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چکیده
در دهه های گذشتهه گریی به یسهفاده یز سیسهم های مبهنی بر شایسهگی یفزیی
دیشتتهه یستتت .معرفی صتتحی چارچوب شتتایستتهگی می تویند در یفزیی کارییی زیر
ستیستهمهای منابع ینستانی به ستازما ها کمک کند .سازما یمور مالیاتی کشور هم با
پیاده ستتتازی را عامع مالیاتی بی یز پی نیازمند همستتتویی بب منابع ینستتتانی
خوی با یهدیف سازمانی خویهد بود .یین تحقیق با عنوی ریحی مدل شایسهگیهای
کارشتناستا یرشتد مالیاتی در سازما یمور مالیاتی کشور در همین ریسها ریحی شده
یستت .تحقیق در پاریدییم تفستیری عای گرفهه ،یز یسهریتژی پایه ور یسهفاده کرده ،یز
منظر هدف تحقیقی یکهشتافی محستوب شتده و یز منظر نهی ه ،تحقیقی توسعهیی و یز
منظر نوع دیدهها نیز در زمره تحقیقات کیفی قریر میگیرد .عهت گردآوری ی العات
موردنیاز یز یبزیرهای مطالعات آرشیوی ،مصاحبه و پرسشنامه یسهفاده شده یست .بریی
یستتهبریا ی العات یز دیدههای حاصتتا یز مصتتاحبه ،یز تحلیا محهوی و یز رو های
کیفی تحلیا محهوی یستتتهفاده شتتتد .عامعه آماری تحقیق شتتتاما مدیری بب ستتتهاد
ستتازما  ،خبرگا موعتتوعی ،کارشتتناستتا و مدیری عملیاتی یستتها ها بوده یستتت.
نمونتهگیری هتدفمنتد بوده و با یستتتهفاده یز رو گلولهی برفی  10نفر یز میا عامعه
آماری ینهباب شتتدند .در ریحی مدل ،فرییند برنامهریزی مقدماتی ،تدوین فهرستتت
یولیه شتایستهگیها ،مقایسته فهرستت بهدستآمده با یلگوهای شایسهگی موعود ،یریئه
تعریف یز مفاهیم شتتایستتهگی و تدوین فهرستتت تلفیقی ،یرزیابی و پاری فهرستتت
رفهار سازمانی و مدیریت منابع ینسانی ،دینشکده

 .1دینش وی دکهری مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت بازرگانی ،گریی
یقهصاد مدیریت و حسابدیری ،دینشگاه یزد ،یزد ،یری .
 .2یسهادیار مدیریت ،گروه مدیریت بازرگانی ،دینشکده یقهصاد ،مدیریت و حسابدیری ،دینشگاه یزد،یزد ،ییری ( .نویسنده
مسئول)msabokro@yazd.ac.ir
 .3دینشیار مدیریت،گروه مدیریت بازرگانی ،دینشکده یقهصاد ،مدیریت و حسابدیری ،دینشگاه یزد ،یزد ،ییری .

101

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،سال بیستونهم ،شماره  ،89پاییز 88

شتتایستتهگیها و درنهایت ریحی مدل شتتایستتهگیها ی شتتد .در پایا ستته حوزهی
شتایستتهگیهای کارکرد حرفهیی ،رفهاری و زمینهیی با  00مفهوم شتایستتهگی در قال
یازده مقوله شناسایی شده و مدل یین شایسهگیها یریئه شد.
واژگان کلیدی :شتایسهگی ،1مدل شایسهگی ،2کارشناسا یرشد مالیاتی ،سازما یمور
3
مالیاتی کشور

مقدمه
سازما هایی که در محیط خود همیشه پیشهاز هسهند ،بریی شناسایی و توسعه ی شایسهگی
های کارکنا خود یرز

و یعهبار رزم ری قائا بودهیند .پذیر

شایسهگی محور و بهکارگیری آ در برنامههای توسعه کارکنا بی

و گسهر

سریع رویکرد

یز هر چیز ،نهی ه مزییا و

فوییدی یست که در یین رویکرد نهفهه یست .شایسهگیها ،مزییای مهفاوتی بریی سازما ها و
مدیری در سطوا مبهلف دیرند و سازما ها نیز به دریا گوناگونی ،نظیر ینهقال رفهارهای
یرزشمند و فرهنگسازمانی ،عملکرد مؤثر بریی همه کارکنا  ،تأکید بر ظرفیتهای یفرید
(بهعای شغا آ ها) بهعنوی شیوه کس

مزیت رقابهی ،تقویت رفهار تیمی و مهقابا یز

شایسهگیها یسهفاده میکنند (عریضی .) 1331،یلبهه باید به خا ر دیشت که رفهارهای مناس
مرتبط با شایسهگی ،بسهه به فرهنگسازمانی که شایسهگی در آ ریشه دیرد مهفاوت یست.
رفهارهای درست و نادرست در میا فرهنگهای مبهلف سازمانی مهفاوت یست .یین تفاوتها
ممکن یست در بیا یا تعریف شایسهگی وعود دیشهه باشد (دوبویس و ریثول)2001 ،؛ بنابریین
تعیین و تدوین یک مدل و چارچوب شایسهگی بریی یک سازما خاص نمیتویند ت ویزی
باشد بریی تمامی سازما های دیگر یا حهی سازما های مشابه .چریکه عویما زمینهیی همچو
فرهنگ سازما نق

کلیدی در تعریف ینویع شایسهگیهای کارکنا آ سازما بازی میکند.

به همین دلیا عسه و و یافهن شایسهگیهای کلیدی کارشناسا یرشد مالیاتی در سازما یمور
مالیاتی کشور بهعنوی پروژهیی با همین هدف خاص ینهباب و مورد بررسی قریر میگیرد.
1- competency
2. competency model
3. Iranian National Tax Administration
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بیان مساله
به لحاظ سنهی ت زیهوتحلیا شغا یساس فعالیتهای ویحد منابع ینسانی بوده یست .بر یساس
دیدگاه کالسیک ویکر )1730( ،1ت زیه تحلیا شغا چهار هدف دیرد .هر هدف یز منظر و دید
مهفاوتی ،چشمیندیزی یز شغا یی اد میکند؛ بنابریین هر یک بهویسطه رویکرد مهفاوتی شناسایی
میشوند .یک هدف شناسایی کاری یست که یفرید در مشاغلشا ین ام میدهند .یین رویکرد نگاه
نزدیکی به ویقعیت مشاغا دیرد .هدف دوم پی برد به آنچه یفرید فکر میکنند باید در مشاغلشا
ین ام دهند ،یست .یین رویکرد به دنبال گردآوری یدریکات درباره مشاغا یست .هدف سوم آنچه
یفرید یا سرپرسهانشا معهقدند مهصدیا شغا باید در شغاهایشا ین ام دهند ری بیا میکند که یین
رویکرد هن ارهای شغا ری بیا میکند .هدف چهارم شناسایی آ چیز هایی یست که یفرید یا
سرپرسهانشا معهقدند مهصدیا مشاغا درحال ین ام آ هسهند.یین رویکرد بر ت زیهوتحلیا مشاغا
در برنامهریزی بریی تغییریت تأکید دیرد( .ریثول 2و کازیناس.)1773 ،3
شرا شغا و شرییط یحریز شغا دو خروعی یصلی ت زیهوتحلیا شغا هسهند .شرا شغاها
و شرییط یحریز مشاغا بریی وظایف منابع ینسانی نظیر کارمند یابی ،ینهباب ،آموز

و مدیریت

عملکرد ،کلیدی هسهند .یک مشکا در شرا شغاهای سنهی یین یست که آ ها تنها بهمنظور
روشن کرد فعالیتهای مهصدیا شغا نوشههشده که فرض میشود ین ام میدهند و بهصورت
شفاف خروعی و نهایج قابایندیزهگیری کارمند ری که یلزیمات موفقیت سازما ری برآورده
میسازد ،توصیف نمیکنند .مشکا دیگر در شرا شغا سنهی یین یست که آ ها بهسرعت
منسوخ میشوند .در سازما های پویای یمروز ،فعالیتهای کاری در ول سالیا  ،یکسا
نمیماند .شرا شغاها بهندرت با تغییر یلزیمات کاری هماهنگ میشوند (دوبویس 1و ریثول،
 .)2001یکریه حا پیشنهادی بریی یین مشکا ،حرکت کرد یز شرا شغاهای مهارت محور
بهسوی نق های شغا یست که بر توینایی وسیعتر تمرکز دیرد و با تغییر نیازهای فناوری و
مشهری بهریحهی تغییر میکنند.
بنابریین تمرکز بر مشاغا ،دیگر کافی نیست و مسئور منابع ینسانی نیاز به بررسی یک
1. walker
2. Rothwell
3. rotwell & kazanas
4. Dubois
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رویکرد عدید بهعنوی یساسی بریی کارشا دیرند ،رویکرد منابع ینسانی بر یساس و محوریت
شایسهگیها (سان ی .)2012 ،سازما یمور مالیاتی کشور می تویند یکی یز سازما های باشد که
در یین ریه پی

قدم شده و در ریسهای رسید به چشم یندیز ریحی شده و ین ام ماموریت های

یساسی خود ،حرکت خود ری یز سیسهم سنهی منابع ینسانی به رویکرد مبهنی بر شایسهگی ها آغاز
نماید .یین سازما با آغاز را عامع مالیاتی بی
ینسانی خود نیاز خویهد دیشت .یفزیی

یز هر زما دیگری به کارییی فرییند های منابع

کارییی یین فرییند ها نیز ریبطه مثبت و مسهقیمی با یسهفاده

یز رویکرد مبهنی بر نظام شایسهگی ها خویهد دیشت ،چری که یگر به بررسی سیسهمهای منابع ینسانی
سازما ها بپردیزیم ،مشبص میشود که در بیشهر مویقع بین زیرسیسهمهای مبهلف آ یز قبیا
آموز  ،یرزیابی عملکرد ،عذب و ...یرتباط و پیوسهگی رزم وعود ندیرد و همین یمر به
ناکارآمدی سیسهمهای منابع ینسانی منههی میشود؛ بهعبارتدیگر ،وعود یرتبا ات و
همپوشیهای قوی بین زیرسیسهمهای مبهلف منابع ینسانی بهمنظور تقویت مهقابا هر یک یز یین
زیرسیسهمها ،عروری یست و درنهایت من ر به یکپارچگی منابع ینسانی و کارکردهای آ میشود
(عریضی .)1331 ،یکی یز بههرین و مناس ترین رویکردها بریی نائا شد به یین مهم ،بهکارگیری
رویکرد شایسهگی در مدیریت منابع ینسانی یست.
یز رف دیگر ،با توعه به نحوه توزیع کارکنا در یین سازما  ،مشاهده می شود که به دلیا
ماهیت تبصصی مشاغا یین سازما  ،بی ترین تعدید کارکنا در بب های تبصصی سازما
توزیعشدهیند ،بهگونهیی که در سال  ،1379یز  30170نفر کارکنا رسمی و پیمانی %91،در قسمت
مالیاتی و  %27در بب

غیر مالیاتی فعالیت دیرند .در بب

مالیاتی ،رده شغلی کارشناس یرشد

مالیاتی در سالهای  1372و  1379بیشهرین فریوینی ری به خود یخهصاص دیده یست به وریکه در
سال  ،1379یز م موع  22272نفر کارکنا رسمی و پیمانی ،تعدید  12232نفر بریبر با  19درصد یز
م موع ،در یین رده شغلی قریر دیشههیند .تعدید کارکنا یین سازما در سال های یخیر رشد قابا
توعهی ری نشا می دهد و به همین دلیا 30 ،درصد یز کارکنا سازما  ،در بازه کمهر یز  0سال
سابقه خدمت ،مشغول فعالیت بوده و  09درصد یز کارکنا در بازه سنی  21تا  10سال هسهند (سالنامه
آماری تحلیلی منابع ینسانی سازما یمور مالیاتی کشور.)1379 ،
یین ترکی

عمعیهی ،نشا دهنده چال

های یحهمالی و پی

روی مدیری سازما خویهد
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بود .چال
آموز

هایی نظیر ینهصاب و بهکارگیری صحی کارکنا  ،برنامهریزی مهناس
یثربب

بهمنظور

و توینمندسازی آنا  ،برنامهریزی بهمنظور ینهقال ت ارب یز خبرگا و م ربا

حوزه مالیاتی و غیر مالیاتی به یین نیروها ،ریحی نظام عدید یرتقا و رتبهبندی کارکنا و
پی بینی پستهای سازمانی بارتر بهمنظور تقویت ینگیزه آنا  ،بررسی تأثیر یین نیروها بر
فرهنگسازمانی و یسهفاده یز یین پهانسیا بریی پیادهسازی فرهنگسازمانی مطلوب و برنامهریزی
مناس

عهت مدیریت خروا یز خدمت یین یف یز کارکنا (هما ) .لزوم یسهفاده یز رویکرد

مبهنی بر شایسهگی بریی فائق آمد بر چال

های پی

روی سازما و نق

و تاثیر یین رویکرد

بر کارییی فرییند های منابع ینسانی ،یز دریا بررسی و تدوین شاخصهای شایسهگی در سط
کارشناس یرشد مالیاتی ری نشا میدهد .در ویقع در یین تحقیق یهم یهدیف موردنظر پاسخگویی
به یین سؤیرت یست :چه چیزهایی باعث موفقیت یک کارشناس یرشد مالیاتی میشود؟
میخویهیم دین  ،ت ربه ،یرز

و خصوصیاتی ری یریئه دهیم که یک کارشناس یرشد مالیاتی

موفق دیریی آ یست و یبعاد و مؤلفههای آ ها ری مشبص کنیم و یینکه چه نوع شایسهگیهای
یک کارشناس یرشد مالیاتی ،بی ترین تأثیر ری بر موفقیت آ ها میگذیرد؟ درصدد
یولویتبندی مویردی هسهیم که کارشناسا یرشد مالیاتی بریی یرز آفرینی باید بدینند و عما
کنند .یین تحقیق ریهنمایی ری در فرییند سرمایهگذیری م دد در منابع ینسانی در سازما یمور
مالیاتی کشور یریئه میدهد و بر شناسایی خصوصیات درخشا فردی و سپس در یی اد پیوند
میا تمامی فعالیتهای منابع ینسانی تمرکز دیرد.
اهمیت و ضرورت
سازما یمور مالیاتی کشور با مدیریت و پیادهسازی را عامع و نظام یکپارچه مالیاتی ،بی
یز هر زما دیگری نیازمند همریهی و هم سویی نظام مدیریت منابع ینسانی در پیشبرد یهدیف
را و مدیریت هدفمند و کارآمد سرمایههای ینسانی و یعهماعی سازما یست؛ عذب و توسعه
و یی اد ینگیزه مؤثر در م موعه نیروی ینسانی سازما بهعنوی مهمترین رکن سازما و ییفای
نق

ریهبردی مدیریت منابع ینسانی ،میتویند مسیر دگرگونی و تحول ری همویرتر و آینده

مطلوبتر و ریهبردی ری بریی سازما به یرمغا آورد (عسکری .)1371،بریی نیا به یین آینده
ی مطلوب ،باید به خوبی بر چال

های بب

منابع ینسانی فائق آمد.
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در حوزه مدیریت منابع ینسانی بهویژه در بب

دولهی چال ها و مسائا مبهلفی مطرا یست

که ذهن مدیری یرشد سازما ها و مدیری منابع ینسانی ری به خود معطوف کرده یست .یزعمله
مهمترین یین چال ها میتوی به چگونگی یکپارچه نمود و ینس امببشی به زیرسیسهمهای
منابع ینسانی مانند برنامهریزی نیروی ینسانی ،عذب و یسهبدیم ،نگاهدیشت ،آموز

و توسعه،

یرزیابی عملکرد ،عبری خدمت ،سالمت و رفاه و خروا خدمت و بازنشسهگی یشاره کرد.
همریسهایی عمودی بین ریهبردها و برنامههای سازما با ریهبردهای منابع ینسانی که موع
یفزیی
پی

یثرببشی خروعیهای نظام منابع ینسانی سازما میشود ،یز دیگر مسائا و چال های
و روی یین حوزه در محیط سازما های یمروزی و یز عمله سازما یمور مالیاتی کشور

خویهد بود .یز رف دیگر به دلیا گذیر یین سازما یز سیسهم سنهی به مدر یز سال هزیر و
سیصد و نودویک ،یفزیی

چشمگیری در درآمدهای مالیاتی ری شاهد بودهییم؛ تعدید نیروی

ینسانی نیز یکی یز عویما مهم در یین فرییند بوده یست .یلبهه میا یین دو مهغیر مسهقا و ویبسهه
(تعدید منابع ینسانی سازما  -یفزیی

درآمدهای مالیاتی) مهغیرهای مدیخلهگر و میان ی زیادی

وعود دیرند که نباید تأثیر آ ها ری ندیده گرفت .بایینوعود ،نق
فرییند شناسایی و وصول مالیات و به دنبال آ یفزیی
نیروهای عدید یرسهبدیم و قریرگرفهن بب
چال

های مهعاق

و یهمیت منابع ینسانی در

درآمدهای مالیاتی کشور و ح م عظیم

عمده یی یز آ ها در یک رده شغلی و سنی و

آ  ،یز دیگر دریا موعه بریی نشا دید عرورت و یهمیت بررسی

شایسهگی ها و توعه به رویکرد مبهنی بر شایسهگی ،فائق آمد بر چال

های پی

رو و کاریتر

نمود فرییند های منابع ینسانی در سازما یمور مالیاتی کشور یست .با یکپارچه سازی فرییند
های حوزه ی منابع ینسانی ،کارییی و هم یفزییی آ ها یفزیی

یافهه و سازما نیز به یهدیف خود

سریعهر و با هزینه ی کمهر دست خویهد یافت.
ادبیات تحقیق
مفهوم شایستگی :رویکرد شایسهگی ها در مدیریت منابع ینسانی رویکرد عدیدی نیست و
سال های مهمادی در یشکال مبهلف یسهفاده شده یست .رومیا باسها نوعی یز توصیف شایسهگی
ری به منظور مشبص کرد صفات یک "سرباز خوب رومی" مشبص کرده بودند(دریگانیدز و
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منهزیس .)2002 ، 1ریشه کلمه شایسهگی در کلمه رتین " "competentiaبه معنی "م از به قضاوت"
همچنین بهعنوی "حق صحبت کرد " یست(سان ی .)2012،مککللند( )1793که معرفی کننده
شایسهگی های منابع ینسانی یست ،شایسهگی ری به عنوی "ویژگی های یساسی عملکرد برتر" 2
توصیف می کند .بویاتزیس )1732( 3شایسهگی ری به عنوی "ویژگی های یساسی فردی که به
صورت رویبط علت و معلولی مرتبط با معیار های عملکرد مؤثر و یا برتر در یک شغا یا وععیت
یست " تعریف می کند .شایسهگی بهعنوی یک نوع توینایی بریی شغا یا پست شغلی در نظر گرفهه
میشود (چن و ژیانگ  )2017 ،تعریف شایسهگی ویبسهگی بسیاری به زمینه موردبحث دیرد
(تریاکوف و همکاری  .)2017 ،هر شایسهگی باید با فرآیندهای خاصی در یک سازما و یفرید
دیریی آ شایسهگی ها که ین ام دهنده آ فرییند ها هسهند ،مرتبط باشد(روسو .)2012 ، 1شایسهگی،
مشبصات فرد ری یز منظر دین  ، 0مهارت ، 2خود ینگاره ، 9صفات( 3ویژگی ها) و ینگیزه 7بیا می
کند .دین

بیا کننده یین یست که یک فرد چقدر در مورد یک زمینه خاص می دیند .مهارت،

توینایی یعریی یک کار خاص یست که ممکن یست فیزیکی یا ذهنی باشد .خود ینگاره ،ریه یا شیوه
یی یست که فرد خود

ری می بیند .خود ینگاره ها یغل بر رفهار فرد و نهایج یحهمالی آ رفهارها

تأثیر می گذیرند .صفات ،یلگوهای قابا تشبیص رفهار در پاسخ به برخی یز محرک های خارعی
یست .ینگیزه ها ،به خویسهه ها و یفکار درونی فرد که باعث بوعود آمد و ینهباب یک رفهار و
هدییت آ رفهار در عهت یهدیف یا فعالیت های مشبص یست ،درلت دیرد .همه یین پنج مشبصه
با هم ،یک شبص ری توصیف می کنند(میسری و شارما.)2019 ،در بقه بندی ساده ی دیگری که یز
یدبیات بزرگ موعود در یین موعوع حاصا شده ،شایسهگی ها ری به سه دسهه تقسیم می کند:
یلف) دین  :یین مسئله مربوط به همه چیزهایی یست که یفرید می توینند یز سیسهم های
آموزشی رسمی و دوره های آموزشی و همه آ هایی که شاما فرآیندهای شناخهی (یعنی
یدریک ،یادگیری ،یرتبا ات ،پیوسهگی و یسهدرل) باشند ،یاد بگیرند .دین

نشا دهنده درک

1. Draganidis and Mentzas
2. characteristics underlying superior performance
3. Boyatzis
4. RUSSO
5. knowledge
6. skill
7. self-image
8. trait
9. motives
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نظری 1یز چیزی مانند روندها یا رو
دیخلی  ، ITدین

های عدید یا به روز شده و غیره ...یست .دین

فرییند های یمنیهی ،دین

وظایف سفرهای ت اری و ...مثال های یز دین

 ،دین

فرییند های مدیریت آموز

قوینین
قوینین و

هسهند.

ب) مهارت(فوت و فن :) 2مهارت ها مربوط به ت ارب شبصی و شرییط کاری هسهند .با
عملی "چگونگی ین ام کاری

ین ام دید  ،با تمرین و با ت ربه آموخهه می شوند .مهارت ،دین
" یست .مهارت مدیریت پروژه کس

3

و کار ،مهارت ت زیه و تحلیا سازمانی ،مهارت زبا

ینگلیسی ،مهارت کاربرد تکنیک های توسعه ،مهارت تکنیک مدیریت وب سایت ،مثال هایی
یز مهارت هسهند.
یلف) رفهار :به شبصیت فردی ، 1یسهعدیدها ،صفات ینسانی و یا ویژگی هایی یشاره می کند
که باعث می شود تحت شرییطی خاص ،شبص به نحوی خاص رفهار کرده یا ویکن

نشا

می دهد(روسو.)2012،عدول شماره()1نمونه یی یز رفهار ری نشا می دهد.
جدول شماره( :)1مثال هایی از رفتار
رفهار نشا دهنده

تعریف

شایسهگی

 کمک و یحهریم به دیگر یعضای تیمری تشویق کنید

آماده سازی یعضای تیم با
یی اد هی ا و تمایا به

روحیه

 یی اد یک ماموریت مشهرک ویحساس تعلق به تیم

همکاری با یکدیگر ،کمک به
یهدیف مشهرک

 مربیگری و ینهقال ت ربه یریئه بازخورد در مورد قدرت وععف یعضای تیم

کمک به یعضای تیم بریی
دسهیابی به توینایی های بالقوه
خود در توسعه فردی

تیمسازی

دسهه بندی

0

شایسهگیهای
مدیریهی یفرید

توسعه دید
یفرید

(روسو)6112،

مدل شایستگی :یک مدل شایسهگی ،لیسهی یز شایسهگی هایی که یز عملکرد کارکنا
رعایت بب

یا یسهثنایی بریی یک شغا خاص حاصا می شود ،یست .مدل های شایسهگی

میتوینند شناسایی شایسهگی هایی ری که کارکنا بریی بهبود عملکرد در شغا فعلی خود و یا
1. theoretical
2. Know-how
3. how to get something done
4. individual character
5. Building team spirit
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آماده سازی بریی شغا های دیگر یز ریق یرتقاء و یا ینهقال ،نیازمند توسعه آ ها هسهند ری فریهم
می کند(دریگانیدز و منهزیس .)2002 ،شایسهگی ها سازه های مدل های شایسهگی هسهند .هر
شایسهگی در مدل با یسهفاده یز توصیفگرهای رفهاری تعریف می شود .یین توصیفگرها میتوینند
با تعیین بارترین و کمهرین سطوا مهارت شناخهی تعریف شوند( .روسو )2012،مدل شایسهگی
یک یبزیر توصیفی یست که شایسهگیها یا مهارتهای موردنیاز بریی یک کار خاص در یک
شغا یا سازما ری مشبص میکند و همچنین پیشنهاد میکند که در هر سازما بریی دسهیابی به
دیدگاه و مأموریت تعریفشده ،چه گروههای خاصی یز شایسهگیها موردنیاز هسهند (کانسال و
عین .)2017،در یین تحقیق منظور یز مدل شایسهگی ،یبعاد شایسهگی به همریه مؤلفههای
توسعهدهندهی آ ها میباشد .در تحقیقات مهفاوت هر یک یز محققا یبعاد و مؤلفههای شایسهگی
مهفاوتی شناسایی کردهیند .بریی مثال مفهی ( ،)2012سهم یسهریتژیک ،دین

کس وکار ،یعهبار

شبصی ،فنآوری ،وسلینک 1و دیگری ( ،)2010تفکر سیسهمی ،پذیر

تنوع و بینا رشههیی،

شایسهگی درو فردی ،شایسهگی عملی و مدیریت یسهریتژیک ،لیکاما ( ،)2010ینگیز  ،مهارت
یعهماعی ،خودآگاهی ،یکدلی ،خودتنظیمی ،مهارتهای شناخهی ،آسومنگ ( ،)2011مهارت
درو فردی ،مهارت برو فردی ،مهارت رهبری ،مهارت فنی ،مهارت شغلی ،مهارت مشاورهیی
ری بهعنوی یبعاد یا مؤلفههای شایسهگی بریی عامعهی موردبررسی خود بیا نمودهیند.
روش تحقیق
دو رویکرد رییج در تحقیقات یعهماعی تحقیقاتی وعود دیرد :یثباتگرییی و تفسیری(سنکا
 .)2012،به نظر میرسد یین تحقیق با یصول پاریدییم تفسیری قریبت بیشهری دیشهه باشد.
یسهریتژی موردیسهفاده یین تحقیق ،یسهریتژی پایه ور یست .تحقیق پایه ور ،روشتی نتسبهاً عدیتد
در رو

تحقیق یستت کته بته خلتق تئتوری یز دیدهها ی الق میشود .به یعهقاد گالزر و

یشتهریوس ( )1729در ییتن رو  ،چتارچوب نظری یز پی

تعیینشده و مفروعی وعتود ندیرد

(یعریبی و فیاعی .)1337 ،با توعه به یینکه تحقیق حاعر به دنبال تهیه و تدوین یلگو و مدل
شایسهگیهاست ،یز منظر هدف تحقیقی یکهشافی محسوب خویهد شد .یز منظر نهی ه ،تحقیقی
توسعهیی و یز منظر نوع دیدههای نیز در زمره تحقیقات کیفی قریر میگیرد .عامعه آماری تحقیق
1. Wesselink
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سهاد سازما  ،خبرگا موعوعی ،کارشناسا و مدیری عملیاتی یسها ها

(رئیس یمور مالیاتی ،معاونین و مدیری کا یسهانی) بوده یست .یین یفرید ت ربه و آگاهی رزم
ری دیری بودند .ده نفر بهعنوی نمونه یز میا عامعه آماری ینهباب شدند .نمونهگیری هدفمند بوده
و با یسهفاده یز رو

گلولهی برفی صورت پذیرفت .مصاحبهها تا زمانی یدیمه پیدی کرده که

محقق به یشباع نظری در موعوع رسید .عهت گردآوری ی العات موردنیاز یز یبزیرهای
مطالعات آرشیوی ،مصاحبه و پرسشنامه یسهفاده شد .قبا یز علسهی مصاحبه ،بهصورت تلفنی و
در برخی مویرد به ور حضوری ،مقدمهیی ریعع به بحث شایسهگی ،تعریف شایسهگی و
محورهای مصاحبه بریی گروه خبرگا  ،توعی دیده شد .یز مصاحبههای نیمه ساخهاریافهه و
بدو ساخهار ،یسهفاده شده و مدتزما ین ام مصاحبه نیز به ور مهوسط  30دقیقه بریی هر نفر
بود .یزآن اییکه در مصاحبههای رودررو ،مصاحبهگر یمکا تشبیص تناس
سؤیرت ری دیرد ،ویقعگرییی دیدههای عمعآوریشده با رو

پاسخها با

مصاحبه حضوری ،نسبت به

پرسشنامه یز روییی بیشهری برخوردیر یست؛ یما ذهنیگرییی رییج در مصاحبهها و
پی دیوریهای مصاحبهگر نیز بهعنوی ععفهای یین رو

هسهند .بریی رفع یین مشکالت

معمورً علسات توعیهی مصاحبه گری برگزیر گردیده و م ددیً مسهندیت بهعامانده یز
مصاحبهها ،یز حیث محهوییی مورد بازبینی قریر میگیرند (بامدید صوفی و دیگری  .)2000 ،بریی
یسهبریا ی العات یز دیدههای حاصا یز مصاحبه یز تحلیا محهوی و یز رو های کیفی تحلیا
محهوی یسهفاده شد .تحلیا محهوی یز رو های عمدهی مشاهدهی یسنادی میباشد که بهوسیله آ
میتوی مهو  ،یسناد و مدیرک و درویقع هر نوع سند ثبتشده و مطال

عبطشدهیی ری خویه

مربوط به گذشهه و خویه مربوط به زما حال ،مورد یرزیابی و تحلیا منظمتر و دقیقتر قریر دید.
نهایج بررسیهایی که توسط گالزر و یشهریوس ین ام شده ،بیانگر یین یست که میتوی یز یین
نظریه بهعنوی رویکردی مطمئن ،بهمنظور کشف حقایق و ویقعیات نهفهه در پشت ویژهها کلمات
و عمالت بهره عست (بامدید صوفی و دیگری  .)2000 ،سه رویکرد "سنهی" ،"1هدییتشده"2
و "تلبیصی "3بریی کاربرد تحلیا محهوی مطرا یست (گرینهیم و رندمن .)2001 ،1رویکرد
1. Conventional
2. Directed
3 . Summative
4 . Graneheim & Lundman
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سنهی تحلیا محهوی ،موردیسهفاده قریر گرفت .پس یز پیادهسازی مهن مصاحبهها ،محقق با یسهفاده
یز نرمیفزیر مکس کیو دی 1نسبه  10به یسهبریا کدهای یولیه پردیخت.
روییی و پایایی تحقیق کیفی به محقق برمیگردد .با توعه به یینکه در تحقیق حاعر ،یز
مصاحبه یسهفاده شده یست و محقق مطالعات عامعی ری پیریمو شایسهگی ین ام دیده و در

رو

علسه مصاحبه هدف مصاحبه ری بریی مصاحبهشوندگا بهروشنی توعی دیده ،دینسهههای قبلی
خود ری در حین علسه مصاحبه کنار گذیشهه و نکات یک مصاحبه مؤثر یزعمله برخورد دوسهانه،
یعهماد و ...ری رعایت نموده یست ،تحقیق حاعر یز پایایی برخوردیر یست .پژوهشگر

عل

میتویند یز کثرتگرییی در پژوهشگر یسهفاده کند و روییی و پایایی تحقیق کیفی ری یفزیی
دهد (عانسو  .)1779،با عنایت به یینکه محقق در تفسیر نهایج دقت کافی ری مبذول دیشهه و یز
نظریت یساتید مربو ه یسهفاده نموده یست ،دیریی روییی نیز میباشد.
تشریح فرایند تدوین الگوی شایستگیها
در ریحی یلگوهای شایسهگی ،سه رویکرد یقهباسی ،یقهباسی ریحی و ریحی وعود دیرد
(هوشیار و رحیم نیا .)1372 ،در یین تحقیق یز رویکرد ریحی یسهفاده شده یست .فرییند ریحی
و تدوین مدل شایسهگی ،مریحا زیر ری ی نموده یست.
 برنامهریزی مقدماتی :در یین گام نسبت به مبانی فلسفی ،یرز ها و پاریدییم حاکم،یهدیف و ریهبردهای سازمانی ،تعریف شایسهگی ،رویکردها ،کاربردها و یعزیی یلگو ،همچنین
نوع شایسهگیها و معیارهای موردنظر بریی یسهبریا آ ها ،فرییندها و رو های ین ام کار،
م ریا

را و یعضای نمونه تصمیمگیری شد.

1 .maxqda 10
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تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

توسعهدهنده حرفهای
داشتن تفکر چندوجهی
داشتن هوش چندوجهی
چابکی فکری
هوش عملیاتی
قدرت تجزیهوتحلیل
مهارتهای فردی
دانش عملیاتی
دانش تخصصی شغلی
آگاهی سیاسی و
سازمانی آگاهیهای
دانش و
مکمل مالی و حسابداری
دانش
بهداشت اخالقی
بهداشت عاطفی
بهداشت روانی
خود پندارههای مثبت
سالمت و توانایی
جسمانیی معنوی
ارزشها
معنویت در کار
معنویت در رفتار
برونگرایی
سازگاری و موافقت
وظیفهشناسی
باز و پذیرا بودن
پایداری هیجانی
مدیریت پرشمول

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

3
2
2
5
5
5
2
5
0
2
0
5
3
3
3
3
3
0
0
0
3
2
0
5
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
0
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
0

0.1
/811
/813
53
5
5
/51
53
/61
/010
/313
50
/51
/813
/613
/613
3/3
/01
/510
/810
/010
/810
/613
/110
/015
/613
2

/608
/2851
/2850
/1110
/1111
/1111
/0561
/1110
/3081
/6581
/0631
/1111
/0631
/8661
/6601
/6061
/0631
/5081
/5251
/5081
/5861
/0501
/3080
/1111
/2851
/6580
1

مدیریت
مدیریتن
پیشبی
پیشرو
مدیریت
تیزبین
مدیریت
مدیریتگر
سامان
مقتدایی
مدیریت
گزار
هدف
پایشگری
زیرمجموعه
ممیزی
فرایند
ارتباط تام
برونگرایی
ارتباطی
استعداد
ارتباطی
خانواده
همگام
خانواده
صمیمی
خانواده
ارزشمدار
شغلی
التزام
التزام
اجتماعی
التزام
سازمانی
التزام
رابطهای
رفتار
التزام
حرفها
مهارتیهای
معلمی
مهارتهای
کننید
تسهی
مهارتلها
گی
انسانی
منابع
مهارتهای
تعاملی
توانایی کار
دفتریی
کارآمد
حرفها
کارآمدیی
شغلی

انحراف
معیار

مفهوم

مفهوم

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

2
3
3
2
2
2
2
2
0
0
0
3
3
3
0
0
3
0
0
2
0
2
3
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

/01
/313
/513
/613
/212
/013
/013
/013
/013
/610
/610
/010
0
0
/61
/810
/510
/510
/610
/210
/613
/113
/010
/610
/613
/510
0

/866
/0631
/5251
/6581
/8321
/6601
/8661
/8661
/3081
/3081
/3081
/6581
/6081
/6081
/3081
/5081
/5151
/0631
/0221
/1331
/0100
/1500
/6580
/6061
/3081
/0631
1

پس یز پیادهسازی مصاحبهها 123 ،کد توصیفی یز دیدههای حاصا یز مصاحبه به دست آمد.
(فهرست شماره )1
 مقایسه فهرست بهدستآمده ،با فهرستها و الگوهای شایستگی موجود :دریین مرحله کدهای یولیه شایسهگیها که در مرحله قبلی تدوینشده با یافهههای تحقیقات پیشین،
مقایسه و نسبت به شناسایی مؤلفههای عدید و یفزود آ ها به فهرست یولیه شایسهگیها یقدیم
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گردید .سه منبع یصلی و یک منبع عمومی بریی شایسهگیها شناسایی شد .فرمهای یرزشیابی،
آگهی یسهبدیم سازما و شرا شغاهای تعریفشده ،بهعنوی سه منبع یصلی و شایسهگی های
یافت شده در یدبیات تحقیق به عنوی منبع عمومی شناسایی شدند .همانند فرییند ین امشده در
بب

مصاحبهها ،با تحلیا محهوی ،نسبت به یسهبریا کدهای موعود در آ ها یقدیم گردید.

(فهرست شماره )2
 ارائه تعریف از مفاهیم شایستگی و تدوین فهرست شماره  :3در یین مرحله،محقق به بررسی شایسهگیهای تلفیقشده فهرست شماره یک و دو پردیخت .سپس پی نویس
شماره  3فهرست شایسهگیها یز ریق تلفیق یافهههای حاصا یز مصاحبهها و سایر منابع تدوین
گردید .شایسهگیهای شناسایی شده با توعه به قریبت مفهومی در قال

مفاهیم شایسهگی

دسههبندی شدند.
ارزیابی و پاالیش فهرست شایستگیها توسط گروه خبرگان :بهمنظور رویییسن ی مفاهیم و ی مینا محقق یز یینکه یین مفاهیم ،دقیقاً هما مفاهیمی هسهند که موردنظر
گروه خبرگا بودهیند و با یعافه کرد شایسهگیها یز سایر منابع ،یعهبار دیدهها حفظ شده یست،
پی نویس شماره  3در قال

پرسشنامهیی حاوی مفاهیم بهدستآمده در یخهیار گروه خبرگا

تحقیق قریر گرفت .یین پرسشنامه دیریی یفی یز پاسخ بوده که یز دیشهن بیشهرین تأثیر مثبت
(مثبت  )0تا بیشهرین تأثیر منفی شایسهگی (منفی  )0بر موفقیت و عملکرد مأموری مالیاتی ری
می سن ید و همچنین سهو پاسبی با یرز

صفر به معنی عدم یرتباط مفهوم (شایسهگی)

موردنظر با عملکرد در پرسشنامه گن انده شد .محقق با یین پرسشنامه ،توینست به میزی یهمیت
هر شایسهگی و همچنین میزی تأثیر شایسهگی ها دست یابد .دیدههای حاصا یز پرسشنامه توسط
نرمیفزیر  spss 21ت زیهوتحلیا گردید .عدول شماره ( )3سن
کارشناس یرشد مالیاتی ری نشا میدهد.

یرتباط مفاهیم با موفقیت

111

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،سال بیستونهم ،شماره  ،89پاییز 88
مدل شای تگی ها کارش ا ارشد ما یاتی

حوزه های شایستگی

کارکرد حرفه ای

مقوله

دانش مالیاتی

دانش عملیاتی
دانش تخصصی شغلی
آگاهی سیاسی و سازمانی
دانش و آگاهی های مکمل
دانش مالی و حسابداری

توان عملیاتی

کارامدی حرفه ای
توانایی کار دفتری
کارامدی شغلی

هوش مالیاتی

تفکر چند وجهی
هوش چند وجهی
چابکی فکری
هوش عملیاتی
قدرت تجزیه و تحلیل
توسعه دهنده حرفه ای
مهارت های فردی

سالمت فردی

شایستگی های
کارشنا ارشد
مالیاتی

معنویت
شایستگی های
رفتاری

شایستگی های
زمینه ای

مفاهی

بهداشت اخالقی
بهداشت عاطفی
بهداشت روانی
خودپنداره های مثبت
سالمت و توانایی جسمانی
ارزش های معنوی
معنویت در کار
معنویت در رفتار

تعهد شغلی

التزام شغلی
التزام اجتماعی
التزام سازمانی
التزام رابطه ای
التزام رفتار حرفه ای

مربیگری

مهارت های معلمی
مهارت های تسهیل کنندگی
مهارت های منابع انسانی
مهارت های تعاملی

خانواده

خانواده همگام
خانواده صمیمی
خانواده ارزش مدار

ارتباطات

ارتباط تام
برونگرایی ارتباطی
استعداد ارتباطی

مهارت های مدیریت

مدیریت پیش بین
مدیریت پیش رو
مدیریت تیزبین
مدیریت مقتدایی
مدیریت هدفگزار
پایشگری زیرمجموعه
ممیزی فرایند

Phase

شخصیت مالیاتی

برونگرا
سازگاری و م وافقت
وظیفه شناسی
باز و پذیرا بودن
پایداری هیجانی
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با توعه به عدول شماره ( ،)3مفاهیم مدیریت پرشمول و مدیریت ساما گر ،یزنظر خبرگا ،
تأثیری مثبت یما کمهر یز حد مهوسط بر موفقیت یک کارشناس یرشد در سازما یمور مالیاتی
کشور دیرد و به همین دلیا یز مدل خارا شد.
تدوین الگوی اولیه شایستگیها :پس یز خروا مفاهیمی که یزنظر خبرگا ،تأثیرگذیری رزم ندیشهه یست ،مفاهیم با توعه به سنبیت و تقارب با سایر مفاهیم کشفشده،
در ذیا یک مفهوم کال تر قریر گرفهه و یین فرآیند بارها و بارها تکریر میگردد تا پس یز
پاری های مکرر ،بر یساس قریبت مفهومی ،در مفاهیم ینهزیعیتر بهعنوی مقوله ،سازما دهی
گردند .مقورت به وعود آمده نیز بر یساس منطق مقایسه مسهمر ،در سط ینهزیعیتر حوزه با
یکدیگر تلفیق گردید .مدل حاصا یز یین دسههبندیها در نمودیر شماره ( )1آورده شده
یست.بریی یافهن پاسخ مربوط به پرس

سوم تحقیق و رتبهبندی مقولههای شایسهگی یز آزمو

فریدمن یسهفاده شده یست .رتبه یهمیت هر مقوله شایسهگی بر یساس نظر خبرگا و با یسهفاده
یز آزمو فریدمن در عدول شماره ( )3نشا دیده شده یست.
جدول شماره ( :)4رتبهب د ابعاد(مقو ه) شای تگی کارش ا
مقولههای شایسهگی

ارشد

میانگین رتبه

مقولههای شایسهگی

میانگین رتبه

هو

مالیاتی

0/70

یرتبا ات

3/10

دین

حرفهیی

9/70

خانویده

0/70

سالمت فردی

02/90

تعهد شغلی

7/00

معنویت

9/70

مربیگری

1/00

شبصیت مالیاتی

1/70

توی عملیاتی

9/20

مهارت مدیریهی

1/90

تعدید

10

خی دو

00/017

درعه آزیدی

10

سط معنیدیری

0/000
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هوش ما یاتی
هوش ما یاتی

%8

مربیگر
%2

تعهد شغلی

%0

%14

دانش حرفه ا

خانواده

%10

%0

سالمت فرد
%4

ارتباطات
مع ویت
%10

مهارت مدیریتی
شخصیت ما یاتی
%0
%8

%10

هما گونه که مشاهده میشود ،تعهد شغلی بیشهرین یهمیت و شایسهگیهای مربوط به
مهارتهای مدیریهی کمهرین یهمیت ری در میا شایسهگیهای کارشناس یرشد مالیاتی دیشهه
یست .با توعه به خالصه نهایج آزمو غیر پاریمهریک فریدمن ،میتوی نهی ه گرفت که آزمو
ین امشده معنیدیر بوده و میانگین رتبههای مقولههای شایسهگی کارشناس یرشد مالیاتی مهفاوت
میباشد .رتبهبندی میانگین یهمیت هر یک یز مفاهیم شایسهگی در کا مدل ،در عدول زیر یریئه
شده یست.
جدول شماره ( :)5رتبهب د اهمیت مفاهیم شای تگیها کارش ا
مفهوم شای تگی

میانگین
رتبه

توسعهده ده
حرفها

65/61

تفکر چ دوجهی

10/05

هوش چ دوجهی

10/05

مفهوم
شای تگی
بهداشت
عاطفی
بهداشت
روانی
خود
پ دارهها
مثبت

میانگین
رتبه
15/01
66/55
61/01

مفهوم
شای تگی
مدیریت
پیش رو
مدیریت
تیزبین
مدیریت
مقتدایی

میانگین
رتبه
11/01
10/25
11/11

ارشد ما یاتی
مفهوم
شای تگی
ا تزام
اجتماعی
ا تزام
سازمانی
ا تزام
رابطها

میانگین
رتبه
00/01
06/11
04/05
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چابکی فکر

00/41

هوش عملیاتی

00/41

قدرت
تجزیهوتحلیل

00/41

مهارتها فرد

18/15

دانش عملیاتی

00/41

دانش تخصصی
شغلی
آگاهی سیاسی و
سازمانی
دانش و آگاهیها
مکمل
دانش ما ی و
ح ابدار
مهارت
ت هیلک دگی

05/55
0/15
01/45
00/41
66/55

سالمت و
توانایی
ج مانی
ارزشها
مع و
مع ویت
در کار
مع ویت
در رفتار
برونگرا
سازگار
و موافقت
وظیفهشن
اسی
باز و پذیرا
بودن
پایدار
هیجانی
مهارتها
م ابع
ان انی

11/61
60/01
01/45

مدیریت
هدف گزار
پایشگر
زیرمجموعه
ممیز
فرای د

00/11
66/51
12/25
05/55
00/41
12/21

ارتباط تام
برونگرایی
ارتباطی
استعداد
ارتباطی
خانواده
همگام
خانواده
صمیمی
بهداشت
اخالقی

0/81
16/85
10/11
66/45
05/55
05/55
65/85
64/11
12/61

ا تزام رفتار
حرفها
مهارتها
معلمی
ا تزام
شغلی
خانواده
ارزشمدار
مهارتها
تعاملی
توانایی
کار دفتر
کارآمد
حرفها
کارآمد
شغلی
مدیریت
پیشبین

05/11
11/05
02/05
60/41
65/85
61/01
05/55
04/05
10/11

65/15

جدول ( :)2خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن

تعدید
خی دو
درعه آزیدی
سط معنیدیری

10
230/233
17
0/000

یافتهها :مدل یسهبریاشده ،دیریی سه سط یست .سط یول به سه حوزه کارکردحرفهیی ،رفهاری و زمینهیی دسههبندی شد .در سط دوم مدل ،یازده مقوله عای گرفههیند .یز
میا یین مقولهها ،هو

مالیاتی ،توی عملیاتی ،دین

حرفهیی در حوزه ی کارکرد حرفه

یی،مقوله های تعهد شغلی ،معنویت ،سالمت فردی و شبصیت مالیاتی در حوزه شایسهگی های
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رفهاری و مقوله های یرتبا ات ،خانویده  ،مربیگری ،و مهارتهای مدیریهی در حوزه شایسهگی
های زمینه یی عای گرفهه یند .در یین سط یز شایسهگیها بیشهرین یهمیت ری مقولهی تعهد
شغلی و کمهرین یهمیت ری مهارتهای مدیریهی به خود یخهصاص دیده یست .در سط سوم نیز،
پن اه مفهوم شایسهگی شناسایی گردید.
 مهمترین مقوله یز شایسهگیهای کارشناس یرشد مالیاتی ،مقولهی تعهد شغلی یست .تعهدشغلی یک یز ویژگیهای ریبطه ی کارشناس یرشد مالیاتی و سازما یمور مالیاتی خویهد بود.
کارشناس یرشدی که یز منظر یین ویژگی ،در سط باریی قریر دیشهه باشد همویره بریی رسید
سازما به یهدیف خود ،تال
تال

کرده و در یین ریه یز هیچ کوششی دریغ نبویهد کرد .سعی و

همه عانبه مأموری مالیاتی هم در پیشبرد یهدیف سازمانی و هم در موفقیت فرد در سازما

تأثیر خود ری بر عای خویهد گذیشت .در یین مقوله ،مفاهیم شایسهگی یز منظر یهمیت به ترتی
یلهزیم شغلی ،یلهزیم رفهار حرفهیی ،یلهزیم ریبطهیی ،یلهزیم یعهماعی و یلهزیم سازمانی بوده یند.
در عایگاه دوم یهمیت شایسهگیهای کارشناس یرشد مالیاتی ،مقوله یرتبا ات قریر گرفت.یین مقوله دیریی سه مفهوم برونگرییی یرتبا ی ،یسهعدید یرتبا ی و یرتبا ات تام تعریف شد .در
بین یین مفاهیم ،دو مفهوم یول دیریی یک وز یهمیت شناسایی شدند .کارشناس یرشد مالیاتی
در خط مقدم سازما یمور مالیاتی کشور قریر گرفهه و در یین موقعیت با آحاد مردم عامعه
یرتباط دیئمی خویهد دیشت .یگر کارشناس یرشد مالیاتی یز مهارتهای یرتبا ی قوی برخوردیر
نباشد چهبسا که کوچکترین یشهباه یو باعث بروز مسئله ،حهی در سط کا سازما شود .دیشهن
یرتبا ات در دو بعد درو سازمانی و برو سازمانی بریی یک مأمور مالیاتی دیریی یهمیت فریوینی
خویهد بود .یزآن اییکه یریئهی عملکرد فردی ،نقشی بیبدیا در پیشرفت شغلی دیرد ،در درو
سازما  ،دیشهن یرتبا ات قوی میتویند باعث یی اد و ظهور موقعیتهای پیشرفت و موفقیت در
سازما گردد .در بیرو یز سازما هم وعود یرتبا ات قوی حالل بسیاری یز مشکالت خویهد
بود .چهبسا مسئلهیی که حا آ زما و منابع زیادی ری رزم دیشهه باشد با دیشهن یرتبا ات قوی
و مفید در کمهرین زما ممکن و با کمهرین هزینه رفع شود .دیشهن یرتبا ات سالم با مؤدیا در
کاه

تن ها و معضالت هم مفید فایده خویهد بود.
-مقوله بعدی در مدل شایسهگیهای کارشناس یرشد مالیاتی مقولهی دین

حرفهیی یست.
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یین مقوله ،شاما مفاهیم دین
دین

عملیاتی ،دین

مالی و حسابدیری ،دین

شغلی و تبصصی،

و آگاهی های مکما و آگاهی سیاسی و سازمانی شد که یز منظر یهمیت به ترتی

گفهه شده قریر دیشهند .دین

عملیاتی و دین

مالی و حسابدیری یزنظر خبرگا به یک یندیزه

یهمیت دیشهند .فرییندهای شغلی مأمور مالیاتی ،بسیار تبصصی یست و مهبحر شد در ین ام
آ ها نیازمند ت ربه و مطالعه و آموز
دیریی دین

مسهمر خویهد بود .کارشناس یرشد مالیاتی مهبحر و

حرفهیی سط بار ،در ین ام وظایف خود مالیات ری منصفانهتر محاسبه کرده و

بسیاری یز فریرهای مالیاتی بزرگی که یز ریق دور زد قانو و یا حسابسازی در یسناد و
مدیرک رخ میدهد ری شناسایی میکند و یز یین ریق عملکردی مهمایز یز خود به نمای
خویهد گذیشت.
 -مقوله ی معنویت یز منظر خبرگا مالیاتی دیریی یهمیهی بریبر با دین

حرفهیی یست .یین

مقوله به ترتی یهمیت ،دیریی سه مفهوم معنویت در رفهار ،معنویت در کار و یرز های معنوی
تعریف شد .بریبری یهمیت یین مقوله با مقولهی دین

حرفهیی نشا دهندهی میزی تأثیر یین

مقوله در موفقیت کارشناس یرشد مالیاتی خویهد بود .آبریهام مزلو ،معنویت ری یز مهمترین
عناصر نگر

ینسا گرییی میدینست .یو که معنویت ری پدیدهیی ینسانی و عها شمول

میدینست ،در کهاب «یدیا  ،یرز ها و ت ارب یوا» مییفزیید :روی شناسا ینسا گری یحهمارً
کسی ری که به یین مسائا (دینی) یهمیت نمی دهند باید بیمار یا به لحاظ وعودی ناهن ار تلقی
کنند (مزلو.)1790 ،
 مقولهی شایسهگی توی عملیاتی در مدل شایسهگیهای کارشناس یرشد مالیاتی به ترتیمیزی یهمیت دیریی سه مفهوم کارآمدی حرفهیی ،کارآمدی شغلی و توینایی کار دفهری شد.
در بعضی یز فرهنگنامهها یصطالا کارآمدی به مفهوم میزی موفقیت در تحقق هدفها یا ین ام
مأموریت آمده یست (معینی 1390 ،به نقا یز ویعظی و موسوی )1372 ،یا بعضی بر قابلیت و
توینایی رسید به هدفهای تعیینشده و مشبص تعریف کردهیند (آقا ببشی 1393 ،به نقا یز
ویعظی و موسوی .)1372 ،توینایی کار دفهری به عملیات یعرییی یدیری نظیر گزیر نویسی،
نگهدیری یز یوریق و پروندهها و پیروی یز دسهوریلعماها مرتبط بود و ویع یست یین مقوله یز
شایسهگیها در سطوا شغلی پایینتر سازمانی نمود بیشهری خویهد دیشت .یکی یز مسئولیتهای
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کارشناس یرشد مالیاتی ،مریقبت یز یسناد و مدیرکی یست که بهعنوی قریین مالیاتی در
رسیدگیها یسهفاده می شود و حهی یک برگ یز یین یسناد ممکن یست در مالیات یک مؤدی
تأثیر شگرفی دیشهه باشد .کارشناس یرشدی که به مسئولیتهای یدیری و یا حهی یخالقی خود
در یین مورد یشریف کاما دیشهه باشد عملکرد موفقتری یز خود به نمای

خویهد گذیشت.

کارآمدی شغلی هم مفهومی با معنای نزدیک به مفهوم قبلی خویهد بود .برخی یفرید ذیتاً نسبت
به سایرین در ین ام وظایف شغلی خود کارآمدتر هسهند .شغا مالیاتی ،شغا پر چال

و پرفریز

و فرودی یست .کارشناس یرشد مالیاتی موفق باید یز پس تمام مسئولیتهای محوله خود
بهریحهی و با ی مینا برآمده و در ین ام یین وظایف خود ری کارآمد نشا دهد .بسیارند کارکنانی
که در بههرین حالت در آخرین لحظه به وظایف خود عما کرده و کاری بی

یز وظایف محول

شده بریی خود مهصور نیسهند .کارشناس یرشد مالیاتی موفق فردی خویهد بود که در هر زما
و مکانی ،خروعی عملکرد

نسبت به سایرین چه یزلحاظ کمیت و چه یزلحاظ کیفیت بیشهر

بوده و یز هر منبع ورودی کار مانند زما کمهرین مقدیر ری مصرف کرده باشد.
 مقوله شایسهگی بعدی شناساییشده  ،هومفاهیم شایسهگی چابکی فکری ،هو

مالیاتی یست .یین مقوله به ترتی یهمیت شاما

عملیاتی ،قدرت ت زیهوتحلیا ،توسعهدهنده حرفهیی،

مهارتهای فردی ،هو

چندوعهی و تفکر چندوعهی بود .در میا یین مفاهیم ،سه مفهوم یول

و همچنین مفاهیم هو

و تفکر چندوعهی دیریی وز یهمیت یکسا بودند .بسیاری یز

تحقیقات بر ریبطه بین یبعاد مبهلف هو
هم ت رکیبی یز یبعاد هو
یرشدی که یز هو

یفرید با عملکرد آ ها صحه گذیشههیند .هو

موردنیاز بریی یک کارشناس یرشد مالیاتی تعریف شد .کارشناس

مالیاتی باریی برخوردیر باشد در بسیاری یز فرییندهای مالیاتی یزعمله

کشف فریرها و تقل های مالیاتی عملکرد بههری یز خود به نمای
بهریحهی یز پس فری
 -خانویده نق

مالیاتی

گذیشهه و یفرید سودعو

وی بر نبویهند آمد.
بی بدیلی در موفقیت سازمانی هر کارمندی در هر سازمانی خویهد دیشت.

پیشرفت و موفقیت قبا یز هر چیز ،به آریم

و سالمت روینی فرد نیازمند یست که یین مویرد

در گروه دیشهن خانویدهیی شایسهه خویهد بود .مطالعات ین امشده نشا میدهد که تضاد کار-
خانویده و تضاد خانویده-کار به ور منفی بر خروعیهای سازما یزعمله عملکرد شغلی،
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رعایت شغلی ،تعهد سازمانی و رعایت خانویدگی تأثیر میگذیرد (عاا و همکاری ،2002 ،1
گریندی و همکاری  ،2000 ،2بیوتا ،2010 ،3کینیونن و همکاری .)2010،1
هر یک یز یبعاد و مفا هیم مقوله شبصیت مالیاتی بر نوعی یز فرییندهای مالیاتی تأثیرگذیریست .یین مقوله به ترتی

یهمیت دیریی مفاهیمی همچو باز و پذیری بود  ،وظیفهشناسی،

سازگاری و مویفقت ،پایدیری هی انی و برونگرییی شد که در یین میا سازگاری و مویفقت
و پایدیری هی انی یز منظر یهمیت د یریی وزنی یکسا بودند .مفهوم باز و پذیری بود با
مفاهیمی چو هو

مالیاتی ،توی عملیاتی و ...ریبطه نزدیکی دیرد .کارشناس یرشد مالیاتی

که یز منظر شایسهگی باز و پذیری بود در سط باریی باشد ،نسبت به ت ربههای عدید
مقاومت ندیشهه بلکه به سمت وسوی یین ت ربهها خ ویهد رفت .هر یک یز یین ت ربهها نکات
بسیاری ری به یک کارشناس یرشد مالیاتی می آموزد و یز همین ریق باعث رشد فکری و
روینی و هوشی وی خویهد شد که یین مویرد هم ،مسیر موفقیت ری بریی یک مأمور مالیاتی
همویرتر خویهد ساخت.
 کارشناس یرشد مالیاتی مسئولیت یدیره یک ویحد مالیاتی ری بر عهده خویهد دیشت .برخیمویقع چندین کارشناس و یا کاردی مالیاتی در یدیره یین ویحد مالیاتی زیر نظر کارشناس یرشد
به ین اموظیفه میپردیزند .وعود یین یفرید در زیرم موعه کارشناس یرشد ،باعث ظهور و وعود
مقوله شایسهگی مربیگری خویهد شد .مربیگتری روشی یست بریی بهبود عملکرد یز ریق بهبود
رویبط بین مافوق و زیردستت (وو .)2019 ،0مربیگری یک مدل رشد و توسعه یست که یعازه
میدهد یفرید نقاط ععف و قوت خود ری شناسایی کنند ،آ ها ری ترغی

میکند درباره

وععیهشا یز خود بپرسند ،همچنین کمک میکند خود ری دوباره سازما دهی کنند (کالکاوی
و کاترینلی .)2011 ،2با یین مقوله یز شایسهگیها که در یین پروژه شاما مفاهیمی چو
مهارتهای تعاملی ،مهارتهای منابع ینسانی ،مهارتهای تسهیاکنندگی و مهارتهای معلمی
بود ،یک کارشناس یرشد بیشهرین بهره ری یز وعود یفرید زیرم موعه خویهد برد که نهی ه یین
1 .Judge et al
2 .Grandey et al
3 .Beutell
4 .Kinnunen et al
5 .Woo
6 . Kalkavan & Katrinli
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بهرهبردیری صحی  ،رسید به یهدیف ویحد مالیاتی با هزینهیی کمهر یست .هر چه قدر
شایسهگیهای مربیگری یک کارشناس یرشد قویتر باشد ،نیروهای زیرم موعهی یو بههرین
عملکرد ری خویهد دیشت.
 همهی نیروهای سازما یمور مالیاتی بریی ین ام هرچه بههر وظایف خود به مقوله شایسهگیسالمت فردی نیاز خویهند دیشت .شاید نق

یین مقوله یز شایسهگیها در کارشناس یرشد

مالیاتی نسبت به کارکنا غیر مالیاتی پررنگتر نشا دیده شود .یین مقوله یز شایسهگیها به
ترتی

یهمیت دیریی مفاهیمی چو بهدیشت روینی ،خود پندیرههای مثبت ،بهدیشت یخالقی،

بهدیشت عا فی و سالمت و توینایی عسمانی بود .در یکثر مویرد یک کارشناس یرشد مالیاتی
ملزم به حضور در محا فعالیت مؤدی به عهت به دست آورد ی العات و آگاهیهای رزم در
خصوص نوع و میزی فعالیت مؤدیا خویهد بود .بسیارند یز مشاغلی که در حیطهی شهری نبوده
و یز مریکز شهر کیلومهرها فاصله دیرد .یکی یز پی نیازهای ین ام سرکشی مدیوم به مکا ها،
دیشهن توینایی و سالمت عسمانی خویهد بود.
هرچند که وعود نقص عسمانی نافی تویناییهای شگرف یک فرد نیست یما کافی یست
تصور کرد کارشناس یرشدی ری که یز نعمت دیشهن سالمهی در یعضای بد خود محروم یست
و ملزم به حضور در کارخانهها در شهرکهای صنعهی و یا معاد سنگ در دل کوهها یست.
نقص عسمی در موفقیت کارشناس یرشدی که یریدهیی پوردین دیرد قطعاً نمیتویند مانعی یی اد
کند ،یما در حالت کلی ،سالمت و توینایی عسمانی یکی یز پی نیازهای موفقیت یک کارشناس
یرشد خویهد بود.
 آخرین مقوله یز شایسهگیهای شناساییشده مقولهی مهارتهای مدیریهی بود که یز منظرخبرگا کمهرین تأثیر ری در موفقیت یک کارشناس یرشد خویهد دیشت .در یین مقوله به ترتی
یهمیت مفاهیم مدیریت تیزبین ،مدیریت پی بین ،پایشگری زیرم موعه ،ممیزی فرییند،
مدیریت پیشرو ،مدیریت مقهدییی و مدیریت هدف گزیر وعود دیرند .در یین مقوله مفاهیم
مدیریت پرشمول و مدیریت ساما گر حدنصاب یهمیت ری کس
شدهیند .شایسهگیهای کارشناس یرشد مالیاتی ،ترکی

نکرده و یز یین مدل خارا

مهعادلی یز شایسهگیهای مدیریهی و

شایسهگیهای عملیاتی یست و یین موعوع هم با نوع شغا و عایگاه سازمانی یین سط ،
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همبوینی دیرد .یک کارشناس یرشد مالیاتی در عین یینکه باید مهارتهای مرتبط با یک مدیر
ری در یدیره ویحد مالیاتی خود فریگرفهه و یسهفاده نماید ،باید یز منظر عملیاتی هم به
شایسهگیهای مهعددی مسل باشد چریکه بهنوعی در خط مقدم سازما یمور مالیاتی کشور قریر
دیرد .سطحی که شاید بیشهرین تماس با مؤدیا ری دیشهه باید و هر رفهار خوب یا بدی هم
بیشهرین نمود ری در عامعه پیدی کند.
بحث و نتیجهگیری
بریی پاسخ به یین سویل که شایسهگی های کارشناسا یرشد مالیاتی کدیمند و شاما چه یبعاد
ومولفه هایی هسهند ،با گروه خبرگا  ،مدیری و کارشناسا مصاحبههایی صورت گرفهه و با
یسهفاده یز تحلیا محهوی ،مدل یولیه تحقیق یسهبریا شده و یبعاد و مولفه ها شناسایی شدند .سپس
به منظور شناسایی میزی یهمیت هر یک یز شایسهگی های موعود در مدل با یسهفاده یز نظریت
خبرگا  ،م دل یعهباریابی گردیده و میزی یهمیت هر کدیم مشبص شد .مدل یسهبریعی ،شاما
حوزههای شایسهگی ،مقولههای شایسهگی (یبعاد) و مفاهیم (مؤلفهها) شایسهگی شد .حوزهها،
در سطحی کلی ،شایسهگیها ری دسههبندی کرد .قریبت مفهومی و سنبیت ،معیار یین دسههبندی
قریر گرفت.
در بسیاری یز تحقیقات قبلی ،مقولهها (یبعاد) و مفاهیم (مؤلفهها) معرفیشده ،بهصورت
پریکنده و غیر هموز یریئه شدهیند ،بدین معنا که یک بعد شایسهگی در کنار یک مؤلفه
شایسهگی قریرگرفهه و در یک سط معرفی شدند .یکی یز ویژگیهای ممهاز مدل حاعر یین
یست که در سه سط یریئه شده یست ،یین سطوا مهشکا یز حوزههای شایسهگی ،مقولههای
شایسهگی و مفاهیم (مؤلفههای) شایسهگی یست .وکور 1و همکاری ( )2001و یل باز و یل سائق

2

( )2010و زیهدی و شیخ ( ،)1337هوشیار و رحیم نیا ( )1371و فرهادی نژید ( )1372مدلهای
سه سطحی ری یریئه دیدهیند ،یلبهه هرکدیم سطوا مهفاوتی ری عنوی کردهیند.
با بررسی پیشینه تحقیق ،مویرد مهعددی وعود دیرند که شایسهگیها ری در حوزههایی
کارکرد حرفهیی ،رفهاری و زمینهیی یا یسامی مشابه عای دیدهیند .بریی مثال یکاترینی،)2011( 3
1 . Vacola
2 . El-Baz, H.S. and El-Sayegh
3 . Ekaterini
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زوپیاتیس ،)2010( 1بومن ،)2010( 2پاتاناکول و میلوسویک ( ،)2003ینیس ( ،)2003نلسو
( ،)2002ویهار ( ،)2000رحیم نیا و هوشیار ( )1371یکی یز حوزههای شایسهگی که معرفی
کردهیند شایسهگیهای فنی یست .همچنین بومن ( ،)2010ویرتانن 2000( 3به نقا یز بومن
 ،)2010رعایت و دیگری ( )1370شایسهگیها و ویژگیهای یخالقی ری شناسایی کردهیند و
تنها رحیم نیا و هوشیار ( )1371شایسهگیهای زمینهیی (محیطی) ری ذکر نمودهیند.
در یین تحقیق نشا دیده شد که سط شغلی کارشناس یرشد مالیاتی نیازمند یفریدی یست
که دیریی شایسهگیهایی نظیر تعهد شغلی ،دین

حرفهیی ،هو

مالیاتی ،توی عملیاتی ،سالمت

فردی ،معنویت ،شبصیت مالیاتی ،مربیگری ،خانویدهی شایسهه ،یرتبا ات گسهرده و نیز
مهارتهای مدیریهی باشند تا بهوینند مالیات ری در سط عالی کیفی و کمی وصول نمایند و
سازما ری به یهدیف و چشمیندیز تعریف شدهی خود برساند .یین مقولهها و مفاهیم شایسهگی
شناساییشده میتویند به عنوی ریهنمایی کلی بریی تمامی فرییندهای منابع ینسانی مرتبط با یین
سط شغلی موردیسهفاده قریر گیرد .باوعود یین مدل شایسهگی ،در عین توعه به تک تک
شایسهگی ها ،تصویری کلی نیز یز یلزیمات شغلی حاصا خویهد شد که قطعاً در حا بسیاری یز
مشکالت پرسنلی ریه گشا خویهد بود.
پیشنهادها
یگر سازما یمورمالیاتی کشور وعود مشکالت عدیده در سامانههای منابع ینسانی فعلی و
لزوم تغییر و مهاعرت یز تفکر و سامانههای سنهی در یعریی فرییندهای آموز  ،یرزیابی
عملکرد ،یرتقا و دیگر فرییندهای مرتبط با مدیریت منابع ینسانی به سامانههای مدر ری بپذیرد،
یین چنین مدلهای شایسهگی و همچنین بروز رسانی دورهیی و مسهمر آ ها ،ی کرد یین
مسیر ری سها تر و سریعهر خویهد ساخت.
 -1یکنو بریی یین موعوع که در یرتقاء یک کارشناس مالیاتی به سط کارشناس یرشد
مالیاتی ،چه شاخص هایی باید سن یده شده و موردبررسی قریر گیرد ،ریهنمایی وعود خویهد
دیشت؛ و یا یینکه بریی یرتقاء یک کارشناس مالیاتی چه رفهارهایی باید با آموز  ،یی اد یا
1. Zopiatis
2. Bowman
3. Virtanen
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تقویت شود ،نقشهی ریهی مطمئن وعود خویهد دیشت.
 -2بب

منابع ینسانی سازما میتویند بهوسیله مدل ،مهارتهای درخویسهی و مهارتهای

عروری هر سط شغلی ری یز تعیین کرده تا در هنگام ین ام مصاحبهها هر فرد ری با پروفایا
شایسهگی و سطوا آ مقایسه کنند .بهیینترتی یبزیر و روند یسهبدیم کارآمدتر شده و مدیری
ردهبارتر ،زما کمهری صرف بررسی رزومهها و مصاحبههای بینهی ه میکنند.
 -3با توعه به یینکه مؤلفههای شناساییشده در مدل بسیار زیاد نیسهند ،میتوینند بهعنوی معیار
یرزیابی در کنار دیگر معیارها بهعنوی مبنایی بریی یرزیابی عملکرد مأموری مالیاتی قریر گیرند.
همچنین پیشنهاد میشود مدل بهعنوی معیاری عهت خودیرزیابی مأموری مالیاتی کنونی مورد
یسهفاده قریر گرفهه تا بدینوسیله آ ها دریابند که فاصله آ ها با وعع مطلوب تا چه حد یست.
 -1گردآوری و ساخت مدل با فریهم نمود بسهر و یلگوی کاشف شایسهگیهای محوری،
سازما ری در شناسایی ،نگاهدیری و تقویت شایسهگیهای محوری خود ،یاری مینماید .پیشنهاد
میشود مدیریت سازما با توعه به دید وسیع تری که نسبت به تعریف فرآیندهای یین سطوا
شغلی بهوسیله مدلهای شایسهگی پیدی خویهد کرد ،فعالیتهای غیرعروری و کلیدی ری تمییز
دیده و فرییندهایی ری که به شایسهگی ،تبصص و تبحر محوری نیاز ندیرد ،برو سپاری کند.
 -0همچنین میتوی شایسهگیهایی که در یین مدل بریی سطوا مبهلف شغلی در رتبهبندی
صورت گرفهه ،حائز بیشهرین یهمیت و تأثیر در موفقیت مأموری مالیاتی گردیدهیند ،بریی
مدیری منطقهیی بهصورت دورهیی و مسهمر یز ریق همیندیشیها ،یعالسها ،دورههای
آموزشی و ...مورد تأکید قریر گرفهه تا یز یین ریق تمرکز مدیری منطقهیی بریی یرزیابی و یا
تشویق یینگونه شایسهگیها در م موعهی تحت مدیریت خود بیشهر شده و موعبات همیفزییی
در تقویت یین شایسهگیها در سط کشور فریهم گردد.
با توعه به مویرد ذکر شده میتوی نهی ه گرفت عملکرد سازما یمور مالیاتی کشور
بهویسطهی کارییی فرییندهای منابع ینسانی که با تأثیریت مهفاوتی یز کس
شایسهگیهای کارمندی  ،یرتباط مثبت و مسهقیم دیرد ،یفزیی

و توسعه

خویهد یافت و یین سازما  ،یز

یین ریق خویهد توینست در ریه دسهیابی به چشمیندیز ترسیمشده و ین ام مأموریتهای یساسی
خود گامی بلند و روبهعلو بردیرد.
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