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چکیده:
بهمنظور تدوین الگوی توسعه شایستگی در میان مدیران بخش ستادی شرکت ملی گاز ایران،
این پژوهش به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد .در مرحله کیفی ،ابتدا خبرگان موضوع ،به
روش هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمهساختاریافته صورت پذیرفت و طی دو مرحله ،تحلیل
دادههای کیفی شناسایی و سپس در گروه کانونی ،یافتهها تعدیل و مؤلفهها در قالب الگوی
مفهومی منعکس گردید .روایی پرسشنامه ( )%74و پایایی آن ( )%89محاسبه و در نمونه
آماری  160نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب
شده بودند ،اجرا و دادههای ک ّمی پژوهش گردآوری گردید .نتایج تجزیه و تحلیل دادههای
ک ّمی نشان میدهد که از دیدگاه مدیران ،وضعیت کلی شایستگی مدیران در شرکت ملی گاز
ایران ،باالتر از میانگین و کموبیش مطلوب بوده و همچنین ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز
نشان میدهد که مؤلفههای هفتگانه شناسایی شده دارای بار عاملی کافی برای پیشبینی
شایستگی است .بر این اساس ،با ارزیابی عملکرد مدیران مبتنی بر الگوی شایستگی متناسب
با بافت شرکت ،بهصورت مستمر و اجرای بهینه طرح توسعه و پرورش مدیران ،موجب رشد
و بهرهوری هرچه بیشتر و مزیت رقابتی باالتری برای سازمان میگردد.
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پیشرو که اهمیت جایگاه و نقش مدیران بهعنوان برنامهریزان ،ادارهکنندگان و
در عصر ِ
هدایتگران سازمان نمایانگر است ،مزیت رقابتی نصیب سازمانهایی خواهد شد که با بهکارگیری
مؤثر ،انتخاب ،انتصاب ،پرورش و توسعه مدیران ،بهرهوری و تعالی سازمان را تضمین نمایند
(عباسپور .)1388 ،سازمانهای امروزی با چالشهایی نظیر جهانی شدن ،تنوع فرهنگی ،تغییر
در ارزشها و نیازهای کارکنان و مشتریان ،بهبود مستمر کارایی و اثربخشی و بحرانهای مالی
بینالمللی روبهرو هستند ( .)Rodríguez-Carvajal, 2010, 68تأثیر یادگیری تجربی در توسعه
شایستگیهای راهبردی و سبک تصمیمگیری بهعنوان یک ارزش مثبت به برنامههای مدیریت
بر مبنای هدف کمک نموده و تأثیر مهارتها و عملکرد بر مبنای درک نظری در ایجاد تغییرات
را آشکار میسازد ( .)Pedro & Mario, 2017, 12بنابراین ،مدیریت و رهبری اثربخشی ایجاب
میکند رویکردهایی را انتخاب نمایند که موجب خلق مزیت رقابتی شود (تور 2010 ،1به نقل از
نیرومند .)30 ،1391 ،به اعتقاد کویین ،)1994( 2قدرت اقتصادی و توان تولیدی سازمانهای
مدرن بهجای داراییهای فیزیکی ،مرهون توانمندی فکری و خدماتی آنهاست .در این میان
شایستگیهای مدیران سازمان ،بهعنوان کلیدیترین منبع انسانی از اهمیتی بیشتر برخوردار
است .اتصال شایستگیها به وظایف اصلی باعث میشود این شایستگی معنیدارتر شده و فرصت
بهرهمندی از آنها فراهم گردد .بر این اساس ،زمینه آموزشی (توسعه و ارزیابی) و زمینههای
مدیریت (بهویژه توسعه) در مدار یادگیری (برای نمونه ،یادگیری خدمات ،بازخورد همکار) قرار
میگیرد ( .)Wesselink, 2016, 502بنابراین ،کشف چگونگی و شناسایی روشهای مناسب
برای تربیت افراد مستعد بهمنظور تصدی مشاغل مدیریتی بسیار مهم میشود و از اثربخشترین
راهکارهای ممکن برای استفاده هرچه بیشتر از تجارب و توانمندیهای بالقوه منابع انسانی در
حساسترین پستهای اجرایی هر سازمانی بهشمار میرود (بابایی زکلیکی .)129 ،1390 ،از نظر
لیکاما )2015( 3شایستگی ،خوشهای از دانش ،مهارت ،نگرش و تواناییهایی است که تحتتأثیر
شغل فرد قرار داشته و در ارتباط با عملکرد شغلی ،با استاندارهای پذیرفتهشده ،مقایسه و اندازهگیری
1. Toor
2. Quinn
3. Liikamaa
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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 می نماید (شیخ و زاهدی،1389 ،
 .)120بر این اساس ،هانگهو و یانهو )2009( 1عقیده دارند شایستگی مدیران ،ارتباطی مستقیم
با آینده و توسعه شرکت دارد .بهگونهای که در قرن  ،21توسعه مدل شایستگی مدیریت منابع
انسانی ،سبب تقویت فرایند استخدام ،تقویت مدیریت عملکرد ،شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه
کارمندان ،یکپارچهسازی فرهنگ و واحدهای تجاری ،ایجاد ارتباط از طریق ادغام فرایندهای منابع
انسانی و ایجاد انتظارات روشن برای موفقیت فرد و سازمان میگردد (.)Raja, 2012, 10398
شایستگیها میتوانند با ارزشهای راهبردی یک شرکت ارتباط داده شده و آنها را ارتقا دهند.
ارتباط شایستگیهای مربوط به شغل و اهداف سازمانی ،خطی روشن را میان فرد و عملکرد تیم و
موفقیت سازمانی فراهم میسازد (.)Nitin, 2010, 128
از اینرو ،صاحبنظران و متخصصان ،شایستگیها را به روشهایی گوناگون طبقهبندی
مینمایند .در همین زمینه ،بویاتزیس )2008( 2شایستگیها را به شایستگیهای فردی ،سازمانی و
شایستگیهای مربوط به شغل /نقش3طبقهبندی و در الگوی کرافورد و تاهمیاس ،4شایستگیهای
موردنیاز برای مدیریت تغییر عبارت است از رهبری ،مدیریت ذینفعان ،برنامهریزی ،انتخاب و
توسعه تیم ،ارتباطات ،تصمیمگیری و حل مسأله ،دانش و مهارتهای فرهنگی و مهارتهای
مدیریت پروژه ( )Crawford & Nahmias, 2010, 409و نیز در الگوی شایستگی مدیران ارشد
( ،)Porter, 2005, 55بر اساس الگوی ارائهشده از سوی ساندویت و کاتز ،5مهارتهای فنی ،اداری،
ارتباطی ،ادراکی و مهارتهای رهبری درنظر گرفته شده است .همچنین ،الگوی شایستگیهای
هاریسون و بوسترا 6که با نام تغییر فناوری نام گرفته است ،شایستگی مدیران فناوری را شامل
این موارد میداند :اطالعات و فناوری اطالعات ،تغییر سازمانی ،تغییر فناوری ،ریسکها و عوامل
موفقیت ،ارتباطات ،مدیریت فرایند ،رهبری و نتیجهگرایی (هاریسون و بوسترا 2009 ،به نقل از
نیرومند.)67 ،1391 ،

1. Hong-hua & Yan-hua
2. Boyatzis
3. Job or Role-related Competencies
4. Crawford & Nahmial
5. Sandwith & Katz
6. Harison & Boonstra
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جدول  :1رویکرد نظری پژوهش

صاحبنظر سال
سندویت

1993

کویین

2003

1

2005

پورتر

مؤلفههای شایستگی

مهارت فنی ،مهارت ادراکی ،مهارت اداری ،مهارت بینفردی ،مهارت رهبری
رهبر ،مدیر ،ناظر ،تحلیلگر ،تسهیلکننده ،مربی و مرشد ،نوآور و کارآفرین،
مجری پروژه ،نقش سیاسی ،مجری پروژه
مهارت فنی ،اداری ،ارتباطی ،ادراکی ،رهبری

بویاتزیس

فردی (دانش ،توانایی ،مهارت ،نگرش) ،سازمانی (جو و فرهنگ ،ساختار ،راهبرد،
2008
محیط) ،شغلی (کارکرد ،وظایف و نقش)

هاریسون

2009

کرافورد

2010

|دوره  - 30پاییز  - 96شماره  - 3پياپي 101

2

2011

راجا

لیکاما

2015

فناوری اطالعات ،تغییر سازمانی ،ریسک و عوامل موفقیت ،ارتباطات ،مدیریت
فرایند ،رهبری و نتیجهگرایی
رهبری ،مدیریت ذینفعان ،برنامهریزی ،انتخاب و توسعه تیم ،ارتباطات،
تصمیمگیری و حل مسأله ،دانش و مهارت

سازمانی (راهبردمحوری ،مشتریمداری) ،شغلی (یادگیری ،مدیریت استعداد)،
رفتاری (رهبری ،روابط کاری ،شکوفایی)
خودسنجی ،انعطافپذیری ،مدیریت استرس ،تفکر تحلیلی ،مدیریت اختالف،
تعهد ،ارتباطات ،نوآوری

1. Porter
2. Raja
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جدول  :2رویکرد تجربی پژوهش

پژوهشگر

هدف

ردیک)2014( 1

مدل شایستگی رهبری مؤثر پروژه

هانگ  -هوا و یان طرح سیستم آموزشی مدیران سطح میانی
 -هوا ( )2009شرکتهای زغالسنگ بر اساس شایستگی

ویست لینک
()2016

2

پدرو و ماریو
()2017

3

یافتهها و نتایج

شایستگی مدیران سطح میانی ارتباطی
مستقیم با آینده و توسعه شرکت دارد.

عوامل شایستگی رهبری شامل خود رهبری،
مدیریت دیگران ،عوامل روانی ،و عوامل
محیطی در رهبری پروژه موفق ،توجه به
موقعیت رقابتی

مهارتهای موردنیاز زندگی کاری مدیران
خودسنجیهای مرتبط با شایستگیهای پروژه و نظریههای شایستگی ،دستکم در
دراز مدت ،بر شایستگی و توانمندی آنان
شخصی و اجتماعی مدیران پروژه
تأثیر میگذارند.
شایستگیهای فردی مدیران درگیر
شیوههای مدیریت پایدار شرکتهای
بزرگ

اتصال شایستگیها به وظایف اصلی ،باعث
معنیدارتر شدن شایستگیها و بهرهمندی
از آنها گردیده و زمینه آموزشی (توسعه
و ارزیابی) و زمینههای مدیریت (بهویژه
توسعه) در مدار یادگیری قرار میگیرد.

بهبود شایستگیهای راهبردی ،بهعنوان یک
تأثیر یادگیری تجربی در شایستگیهای
ارزش مثبت به برنامههای مدیریت بر مبنای
راهبردی و سبک تصمیمگیری مدیران
هدف و توسعه دانش مدیران کمک میکند.

در این راستا با توجه به اهداف شركت ملي گاز ايران در چشمانداز بيست ساله؛ از جمله داشتن

موقعيت بينالمللي از بُعد تجارت جهاني و منطقهای و جذب منافع مالي ،تجهیز به فناوری اطالعات و
ارتباطات روز و بهرهمندی از منابع انساني توسعهيافته میباشد که بر همین اساس عملکرد شرکت مذکور
از طریق کارت امتیازی متوازن و نظام آموزشی شرکت از طریق ماتریس  4SWOTبررسی گردید و با
توجه به یافتههای این پژوهش مشاهده گردید که در شرکت مذکور ابعاد رشد و يادگيري و فرايندهاي
داخلي بهعنوان دارايي نامشهود سازمان از اهميتی خاص در ارتقای بُعد مالي برخوردار است بهلحاظ نظام
آموزشی دارای حالتی تدافعی است که جهت توسعه ملی و دستیابی به اهداف راهبردی سازمان مطلوب
نمیباشد و باید به راهبردهای رقابتی و محافظهکارانه توجهی بیشتر نماید .بنابراین وجوب مدیرانی
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لیکاما ()2015

123

1. Redick
2. Wesselink
3. Pedro & Mario
4. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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شایسته و توانمند جهت هدایت عملکرد بهینه سازمان در راستای اهداف مذکور محرز میگردد .بر این
اساس ،اهمیت و ضرورت طراحی الگوی توسعه شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران را میتوان در
نقش راهبردی شرکت در توسعه و رشد اقتصادی موردنیاز در برآوردهسازی سند چشمانداز کشور ،نقش
راهبردی مدیران شرکت ملی گاز ایران در موفقیت سازمان ،نبو ِد تعریفی مشخص از شایستگی مدیران
در ادبیات شرکت ملی گاز ایران و نیاز به انجام مطالعات تجربی جامع دربارة تدوین چارچوب مفهومی
و نظری در زمینه الگوی توسعه شایستگی مدیران دانست .بهاین منظور ،در اين پژوهش با فرآيندي
پژوهشي ،از طريق چينش و گزينش علمي شاخصهاي شایستگی ،مدلي عملياتي در حوزه توسعه
شایستگی ارائه ميشود .اين مدل ،امكان ارزيابي ،آسيبشناسي و حتي اولويتبندي عوامل ،موانع و
چالشهاي درون و برونسازماني مؤثر بر نظام شايستگي را براي شرکت ملی گاز ایران ،فراهم خواهد
نمود و الگوی اجرایی مناسب را برای آموزش و توسعه شایستگیهای سطوح مدیریتی و کارکنان شرکت
ملی گاز ایران ارائه مینماید .از اینرو ،هدف اصلی از انجام این پژوهش ترکیبی اکتشافی ،تدوین الگوی
توسعه شایستگی مدیران بخش ستادی شرکت ملی گاز ایران و اهداف فرعی ،مشخص کردن ابعاد و
مؤلفههای شایستگی ،بررسی وضعیت موجود و اعتباریابی الگو است.
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف اصلي پژوهش ،مطالعه موضوع شایستگی مدیران شرکت ملی گاز (سطح
ارشد و میانی) بهمنظور ارائه الگويي متناسب با بافت و زمينه شرکت گاز بوده است از اینرو ،برای
برآوردهسازی اين هدف پس از مرور پيشينه و تهيه چارچوب نظري پژوهش ،برای گردآوري دادهها
از روش پژوهش آميخته اكتشافي استفاده و دادهها در دو مرحله گردآوری گردید :در مرحله نخست،
فنون كيفي و در مرحله دوم ،فنون و دادههاي ك ّمي گردآوري و مورد تحليل قرار گرفته است .واحد
تحلیل در این پژوهش ،مدیران ارشد و میانی بخش ستادی شرکت ملی گاز ایران است .بر این اساس،
اجراي گام كيفي پژوهش ،در دو مرحله انجام پذیرفت .در مرحله نخست ،برای شناسايي مفاهيم و
مؤلفههاي شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران از مصاحبههاي نيمهساختاريافته با دوازده نفر از
خبرگان موضوع که به روش نمونهگيري نظري (غيراحتمالي) و هدفمند و زنجيرهاي انتخاب شدند
استفاده گردید (بازرگان )55 ،1387 ،و در مرحله دوم بخش كيفي بهمنظور تعديل نتايج حاصل از
تجزيه و تحليل مصاحبههاي انفرادي و اعتباريابي الگوي مفهومي ارائه شده از روش بحث گروه
كانوني 1بهرهگیری و بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها ،روش كدگذاري باز و محوری مورد استفاده
)1. Focus Group Discussion (FGD

166

مقاله  -6شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران | فخرالسادات هاشمیان و دیگران

قرار گرفت (دالور .)157-158 ،1383 ،در مرحله دوم پژوهش و پس از انجام پژوهش كيفي و
تهيه گزارش آن ،از روش ك ّمي بهمنظور آزمودن الگوي نظري شایستگی مدیران شرکت ملی گاز
ایران و اعتباريابي آن استفاده گردید که بهمنظور برآورد حجم نمونه مناسب با استفاده از فرمول
1
تعيين حجم نمونه (سرايي )140 ،1372 ،تعداد  160نفر برآورد گردید و برای اطمينان از روايي
پرسشنامه برگرفته از الگوی احصاء شده ،از اعتبار محتوا 2استفاده و سرانجام ضریب توافق داوران
3
بهعنوان شاخصی از روایی محتوایی محاسبه گردید که برابر با  0/74بهدست آمد .همچنین ،پايايي
(قابليت اعتماد) پرسشنامه نيز از روش آلفاي كرانباخ  0/95تعیین گردید .در بخش ك ّمي براي تحليل
دادهها از آزمونهاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار و آزمونهاي استنباطي ،آزمون  Tتكنمونهاي
براي بررسي وضعيت موجود شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران مورد استفاده قرار گرفت و
برای تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده و تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر ک ّمی از روش
وزندهی (ارزشگذاری) و برای سنجش نظر پاسخگویان از مقیاس لیکرت استفاده شد .همچنین،
بهمنظور اعتباريابي الگوي ارائهشده از تحليل عاملي تأييدي مرتبه نخست و مرتبه دوم در چارچوب
مدل معادالت ساختاري استفاده گردید .مدل معادالت ساختاري رويكرد آماري جامعي براي آزمون
فرضيههايي درباره روابط میان متغيرهاي مشاهده شده 4و متغيرهاي مكنون 5است؛ بهگونهای که بعد
از مشخص كردن عاملهاي پيش تجربي (منظور شناسايي عاملها در تحليل عاملي اكتشافي) از
طريق تعيين برازندگي مدل عاملي از پيش تعيينشده ،تطابق بهينه ساختارهاي عاملي مشاهده شده
و نظري را براي مجموعه دادهها آزمون ميكند (هومن .)1387 ،جدول ( ،)3خالصه روش پژوهش را
بر اساس اهداف این پژوهش نشان ميدهد.

1. Validity
2. Content Validity
3. Reliability
4. Observed Variables
5. Latent Variables

167

جدول  :3خالصه روش پژوهش بر اساس اهداف پژوهش

اهداف پژوهش

روش پژوهش

ابزار گردآوری دادهها روش تجزیه و تحلیل دادهها

روش کیفی (مصاحبه مصاحبه نیمهساختاریافته
شناسایی مؤلفههای
و بحث گروههای
فردی و گروههای
تشکیلدهنده شایستگی
کانونی
کانونی)
بررسی وضعیت موجود روش پژوهش ک ّمی
(روش توصیفی)
شایستگی مدیران

پرسشنامه
پژوهشگرساخته

روش پژوهش ک ّمی
(روش توصیفی ـ
تحلیلی)

پرسشنامه
پژوهشگرساخته

اعتباریابی الگوی ارائه
شده

|دوره  - 30پاییز  - 96شماره  - 3پياپي 101

168

طبقهبندی ،کدگذاری باز و
محوری و تفسیر دادهها
شاخصهای آمار توصیفی
(مرکزی و پراکندگی) و آمار
استنباطی

تحلیل مدل معادالت ساختاری
(تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
یکم و دوم)

یافتهها
پس از مرور پيشینه پژوهش و استخراج ساختار مفهومي اوليه پژوهش ،مرحله كيفي آن بهمنظور
شناسايي مؤلفههاي مهم شایستگی مدیران در دو بخش طرحريزي شد .در گام نخست ،پژوهشگر
با مراجعه حضوري به صاحبنظران حوزه شایستگی مدیران ،در قالب مصاحبههاي نيمهساختاريافته،
به شناسايي مؤلفههاي اصلي شایستگی مدیران پرداخت؛ سپس مصاحبههای انجامشده با استفاده از
روش تحليل كدگذاري نظاممند مورد تحليل قرار گرفت .در مرحله بعد ،پژوهشگر بهمنظور حصول
توافق صاحبنظران در ارتباط با مؤلفههاي شناسايي شده و همچنين افزايش دقت نتايج بهدستآمده
از مصاحبههاي فردي ،به اجراي بحث گروههاي كانوني پرداخت كه با مشاركت آگاهان كليدي حوزه
شایستگی مدیران (همان افرادي كه در مصاحبه انفرادي حضور داشتند) برگزار شده است .در جلسه گروه
كانوني ،مؤلفههاي اصلي و زيرمؤلفههای (شاخصهای) شایستگی مدیران كه در مرحله پیشین شناسايي
شده بود و نيز الگوي مفهومي ارائه شده مورد بحث قرار گرفت .در نتيجه ،با دستهبنديهاي صورت
گرفته و توجه به نظرات اعضاي گروه كانوني ،الگوي مفهومي ارائه شده اصالح و تعديل شد .همچنین،
براي ساخت اين پرسشنامه ،مؤلفههاي شناسايي شده در مرحل كيفي پژوهش كه در الگوي مفهومي
ارائه شد ،مبناي طراحي گويههاي پرسشنامه قرار گرفت .از اینرو ،گويهها بر مبناي هفت مؤلفه اصلي
الگوي مفهومي پژوهش انتخاب شدند .بهمنظور اطمينان روايي سازه پرسشنامه پژوهش ،آزمون تحليل
عاملي انجام شد .جدول ( )6نتايج تحليل عاملي تأييدي انجام شده براي پرسشنامه پژوهش را با توجه
به ميانگینها و مقدار  Tمحاسبه شده نشان ميدهد كه مؤلفههاي هفتگانه بهخوبي قابليت اندازهگيري

متغير اصلي (شایستگی مدیران) را دارند .در اين ميان ،شایستگی فردی و اجرایی ،داراي بيشترين مقدار
و شایستگی ادراکی و تحلیلگری ،داراي كمترين مقدار ارتباط هستند .نتایج پژوهش کیفی ناظر بر
کدگذاری باز و محوری در قالب جداول ( )4و ( )5در پژوهش منعکس شده است.
جدول  :4كدها (مفاهيم) شناسايیشده از مصاحبه با صاحبنظران در مورد مؤلفههاي شایستگی

كدها (مفاهيم) شناساييشده

فردی ،سازمانی ،تخصصی ،قدرت اجرایی ،تفکر راهبردی ،شناخت محیط
مهارت تفکر تحلیلی و خالقیت ،قاطعیت در تصمیمگیری ،انعطافپذیری و ریسکپذیری ،قدرت حل مسأله
شایستگی ادراک و تخصص ،نگرش و ارزشهای شخصیتی ،کارکرد و وظایف
سطوح فنی ،محیطی ،مدیریتی و فردی؛ دانش تخصصی ،دانش عملیاتی

مهارتهای فنی و تخصصی ،مهارت انسانی ،مهارت ادراکی
حوزههای فردی ،مدیریتی ،مشتریمداری ،مدیریت راهبردی ،تحلیل محیط کالن و صنعتی سازمان

رهبری ،تعهد به ارزشهای سازمان ،صداقت ،اعتماد به نفس ،مسئولیتپذیری ،شایستگیهای ارتباطی،
تخصصی ،ادراک و تصمیمگیری ،شناخت محیط خارجی
مهارتهای تخصصی و وظیفهای ،درک منطقی ،مدیریتی و فنی ،ارتباط و همکاری ،آشنایی با شرایط
محیطی و مدیریت بحران
مبانی اعتقادی ،دانش ادراکی ،توسعه فناوری ،ارزیابی و برنامهریزی مالی ،تعامل ،مدیریت عملکرد،
رهبری ،انجام کار گروهی ،کمالجویی
دانش و نگرش مطلوب به کار و اهداف ،مهارت تعامل با منابع انسانی ،مدیریت دانش ،سیستم
جانشینپروری ،ارزیابی مستمر و آموزش کاربردی و اخالق حرفهای

مهارتهای ارتباطی ،رهبری ،برنامهریزی ،مدیریت عملکرد (ارزیابی ،ارتقاء ،انتصاب و آموزش) بر
اساس شایستگی ،پرورش و توسعه ،دانش عمومی و تخصصی ،ارزیابی زمینههای فرهنگی ،کمالجویی
مدیریت منابع ،دانش عمومی و تخصصی ،مهارت رهبری ،برنامهریزی ،هوشیاری سازمانی و تحلیل
روند محیطی ،مدیریت راهبردی
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مهارتهای فنی و تخصصی ،فردی ،مدیریتی ،قدرت تصمیمگیری ،مدیریت عملکرد
دانش و تخصص ،تفکر راهبردی ،مدیریت تغییر ،مدیریت منابع ،رهبری ،شم تجاری ،تفکر و عمل به
روش بدیع

ارتباط مؤثر با محیط بیرونی ،توان ایجاد جو مطلوب و ایجاد انگیزه ،تجربه و تخصص ،توان تحلیل
مسائل ،خالقیت ،تحولگرایی ،نتیجهگرایی ،کار تیمی و مشارکت ،مهارتهای مدیریتی ،مدیریت
عملکرد ،بازاریابی و شم تجاری
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جدول  :5مؤلفههای (مقولههای) شناسايي شده براي شایستگی مدیران

مفاهیم شناساییشده مرتبط

مهارتهای فردی ،کمالجویی حرفهای ،مسئولیتپذیری ،صداقت و اعتماد به نفس

شایستگی فردی

تفکر راهبردی ،تفکر تحلیلی ،حل مسأله ،تفکر خالق ،مهارت تصمیمگیری

شایستگی ادراکی

همکاری و همدلی ،تیمسازی ،ارتباط مؤثر ،شبکهسازی ،جو کاری مطلوب

انگیزش افراد ،پرورش و توسعه ،برنامهریزی و سازماندهی ،نتیجهگرایی ،مدیریت عملکرد
هوشیاری سازمانی ،تغییر و تحول ،نفوذ و قدرت ،مشتریمداری ،چالشگری

مدیریت منابع ،مدیریت ریسک ،مدیریت تغییر مدیریت فناوری ،مدیریت پروژه
مدیریت راهبردی ،شم تجاری ،تحلیلگر کالن ،تحلیلگر صنعتی
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مقوله اصلی (مولفهها)
شایستگی میانفردی
شایستگی اجرایی

شایستگی سازمانی

شایستگی تخصصی
شایستگی تحلیلگر
محیطی

جدول  :6نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه پژوهش

ارزش تی ()T

انحراف استاندارد

میانگین

مؤلفهها (متغیرهای مکنون)

44/55

8/13

4/10

شایستگی فردی

44/65
42/15
46/06
38/47
36/06
37/02

7/52
8/05
7/90
8/59
9/48
8/52

3/82
3/92
4/12
3/82
3/88
3/66

شایستگی ذهنی

شایستگی میانفردی
شایستگی اجرایی

شایستگی سازمانی

شایستگی تخصصی

شایستگی تحلیلگر محیطی

نتايج تجزيهوتحليل دادههاي ك ّمي نشان ميدهد كه از ديدگاه مدیران ،وضعيت كلي شایستگی
مدیران در شرکت ملی گاز ایران ،باالتر از ميانگين و کموبیش مطلوب است .به بیانی ،وضعيت
شایستگی ذهنی ،فردی ،میانفردی ،اجرایی ،سازمانی ،تخصصی و تحلیلگر محیطی ،بهگونهای
معنیدار ،باالتر از ميانگين است و میان شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران در وضعیتهای
گوناگون ،تفاوتی معنيدار وجود ندارد (بازرگان ،حجازي و اسحاقي .)1386 ،بهمنظور بررسي
وضعيت موجود شایستگی مدیران در هريك از مؤلفهها و محاسبه معناداري تفاوت ميانگينهاي
مربوط به هر مؤلفه ،از آزمون  tتکنمونهاي استفاده شده است .همچنين ،در ادامه ،برای قضاوت
در مورد سطح مطلوبيت ميانگين محاسبهشده مربوط به هر مؤلفه و نشانگر ،از طيف مطلوبيت به
شرح زير استفاده شده است .چنانچه ميانگين محاسبهشده باالتر از  3/66باشد ،وضعيت آن متغير

مطلوب ارزيابي میشود .چنانچه ميانگين محاسبهشده میان  3/66و  2/33باشد ،کموبیش مطلوب
و چنانچه كمتر از  2/33باشد ،وضعيت شایستگی مدیران در آن متغير (مؤلفه يا زيرمؤلفه) نامطلوب
ارزيابي ميگردد .در ادامه ،وضعيت هر يك از مؤلفههاي هفتگانه شایستگی مدیران به تفكيك
مورد بررسي قرار ميگيرد.
جدول  :7وضعيت مؤلفههاي هفتگانه و زیرمؤلفههای شایستگی مدیران

مولفه

وضعیت موجود نقطه برش

تفکر تحلیلی

3/8208

3/5

تفکر راهبردی

3/8604

حل مسأله و تصمیمگیری

1/2806

فردی

4/0453

تفکر خالق

اعتماد به نفس

مسئولیتپذیری

صداقت و درستی

3/7750
3/9146
4/0750
4/2229

کمالجویی و اخالق حرفهای

3/9687

همکاری و مشارکت

4/1101

ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض

3/9854

اجرایی

3/9031

میانفردی
تیمسازی

شبکهسازی

انگیزش افراد

3/9120
3/8292
3/7229
4/0104

ارزیابی ،پرورش و توسعه

3/8917

نتیجهگرایی

3/7354

برنامهریزی و سازماندهی
سازمانی

مشتریمداری

هوشیاری و جانشینپروری
تحولگرایی

3/9750
3/7328
3/7688
3/9917
3/6500

3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5
3/5

-8/583

*0/000

6/157

*0/000

7/429

*0/000

-130/296

*0/000

10/811

*0/000

10/326

*0/000

7/563

*0/000

4/684
7/101

12/296
8/906

*0/000
*0/000
*0/000
*0/000

10/966

*0/000

9/338

*0/000

6/178
4/036
8/542
9/834
6/960
8/349
4/531
5/091
5/181
8/944
2/706

*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000

مقاله  -6شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران | فخرالسادات هاشمیان و دیگران

ادراکی ـ ذهنی

3/1842

3/5

مقدار t

معناداری

*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/008
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ادامه جدول  :7وضعيت مؤلفههاي هفتگانه و زیرمؤلفههای شایستگی مدیران

مولفه

3/5

3/717

*0/000

3/7271

3/5

3/701

3/8875

3/5

7/768

3/5

7/277

نفوذ و قدرت رهبری

3/5208

مدیریت منابع

3/8187

3/5

توسعه فناوری

3/8010
3/7396

تحمل ریسک و تابآوری

3/9187

تحلیلگری

3/2142

حرفهایگرایی
شم تجاری

رویکرد راهبردی
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5/653

*0/000

وضعیت موجود نقطه برش
3/5

تخصصی
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مقدار t

معناداری

تحلیل محیط کالن

تحلیل محیط صنعتی

3/8583
3/8583
1/2528

3/5

3/5
3/5

3/5
3/5

0/318

5/119
7/767

0/751

*0/000
*0/000

*0/000

-7/900

*0/000

7/017

*0/000

-138/321

*0/000
*0/000
*0/000

*P<0.001

جدول ( )7به مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در ابعاد هفتگانه شایستگی مدیران
پرداخته است .با توجه به نتایج ،از هفت بُعد اصلی ،ابعاد شایستگی ادراکی ـ ذهنی و تحلیلگری محیطی،
بهترتیب با مقادیر tبرابر با  -8/58و  ،-7/900از وضعیت مطلوب ،فاصلهای معنادار دارند .بدینمعنی
که نسبت به وضعیت مطلوب ،در حدی پایینتر قرار دارند و نامطلوب ارزیابی میشوند .ابعاد شایستگی
فردی ،میانفردی ،اجرایی ،سازمانی ،تخصصی ،بهترتیب با مقادیر  tبرابر با ،8/54 ،8/90 ،10/81
 5/091و  5/63در وضعیتی مطلوب قرار دارند .در میان مؤلفههای مربوط به ابعاد هفتگانه ،دو مؤلفه
حل مسأله و تصمیمگیری در بُعد ادراکی ذهنی و تحلیل محیط صنعتی در بعد تحلیلگری در وضعیت
نامطلوب قرار دارند و مؤلفه نفوذ و رهبری در شایستگی سازمانی در حد متوسط قرار دارد .اما سایرها در
حد مطلوب قرار دارند .همچنین ،با توجه به میانگین رتبه شایستگی فردی ( ،)5/69میانفردی (،)5/04
اجرایی ( ،)4/91تخصصی ( ،)4/58سازمانی ( ،)4/08تحلیلگری ( )1/92و ادراکی ـ ذهنی (،)1/77
بهترتیب اولویت نخست تا هفتم را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ،نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان
ميدهد كه در شایستگی ادراکی ،شاخصهای (تفکر راهبردی ،تفکر تحلیلی و تفکر خالق) ،شایستگی
فردی شاخصهای (اعتماد به نفس ،مسئولیتپذیری ،صداقت و درستی و کمالجویی حرفهای)،
شایستگی میانفردی شاخصهای (مشارکت و همکاری ،تیمسازی ،ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض و
شبکهسازی) ،شایستگی اجرایی شاخصهای (انگیزش ،ارزیابی و توسعه ،برنامهریزی و سازماندهی و

جدول  :8مشخصههای برازندگی مدل تأییدی شایستگی مدیران

شاخص نیکویی برازش

مقدار مشاهده شده مناسب /نامناسب بودن

( CMIN/DFشاخص مربعکای بهنجای یا نسبی)

2/42

( RMSEAریشه دوم میانگین مربعات خطای تقریبی)

0/076

( IFIشاخص برازش نسبی)

0/98

( RMRریشه دوم میانگین مربعات باقیماندهها)
( CFIشاخص برازش تطبیقی)

مناسب بودن مدل

0/052

مناسب بودن مدل

0/99

مناسب بودن مدل

مناسب بودن مدل

مناسب بودن مدل

در این راستا ،نتیجه شاخص نیکویی برازش تطبیقی ،برابر با  0/99و شاخص برازش نسبی نیز برابر
با  0/98است و مقادیر نزدیک این دو شاخص به عدد  ،1نشان میدهند که مدل ،مناسب و پذیرفتنی
است .مقدار ریشه دوم میانگین مربعات خطای تقریبی ،برابر با  0/076است که نشاندهنده برازش
مناسب مدل است .شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیماندهها یا  ،RMRبرابر با  0/052است که
نشاندهنده پذیرش مدل است .سرانجام ،مقدار  ،CMIN/DFبرابر با  2/42است که این شاخص نیز
نشاندهنده مناسب بودن مدل است .در کل ،نتایج حاصل از پنج شاخص ،نشاندهنده مناسب بودن
مدل است .همچنین ،نتايج مناسب بودن بارهاي عاملي نشانگرهاي مربوط به هر مؤلفه ،در پيشبيني
عوامل شایستگی مدیران و نيز مناسب بودن بار عاملي هر مؤلفه ،بهعنوان نشانگر شایستگی مدیران در
پيشبيني اين سازه را نشان ميدهد و بر اساس جدول ( ،)9همه نشانگرها بار عاملی معناداری روی
مؤلفهها داشتند .در میان مولفههای تشکیلدهنده شایستگی تحلیلگری مؤلفه رویکرد راهبردی با بار
عاملی  0/1 6و  ،R2برابر با  ،0/025دارای سطح معناداری  0/35بوده و در بُعد شایستگی ذهنی ،مؤلفه
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نتیجهگرایی) ،شایستگی سازمانی شاخصهای (مشتریمداری ،جانشینپروری ،تحولگرایی ،و نفوذ و
رهبری) ،شایستگی تخصصی شاخصهای (حرفهایگرایی ،تابآوری ،توسعه فناوری و مدیریت منابع) و
شایستگی تحلیلگر محیطی شاخصهای (شم تجاری ،تحلیل کالن ،تحلیل صنعتی) ،داراي بار عاملي
و تأثير معنادار بر سازههاي مربوطه هستند .نتايج تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم نیز نشان ميدهد كه
مؤلفههاي هفتگانه شناساييشده ،داراي بار عاملي كافي برای پيشبيني شایستگی مدیران شرکت ملی
گاز ایران هستند و همچنين شاخصهاي برازش الگوي شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران نشان
ميدهد كه الگوي ارائهشده داراي برازشی مطلوب است.
در جدول ( )8شاخصهای برازش مدل اندازهگیری گزارش شده است .در واقع ،این شاخصها
میزان برازش الگوی کلی شایستگی مدیران را نشان میدهند.
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حل مسأله و تصمیمگیری با بار عاملی  0/19و  ،برابر با  ،0/04دارای سطح معناداری  0/21بوده که از
مدل کلی حذف شدند.
جدول  :9بار عاملی و واریانس تبیینشده

ردیف

مؤلفه

شایستگی ذهنی

تفکر تحلیلی

تفکر راهبردی

0/72

تفکر خالق

0/78

اعتماد به نفس

شایستگی درونفردی

مسئولیتپذیری

صداقت و درستی
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0/81

ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض

0/84

انگیزش افراد

0/84

0/73

ارزیابی ،پرورش و توسعه

0/83

نتیجهگرایی

0/78

برنامهریزی و سازماندهی

0/87
0/69

هوشیاری و جانشینپروری

0/78

نفوذ و قدرت رهبری

0/71

توسعه فناوری

0/85

تحولگرایی

0/84
0/84

تحمل ریسک و تابآوری

0/86

شم تجاری

0/79

حرفهایگرایی

شایستگی تحلیلگر
محیطی

0/83

تیمسازی

مدیریت منابع

شایستگی تخصصی

0/77

0/87

مشتریمداری

شایستگی سازمانی

0/86

کمالجویی و اخالق حرفهای

شبکهسازی

شایستگی اجرایی

0/78

0/78

همکاری و مشارکت

شایستگی میانفردی

بارعاملی

تحلیل محیط کالن

تحلیل محیط صنعتی

0/81
0/83
0/77

sig
0/52

0/021

0/61

0/018

0/61
0/74
0/59
0/68
0/61
0/66
0/76
0/71
0/53
0/71
0/68
0/75
0/61
0/47
0/61
0/71
0/50
0/71
0/72
0/74
0/66
0/62
0/68
0/6

0/018
0/001
0/020
0/017
0/018
0/018
0/001
0/001
0/020
0/001
0/017
0/001
0/018
0/031
0/018
0/001
0/025
0/001
0/001
0/001
0/018
0/024
0/017
0/023

با بهکارگیری الگوی مطلوب شایستگی مدیران و بر اساس نتایج بهدست آمده از ارزیابیهای
مبتنی بر الگوی موردنظر ،برنامههای آموزشی متناسب و مطلوب در جهت ارتقای شایستگیهای
مدیران در جدول ( )10برنامهریزی شده ،تا اثربخشی این برنامهها و فرایندها در افزایش مهارتها
و شایستگیهای مدیران تضمین و از این طریق ،مزیت رقابتی پایدار برای سازمان برآورده گردد.
جدول  :10برنامههای توسعه مدیران بر اساس الگوی شایستگی

مؤلفهها

عملکرد مورد انتظار

 جلب مشارکت بیشینه و بهرهگیری از ایدهها انتخاب اعضای تیم ،متناسب با قابلیتهای فردی ایشانشایستگی
 برنامهریزی برای پرهیز از تعارض مخرب میانمیانفردی
کارکنان توسعه روابط کاری سودمند و ایجاد فضای
تعامل سازنده
 ترسیم چشمانداز و جهتگیری راهبردیکسبوکار
شایستگی
 نوخواهی و تعهد به خالقیت و نوآوریذهنی
 گردآوری ،طبقهبندی ،تحلیل دادهها بهمنظور ارائهراهحلهای اجرایی

 شناخت ،بهکارگیری و حفظ و نگهداری دانشروز مبتنی بر تجارب یا سایر منابع مرتبط با حوزه
کسبوکار
شایستگی  -تعیین اولویتبندی و زمانبندی فعالیتها و اقدامات
اجرایی برای تحقق اهداف و شفافسازی نقش کارکنان
نظارت بر استفاده مناسب از امکانات و تحلیل و
ارزیابی عملکرد و تدوین اهداف در راستای تحقق
ماموریت

مدیریت کیفیت زندگی کاری
اخالق حرفهای در مدیریت
مهارتهای ارتقاء انگیزه
مدیریت بر مبنای ارزش
 مدیریت مشارکتی ،مفاهیم وکارکردها
 مدیریت تیمهای کاری در سازمان مدیریت نگرش و دیدگاه کارکنان -مهارتهای ارتباطی در مدیریت

 مدیریت راهبردی سازمان تصمیمگیری در شرایط ابهام رهبری خالقیت و کارآفرینیسازمانی
 روشهای حل مسأله آسیبشناسی و عارضهیابی درسازمان

 اصول و کاربرد سیستمهای اطالعاتمدیریت
 مدلها و فنون برنامهریزی سازماندهی در مدیریت مبانی وکارکردها
 مهندسی مجدد و نوسازی سازمان مبانی و روشهای نظارت و کنترلدر مدیریت
 -تکنیکهای هدفگذاری
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 تقویت احساس هویت و تعهد سازمانی ،ایفاینقش سازنده در برآوردهسازی اهداف سازمانی و
شایستگی انجام با کیفیت امور محوله بهصورت خودجوش
فردی مبتنی بر انگیزه درونی و توانمندی شخصی از طریق
پذیرش تجارب مفید و ارزشمند و یادگیری مستمر و
توسعه خود در ابعاد اخالقی و حرفهای

دورههای آموزشی مرتبط
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ادامه جدول  :10برنامههای توسعه مدیران بر اساس الگوی شایستگی

مؤلفهها

عملکرد مورد انتظار

دورههای آموزشی مرتبط

 تشخیص نیازهای پرورشی ،برنامهریزی،آمادهسازی و کمک به مدیران برای بهبود دانش
 مدیریت سرمایه فکریو مهارت
 مدلها و ابزارهای تعالی سازمانی تعهد نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مدیریت کیفیت جامع ()TQMشایستگی
ذینفعان
 مدیریت تغییر و تحول در سازمانسازمانی
 مدیریت و رهبری تحول سازمانی و فرایندهای شاخصهای مدیر حرفهایپویای آن
 رهبری ممتاز ،ویژگی رهبران برجسته دنیا دفاع از حقوق سازمان ،پاسخگویی و اقناعمخاطبان با استفاده از نفوذ در دیگران
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 حساسیت و درک درست از روندها وشایستگی چالشهای بازار کنجکاوی و حساسیت نسبت
تحلیلگر به شناسایی و درک تحوالت ملی و بینالمللی
محیطی و جهتگیریهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی
تأثیرگذار بر سازمان

 هوش تجاری و چابکسازی سازمان تحلیل راهبردهای سازمانهای موفق تأثیر تحوالت جهانی بر اقتصاد -تبیین چشمانداز  ،1404برنامه توسعه

 روشهای تأمین اعتبار در طرحها شناسایی و جذب منابع ارزشآفرین مالی وغیر مالی برخورداری از رویکرد جامع در توسعه  -برنامهریزی منابع سازمانی
شایستگی
 مهندسی ارزشتجهیزات و تخصیص اعتبارات
تخصصی
 تشخیص و تشریح مسائل و مشکالت سازمانی  -مدیریت بالندگی سازمانی مدیریت بهرهوری در سازمان -توسعه مسیرهای ارتقاء شغلی و توانمندی

شایستگیمدیران
توسعه شایستگی
الگوی
شکل :1
مدیران
توسعه
الگوی
شكل :1

نتيجهگيری 176

با توجه به اهمیت جایگاه و نقش مدیران بهعنوان برنامهریزان ،ادارهکنندگان و هدایتگران سازمان ،مزیت رقا

نتیجهگیری
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با توجه به اهمیت جایگاه و نقش مدیران بهعنوان برنامهریزان ،ادارهکنندگان و هدایتگران
سازمان ،مزیت رقابتی نصیب سازمانهایی خواهد شد که با بهکارگیری مؤثر انتخاب ،انتصاب،
پرورش و توسعه مدیران ،فقط بر اساس شایستگی ،نظارت و ارزشیابی مستمر و تشویق به مشارکت
در فعالیتها و تصمیمگیریها ،بهرهوری و تعالی سازمان را تضمین نمایند .در این راستا ،مدل
توسعه شایستگی مدیران ،سبب تقویت فرایند استخدام ،تقویت مدیریت عملکرد ،شناسایی نیازهای
آموزشی و توسعه ،ایجاد ارتباط از طریق ادغام فرایندهای منابع انسانی و ایجاد انتظارات روشن
برای موفقیت فرد و سازمان میگردد .در کشور ما ،برخی از الزامات قانونی ،از جمله سیاستهای
کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ،دستگاههای اجرایی کشور را موظف به استقرار
نظام مبتنی بر شایستگی و توجه به احراز شایستگیها و عملکرد موفق کارکنان خود در مشاغل
پیشین ،در هنگام انتخاب ،انتصاب و ارتقای شغلی آنان مینماید .بهاینمنظور با توجه به اهداف
شركت ملي گاز ايران در چشمانداز بيست ساله؛ از جمله داشتن موقعيت بينالمللي از بعد تجارت
جهاني و منطقهای و جذب منافع مالي ،تجهیز به فناوري اطالعات و ارتباطات روز و بهرهمندی
از منابع انساني توسعهيافته میباشد که بر اساس آخرین رهیافتها و پژوهشهای صورتگرفته،
وجوب مدیرانی شایسته و توانمند جهت هدایت عملکرد بهینه سازمان در راستای اهداف مذکور
محرز میگردد ،تا قادر باشد بهعنوان یکی از شرکتهای مهم و پیشرو در صنعت کشور بهمنظور
ایجاد قابلیتهای ممتاز و منحصر به فرد جهت حفظ مزیت رقابتی ،فعالیت مینماید .پژوهشهای
انجامشده نشان میدهد که یکی از مهمترین فعالیتهای مربوط به شایستگی مدیران و کارکنان،
نیازسنجی علمی و دقیق بوده و همچنین برآوردهسازی برنامههای شایستگی در گرو مشارکت و
همکاری در برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی شایستگیها است .درگیر کردن مدیران بهطور خاص و
سایر ذینفعان بهطور عام در برنامههای شایستگی ،امری ضروری بهنظر میرسد .همچنین ،بافت
سازمان و نوع مؤسسه مورد مطالعه ،تأثیر زیادی بر نوع الگوی جامع شایستگی دارد ،بنابراین باید
رسالت و مأموریت شرکت را مدنظر قرار داده و در زمان اجرای آن ،نظارت و ارزشیابی مستمر
بهمنظور بهبود مستمر کیفیت برنامهها صورت پذیرد و در ادامه پس از مشخص شدن نیازهای
آموزشی ،باید فرصتهای آموزشی مناسب برای پاسخگویی به این نیازها را پیشبینی و اجرا کرد.
اگر برنامهای که برای رشد و پیشرفت برگزار میشود ،به شغل فعلی یا آتی مدیران ارتباط نداشته و
عالوه بر دانش ،توانایی ،مهارت ،نگرش و انگیزه را مدنظر قرار ندهد ،ارزشی در بر نخواهد داشت
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و استفاده نامناسب از منابع آموزشی ،موجب اتالف وقت و در نتیجه ،تحمیل هزینههای مالی
برای سازمان میشود .بر این اساس ،با ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ملی گاز ایران ،بر اساس
الگوی شایستگی متناسب با بافت و موقعیت شرکت ،بهصورت مستمر و اجرای مؤثر و بهینه طرح
توسعه و پرورش مدیران و تقویت شایستگیهای بهدست آمده و همچنین همراستاسازي قابليتها
و توانمنديهاي مديران با تغييرات و پويايي محيط دروني و بيروني شرکت و بهویژه توسعه
مهارتهای رهبری ،سرمایههای فکری و تحلیلگر محیطی ،در جهت ارتقاء توانمندی مدیران
بسیار مؤثر و موجب رشد و بهرهوری هرچه بیشتر و مزیت رقابتی باالتری برای سازمان میگردد.
از اینرو ،اهمیت طراحی الگوی توسعه شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران را میتوان در
نقش راهبردی شرکت در توسعه و رشد اقتصادی موردنیاز در برآوردهسازی سند چشمانداز کشور
و نقش راهبردی مدیران شرکت ملی گاز ایران در موفقیت سازمان دانست .در این راستا ،با توجه
به اینکه در این پژوهش ،ماهیت مشاغل نقشی مؤثر در مدل جذب مدیران نداشته است ،این
موضوع میتواند در پژوهشهای آتی مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط الگوها با ماهیت مشاغل
شناسایی گردد.
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Abstract
In order to develop a competency development model for the staff
managers of the National Iranian Gas Company (NIGC), this research
was performed using exploratory and combined methods. In the
qualitative analysis phase of the study, 12 professionals were selected.
Semi-structured interviews were conducted and in a two-step analysis
the qualitative data were identified. Following that, a focal group
was formed in order to adjust these findings in the framework of a
conceptual model. To gather quantitative data, a questionnaire
was performed on a sample group of 160 managers of NIGC,
selected based on random sampling method. The validity of the
questionnaire was 74% and the Cronbach's alpha coefficient of
89% verified its reliability. Quantitative data analysis indicates that
management competency status in NIGC is significantly above
average. Also, the cause-and-effect analysis indicates that the
suggested seven major factors of management competency are
complete and comprehensive enough to explain and project the
competency levels of NIGC managers. Therefore, it is suggested
that continuous assessment of managers’ performance together with
training and development programs for them will bring about
productivity growth and better competitive advantage for the company.
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