضا ایزدي، 1مونا پناهی

mona_panahhi@yahoo.comنرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی چالوسگرایش کامپیوترکارشناسی ارشد رشته مهندسی مقطع دانشجوي 1
izadi@wtiau.ac.irواحد تهران جنوبدانشجوي مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی 2
ghorbanian@wtiau.ac.irدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، 3
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به اهداف تاثیرگذار می باشد، مدیریت است. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی 
). 1381ال مدیریت او می باشد (نادریان، در راس آن قرار می گیرد و موفقت  سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعم

مدیران به عنوان اصلی ترین افراد تصمیم گیرنده در مواجهه با مسائل و مشکالت سازمانی نقش به سزا و تعیین کننده اي در 
یران موفقیت و یا حتی شکست ساالري در هر کشور باعث قوام،مقبولیت و مشروعیت آن خواهد شد، بنابراین انتخاب و گزینش مد

). یکی از رویکردهایی که در دهه هاي اخیر در دنیاي 1388شایسته در راس سازمان از هامیت خاصی برخوردار است(کرمی،
مدیریت عرضه شده، توجه به مفهوم شایستگی است.

ن طراح، هدایتگر این افراد که به عنواامروزه نقش و جایگاه مهم مدیرام در سازمان ها و شرکت ها از دید هیچکس پوشیده نیست.
و اداره کنندگان بخش هاي زیرنظر و ظایفی برعهده دارند که نیاز به دانش، تجربه، توانایی و سایر فاکتورهاي مهم دیگر براي 

)1384هرچه بهتر انجام دادن این نقش خواهند بود.( صالحی و قرائی پور، 

صالحیت آن ها بسیار مورد توجه اطرافیان مخصوصا اعضاي مدیران سازمان ها از جمله افرادي هستند که میزان شایستگی و 
هیئت مدیره خواهد بود. سه مشخصه اصلی شغل مدیریت، ایجاز، تنوع و جز کردن کار است. مدیران باید داراي سرعت عمل، 

)1380انعطاف پذیري و اثربخشی در محیط شغلی باشند.(غفوریان، 

نظر دیگري نیز تامل پذیر است و آن اینکه اگر چه مدیریت شایستگی در بخش توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت از
خصوصی، ظهور و بروز یافته در بخش عمومی و دولتی نمایان شده است، اما برخی دانشمندان، آن را اهرمی براي سازمان هاي 

و منعطف تبدیل کنند.( هاندرجم و گرفته اند تا بوروکراسی هاي موجود در درون خود را به واحدهاي کارا دولتی در نظر
)2000وندرمولن،

هر کشوري براي پرورش مدیران و رهبران شایسته و افزایش ظرفیت حکمرانی و نیز افزایش کارایی و اثر بخشی در دنیاي امروزي،
ر اساس منافع خدمات ، نیازمند مدیران و کارکنانی است که بتوانند بر اساس شایستگی خویش، خدمات بهتري به شهروندان ب

(جاروالت و ویسون،را بهبود بخشد.عمومی جامعه عرضه کنند و متناسب با رشد روزافزون تغییرات، توانمندي هاي خویش
2006(

توفیق در ایفاي نقش و انجام این مسئولیت سنگین بیش از هرچیز به توانمندي و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران 
شایستگی، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایی هاي آن ها بستگی دارد و به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت نیز، اساسا به 

مدیران، جستچوي پیگیر و تالشی مستمر به منظور یافتن و تربیت کسانی که داراي این نوع از شایستگی، توانایی و مهارت باشند 
)1362تبدیل کند در جریان است(نادریان، که آن ها را به مدیرانی موثر و رهبرانی مفید 

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژي از یک سو و باالرفتن حجم اطالعات و عملیات، بکارگیري از ابزارهایی که در بهینه صرف 
تمی ، امري بذدیهی و ضروري می باشد. در این راستا مدیر مالی نگرش سیسکردن زمان امري تاثیر قابل توجهی داشته باشد

داشته باشد و کلیه عملیات را با تحلیل سیستمی و زنجیره اي در سازمان اجرایی کند.
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حث:ب

در این بخش پس از ارائه نتایج سنجش روایی و پایان پرسش نامه، مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان و تحلیل توصیفی داده 
مودارها و جدائل نمایش داده می شود. سپس فرایند هاي جمع آوري شده از طریق پرسشنامه ها گزارش شده و در قالب ن

صورت می کیرد. در نهایت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی SPSSمعیار با کمک آزمون هاي آماري در نرم افزار 22غربالگري اولیه 
)AHP(ایسته ، یک جهت مقایسه و تعیین اولویت معیارهاي منتخب با نظرسنجی از مدیران مالی با تجربه یک مدیر مالی ش

گزینه ارائه شده و گزینه ها از نظر شایستگی اولویت بندي می گردند.3مثال عددي با درنظرگرفتن 

نتایج سنجش روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار محتواي پرسشنامه ي طراحی شده در این تحقیق توسط اساتید و تعدادي از مدیران مالی مورد تایید قرار گرفته است و از 
ر الزم برخوردار می باشد. همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه، آلفاي کرونباخ مربوط به سواالت محاسبه گردیده و اعتبا

می باشد پایایی پرسشنامه 0,7نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است. از آنجایی که مقدار آلفاي کرونباخ بدست آمده بیش از 
ار معیارهاي استخراج شده براي تحقیقات آتی تکیه نمود.مورد قبول می باشد و می توان به اعتب

جدول آلفاي کرونباخ

مقدار آلفاي کرونباختعداد متغیرها

220,768

مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان

هل و موسسات مالی و غیر دولتی شهر تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه جامعه آماري تحقیق حاضر را مدیران مالی بانک 
می باشد. در این قسمت اطالعات دموگرافیک پاسخ دهندگان شامل جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه کاري با کمک 96برابر 

ابزارهاي آمار توصیفی گزارش می گردد.

درصد از پاسخ دهندگان را 61. همانطور که مالحظه می گردد توزیع جنسیت پاسخ دهندگان در جدول زیر گزارش شده است
مرد و مابقی را زن تشکیل می دهد. شکل زیر نمودار داره اي تئزیع جنسیت را نشان می دهد.
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جدول توزیع جنسیت پاسخ دهندگان

ی تجمعیدرصد فراواندرصد فراوانیتعدادجنسیت

596161مرد

3739100زن

96100مجموع

سال با درصد 40زیر گزارش شده است. همانطور که مالحظه می گردد بیشترین فراوانی مربوط به بازه سنی بیشتر از توزیع سن پاسخ دهندگان در جدول 
دایره اي توزیع سن پاسخ دهندگان را نشان % می باشد. شکل زیر نمودار 2سال با درصد فراوانی 30% و کمترین فراوانی مربوط به بازه سنی کمتر از 55فراوانی 

می دهد.
جدول توزیع سن پاسخ دهندگان

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیتعدادسن (سال)
30222کمتر از 

40414345تا 30بین 
405355100بیشتر از 

96100مجموع

61%

39%

نمودار جنسیت پاسخ دهندگان
مرد زن
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سال با درصد فراوانی 20تا 16به بازه بین زیر گزارش شده است. همانطور که مالحظه می گردد بیشترین فراوانیتوزیع سابقه کاري پاسخ دهندگان در جدول 
% می باشد. کشل زیر نیز نمودار دایره اي توزیع سابقه کاري پاسخ دهندگان را نشان می دهد.2سال با درصد فراوانی 5% و کمترین فراوانی به بازه کمتر از 43

جدول سابقه کاري پاسخ دهندگان
فراوانی تجمعیدرصد درصد فراوانیتعدادسابقه کاري

5222کمتر از 
10171820تا 60بین 
15333454تا 11بین 
20414397تا 16بین 

33100سال20بیش از 
96100مجموع

2%

43%

55%

نمودار سن پاسخ دهندگان
٣٠کمتر از  ۴٠تا ٣٠بین  ۴٠بیشتر از 

2%

18%

34%

43%

3%

نمودار سابقه کاري پاسخ دهندگان
۵کمتر از  ١٠تا ۶بین  ١۵تا ١١بین  ٢٠تا ١۶بین  سال  ٢٠بیش از 
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فراوانی مربوط به و در نهایت توزیع میزان تحصیالت پاسخ دهندگان در جدول بعدي گزارش شده است. همان طور که مالحظه می گردد بیشترین درصد 
% می باشد. شکل زیر نیز نمودار دایره اي توزیع تحصیالت 7% و کمترین مربوط به تحصیالت دکتري با درصد فراوانی 45تحصیالت فوق لیسانس با درصد فراوانی 

پاسخ دهندگان را نشان می دهد.
جدول میزان تحصیالت پاسخ دهندگان

فراوانی تجمعیدرصد درصد فراوانیتعدادتحصیالت
111111دیپلم

353748لیسانس
434593فوق لیسانس

77100دکتري
96100مجموع

تحلیل استنباطی داده ها
تحقیق می ف در این قسمت با کمت ابزارهاي آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از طریق پرسشنامه ها به منظور دستیابی به اهدا

تحلیل هاي آماري ابتدا به منظور تأیید و تعیین اساسی ترین معیارهاي مؤثر بر شایستگی مدیران مالی فرایند غربالگري اولیه معیارها با کمک آزمون ها و پردازیم.
ار الزم است نرمال بودن یا نبودن توزیع هریک از استفاده می گردد. براي شروع کSPSSانجام می گیرد. جهت انجام تحلیل هاي آماري مورد نیاز از نرم افزار 

) K-Sاسمیرنف (-این تحقیق به منظور بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها، از آزمون کلموگروفدر متغیرهاي تحت بررسی مورد سنجش قرار گیرد. 
اسمیرنف رد -مفروضه نرمال بودن متغیر توسط آزمون کلموگروفسپس به منظور سنجش فرضیه، با اهمیت بودن هر معیار در صورتی کهاستفاده می شود.

تک نمونه اي استفاده می گردد. همچنین در صورتی که مفروضه نرمال بودن داده هاي مربوط به تغییر رد گردد، از t-studentنگردد، از آزمون آماري پارامتریک 
می باشد استفاده می شود.tتري آزمون سون تک نمونه اي که معادل ناپارامکآزمون آماري عالمت ویلکا

نتایج بررسی نرمال بودن داده ها
داده ها بررسی گردد.پیش از یافتن معیارهایی که از لحاظ آماري با اهمیت می باشند، به منظور تعیین مناسب ترین روش آماري مورد نیاز، الزم است نرمال بودن

اسمیرنف استفاده می شود. جدول زیر نتایج این آزمون را نشان می دهد. بر اساس نتایج این آزمون داده ها به دو دسته تقسیم -به این منظور از آزمون کلموگروف
گردد)، به منظور سنجش اهمیت 0,05بیشتر ازP-valueیعنی مقدار سطح معناداري نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها را رد نکند (کهشده اند. در صورتی

استفاده خواهد شد.سون جهت سنجش اهمیت معیارهاکاز آزمون ویلکاصورتن ایاستفاده می شود. در غیرtمعیارها از آزمون 

11%

37%45%

7%

نمودار میزان تحصیالت پاسخ دهندگان
دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
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)0,05اسمیرنف به منظور سنجش نرمال بودن داده هاي مربوط به هر زیرمعیار (سطح معناداري -جدول نتایج آزمون کلموگروف
T-TestWilcoxonوضعیتP-valueزیرمعیارهامعیارهاردیف Test

1

مهارتهاي فردي

*غیرنرمال0قاطعیت
*غیرنرمال0سعه صدر2
*غیرنرمال0هوش هیجانی3
*غیرنرمال0انتقاد پذیري4
*نرمال0,055انعطاف پذیري5
*غیرنرمال0مسئولیت پذیري6
7

نگرش سیستمی

*غیرنرمال0قضاوت و تصمیم گیري
*غیرنرمال0تعهد سازمانی8
*غیرنرمال0ریسک پذیري9
*غیرنرمال0برنامه ریزي1
*غیرنرمال0تفویض اختیار11
*غیرنرمال0شایسته ساالري12
*غیرنرمال0سازماندهی13
*غیرنرمال0رهبري14
*غیرنرمال0مدیریت منابع مالیمدیریت15
*غیرنرمال0مدیریت استراتژیک16

یافتن معیارهاي اساسی
براي تک نمونه اي و آزمون عالمت رتبه ویلکاکسون تک نمونه ايtدر این قسمت به منظور تعیین معیارهاي اساسی مؤثر بر شایستگی مدیران مالی، آزمون 

راي داده هاي آزمودن متغیرها به کار رفته است. فرضیه صفر این آزمون ها به این صورت تعریف شده است که میانگین (براي داده هاي نرمال) یا میانه (ب
-P<0,05(نشدن فرضیه صفر از این رو در صورت ردگزینه اي لیکرت) می باشد.5(مقدار آزمون با توجه به طیف 4غیرنرمال) داده هاي بزرگتر یا مساوي 

value.که می توان نتیجه گرفت که معیار مربوطه از لحاظ آماري داراي اهمیت معنادار (زیاد و خیلی زیاد) می باشد ،(
آزمون بیشتر از P، در همه موارد  در صورتی که مقدار به منظور انجام این آزمون ها از نرم افزار مینی تب استفاده شده است. همانطور که پیش از این بیان گردید

معیار به عنوان معیارهاي 18. از لحاظ آماري تعداد مدیران مالی انتخاب می گرددان یک معیار اساسی مؤثر بر شایستگی وگردد، معیار مربوطه به عن0,05خطاي 
انتخاب شده اند.اساسی جهت ارزیابی شایستگی مدیران مالی با نظر خبرگان این حوزه 

تک نمونه اي براي داده هاي با توزیع نرمالtجدول نتایج آزمون 
NMeanStDevTP-Valueزیرمعیارردیفمعیار

0-952,9791,4077,08انعطاف پذیري5مهارت فردي

AHPبه مدل تعیین اولویت معیارهاي اساسی مؤثر بر شایستگی مدیران مالی با کمک آزمن ها و تحلیل هاي آماري صورت گرفت و معیارهاي اساسی جهت ورود 

دیران استفاده می گردد. جهت رتبه بندي معیارها و زیرمعیارها و در نهایت ارزیابی شایستگی مAHPدر این بخش از تکنیک و اولویت بندي نهایی انتخاب شدند.
آورد.زیرا با توجه به ماهیت چند معیاره بودن این ارزیابی، استفاده از یک تکنیک تصمیم گیري چند معیاره می تواند نتایج معتبري را فراهم 

نوع اهداف، معیارها یا مشخصه ها و گزینه از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندي عناصر تصمیم گیري شروع می شود. این عناصر می تواند
، له مراتبی می شودهاي احتمالی باشد که در اولویت بندي به کار گرفته می شود. فرایند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلس

عناصر تصمیم گیري را می توان در سطوح مختلفی خالصه کرد.ساختن سلسله مراتب نام دارد. سلسله مراتبی بودن ساختار بدین دلیل است که 
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مرحله اول: ساختن سلسله مراتبی
ش می دهد:اولین گام از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ساخته سلسله مراتب است. شکل زیر مدل سلسله مراتبی ایجاد شده در این بخش از پژوهش را نمای

مرحله دوم: تعیین ضرایب
ست ضریب اهمیت (وزن)، الزم است مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها انجام گیرد. مبناي قضاوت در این امر مقایسه اي، جدول کمیتی ساعتی ابراي تعیین

فرم هایی تنظیم شده در این مرحله و به منظور انجام مقایسه،تعیین می شود. j ،aijنسبت به معیار iبررسی، شدت برتري معیار که بر اساس آن و با توج به هدف
و در اختیار یک تیم خبره قرار داده شد. این مقایسات ابتدا در سطح معیارها و سپس در سطح زیرمعیارهاي مربوط به هر معیار صورت گرفت.

مرحله سوم: استخراج اطالعات
می شود. در این مرحله، نرم Expert Choiceزوجی وارد نرم افزار در مرحله آخر از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، داده هاي خام بدست آمده از فرم هاي مقایسات

ماتریس دودویی موارد را پذیرفته و به عنوان خروجی، اولویت هریک را نمایش خواهد داد.افزار 
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جدول اولویت نهایی زیرمعیارها
وزنزیرمعیاراولویت

0,219مدیریت منابع مالی1
0,202قاطعیت2
0,0202پذیريمسئولیت 3
0,093صحه صدر4
0,048تحلیل اقتصادي5
0,044هوش هیجانی6
0,0,44مدیریت استراتژیک7
0,0,36پیش بینی اقتصادي8
0,025تعهد سازمانی9
0,024انتقاد پذیري10
0,018به روز کردن اطالعات11
0,013ریسک پذیري12
0,009قابلیت توجیه اقتصادي13
0,008رهبري14
0,006تعیین شاخص هاي اقتصادي15
0,005برنامه ریزي16
0,003قضاوت و تصمیم گیري17
0,002شایسته ساالري18

نتیجه گیري
زیرمعیار مربوط به معیار مهارت فردي است (معیار مهارت فردي باالترین رتبه را در بین معیارها کسب کرده است)، اما در 3زیرمعیار اول 5با توجه به اینکه در 

ه بندي شایستگی مدیران مالی بحقیق رتمهمترین زیرمعیار شناخته شد. البته این نتیجه قابل درك است. از آنجایی که موضوع این تاین بین مدیریت منابع مالی 
انتخاب شود.نایی مدیریت منابع مالی به عنوان اولین زیرمعیارااست، بنابراین دور از انتظار نیست که زیرمعیار تو

تیابی به اهداف خود داشته بر اساس این تحلیل پیشنهاد می شود که سازمان ها براي اینکه موفقیت تضمین شده اي در طراحی برنامه هاي مالی و همینطور دس
مالی انتخاب کنند که در درجه اول داراي توانایی مدیریت منابع مالی باشد. خصوصیت مهم دیگر که الزم است یک مدیر یا از ابتدا در باشند، الزم است تا مدیران

. فارغ از نوع کار مدیر که چه امور مالی باشد و یا غیرمالی، این خود داشته باشد و یا اینکه طی زمان آن را در خود تقویت کند، قاطعیت و مسئولیت پذیري است
دو خصوصیت الزمه موفقیت یک مدیر در تمامی عرصه ها به شمار می آید.

دي در جایگاه مدیر فراگر اما بعد از دارا بود سه معیار باال توسط یک مدیر مالی نکته بسیار حائز اهمیت براي مدیر مالی، توانایی تحلیل اقتصادي است. چرا که 
ت کند که داراي مسئولیت پذیري و قاطعیت و صحه صددر قابل تحسینی است اما نمی تواند در طی رایزنی ها و برگزاري جلسات به طور سازمانی فعالیمالی

یریت اصالً مدیر مناسب و با بهره وري و تصمیم گیري کند، باید به صراحت بیان کرد که این مدیر در نگاه کارشناسان و صاحب نظران علم مدمناسب تحلیل 
باالیی نیست.
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