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چكيده
بهمنظور توسعه شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران و تدوین الگوی مطلوب ،این پژوهش به
روش ترکیبی اکتشافی انجام شد .باتحلیل دادهها  1مؤلفه اصلی درقالب الگوی مفهومی پژوهش
منعكس گردید .برمبنای یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیلهای مرحله کیفی ،پرسشنامه پژوهش طراحی
وروایی این پرسشنامه با استفاده از نظر صاحبنظران ( )%17و پاپایی آن ازطریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ ( )%83محاسبه ودر نمونه آماری  761نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران که به روش نمونهگیری
طبقهای نسبی انتخاب شده بودند ،اجرا و دادههای کمی پژوهش گردآوری شد .نتایج تجزیه وتحلیل
دادههای کمی نشان میدهد وضعیت کلی شایستگی مدیران در شرکت ملی گاز ایران باالتر از میانگین و
نسبتاً مطلوب بوده و همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که مؤلفههای هفتگانه شناسایی
شده دارای بار عاملی کافی جهت پیشبینی شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران میباشد ،لكن در بین
مؤلفههای تشكیلدهنده شایستگی تحلیلگری مؤلفۀ رویكرد استراتژیک با بار عاملی  1/76وR2=1/111
دارای سطح معناداری  1/91بودودر بعد شایستگی ذهنی مؤلفه حل مسأله وتصمیم گیری با بارعاملی 1/73
و R2=1/17دارای سطح معناداری  1/17بودکه از مدل کلی حذف شدند؛ لذا با بهکارگیری الگوی مطلوب
شایستگی مدیران ،برنامههای آموزشی متناسب در جهت ارتقاء شایستگیهای مدیران برنامهریزیشده ،تا
افزایش مهارتها و شایستگیهای مدیران تضمین و مزیت رقابتی پایدار برای سازمان محقق گردد.

واژگان کليدی:الگوی شایستگی مدیران ،توسعه شایستگی ،شرکت ملی گاز ایران.
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مقدمه
در شرکتهای بزرگ نقش و اهمیت هیأت مدیرهها بسیار مهم و حیاتی میباشد؛ زیرا این
گروه پویایی شرکتها را رقم میزنند .بر همین اساس انتخاب و انتصاب اعضا هیأت مدیره
یكی از سختترین و حساسترین وظایف ذینفعان سازمانها و مؤسسات است و آگاهی از
چشم انداز ،روشها و محل سرمایهگذاری و سرمایهبرداری یكی از الزامات هیأت مدیرهها
در دنیای رقابتی امروز میباشد .به همین جهت اعضای هیأت مدیره بهطور فزایندهای درباره
کسب و کار خود میآموزند و بهصورت مستمر آموزشهای استراتژیک ،شناسایی و
پرورش استعداد و ظرفیتهای بالقوه ایشان بهعنوان یک ضرورت بهشمار میآید و البته رشد
و توسعه تكنولوژی نیز بر تداوم آموزش و یادگیری ایشان تأکیدی مضاعف دارد (اداره
آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران)7939،؛ تاثیریادگیری تجربی درتوسعه
شایستگی های استراتژیكی و سبک تصمیم گیری به عنوان یک ارزش مثبت به برنامه های
مدیریت بر مبنای هدف کمک نموده و تأثیر مهارت ها و عملكرد بر مبنای درک تئوری در
ایجاد تغییرات را آشكار می سازد (پدرو و ماریو .)1171 ،7بنابراین مدیریت و رهبری
اثربخش ایجاب میکند رویكردهایی را انتخاب نمایند که موجب خلق مزیت رقابتی شود
(تور،1171 ،به نقل از نیرومند .)7937،بر همین اساس اندیشمندان مدیریت بر این باورند که
دانش و مهارت ،مهمترین منبع مزیت رقابتی هر سازمان است (گاراوان )1111 ،1و به اعتقاد
کویین )7337( 9قدرت اقتصادی و توان تولیدی سازمان های مدرن به جای دارایی های
فیزیكی ،مرهون توانمندی فكری و خدماتی آنهاست .در این میان شایستگی های مدیران
سازمان به عنوان کلیدی ترین منبع انسانی از اهمیت بیشتری یرخوردار است(عباس
پور .)7988،اتصال شایستگی ها به وظایف اصلی باعث می شود این شایستگی معنی دارتر
شده و فرصت بهره مندی از آن ها فراهم گردد .بر این اساس زمینه آموزشی (توسعه و
ارزیابی) وزمینههای مدیریت (به خصوص توسعه) در مدار یادگیری (به عنوان مثال یادگیری
1
خدمات ،بازخورد همكار) قرار میگیرد (وسلینک و همكاران .)1176 ،7از نظر لیكاما
1. Pedro & Mário
2. Garavan
3. Queen
4. R , Blok .V, van Leur. S, Lans. T, Dentoni .Wesselink D
5. Liikamaa
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( )1171شایستگی ،خوشهای از دانش ،مهارت ،نگرش و تواناییهایی است که تحت تأثیر
شغل فرد قرار داشته و در ارتباط با عملكرد شغلی ،با استاندارهای پذیرفته شده ،مقایسه و
اندازه گیری و از طریق آموزش و تجربه ،بهبود و توسعه مییابد و به تعالی خدمتدهی منجر
شده و فرد را برای انجام موفق شغل و دستیابی به نتایج سازمانی مطلوب کمک مینماید
والگوهای شایستگی ،نقش حیاتی در کلیه فرایندهای نظام مدیریت منابع انسانی ایفا میکنند.
شایستگیها میتوانند با ارزشهای استراتژیک یک شرکت ارتباط داده شده و آنها را ارتقا
دهند .ارتباط شایستگیهای مربوط به شغل و فعالیتها و اهداف سازمانی ،خط روشنی را
میان فرد و عملكرد تیم و موفقیت سازمانی فراهم می سازد (نیتین .)1171 ،7صاحبنظران و
متخصصان ،شایستگیها را به روشهای مختلفی طبقهبندی مینمایند .در همین زمینه
بویاتزیس ( )1118شایستگیها را به شایستگیهای فردی ،سازمانی و شایستگیهای مربوط
به شغل /نقش 1طبقهبندی کردند و تیلور )1111( 9شایستگی عام 7را معرفی نمود .در الگوی
کرافورد و تاهمیاس ،شایستگیهای مورد نیاز برای مدیریت تغییر عبارتست از رهبری،
مدیریت ذینفعان ،برنامهریزی ،انتخاب و توسعه تیم ،ارتباطات ،تصمیمگیری و حل مسأله،
دانش و مهارتهای فرهنگی و مهارتهای مدیریت پروژه (کرافورد و همكاران )1171 ،1و
نیز در الگوی شایستگی مدیران ارشد (پورتر ،)1111 ،6بر اساس الگوی ارائه شده از سوی
ساندویت 1و کاتز ،مهارتهای فنی ،اداری ،ارتباطی ،ادراکی و مهارتهای رهبری در نظر
گرفته شده است .همچنین الگوی شایستگیهای هاریسون و بوسترا که با عنوان تغییر
تكنولوژی نام گرفته است شایستگی مدیران فناوری را شامل این موارد میداند :اطالعات و
فناوری اطالعات ،تغییر سازمانی ،تغییر فناوری ،ریسکها و عوامل موفقیت ،ارتباطات،
3
مدیریت فرایند ،رهبری و نتیجه گرایی (هاریسون و بوسترا .)1113 ،8در این راستا مدل راجا
( )1171شایستگیهای سازمانی ،شغلی و رفتاری را نشان میدهد و در مدل ارائه شده از سوی
1. Nitin
2. job or role-related competencies
3. Taylor
4. universal competencies
5. Caford
6. Porter
7. Sandwith
8. Harison & Boonstra
9. Raja
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سازمان صنعتی ایران نیز بر شایستگیهای فردی ،میانفردی ،قابلیت ذهنی ،سازمانی و اجرایی
تأکید گردیده است .بر این مبنا ،در اختیار داشتن مدیرانی که بتوانند سازمانها را در کشاکش
امواج خروشان اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فناوری با موفقیت به سوی آرمانهای بشری
هدایت نمایند ،یكی از مهمترین مزیتهای رقابتی به شمار آمده و تربیت مدیران الیق ،خود
به تنهایی یک تصمیم استراتژیک قلمداد میشود (بابایی زکلیكی.)7931 ،
همچنین با توجه به پژوهشهای انجام شده (هاشمیان )7937 ،عملكرد شرکت مذکور
از طریق کارت امتیازی متوازن ،و نظام آموزشی شرکت از طریق ماتریس SWOT1بررسی
گردید ،و با توجه به یافتههای این پژوهش مشاهده گردید که در شرکت مذکور ابعاد
رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی بهعنوان دارایی نامشهود سازمان از اهمیت خاصی در
ارتقاء بعد مالی برخوردار میباشد و به لحاظ نظام آموزشی دارای حالتی تدافعی است
که جهت توسعه ملی و دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان مطلوب نمیباشد و
باید به راهبردهای رقابتی و محافظهکارانه توجه بیشتری نماید .لذا ضروری است این شرکت
با بهرهگیری از الگوی جامع توسعه شایستگی ،تواناییهای خود را بهبود و به بهرهوری و
اثربخشی قابل توجهی دست یابد و بهعنوان یكی از شرکتهای مهم و پیشرو در صنعت
کشور بهمنظور ایجاد قابلیتهای ممتاز و منحصر به فرد جهت حفظ مزیت رقابتی ،با طراحی
الگوی شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران و سنجش وضعیت شایستگی مدیران بر
اساس الگوی پیشنهادی و ارائه راهبردهای توسعه ،نقش استراتژیک شرکت در توسعه و رشد
اقتصادی مورد نیاز در تحقق سند چشم انداز کشور و نقش استراتژیک مدیران شرکت ملی
گاز ایران در موفقیت سازمان را تضمین نماید(عباس پور و همكاران.)1176 ،

روش پژوهش
با توجه به این که هدف اصلی پژوهش ،نیازسنجی آموزشی مدیران شرکت ملی گاز ایران
بر اساس الگوی شایستگی بوده است ،لذا جهت تحقق این هدف پس از مرور پیشینه و تهیه
چارچوب نظری پژوهش ،جهت گردآوری دادهها ازروش پژوهش آمیخته اکتشافی
(دالور )7989،استفاده شد و دادههای مورد نیاز طی دو مرحله از صاحبنظران و خبرگان و

1. strengths, weaknesses, opportunities, threats
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نیز از مدیران شرکت ملی گاز ایران جمع آوری گردید .در مرحله کیفی پژوهش با استفاده
ازروش تحقیق گروه کانونی ابتدا با  71نفر از صاحبنظران و خبرگان موضوع که به روش
هدفمند و بهصورت زنجیرهای انتخاب شده بودند ،مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد .طی
دو مرحله تحلیل دادههای کیفی با استفاده ازروش کدگذاری باز و محوری در مجموع1
مؤلفه اصلی بهعنوان عناصر واجزای شایستگی مدیران شناسایی گردید .سپس بهمنظور تعدیل
یافتهها و افزایش اعتبار نتایج حاصله ،گروه کانونی با حضور  8نفر از مطلعین کلیدی اولیه
تشكیل شد .باتشكیل گروه کانونی ،یافتههای حاصل از بخش کیفی پژوهش اصال ح و تعدیل
شد و مؤلفههای شناسایی شده در قالب الگوی مفهومی پژوهش منعكس گردید .برمبنای
یافتههای حاصل از تجزیه وتحلیلهای مرحله کیفی ،پرسشنامه پژوهش طراحی شد .روایی
این پرسشنامه بااستفاده از روایی محتوا ( )1/17و پاپایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ ( ،)1/31محاسبه گردید .سپس ،پرسشنامه طراحی شده درنمونه آماری  761نفر از
مدیران شرکت ملی گاز ایران که به روش نمونهگیری طبقهای نسبتی انتخاب شده ،اجرا و
دادههای کمی پژوهش گردآوری گردید .از روش کمی بهمنظور آزمودن الگوی نظری
شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران و اعتباریابی آن الگو استفاده شد که هدف از این
مرحله پژوهش تعیین الگوهای پیچیده روابط ،آزمون میزان روابط بین مقولهها و دستیابی به
سطوحی از توانایی تعمیمپذیری در نمونه بزرگ تر است .در مرحله پژوهش کمی از شیوه
پژوهش توصیفی -تحلیلی و از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .برای این منظور ،ابتدا از
طریق تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی و ضریب اهمیت هریک از آنها موردشناسایی قرار
گرفت و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و مدل معادالت
ساختاریروابط مؤلفهها شناسایی شده و الگوی نهایی شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران
ارائه گردید؛ لذا از آنجا که در مرحله کیفی تحقیق مؤلفههای پیشنهادی الگوی شایستگی
مدیران شرکت ملی گاز ایران بازنمایی شده بود ،در مرحله کمی با استفاده ازروش توصیفی-
تحلیلی به توصیف الگو در جامعه تحقیق و همچنین مطالعه روابط میان مفاهیم و مؤلفههای
الگوی پیشنهادی پرداخته شده است.
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یافتههای پژوهش
درطبقهبندی متغیرهای شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران ،هفت دسته اصلی از مؤلفهها
شناسایی شد که عبارتند از :شایستگیهای ذهنی ،فردی ،میان فردی ،اجرایی ،سازمانی،
تخصصی و تحلیلگر محیطی .هرکدام از این دسته عوامل خود دارای متغیرهای اندازهپذیر
جزئی هستند .این متغیرها به شایستگیها و مهارتهای اصلی مدیران شرکت ملی گاز ایران
اشاره دارد .پس از تحلیل مصاحبههای صورت گرفته با استفاده از رویكرد کدگذاری باز و
محوری و با استفاده از نظر خبرگان درگروه کانونی در نهایت  18دسته از متغیرهای
اندازهپذیر در قالب این هفت دسته کلی از مؤلفهها شناسایی و تعریف گردید .نتایج تجزیه
و تحلیل دادههای کمی نشان داد که از دیدگاه مدیران ،وضعیت کلی شایستگی مدیران در
شرکت ملی گاز ایران باالتر از میانگین و نسبتاً مطلوب است .بهعبارتی وضعیت شایستگی
ذهنی ،فردی ،میان فردی ،اجرایی ،سازمانی ،تخصصی ،و تحلیلگر محیطی بهطور معنیداری
باالتر از میانگین است و بین شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران در وضعیتهای مختلف
تفاوت معنیداری وجود ندارد .چنانچه میانگین محاسبه شده باالتراز 9/66باشد وضعیت آن
متغیر مطلوب ارزیابی میشود .چنانچه میانگین محاسبه شده بین9/66تا 1/99باشد ،نسبتاً
مطلوب و چنانچه کمتر از  1/99باشد وضعیت شایستگی مدیران درآن متغیرنامطلوب ارزیابی

میگردد.
جدول .1وضعيت مؤلفههای هفت گانه و زیر مؤلفههای شایستگی مدیران
نقطه برش

مقدار t

ادراکی -ذهنی

9/78

9 /1

-8/58

تفكر استراتژیک

9/86

9 /1

7/42

تفكر تحلیلی

9/81

9 /1

6/15

حل مسأله و تصمیمگیری

7/18

9 /1

-130/29

*P>1/17

تفكر خالق

9/11

9 /1

4/68

فردی

7/17

9 /1

10/81

*P>1/17

اعتماد به نفس

9/37

9 /1

7/10

مسئولیت پذیری

7/11

9 /1

10/32

صداقت و درستی

7/11

9 /1

12/29

کمالجویی و اخالق حرفهای

9/36

9 /1

7/56

بین فردی

9/37

9 /1

8/90

مؤلفه

وضعیت موجود

Si g

*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
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نقطه برش

مقدار t

7/77

9 /1

10/96

تیم سازی

9/81

9 /1

6/17

ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض

9/38

9 /1

9/33

شبكه سازی

9/11

9 /1

4/03

اجرایی

9/31

9 /1

8/54

انگیزش افراد

7/17

9 /1

9/83

ارزیابی ،پرورش و توسعه

9/83

9 /1

6/96

برنامه ریزی و سازماندهی

9/31

9 /1

8/34

نتیجهگرایی

9/19

9 /1

4/53

سازمانی

9/19

9 /1

5/09

مشتری مداری

9/16

9 /1

5/18

هوشیاری و جانشینپروری

9/33

9 /1

8/94

تحولگرایی

9/61

9 /1

2/70

نفوذ و قدرت رهبری

9/11

9 /1

.0/31

تخصصی

9/81

9 /1

5/65

مدیریت منابع

9/87

9 /1

5/11

توسعه تكنولوژی و فناوری

9/19

9 /1

3/71

تحمل ریسک و تابآوری

9/37

9 /1

7/76

حرفهایگرایی

9/11

9 /1

3/70

تحلیلگری

9/17

9 /1

-7/90

شم تجاری

9/88

9 /1

7/76

رویكرد استراتژیک

9/81

9 /1

7/01

تحلیل محیط کالن

9/81

9 /1

7/27

تحلیل محیط صنعتی

7/11

9 /1

-138/32

مؤلفه
همكاری و مشارکت

وضعیت موجود

Si g
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
P<1/11

*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17
*P>1/17

جدول ( )7به مقایسه وضعیت موجود ووضعیت مطلوب در ابعاد هفت گانه شایستگی
مدیران پرداخته است؛ با توجه به نتایج از هفت بعد اصلی ابعاد شایستگی اداراکی -ذهنی و
تحلیلگری محیطی بهترتیب با مقادیر  -8/18 ،tو  -1/311ازوضعیت مطلوب فاصله معناداری
دارند .بدینمعنی که نسبت به وضعیت مطلوب در حد پایینتری قرار دارند و نامطلوب
ارزیابی میشوند .ابعاد شایستگی فردی ،بین فردی ،اجرایی ،سازمانی ،تخصصی بهترتیب با
مقادیر 8/31 ،71/87 ،t؛ 8/17؛ 1/137؛  1/69در وضعیت مطلوبی قرار دارند .دربین
مؤلفههای مربوط به ابعاد هفتگانه دو مؤلفه حل مسأله و تصمیمگیری در بعد ادراکی ذهنی
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و تحلیل محیط صنعتی در بعد تحلیلگری در وضعیت نامطلوب قرار دارند و مؤلفه نفوذ
ورهبری درشایستگی سازمانی در حد متوسط قرار دارد .اما سایر مؤلفهها در حد مطلوب قرار
دارند .همچنین با توجه به میانگین رتبه شایستگی فردی ( ،)1/63بین فردی ( ،)1/17اجرایی
( ،)7/37تخصصی ( ،)7/18سازمانی ( ،)7/18تحلیلگری ( )7/31و ادراکی -ذهنی ()7/11
بهترتیب اولویت اول تا هفتم را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که در شایستگی ادراکی شاخصهای(تفكر
استراتژیک ،تفكر تحلیلی ،و تفكر خالق)،در شایستگی فردی شاخصهای (اعتماد به نفس،
مسئولیتپذیری ،صداقت و درستی و کمالجویی حرفهای) ،در شایستگی میان فردی
شاخصهای (مشارکت و همكاری ،تیمسازی ،ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض و شبكه
سازی) ،در شایستگی اجرایی شاخصهای (انگیزش ،ارزیابی و توسعه ،برنامهریزی و
سازماندهی ،و نتیجه گرایی) ،در شایستگی سازمانی شاخصهای (مشتریمداری،
جانشینپروری ،تحولگرایی ،و نفوذ و رهبری) ،در شایستگی تخصصی شاخصهای
(حرفهای گرایی ،تاب آوری ،توسعه تكنولوژی ،و مدیریت منابع) ،و در شایستگی تحلیلگر
محیطی شاخصهای (شم تجاری ،تحلیل کالن و تحلیل صنعتی) ،دارای بارعاملی و تأثیر
معنیدار بر سازههای مربوطه هستند .درنهایت ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان
داد که مؤلفههای هفتگانه شناسایی شده دارای بارعاملی کافی جهت پیشبینی شایستگی
مدیران شرکت ملی گاز ایران میباشند و همچنین شاخصهای برازش الگوی شایستگی
مدیران شرکت ملی گاز ایران نشان داد که الگوی ارائه شده دارای برازش مطلوبی میباشد.
در این راستا ،نتیجه شاخص نیكویی برازش تطبیقی برابربا  1/33و شاخص برازش نسبی
نیز برابر با  1/38میباشدو مقادیر نزدیک این دوشاخص به  7نشان میدهند که مدل ،مناسب
و قابل قبول است .مقدار ریشه دوممیانگین مجذورات خطای تقریبی برابر با  1/116بود که
نشان دهنده برازش مناسب مدل است ،شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده یا RMR

برابر با  1/111بودکه حاکی از آن است که مدل قابل قبول است .درنهایت مقدار
 CMIN/DFبرابر با  1/71بود ،که این شاخص نیز نشاندهنده مناسب بودن مدل است.
درکل نتایج حاصل از پنج شاخص نشاندهنده مناسب بودن مدل است .همچنین نتایج مناسب
بودن بارهای عاملی نشانگرها (شاخصها) ی مربوط به هرمؤلفه درپیش بینی فاکتورهای
شایستگی مدیران و نیز مناسب بودن بار عاملی هر مؤلفه بهعنوان نشانگر شایستگی مدیران
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درپیشبینی این سازه را نشان میدهد وبر طبق جدول ( )1همه نشانگرها بارعاملی معناداری
بر روی مؤلفهها داشتند .در بین مؤلفههای تشكیلدهنده شایستگی ،تحلیل گری مؤلفه
رویكرد استراتژیک با بار عاملی  1/76و R2=1/111دارای سطح معناداری  1/91بود ودر
بعد شایستگی ذهنی مؤلفه حل مسأله وتصمیم گیری با بارعاملی  1/73و R2=1/17دارای
سطح معناداری  1/17بودکه از مدل کلی حذف شدند.
جدول  .2بارعاملی و واریانس تبيين شده مؤلفههای شایستگی مدیران
ردیف
شایستگی ذهنی

شایستگی درون فردی

شیاستگی بین فردی

مؤلفه

بارعاملی

تفكر استراتژیک

1/11

𝟐𝑹
1/11

Sig
P>1/11

تفكر تحلیلی

1/18

1/67

P>1/11

تفكر خالق

1/18

1/67

اعتماد به نفس

1/86

1/17

مسئولیت پذیری

1/11

1/13

صداقت و درستی

1/89

1/68

کمالجویی و اخالق حرفهای

1/18

1/67

همكاری و مشارکت

1/87

1/66

تیم سازی

1/81

1/16

P<1/17

1/87

1/17

P<1/17

شبكه سازی

1/19

1/19

P>1/11

انگیزش افراد

1/87

1/17

P<1/17

ارزیابی ،پرورش و توسعه

1/89

1/68

برنامه ریزی و سازماندهی

1/81

1/11

نتیجهگرایی

1/18

1/67

مشتری مداری

1/63

1/71

هوشیاری و جانشینپروری

1/18

1/67

تحولگرایی

1/87

1/17

ارتباط مؤثر و مدیریت
تعارض

شایستگی اجرایی

شایستگی سازمانی

شایستگی تخصصی

P>1/11
P<1/17
P>1/11
P>1/11
P>1/11
P>1/11

P>1/11
P<1/17
P>1/11
P>1/11
P>1/11
P<1/17
P>1/11

نفوذ و قدرت رهبری

1/17

1/11

مدیریت منابع

1/87

1/17

P<1/17

توسعه تكنولوژی و فناوری

1/81

1/11

P<1/17

تحمل ریسک و تابآوری

1/86

1/17

P<1/17

حرفهایگرایی

1/87

1/66

شم تجاری

1/13

1/61

P>1/11
P>1/11
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مؤلفه

بارعاملی

شایستگی تحلیلگر

تحلیل محیط کالن

1/89

𝟐𝑹
1/68

محیطی

تحلیل محیط صنعتی

1/11

1 /6

ردیف

Sig
P>1/11
P>1/11

بحث و نتيجهگيری
سازمانهای امروزی با چالشهایی نظیر جهانیشدن ،تنوع فرهنگی ،تغییر در ارزشها و
نیازهای کارکنان و مشتریان ،بهبود مستمر کارایی و اثربخشی و بحرانهای مالی بین المللی
روبرو هستند (رودریگرز ) 1171 ،و اندیشمندان مدیریت بر این باورند که دانش و مهارت،
مهمترین منبع مزیت رقابتی هر سازمان است (گاراوان .)1111 ،7به این منظورتوسعه مدل
شایستگی مدیریت منابع انسانی ،سبب تقویت فرایند استخدام ،تقویت مدیریت عملكرد،
شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه کارمندان ،یكپارچهسازی فرهنگ و واحدهای تجاری،
ایجاد ارتباط از طریق ادغام فرایندهای منابع انسانی و ایجاد انتظارات روشن برای موفقیت
فرد و سازمان میگردد (راجا .)1171 ،1پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که یكی از
مهمترین فعالیتهای مربوط به شایستگی مدیران و کارکنان ،نیازسنجی علمی و دقیق بوده و
همچنین تحقق برنامههای شایستگی در گرو مشارکت و همكاری در برنامهریزی ،اجرا و
ارزشیابی شایستگیهامیباشد و در گیر کردن مدیران بهطور خاص و سایر ذینفعان بهطور
عام در برنامههای شایستگی ،امری ضروری به نظر میرسد (فاویا1171،9؛ ردیک1177،7؛
عباس پور7988،؛ طاهری7937 ،؛ گراوند7981،؛ هوشیار ،7931،هاشمیان .)7939،مرور
پیشینه پژوهش نشان میدهد که بافت سازمان و نوع مؤسسه مورد مطالعه تأثیر زیادی بر نوع
الگوی کامل و جامع شایستگی داشته و باید رسالت و مأموریت شرکت را مد نظر قرار داده
و در زمان اجرای آن ،نظارت و ارزشیابی مستمر بهمنظور بهبود مستمر کیفیت این برنامه
صورت پذیرد.
در شرکت ملی گاز ایران ،نقش و اهمیت هیأت مدیران بسیار مهم و حیاتی میباشد؛
زیرا این گروه پویایی شرکت را رقم میزنند (اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت

1. Garavan
2. Raja
3. Favia
4. Redick
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ملی گاز ایران .)7939،بر این اساس ،الگوی پیشنهادی شایستگی مدیران ،شایستگیهای
شناسایی شده به منزله وضعیت مطلوبی است که منابع انسانی بایستی بدان برسند و فاصله آن
با وضعیت موجود آنها نیاز آموزشی آنهاست .بهمنظور تشخیص نیازهای آموزشی ،بایستی
به ارزیابی آنها در برابر شایستگی پرداخت .این امر مشخص میسازد که هر فرد در مقایسه
با شایستگیهای مدیریتی مورد نیاز در کجا قرار دارد؛ لذا با توجه به محورهای عملكردی
هیأت مدیرهها در ابعاد مختلف مدیریتی و راهبردی ،مالی و اقتصادی ،حقوقی و قراردادها،
قوانین و مقررات ،طر حها و پروژهها ،پشتیبانی و تدارکات و نهایتاً بهداشت و ایمنی محیط
زیست ) ،(HSEتوسعه دانش ،مهارت و نگرش حرفهای اعضای هیأتمدیرهها در شرکت ملی
گاز ایران بیش از پیش ضروری به نظر میرسد .اهداف کلی طر ح آموزش مدیران
شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران در سه حوزه دانشی ،مهارتی و نگرشی را میتوان
در توسعه تفكر و رویكرد برنامهریزی استراتژیک ،تقویت نگرش حرفهای متناسب با نظام
بنگاه داری اقتصادی ،افزایش رضایت ذینفعان و قدرت پاسخگویی مدیران شرکتها در
قبال مسئولیتهای سازمانی ،اجتماعی ،حقوقی و اخالقی ،اجرای مؤثر و کارآمد وظایف و
مسئولیتهای محوله در راستای ارتقاء بهرهوری ،دستیابی به اهداف و کنترل اثربخش اهداف
و استراتژیهای سازمان و ذینفعان و کاهش عدم انطباقهایشرکتها توسط واحد امور
مجامع در نظر گرفت .همچنین همراستا سازی قابلیت ها و توانمندیهای مدیران با تغییرات و
پویایی محیط درونی و بیرونی شرکت و بخصوص توسعه مهارت های رهبری ،سرمایه های
فكری و تحلیل گر محیطی ،در جهت ارتقا توانمندی مدیران بسیار موثر و موجب رشد و
بهره وری هرچه بیشتر و مزیت رقابتی باالتری برای سازمان می گردد .در اجرای بهینه این
طر ح متناسب با هر یک از عناوین آموزشی ،شرایط شرکتکنندگان و موقعیت مناطق یا
مراکز آموزشی مورد نظر ،از روشهای گوناگون مانند روشهای کالسیک

) ،(Classroomالكترونیكی ) ،(E-Learningمكاتبهای (ارسال منابع آموزشی) ،کارگاه
آموزشی ) ،(Workshopیادگیری توسط موبایل ) (Mobile Learningو یا روشهای
مجازی مؤثر بوده و با توجه به محدودیتهای زیرساختی در برگزاری دورههای آموزشی به
روشهای نوین و الكترونیكی ،آموزش و تجهیز نیروی انسانی با برگزاری دورههامتناسب با
پیشرفت طر ح و فراهم شدن زیرساختها از شیوههای نوین آموزشی مانند روشهای
الكترونیكی یا مجازی نیز مطلوب میباشد .بدیهی است سنجش اثربخشی برنامههای آموزشی
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از طریق ارزیابی دورهای از عملكرد هیأت مدیرهها با توجه به تأمین نظر ذینفعان و
شایستگیهای مورد انتظار و استراتژیهای شرکت ،و طراحی و تدوین برنامههای آموزشی
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