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 Purpose: The main purpose of this research is to provide 

a model of competencies of central bank managers under 

sanctions. The research method is qualitative and based 

on foundation data theory. 

Materials and methods: semi-structured interviews 

were used to collect data, and data analysis was done 

using the Strauss and Corbin method and the paradigm 

model. Sampling was done by theoretical sampling 

method and using targeted (judgmental) techniques. 

According to the systematic model of database theory, the 

statisticians were selected from among experts and 

managers with active experience in the central bank. 

Findings: The results of the analysis of the data obtained 

from the interviews during the process of open, central 

and selective coding led to the identification of the 

competency model of central bank managers based on 

data theorizing, the findings of this research indicate that 

the central bank managers have while paying attention to 

all the categories and subcategories identified in this 

research, using the presented model and the information 

and data of the competences of managers in the 

conditions of sanctions, try to plan all the processes of this 

field, so that in the conditions of sanctions, the access of 

competencies Central bank managers may. 

Conclusion: In addition, this research shows the need to 

pay attention to the competency models of central bank 

managers in the conditions of sanctions. 
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 مقدمه
 رتحت تاثی در ابعاد مختلف سازمان را و تحوالت ییرکه تغ امروزه

ها ، مهارت ها در  داده است تجهیز شدن به امکانات، فنّاوریقرار
 تواند سازمان را توانمندمیراهبردی  با رویکردابعاد و سطوح مختلف 

ای ه مستحکم تر قدم بردارند. شایستگی تالطمات سازد تا در این
 که غفلت از آناست   مهم و ضروری از موارد بسیار کیران ییمد

. تغییرات سریع (1نتایج جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت)
وکارها آنگونه است که حتی با بهترین  محیط خارجی کسب

 ، باتوجه به افزایش سناریوها نیز سازمانها به چالش کشیده میشوند
رقابت  سازمانهای فعال در زمینه های مختلف وتغییرات سریع در 

ین امحیط پرچالش کنونی ارتقای شایستگی مدیران برای مقابله با 
فشارها، از جمله مهمترین بخش مدیریت در هر سازمانی به شمار 

 یستگیشا( با این حال، علی رغم مزیت های بی شماری که 2می آید)
برای سازمان به همراه دارد .نادیده انگاشتن آن همواره دست  رانیمد

یابی به اهداف را برای سازمان با مشکل مواجه ساخته است.. بدین 
ترتیب فرایندی که قابلیت سازمان را برای شناسایی زود هنگام؛ 
تجزیه وتحلیل ، کنترل پیامدهای نامطلوب و پیشنهاد انجام اقدامات 

 یتگسیشامناسب و اثربخش فراهم می آورد،  پیشگیرانه به شیوه ای
رایند جهانی شدن، چالش هایی ف، از سوی دیگر(.1می باشد) رانیمد

داده است که نادیده گرفتن و  قرارها  سازمانرا فراروی مدیران 
 زهمی شود در حو رقابتعرصه  زشناسایی آنها منجر به حذف ا معد

 بمدیران محسو روی کار ،چالش اصلینیشایستگی منابع انسانی، 
با افرادی که دارای  ب(.چنانچه مدیران نحوه تعامل مطلو3شود) می

هدایت  زذهنیات، روحیات و احساسات متفاوت هستند را ندانند ا
 مدیرانیبه  زیهای امرو سازمانهایمی مانند بنابراین  زآنان عاج

 الهوش شناختی با شایستگی ها و وه بر داشتنالدارند که ع زنیا
 ران همگی دیگتوانایی درک تفاوت های اجتماعی، هیجانی و فرهن

   ( 4)باشندد برخوردار
که کشور در شرایط تحریم  در یک دهه گذشتهدرهمین راستا،   

 تال، صنعت بانکداری پا به عرصه تغییر و تحوقرارگرفته است
ت بنیادی، حرکت در مسیر الکی از این تحون نهاده است. یالک

همچنین در اقتصاد جهانی، اهمیت . (5)بوده است شایستگی مدیران
آینده نوآوریهایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژیها، گستره زف

تکنولوژیهای مالی به یک . کسب و کار بانکی را تغییر داده است
 و استارت. اند  تبدیل شده کداری ناپذیر صنعت بان بخش جدایی

آپها حوزه فعالیت خود را با ورود به فعالیتهای بانکی، که در گذشته 
 بانکداری امروز؛ شیوه. اند تحت پوشش بانکها بود، گسترش داده

دهی و  مداری مؤثر، ارائه فناوریهای نو، سرویس های نو، مشتری
طلبد و هر بانکی در این امور  را می خدمات مورد نظر مشتری

موفقتر عمل کند، در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در 
 در بانکها و.خواهد شد الوری با نتیجه، دوام و بقای بیشتر با بهره

مؤسسات مالی اغلب خدمات توسط نیروی انسانی ارائه میشود و 
انداردهای جهانی، ارائه خدمات گسترده و نوین بانکی در سطح است

. در (6)مستعد و آموزش دیده استمدیرانی شایسته،مستلزم داشتن 
باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته و  مدیرانبعد فنی، 

باید بتوانند  مدیران ای باشند، در بعد انسانی،  در شغل خود حرفه
اکی ط باشند و در بعد ادربه بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتبا
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  و همکاران     بهرامی داود  132

 

 1401، تابستان 6 دوره  سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت -فصلنامه علمی

یه باید به شناسایی، تجز مدیران با تکیه بر شایستگی های خودنیز 
بنابراین توجه به  .(8، 7)دنت مشتریان بپردازالو تحلیل و حل مشک

شایستگی های مدیران  در شرایط پیچیدگیهای سیاسی از جمله 
بر علیه بانکی ی هاتحریمشرایط تحریم بشدت احساس می شود.

های اخیر به اوج خود رسیده است و مشکالت بسیاری در سالکشور
اقتصادی کشورمان با سایر کشورها به دنبال بانکی و  را در تعامالت

های بانکی دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم در  تحریم.داشته است
اقتصاد کشور هستند، اثر مستقیم آن در محدودیتها و مشکالت 

ود های اولیه و ثانویه خ ی بانکی میباشد که در قالب تحریمفعالیتها
را نشان میدهد؛ اما اثر غیرمستقیم به شکل افزایش تورم و بیکاری، 

گیری انتظارات تورمی بروز پیدا میکند. درواقع خاصیت  شکل
ارتباط چندجانبه اجزای یک اقتصاد باعث میشود تا تحریم یک 

 اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ و بهبخش از اقتصاد درنهایت کل 
ن اقتصادی را الهای اقتصادی، متغیرهای ک دیگر، تحریم عبارتی

ای ه تحت تأثیر قرار میدهد که افول شدید این شاخصها نارضایتی
سیاسی و اجتماعی را در بردارد که زمینه فشار به حکومت را جهت 

گر  ی تحریمتغییر رفتار سیاسی تحریم شونده در جهت اهداف سیاس
 .(9)را در پی دار

خدماتی ومالی  یمسئله قابل بحث مهم در سازمانها گر،ید یاز سو
 فیبا انعطاف کم، وظا یساختار یکه دارا ،از جمله بانکها

ازمانها س نیپود ا و.. که در تارو ریدست وپا گ یبروکراس رشفاف،یغ
 یاز جمله سازوکارها یخاص ریتداب ازمندین ،شده است نیعج

شایستگی مدیران در شرایط های عدم اطمینان از جمله تحریم های 
سازمان را در کسب اهداف  ییبه عنوان محور تحول که توانابانکی 
شود،  یمنجر م یبهره ور شیبه افزا جهیودرنت یاتیوعمل کیاستراتژ

توجه  در شرایط تحریم با این حال، .دشو یاحساس م شیاز پ شیب
 به هدف یابیجهت دست یبه عنوان چارچوبشایستگی مدیران  به
 و ندهایشای، و پشناخته می شود بانک مرکزیدر  یداریپا یاتیح
عرصه  نیاست که خود پژوهشگران ا ینواقص یآن دارا یامدهایپ
  به آن معترفند. زین

 یها یگستیکننده مدل شا این پژوهش قصد دارد عوامل کلیدی تعیین
را شناسایی و سپس مدلی    میتحر طیدر شرا یرکزبانک م رانیمد

جامع و بومی ارائه نماید که به مدد آن پرورش و توسعه مدیران 
ازپیش تسهیل و  های موجود ، بیش به محدودیت مذکور باتوجه

،  یبانک مرکزتقویت شود. وجود چنین مدل جامعی میتواند در 
ر د شایستهارشد و ابزاری استاندارد جهت گزینش و انتصاب مدیران 

اساس آگاهی از عوامل و عناصر بر این شمار رود.  به شرایط تحریم
  میرتح طیدر شرا یبانک مرکز رانیمد یها یستگیشاار بر ذاثرگ

تا بتواند در این راستا  است،امری الزم و ضروری در این زمینه 
  اقدامات الزم را انجام دهد.

 
 تحقیق نظری مبانی

سریع رویکرد شایستگی محور و به کارگیرى آن پذیرش و گسترش 
دربرنامه هاى توسعه کارکنان بیش ازهر چیز، نتیجه مزایا وفوایدی 
است که دراین رویکرد نهفته اسـت. در عصر حاضر، اهمیت 
جایگاه و نقش سطوح مدیران به عنوان طراحان،هدایتگران واداره 

و به کارگیرى  ستیکنندگان اصلى سازمان بر کسى پوشیده ن

نظامهاى مؤثر انتصاب، جذب، نگهدارى، ارزیابى و توسـعه آنان 
. مدیران به (10)طبیعتا از جایگاه مهم و ویژه اى برخوردار اسـت

ترین افراد درمواجهه با مسائل مختلف درون وبرون  یعنوان اصل
 شکست حتى یا درموفقیت اىسازمانى،نقش بسـزا وتعیین کننده

(. ازآن جایى که مدیریت درهر سازمانى 6کنند) یم اایف سازمان
ازاهمیت ویژه اى برخورداراست و ازمهمترین فعالیتهایى است که 

 یاز راهها ییک یابد،یبه مدد آن مأموریتها واهداف سازمانى تحقق م
گماردن مدیران شایسته است. براى  ،یاصلى نظام شایسته ساالر

متعددى ازقبیل لیاقت، قابلیت، توانمندى، توانایى،  اراتشایستگى عب
ازتعاریف مطرح از  ی. یکشود یصالحیت ومهارت استفاده م

و  یشخص یهایژگوی ها،عبارت است از: ترکیبى ازمهارت یشایستگ
شخصیتى ورفتارهایى که مستقیما باعملکرد مؤثر در یک شغل 

 (.11خاص مرتبط هستند )
 هم افزاى بین روابطکارگیرى رویکرد شایستگی در سازمانها به

 مى سازماندهى شایستگى براساس که انسانى منابع هاىزیرسیستم
 ىم انسانى منابع مدیریت مطلوبتر و بهتر عملکرد باعث شوند،
 منابع سیستمهاى براى توانمى را زیر مزایاى نمونه، عنوان به. گردند
اره زمان الزم براى آموزش و اد-. کرد بیان شایستگى بر مبتنى انسانى

 از مشخصى مجموعه فقط باید مدیران.یابد مى کاهش هازیر سیستم
 مشخص. دهند قرار مدنظر هرپست براى را تعاریف و شایستگیها

 راىب کمترى زمان صرف باعث آنها بر تمرکز و شایستگیها بودن
 ( 12)گردد مى جدید زیرسیستم یا برنامه یک استقرار

زیر سیستمها یکدیگر را معتبر مى سازند. به دلیل اینکه اطالعات -
شوند، مى توان از داده-و داده ها از منابع مختلف جمع آورى مى

 دیگر اجزاى اثربخشى به دادن اعتبار براى جزء یا بخش یک هاى
 بررسى از پس آمده دست به بندیهاىدرجه مثال براى. کرد استفاده

شایستگى مى توانند به راحتى براى ایجاد  مبناىبر عملکرد ارزیابى و
یک زیرسیستم انتخاب یا آموزش اثربخش و معتبر به کار روند و 

 برعکس.
زیرسیستمهاى مدیریت منابع انسانى مبتنى بر شایستگى، یکدیگر  -

را تقویت مى کنند. استفاده از یک زیرسیستم باعث تقویت استفاده 
یرى موفقیت آمیز تعاریف و کارگ به. شود ز سایر زیرسیستمها مىا

درجه بندیهاى مبتنى بر شایستگى در یک زیرسیستم باعث تقویت 
استفاده این استراتژى و این تعاریف در زیر سیستمهاى دیگر توسط 

 (.11) شودمدیران می
مدل  یو اعتبارسنج ی( طراح9وهمکاران ) یجیبسدرهمین راستا، 

عا پژوهش مجمو نیالملل پرداخت.ا نیب یابیبازار رانیمد یستگیشا
 ،یمقوله اصل 6و  یینها یمقوله فرع 50درقالب  هیمفهوم اول 638

حرفه  یها یستگی(، شایعل طی)شرا یاتیح یها یستگیمشتمل بر شا
 هنیزم طی)راهبردها(، شرا یتعامل یها یستگی(، شایمحور دهی)پد یا
 ،یرا دربرداشت. در گام بعد امدهایمداخله گر و پ طیشرا ،یا

 انیو م یپژوهش، طراح یمیپرسشنامه مستخرج از مدل پارادا
 عیحوزه صنعت، توز 12الملل فعال کشور در  نیب یابیبازار رانیمد

د. ش یاعتبارسنج یمعادالت ساختار یو با استفاده از روش مدل ساز
سازه ها بود و نشان  انیها و روابط م هیفرض دییاز تا یحاک ج،یانت

 شده اند ییشناسا یمدل به درست یداد که مولفه ها
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 یها یستگیو شا داریپا یها وهی: اثرات ش وسو یهاعالوه براین 
،  یطیمح ستیز یها وهینشان داد نشان داد که ش رانیمد یرهبر

د. عالوه ندار یداریبر عملکرد پا یمثبت راتیتأث یو اجتماع یاقتصاد
،  یررهب یها یستگیکشف کرد که شا نیمطالعه همچن نی، ا نیبر ا

 حال ، نیکند. با ا یم تیرا تقو یداریو عملکرد پا یطیروابط مح
بر  یهبرر یها یستگیکننده شا لیاثر تعد دییتأ یبرا یشواهد تجرب

 دایپ داریو عملکرد پا ی، اجتماع یاقتصاد یعملکردها نیروابط ب
 یساختمان اتیخاص ادب یدارد تا خال ها یمطالعه سع نینشد. ا

 داریپا یاروش ه یاز نقش ها یتر قیرا پر کند و درک عم داریپا
ساخت و ساز در ساخت و ساز  رانیمد یرهبر یها یستگیو شا

 ساخت فراهم کند. رانیمحققان و مد یرا برا داریپا
 

 ها روش و مواد
توجه  با آید.به حساب می یفیک یهااز نوع پژوهش پژوهش حاضر

 یالگوی ارایه برا ادیداده بن هینظر کردیاز رو به خال نظری موجود،
 استفاده شایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم  

 یفینوع روش پژوهش ک کی ادیداده بن هینظر کردیرو شده است.
ا به ر کیستماتیس یهاهیسلسله رو کیی یطور استقرااست که به

ر د. کند جادیمورد مطالعه ا دهیای درباره پدگیرد تا نظریهکار می
گیری هدفمند که از انتخاب نمونه از نمونه یپژوهش برا نیا

 شود. مفهوماستفاده می ی است،احتمال ریبرداری غنمونه هایروش
 نیبه ا رودیبه کار م یفیک یهاگیری هدفمندکه در پژوهشنمونه

رو برای مطالعه  از اینمطالعه را  موردافراد  ،معناست که پژوهشگر
 یمحور دهیدر فهم مسئله پژوهش و پد بتوانندکند که انتخاب می

ها از طریق مصاحبه عمیق دادهبر این اساس،  مطالعه مؤثر باشند.
. جامعه آماری آوری شده استجمعنیمه ساختار یافته با خبرگان 

ها . تمامی مصاحبهدهندتشکیل می بانک مرکزیرا مدیران  تحقیق
و اخذ بازخورد،  اصالح، با روش داده بنیاد ضبط و برای کدگذاری

نفر مصاحبه شده  15برداری شده است. در مجموع با بهره هااز آن
ها تا ها تا مرحله اشباع نظری مقولهداده آوریجمع (2)جدولاست. 

های جدید دیگری فراهم نبود، ادامه به دادهجایی که امکان دستیابی 
پژوهش حاضر را نشان  شناسینوع اختصاربه 3جدول  .یافت

  دهد:می
 
 

 

 پژوهش ینوع شناس .1جدول 
 توضیحات پژوهش حاضر بعد

 .به کار می رودشایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم   یکشف الگو یبرا پارادایم تفسیری یفلسف یمبان

 گیریجهت
 

 یاتوسعه -یکاربرد

 

به  ، شایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم   یالگوی بررس اب رایز ،یکاربرد
 دیجد یرهایبا متغ یه مدلیبا ارا رایز ،یاپردازد. توسعهمیی کاربرد شنهاداتیارائه پ

 .کندمییی افزادانش

 استقرایی رویکرد
ال به دنب کردیرو نیشوند. اه مییمرتبط ارا یهاهیشود و سپس فرضمیی ها گردآورابتدا داده

 .است یسازهینظر

 کیفی هاگردآوری داده
وجود دارد، مدنظر است و  هایکه در ذهن آزمودن ییدر بستر خود و درک معنا دهیدرک پد

 .هاداده تینه کم

شایستگی های مدیران  دهیاز پد یشتریب یهاجامع است که جنبه یمدل نیو تدو یهدف، طراح اکتشافی هدف
 .را نشان دهدبانک مرکزی 

 .پژوهش یهابا توجه به اهداف و پرسش ادیپردازی داده بننظریه راهبرد
ابزار و روش 

 مصاحبه داده یگردآور
 افتهساختاری مه، نیچهره به چهرهی هاداده بنیاد معموالً از مصاحبه پردازینظریهی اجرا یبرا

 شود.داده استفاده می یآورجمع یبرا شناسانه وعمقی مردم ،و غیرساختاریافته

متون را از  ،مصاحبهمحقق بعد از هربه عالوه، دراین پژوهش 
ها استخراج و کدگذاری کرده است. سه مرحله کدگذاری مصاحبه

منظور ابتدا دین ها انجام شد. بدادهبر روی یانتخابباز، محوری و
کلمات خود  همان خط به خط خوانده و کدهای باز )کهها داده

پس از انجام با این حال،  .دیکنندگان است( استخراج گردشرکت
 یدر سازمان، الگو ییو اجرا یبا خبرگان علم یعلم یهامصاحبه

 یبر مبنا میتحر طیدر شرا یبانک مرکز رانیمد یها یستگیشا
 . دیگرد داریپد ادیبن روش داده

 هایافته
 یمحور یکدگذار 2
 یکدگذار ،یادیبن یپرداز هیدر نظر لیوتحل هیتجز یمرحلة بعد  

 یها مقوله نیرابطه ب یبرقرار مرحله، نیاست. هدف از ا یمحور
 ییوالگ مدل کار بر اساس نیاست. ا (باز یکدگذار ةمرحل)دشدهیتول

را  یتئور ندیتا فرا کندی پرداز کمک م هیو به نظر شودیانجام م
 یدر کدگذار یده ارتباط ندیفرا اساس به سهولت انجام دهد.

م البته انجا. ها قرار دارد از مقوله یکیبر بسط و گسترش  ،یمحور
ضمن آن،  دیو با است دهیچیراه پ نیاز ا یمحور یروند کدگذار
 .طورهمزمان انجام شود مجزا و به ل،یچهار عمل تحل
 کد گذاری باز
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م باز است. پس از اتما یپژوهش استفاده از کدگذار لیاز تحل یبخش
 یهامصاحبهی کدها شود،یباز آغاز م یکدگذار ندیها، فرا مصاحبه

باز  یکدگذار ینفر از خبرگان و متخصصان ط 15شده با  انجام
 یبه انضمام کدها مشترکی کدها نیاستخراج شد و در مرحله بعد ا

مشخص شدند.  یینها یعنوان کدها پژوهشگر به دیاز د تیبااهم
هر مفهوم، بعد از  دیها بامقوله نیب میمفاه قیدق یبند طبقه یبرا

تن م قیدق یبررس لهیوس خام به یهابرچسب خورده و داده کیتفک
 شوند.  یساز مفهوم یانهیزم یها ادداشتی ها و مصاحبه
 یمحور یکدگذار
را با توجه به ابعاد و  هارمقولهیها و زمقوله ،یمحور یکدگذار

 رتباطا کشف نحوه ی. براسازدی مرتبط م گریکدیمشخصات آنها با 
 فاده شد. است نیاستراوس و کورب یلیاز ابزار تحل گریکدیها با مقوله

 یعلّ طیشرا

و مسائل  تهایهستند که موقع ییدادهایرو یعلّ طیمدل شرا نیا در
 و گروه افراد که کنندیم حیرا خلق کرده و تشر دهیپد کیمرتبط با 

 یعل طیشرا دهندیپاسخ م یخاص یها، چرا و چگونه به روشها
الگوی  بر مستقیم به طور که است مقوالت ی ازشامل موارد

 تأثیرشایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم  

 هندهتوسعه د ایجادکننده و به گونه ای عوامل این یا میگذارد

ی، طیمح طیشرا یابیارز مقوله 4 پژوهش این در .هستند پدیده
 یها یژگیوو  میتحر طیدر شرا یرقابت یابیارزی سازمان یتهایقابل
شرایط  ایجادکننده میتوانند که هستند علی عوامل رانیمد یفرد

الگوی شایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم  علی 
 داده نشان  1در جدول  علّی شرایط به مربوط مقوله های .باشند

 .است شده

 
 فرعی(  های علّی )اصلی،مقوله .2جدول

 هانمونة مفاهیم مستخرج از مصاحبه مقولة فرعی مقولة اصلی ردیف

1 

یشرا
 یعلّ ط

 ارزیابی شرایط محیطی

 درست مساله  ییشناسا
 توسعه تعامالت مطلوب با واسطه ها

 درک شرایط بحرانی)تحریم(
 تمرکز بر هدف گذاری مطلوب در شرایط بحران

 قابلیتهای سازمانی

 فعالیت های بلند مدت در دانش و تکنولوژی
 یقاتیتحق توسعه بخش های

 سازمانیآموزش 
 و توسعه قیتحق یواحدهادر الزم  یآمادگ

 فرایندها یشناس بیآس

 ارزیابی رقابتی در شرایط تحریم

 شناسایی مهارتهای فردی
 مدیران شایستهنقاط قوت و ضعف  ارزیابی

 شایستگی یاستانداردهاشناسایی 
 در شرایط تحریم بانکداری یها تیفعال لیتحل

 ویژگی های فردی مدیران 
 شجاعت و ریسک پذیری

 عمل گرایی
 مهارتهای انگیزه ای

 یا نهیزم طیشرا
مربوط به  یهایژگیاز و یمجموعه خاص انگریب یا نهیزم طیشرا
 مربوطه عیو وقا دادهایبه مکان رو یاست که به شکل عموم دهیپد

که بدون  شوندیم یشامل عوامل یا نهیزم یهای ژگیاشاره دارد. و
آنها تحقق الگوی شایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط 

ه را، ک یخاص طیشرا نهیزم و ستین ریامکانپذدر سازمانها تحریم  
 رد،یگیصورت م دهیاداره، کنترل و پاسخ به پد یدر آن راهبردها برا

ها و  مقوله م،یاز مفاه یا را مجموعه طیشرا نی. اکنندیفراهم م
 یدگیچیپژوهش پ نیدر ا دهندیم لیتشک یا نهیزم یرهایمتغ
 یا نهیزم یعوامل اصلی  فن یابیارزی و و آگاه  دانش،  یطیمح

الگوی شایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم  
 نشان داده شده است.  2هستند که در جدول 
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 فرعی(  های زمینه ای  )اصلی،مقوله .3جدول 
 هانمونة مفاهیم مستخرج از مصاحبه مقولة فرعی مقولة اصلی ردیف

2 

 ای
ینه

زم
ط 

رای
ش

 

 محیطی یدگیچیپ

 واحد تیریو مد یاستگذاریس

 یجامع توسعه انسان طرح

 یرقابت یجذب نخبگان و توسعه فضا

 یتیریمشاغل مد میتقس
 پیچیدگی فرایندها در مواجه با شرایط تحریم

 الگوهای جدید شایستگی

 دانش  و آگاهی

 دانش حوزه فناوری
 آشنایی با قوانین مالی و اقتصادی کشورها

 تسلط بر زبان انگلیسی

 ارزیابی فنی

 لزوم سرمایه گذاری در صنعت بانکی
 ینرم افزار تالش در جهت بهبود ساختار

 الگوی رقابتی در صنعت بانکداری
 ارزیابی زیرساخت های فناورانه

 گر مداخله طیشرا
همچون زمان، فضا و  یتر عام طیگر شامل شرا مداخله طیشرا

 محدودکننده راهبردها ای لگریعنوان تسه که به شودیفرهنگ م
 /یکنش تیمحدود ای لیتسه یدر راستا طیشرا نی. اکنندیم عمل
 ط،یشرا نیا از کی. هر کنندیعمل م یخاص نهیمتقابل در زم یکنش

 کینزد اریدور تا بس اریآنها از بس ریکه تأث دهندیم لیرا تشک یفیط

ی اسیس طیشرا یاقتصاد طیسه مقوله شرا پژوهش نیدر ا)است  ریمتغ
ی شرایط ها عنوان مقوله به میتحر طیدر شرا یستگیشا  موانع، 

الگوی شایستگی های مدیران بانک مرکزی مداخله گر  بر مبنای 
نشان  3در شرایط تحریم  در نظر گرفته شده است که در جدول 

 .داده شده است
 

 

 گر )اصلی، فرعی(های مداخلهمقوله .4جدول 
 هامفاهیم مستخرج از مصاحبه نمونة مقولة فرعی مقولة اصلی ردیف

3 

گر
له 

اخ
مد

ط 
رای

ش
 

 شرایط اقتصادی

 نوسان ارز
 تغییرات تکنولوژیکی

 اقتصادی در شرایط بحرانی)تحریم ها( روابطکاهش 
 اقتصادیاطالعات کاهش اشتراک گذاری 

 گردش آزاد اطالعات
 عدم امکان بهره گیری از یوزانس

 شرایط سیاسی

 با سایر کشورهافقدان ارتباطات دوستانه 
 بی ثابتی شرایط سیاسی

 عدم ثبات قوانین
 و..( می)تحر یبحران طیاز شرا رانیمد یعدم آگاه

موانع  شایستگی در         
 شرایط تحریم

 بانکی کشور قابلیتهای و سازماندهیعدم توجه به 
 رقبا از نقاط قوت و ضعف رانیمد اندک دانش

 یبا تکنولوژ کینزد اتارتباطکاهش 
 کاهش سازماندهی بین واحدها

 تغییرات مداوم ساختاری

 محوری مقوله

 مقوله های همه یعنی باشد، داشته محوریت باید نظر مد پدیده

داده ها  در تکرار به و شوند داده ربط آن به بتوانند دیگر اصلی
نشانه  موارد، همه تقریباً یا همه در که معنا این به .شود ظاهر
 پدیده محوری، .میکنند اشاره مفهوم آن به که دارند وجود هایی

 است فرایندی محور و اساس که میشود اطالق پدیدهایی یا ایده به

 نیدر امیشود.  ربط داده آن به دیگر اصلی مقوله های تمام که
 یها یستگایشی ، حرفه ا رانیمد یها تیمقوله قابلسه  پژوهش

 ی محوریها مقولهعنوان  همدیران ب یتوانمندسازی ، منابع انسان
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الگوی شایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم  در 
 .نشان داده شده است 4نظر گرفته شده است که در جدول 

 

 
 

 های محوری )اصلی، فرعی(مقوله .5جدول 
 هانمونة مفاهیم مستخرج از مصاحبه مقولة فرعی مقولة اصلی ردیف

4 

وله
مق

ری
حو

ی م
ها

 

مدیران حرفه قابلیت های 
 ای

 

 در زمان تحریم از بحران  به فرصت یناش ی دهایتهد لیتبد
 مبتنی بر مشارکت دانش رقابتی پویا

 همکاری با رقبای خارجی
 بین الملل تهیکم

منابع  شایستگی های
 انسانی

 توسعه سرمایه دانشی در شرایط تحریم
 انتقال دانش

 ها  در شرایط تحریم سکیرارزیابی 
 دانش کاربردی مدیرانتوسعه 

 توانمندسازی مدیران

 یساز میت
 یتوانمندساز

 یساز شبکه
 یساز فرهنگ

 راهبردها
مقوله  یهستند که خروج ییراهبردها در واقع طرحها و کنشها

مجموعه  ، . راهبردهاشوندیختم م امدهایمدل بوده و به پ یمحور
 تحت دهیپاسخ به پد ایاداره  ت،یریمد یهستند که برا یریتداب

 رانیمد یچابک مقوله  4 پژوهش نیدر ا( 13) شوندیاتخاذ م یبررس
 عهتوسو   یحرفه ا یستگیشا، رانیمد یستگیشا یها یاستراتژ، 

الگوی شایستگی های ی عنوان راهبردها بهی رفتار یها یستگیشا
 5مدیران بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که در جدول 

 نشان داده شده است
 
 
 

 

 مقولة راهبردها )کنش/ واکنش ، اصلی، فرعی(. 6جدول 
 هانمونة مفاهیم مستخرج از مصاحبه مقولة فرعی مقولة اصلی ردیف

دها 5
هبر

را
 

 
 

 چابکی مدیران

 مدیران یستگیشاالگوهای  بازنگری در تدوین

 اثربخش یروابط کار
 سازمان یاخالق منشورتدوین 

 استعداد تیریسازی فرهنگ مد ادهیپ

 پذیری قابلیت انعطاف
 رفتاری افراد هاییژگیو شناخت

 مستعد رویین جذب

 
 یها یاستراتژ

 شایستگی مدیران

 ی هوشمندانسان هیسرما
 کیتفکر استراتژ

 نانهیکارآفرتفکر 
 های کاری میها و ت تهیکم لیتشک

 مستعددرپروژههای کاری روهایین صیتخص
 یشبکه ا یهمکار

 یساختار شبکه ا بهبود

 
 شایستگی حرفه ای

 توسعه مهارتهای ارتباطی
 توسعه مهارتهای اطالعاتی

 مهارتهای یادگیری و انعطاف پذیری
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شایستگی توسعه 
 های رفتاری

 چدهیپ یو روش ها میدرک و بکار بردن مفاه
 افتهیسازمان  یتخصص یکارکنان و گروهها تیهدا
 قیدق لیو تحل هیتجز یبرا ییتوانا

 پیامدها

( 14) هستند واکنشها و کنشها نتایج یا برون دادها همان پیامدها
الگوی شایستگی های مدیران بانک به پیامدهای   مدل آخر بخش

 مربوط مفاهیم باز، کدگذاری به توجه با .است مرتبطمرکزی 

 حرکت به توجه با سپس شده اند، استخراج مدل پیامدهای به

 استخراج اصلی مقوله های مفاهیم و تم ها میان و برگشت رفت

مربوط  بخش سه در پیامدها اساس همین بر و شده اند نامگذاری و
 یآور تاب ی وسازمان یاثربخشی، ستگیبر شا یمبتن یرقابت تیمز به

الگوی شایستگی های مدیران بانک به عنوان پیامدها     یسازمان
 به  6 جدول .است شده طبقه بندی برمرکزی در شرایط تحریم  

 .می پردازد پیامدها به مربوط مفاهیم و مقوله ها
 
 
 
 
 

 

 مقولة پیامد )اصلی، فرعی(  .7جدول 
 هانمونة مفاهیم مستخرج از مصاحبه مقولة فرعی مقولة اصلی ردیف

1 

دها
یام

پ
 

مزیت رقابتی مبتنی بر 
 شایستگی

 و سرپرستان رانیمد یفیسطح ک یرسم یارتقا
 مهارت یابینظام استاندارد و ارز نیتدو

 تعیین جایگاه بلندمدت

 کیفیت خدمات هبودب

 یسازمان یاثربخش

 استفاده از قابلیت هاى موجود و جدید
 ارتقای پاسخگویی مطلوب

 توسعه فعالیتهای نوآورانه در کارکنان
 نوینایده های  به کارگیرى 

شایستگی های مدیران  
 مبتنی بر ارزش

 یتها در شرایط تحریمحفظ و تدوام فعال
 ریسک پذیر بودن

 ایجاد تمایز

 شناسایى فرصت هاى کارآفرینانه
 حس مشترک جادیا

 بحران طیتحول در شرا یرهبر
 منابع شبکه توسعه

 مدل پاردایمی
استراوس و  یمیپارادا یبر اساس الگو قیتحق نیا یمیمدل پارادا

 ندیمدل و فرا ط،یعوامل و شرا نیبا وجود ا. شد یطراح نیکورب
 شایستگی های مدیران بانک مرکزی در شرایط تحریم   یالگو

 یاصل دغدغةنیز   این موضوع جادکنندةیعوامل ا نییشد. تب یطراح
 1پژوهش به شرح شکل  یمیمدل پارادا بوده است. پژوهش  نیا

 نشان داده شده است.
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 پژوهش یمیمدل پارادا .1شکل 

 گیرینتیجه
ر د بانک مرکزیگذاران نتایج حاصل از این پژوهش برای سیاست

کردن بستر ریزی برای فراهمها و همچنین برنامهشناسایی شاخص
فید م شایستگی مدیران در شرایط تحریممناسب به منظور توسعة 

های جامع در زمینة خواهد بود. به عالوه با توجه به نبود پژوهش
ای این ه، یافته بانک مرکزیدر  میتحر طیدر شرا رانیمد یستگیشا

های آینده در این زمینه پژوهش گام آغازین مؤثری برای پژوهش
شایستگی های مدیران بانک شود. هر پژوهشی در زمینة قلمداد می

مانند این پژوهش، تالشی برای ایجاد   ط تحریم  مرکزی در شرای
 .(15) سهمی در ادبیات پژوهش در این حوزه است

در جهت توسعه مدیران بانک مرکزی که قصد توانمندسازی 
خود را دارند باید با تکیه بر معماری مجدد، سازمانی شایستگی 

های الزم در مبتنی بر فناوری اطالعات و فراهم آوری زیرساخت
تحریمی زمینه این امر را ایجاد نمایند و عالوه بر ایجاد شرایط 

های فرهنگی های سخت افزاری باید زیرساختزیرساخت
های اطالعات محور را بین واحدهای سازمانی و فراتر از همکاری

 سازمان  آن ایجاد نمایند.با نیازسنجی در سطح مدیریت بین فردی
 اطالعات فناوری یها مشخص نماید که هر یک از اجزای قابلیت

هایی از در توسعه قابلیتهای دیجیتالی در شرایط دقیقا به چه کمک
تحریمی  نیازمند بوده، سپس با توجه به اطالعات دریافتی نسبت به 

گذاری هدف دار در حوزه زیرساخت فنی فناوری اطالعات سرمایه
 .(16) اقدام نمایند

فنی و  کاناتام ارائه طریق از توانند می مدیران بانک مرکزی 
 و یقتحق حوزه در فعالیتها سطح گسترش و کارکرد تجاری مناسب 

 رمنظو به اطالعات فناوری و جهت گیری  میتحر طیدر شرا توسعه
 تکنولوژیِ داخلی بهبود و توسعه به مربوط دانش به دسترسی

مدیران ارشد با .دهند انجام را الزم اقدامات  فرآیندها و محصوالت
 ارتباط : شامل مبتنی بر شایستگی مدیران  استراتژیهای بکارگیری

 یمت و ایجاد ذینفعان با بانک مرکزی  آینده استراتژیک نیازهای
مختلف  می توانند  های بانک مرکزی  اعضای شامل رهبری های

 .(17) در بهبود چابکی سازمانی کمک شایانی را ارائه کنند
منظور توسعه های الزم در شرایط تحریمی به مدیران زیرساخت

شایستگی در سازمان را ایجاد نموده و به عنوان مشوق، بکارگیری  
کارکرد تجاری مطلوب و انجام عملیات مبتنی بر چابکی را توسعه 

 دهد.
 محیط شناخت بر ، مدیران باید شایستگی مدیران بهبود برای

کنند،  تالش سودآوری منظور به ها فرصت از استفاده جهت
 نیازها و نمایند تقویت مشتریان با را خود روابط باید آنها همچنین

 متمایز به عنوان مثال با کنند. شناسایی را آنان خواسته های و

 بندی بخش مشتریان، شکایات به تجاری، رسیدگی نام ساختن

 مشتریانشان به خدمت رسانی و دیجتالی های قابلیت افزایش بازار،

 .نمایند تالش
 قبیل از الزم دیجیتالی  هایزیرساخت تقویت و توسعه به توجه

 موتورهای و ایداده پایگاه اسناد، مدیریت ای،شبکه ارتباطات
 هایسیستم کردن روز به و یکپارچه اطالعات، بازیابی و کاوش

 اطالعات و دانش به کارکنان دسترسی تسهیل سازمان، اطالعاتی
 یاطالعات نوین هایفناوری از استفاده با هاآن کاری حوزه با مرتبط

 انندتومی که هستند پیشنهادهایی دیگر از موارد سایر و ارتباطی و
 ثربخشیا شکل به را چابکی نتیجه در و شایستگی سازیپیاده فرایند
 سازند. فراهم

 و شناسایی طریق از توانند می  بانک مرکزی  کارشناسان و مدیران
دیگر  بانک مرکزی های نوآورانه های  فرایند در مشارکت
 ارتباط یک ایجاد و  فناوری اعضای با مکرر تماس ایجاد  کشورها،

 از.وندش سازمانی چابکی بهبود باعث  دیجیتالی قابلیت با سازگار
 می مدیران بانکی  مهم تواناییهای از  نوآوری مدیریت که آنجایی

 یستمس رسانی بروز و گسترش با توانند می  بانک مرکزی  لذا باشد،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 11

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1685-en.html


 139  تحریم شرایط در مرکزی بانک مدیران های شایستگی الگوی ارائه  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Summer 2022 

 شایستگی در مدیران ارتقاء باعث بانک مرکزی  اطالعاتی های
 .شوند
 اه بشود کمی هیتوص یپژوهشگران آتی بررسی نتایج به راستادر 

وامل موثر ع بندیو اولویت ییبه شناسا یفاز یدلف کیاستفاده از تکن
 نیهمچن نمایند.مبادرت  میتحر طیدر شرا رانیمد یستگیشابر 

ت صنعهای سایر حوزه رانیمد یستگیشا تأثیرات شودمی شنهادیپ
 .شود دهیسنجبانکداری 

صورت مقطعی انجام شده است، به این دلیل، این پژوهش به
ی هاسازد. تعداد زیاد پرسشگیری دربارة علّیت را دشوار مینتیجه

که بر مقدار  ،شدن زمان اجرای آن انجامیدها به طوالنیپرسشنامه
 .تأثیر نبوده استکنندگان بیهای شرکتدقت پاسخ
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