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 چكيده

پژوهش و فناوري صنعت نفتت   براي استعداديابي و جانشين پروري مديران مديريتي  طراحي مدل شايستگيهدف اين تحقيق، 

و ويژگتي هتاي   در اين تحقيق، شايستگي عبارتست از دانش، مهارت هتا و توانتايي هتا    . كه از لحاظ ماهيت كاربردي استاست 

روش تحقيق . فردي كه اكثر محققان آن ها را به عنوان شايستگي برشمرده اند و مورد نظر بيشتر متخصصان منابع انساني است

جامعه آمتاري در نظتر   . است عادالت ساختاري استفاده شده مروش تحليل عاملي تاييدي و تحليلي و از  -به كار رفته، توصيفي

. ابزار جمع آوري داده ها مصاحبه و پرسشتنامه استت    بوده و  عت نفت نپژوهش و فناوري صو مياني  مديران ارشدگرفته شده، 

 .استشايستگي فرعي  88، و و اصلي تگي كليديسشاي  8 خوشه شايستگي 4الگويي در قالب تحقيق  نتيجه

 
 فناوري صنعت نفت، مديران پژوهش و جانشين پروري ،  استعداديابي، مدل شايستگي : واژگان كليدي
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 مقدمه

 و هدايت راهنمايي، در كليدي عنصري ارشد و مياني مديران .كنند مي ايفا سازمانها در حياتي و مهم نقشي همواره مديران

 در امروزه سازمانها موفقيت و سود درآمد، كسب در برجسته مديران تاثير .باشند مي كاركنان و عملياتي مديران موفقيت

 رخ سازمانها محيط در شگرفي تغييرات حاضر عصر در ديگر سوي از .است گرديده آشکار و بارز موفق، سازمانهاي از بسياري

 عصر فرصتهاي و مشکالت به سريع پاسخ است، نموده عظيمي تغييرات دستخوش نيز را سازمانها تغييرات اين .است داده

 از بيش شايسته مديران به سازمانها نياز و است ساخته مطرح سازمانها مسائل حل در حياتي منبعي عنوان به را مدير حاضر،

 است گرديده آشکار پيش

 است چرا كه شده دوچندان سازمانها، انساني منابع كشتي سکاندارن عنوان به انساني منابع متوليان مسئوليت تحوالت اينبا 

و اين از وظايف مديران منابع   باشند آن واجد بايد مديران كه است نياز هايي شايستگي و مهارتها ها، نقش موثر ايفاي رايب

 .انساني است كه با طراحي مدلي مناسب و دقيق بتوانند اين مهارت  و شايستگي را شناسايي و در انتصابات از آنها بهره جويند

 

 بيان مسئله

 مفهوم اما است حاضر عصر به مربوط و جديد اصطالحي شايستگي، اصطالح كه كند مي بيان كوپر از نقل به (2991)فورنهام

 صاحب بين اندكي نظر اتفاق آن شناسايي و شايستگي رويکرد شروع دقيق تاريخ مورد در گرچه .است قديمي مفهومي آن

 واقع در .است بيستم قرن آخر هاي دهه به مربوط آن ظهور كه دارند نظر اتفاق مورد اين در آنها همه اما دارد وجود نظران

 در هاروارد دانشگاه روانشناس كلند، مک ديويد و بودند - شايستگي بر مبتني شناسايي روش پيشگام "بر مک هاي" شركت

 (Copper,2005).  بود آن گذار پايه

 نقطه شد، چاپ آمريکا روانشناسي مجله در هوش جاي به شايستگي آزمون عنوان تحت 2998 سال در كه كلند مک مقاله

 فرايند يک ايجاد به كلند مک كار .بود هوش آزمون نهضت براي جايگزيني عنوان به شايستگي نهضت توسعه براي عطفي

 .شود مي ناميده( (JCAM مشاغل شايستگي ارزشيابي روش كه شد منجر پژوهشي

JCAM  مدل يک ايجاد براي شغل، عناصر ديگر كنار در كه هاست شايستگي تعيين براي تحليلي تجربي، روش يک 

 :كرد خالصه عامل دو در توان مي را كلند مک شايستگي شناسي روش .رود مي كار به شغل براي شايستگي

 به دارند، كمتري موفقيت كه افرادي با برتر عملکرد داراي افراد نظامند مقايسه يا معيار هاي نمونه از استفاده )الف

 ها شاخص و ها ويژگي شناسايي منظور

 ,McClelland 1998 ) )شوند مي منجر مثبتي نتايج به كه كاربردي رفتارهاي و تفکرات شناسايي )ب

Whetzel & Steighner2000) 
 : كند مي تبيين ذيل معادله قالب در را شايستگي مفهوم لوسي مايکل

 ((Losey,1999 مندي عالقه /+ اي حرفه اخالق + تجربه + تخصصي آموزش + هوش =شايستگي

 مدل اين .است مديريتي هاي مهارت و دانش درباره دقيق كردن صحبت براي زباني ارائه شايستگي مدل نقش مهمترين

 مختلف، هاي جايگاه و نقشها در متفاوت شغلي سطوح در مديران، مهارتهاي و دانش درباره كردن تعمق براي را اي شيوه

 در و بهتر فهم جهت اي وسيله عنوان به چيز هر از بيش هاي شايستگي مدل ارائه. (Caldwell,2010)دهد مي ارائه

 در آنچه .باشد مي ...و پاداش و پرداخت عملکرد، ارزيابي آموزش، جذب، در ها شايستگي تر بهينه كارگيري به نتيجه

 نياز مورد هاي شايستگي از مناسب و دقيق فهرستي به رسيدن باشد، مي برخوردار بيشتري اهميت از ها شايستگي زمينه

 شايستگي فرايندي مدل تا دارد ضرورتبا عنايت به مطالب فوق ما .باشد مي خاص سازمان در مختلف سطوح در مديران

 .شود تدوين مديران هاي

 

 نظري پژوهش مدل 

 شايستگيمفهوم 
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 بر شايستگي ترجيح براي عنوان با اي مقاله در2991 دهة اوايل در )هاروارد دانشگاه شناس روان) كللند مک پروفسور

 را ها شايستگي او رو، اين از است؛ شغل در فرد توفيق براي ضعيفي كنندة بيني پيش هوش، آزمون داد، نشان  هوش

 (McClelland,1973 ).كرد توصيه گزينش مالک

 از آنان تعريف .دادند ارائه را ها شايستگي مدل اولين شايسته مدير كتاب در ،  ريچ و بوياتزيس كللند، مک 2981 سال در

 :از بود عبارت شايستگي

 مي كار به وظيفه انجام براي او كه دانش مجموعه و اجتماعي نقش مهارت، خصوصيات، انگيزه، فرد اي ريشه هاي ويژگي

 برد

 و ها ديدگاه اساس بر مختلف تعاريف و ندارد وجود همگاني قبول قابل تعريف شايستگي، مفهوم دربارة كه كنيم اذعان بايد

 شدن روشن براي تعاريف اين از برخي به ذيل در .است گرفته شکل انديشمندان و نظران صاحب مختلف رويکردهاي

 :شود مي اشاره مشترک مفاهيم آوردن دست به و شايستگي مفهوم

 :است اصلي خصوصيت سه شامل شايستگي كللند مک نظر از

 بروز موجب كه است فرد شخصيتي اساسي خصوصيات منظور، .است فردي زيربنايي هاي ويژگي دربردارندة )الف

 :است دسته پنج شامل كه شود مي گوناگون وظايف اجراي و ها موقعيت در رفتارهايي

 شود مي عمل يک انجام موجب كه است فکري و خواسته :انگيزه

 بينايي مانند :فيزيکي هاي ويژگي

  خود از فرد ذهني تصويرهاي و ها نگرش

 مشخص كاري حيطة يک در فرد اطالعات :دانش

 فيزيکي و ذهني وظايف انجام توانايي :مهارت

 عملکرد يا رفتار بيني پيش يا بروز موجب شايستگي كه معنا اين به معلولي؛ و علت رابطة خصوصيت )ب

 .شود مي مشخص

 برتر عملکرد به رسيدن و افراد شايستگي ارزيابي و سنجش جهت شايستگي؛ هر براي معيار خصوصيت )ج

 (2998مک كللند، .شود تعريف واقعي دنياي در شايستگي هر براي گيري اندازه قابل و مشخص معيارهاي بايستي

  :كند مي تبيين ذيل معادله قالب در را شايستگي مفهوم لوسي مايکل

 مندي عالقه -/+ اي حرفه اخالق + تجربه + تخصصي آموزش + هوش = شايستگي

 در انسان هر ذهني ظرفيت دهنده نشان و آيد مي حساب به معادله اين اكتسابي غير و ارثي عامل هوش لوسي، نظر به

 .است مسائل حل جهت الزم اطالعات به خام هاي داه تبديل در توانمندي و اطالعات تحليل و تجزيه يادگيري،

 مانند مستمر آموزش بلکه دانشگاهي آموزش فقط نه البته .دارد نقش شايستگي در كه است ديگري عامل تخصصي آموزش

 زندگي بزرگترينمعلم تواند مي كه است تجربه بعدي عامل .آموزشي هاي دوره در شركت و تخصصي هاي انجمن با ارتباط

 .كنند استفاده نيز ديگران تجربيات از تا كنند سعي خود تجربيات از استفاده بر عالوه بايد مديران .باشد

 به افراد مندي عالقه ميزان عامل آخرين .باشد مي مديران شايستگي در ديگري عامل اي حرفه اخالق اصول به توجه

 (Caldwell,2010 ).است كم بسيار اي حرفه موفقيت احتمال عالقه، بدون كه است حرفه

 مي ها آن از تركيبي يا و دانش ها، ارزش ها، مهارت رفتارها، فردي، هاي ويژگي كنندة توصيف را ها شايستگي جوكينن

 (Cardy & Selvarajan,2006) .داند

 اي بگونه نقش يک انجام براي نياز مورد ها نگرش و ها، دانش مهارت از تركيبي بهعنوان را شايستگي همکاران و فيلپوت

 به عموماً شايستگي: است شده افزوده تعريف به دو اين به جاي انگيزه مولفه ديگر تعريفي در .كند مي تعريف اثربخش

 و فني رفتاري، نيازهاي پيش كه باشد مي ها و انگيزه ها مهارت دانش، انواع مرتبط، هاي فعاليت يا رفتارها مجموعه عنوان

 (Haunstein,2000  )باشد مي مشخص شغل يا يک نقش در آميز موفقيت عملکرد براي انگيزشي
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 و مديريت استعداد جانشين پروري

در دنياي امروز، مشاغل به ويژه مشاغل و مناصب مديريتي ، پويا و سيال شده و سازمان ها نيز از نظر ساختار سازماني كوتاه تر 

. همچنين نمودارهاي سازماني به دفعات تغيير مي كند و مديران جابجايي هاي افقي و جانبي دارندو تخت تر شده اند، 

 (.  2892ودادي،زارعي فر)

، نگاه خود را معطوف به درون سازمان ساخته و استراتژي هاي جانشين پروري را اتخاذ براي حل بحران استعداد  سازمان ها

به صورت تاريخي ، موفق ترين سازمان ها در اجرا، . كرده اند كه روي توسعه و پرورش استعدادهاي موجودشان تمركز دارند

با سرمايه گذاري در وقت و هزينه براي توسعه . ركنانشان انجام داده اندآنهايي هستند كه سرمايه گذاري بلندمدت بر روي كا

استعدادهاي داخلي اين سازمان ها قادر خواهند بود هنگامي كه استعدادهاي اصلي بازنشست مي شوند يا به هر دليل ديگري از 

 . سازمان خارج مي شوند بدون هيچ مشکلي از اين مرحله گذر كنند

 .نام دارد "مديريت استعداد  "وي جهان، مديريت جانشين پروري از طريق فرايندي انجام مي پذيرد كه در سازمان هاي پيشر

مديريت استعداد به عنوان سيستمي براي شناسايي ، استخدام، پرورش، ارتقا،و نگهداري افراد مستعد با هدف بهينه كردن توان 

بنابراين استعداد انساني در ارتباط با اهداف و برنامه هاي . سازمان به منظور تحقق نتايج كسب و كارتعريف شده است

 :و فرايند آن عبارت است از . استراتژيک موضوعيت مي يابد

 ترجمه برنامه استراتژيک سازمان به فهرستي از نيازهاي در حوزه قابليت ها و مهارت هاي انساني  -

 كمبود هاتبيين و تعيين وضع موجود سازمان از نظر قابليت ها و يافتن  -

 مميزي مستمر قابليت ها و فاصله آنها با وضع مطلوب  از طريق فعاليت هاي آموزشي و غيره -

با توجه به تعريف مديريت استعداد و در نظر گرفتن چرخه حيات كاركنان به عنوان مدلي براي يکپارچه سازي ، مهمترين 

ط به مديريت استعداد در تمامي فرايندهاي چرخه قابل فرايندهاي توسعه منابع انساني، مي توان دريافت كه مباحث مرتب

 .استقرار و تسري است

 

   شايستگي مدل 

مثال برقرارري يک . چند خوشه تشکيل شده است است كه از  شرح تفصيلي از رفتارهاي مرتبط با يک حرفه شايستگي  مدل

و ،توانايي فروش عقايد افکار توانايي ارتباطات موثر،مثال  .ارتباط موثر يک خوشه است كه تبديل به چند تا شايستگي مي گردد

 (Cardy & Selvarajan,2006) .اين شايستگي تبديل به شواهد رفتاري مي شود

 .رود مي كار به كار، از نوعي خاص براي كه هاست شايستگي از فهرستي شايستگي مدل گويديک  مي نيز( 1118) فرم كامپر

فعاليت  رفتارهاي مورد نياز جهت انجام دادن  قابل اندازه گيري توانايي ها  و مدل شايستگي عبارت است از يک  مدل در واقع 

ي براي يکپارچه سازي عملکرد مدل در سازمان ارائه شايستگي  مدل هدف از تدوين . هاي كاري به صورت موفقيت آميز

 . عملکرد موثر و موفقيت سازماني گرددسامانه منابع انساني مي باشد به گونه اي كه منجر به 

زارعي متين )  . تگي ارائه زباني براي صحبت كردن دقيق درباره دانش و مهارت هاي مديريتي است سمهمترين نقش مدل  شاي

اين مدل . معموال براي فهم بهتر مدل هاي شايستگي آن را در قالب يک شکل شماتيک ترسيم مي كنند ( 2891و همکاران، 

 گي شکل انتزاعي است كه رابطه بين شايستگي هاي مد نظر را به صورت شماتيک و مفهومي نمايش مي دهدشايست

 .مدل شايستگي اشاره دارد به تعرف و چيدمان خوشه ها ، شايستگي ها و شواهد رفتاري به صورت منظم و منسجم
McClelland 1998)) 

 

 كاربرد مدل هاي شايستگي

نشان  2انجام شد، انگيزه اي را براي ارائه شايستگي ها مشخص مي كند كه در جدول  2994تحقيقاتي كه در بريتانيا در سال 

 .داده شده است
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 علل معرفي شايستگي ها – 1جدول 

 ((Butler & Fleming,2002:منبع

 درصد دليل
 18 بهبود عملکرد

 12 آموزش و بالندگي

 29 تغيير فرهنگ

 28 كارمنديابي بهتر

 8 استانداردها

 

 پيشينيه تحقيق

منجربه ارائه مدل ها و چارچوب  مختلف، مشاغل هاي بندي شايستگي اولويت و تدوين شناسايي، زمينة متعدددي مطالعات

شناسايي شغلي هاي مختلفي توسط انديشمندان و متخصصان منابع انساني ، مشاوران منابع انساني و روان شناسان شغلي براي 

 خود تجربي و علمي پيشينه توجه با نظران صاحب از يک هر. تعدادي از اين مدل ها بيان شده اند  1شده است كه در جدول

با اين وجود . باشد  مي مسئله اين از منبعث ها مدل تنوع حدي تا و .اند مدل پرداخته ارائه و ها شايستگي بندي دسته به

 .چارچوب منسجم و جامعي را از شايستگي ها شغلي ارائه دهنداغلب آنها نتوانسته اند 

 
 از تحقيقات گذشته پيرامون مدل شايستگي نمونه اي -2جدول   

 شايستگي ها ويژگي طراحي مدل 

استداللي، شغلي، اثربخشي شخصتي، ارتباطتات،    مراتبي سلسله حالت (2002)مدل فريدنبرگ 

 بين فردي، گروهي ، سازماني

 ديگران نفوذ، هدايت و ارتباطات مديريت و شغل كاركنان،: سه دسته شايستگي (2002 )منسفلد و كريپ مدل

 حل مسأله و دستيابي به نتايج، پيشگيري

 اعتماد استرس، قابليت نفس، مديريت به اعتماد

 فردي

شناستايي   )هيجتاني   هوش اساس دسته بندي بر (2001)گلدمن  و مدل كري

 (و ساماندهي

 شخصي هاي شايستگي

 اجتماعي هاي شايستگي

 استتراتژيک،  و كتار  و كستب  شايستتگي هتاي   مثلث يک درون (2002)همكاران و اونز كارت مدل

 و انستاني  منتابع  هتاي  مهتارت  فتردي،  قابليت

 تغيير و فرهنگ فرايندهاي هاي مهارت

 

ور ظاز عمده ترين مدل هاي شايستگي به من يتحليل( SHL)يک شركت بزرگ مشاوره روان شناسي شغلي  1112در سال 

اين شايستگي ها كه به هشت . روايي و اعتبار آن نيز به اثبات رسيد 1111تدوين مدلي جامع و عمومي انجام داد كه در سال 

ع و هدايت و تصميم گيري، حمايت و همکاري، تعامل و بيان؛ تحليل و تفسير؛ ابدا: شايستگي بزرگ معروف شدند عبارتند از 

 (Burteram.2005) مفهوم سازيغ سازماندهي و اجرا، تحول و تطبيق، كارآفريني و پياده سازي

 گرفته صورت مدل شايستگي طراحي خصوص در پژوهش و مطالعه دسته دو اخير، هاي سال در خصوص به ما، كشور در 

 براساس .اند شده نوشته هاي شايستگي مدل پيرامون كه است دانشگاهي هاي نامه پايان مطالعات، اين از دسته يک است؛

 يک ورزشي، مديران ها شايستگي الگوي منظور تعيين به دكتري، سطح در دانشگاهي نامه پايان 8 تاكنون محقق، هاي بررسي

 اسالمي هاي قابليت الگو تعيين موضوع با هم نامه پايان و يک نيرو وزارت مديران ها شايستگي تعيين موضوع با نامه پايان

 نامه پايان 9 كشور، علمي مدارک و اطالعات سازمان گزارش براساس است؛ همچنين شده انجام دولتي بخش در مديران ايراني

 ( 2881،ابوالعاليي) .است شده انجام موضوع اين در كارشناسي ارشد مقطع در دانشگاهي
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 كارگيري به درک اهميت با ها، سازمان و ها شركت از برخي مسئوالن كه گردد مي باز هايي پژوهش به مطالعات، دوم دسته

 هاي قابليت و ها شايستگي الگوي بومي و مدل تهيه وبه اند داده انجام انساني، منابع تعالي و مديريت توسعه در مفهوم اين

 تأمين سازمان مديريتي هاي شايستگي به مدل توان مي ها، پژوهش از گروه اين ترين مهم از اند؛ پرداخته خود مديران

 سازمان هاي شايستگي مدل و مپنا شركت مديران شايستگي هاي مدل نيرو، وزارت در مديران هاي قابليت مدل اجتماعي،

 .كرد اشاره ايران صنايع نوسازي و گسترش

 
 مدل شايستگي هاي مديران سازمان تامين اجتماعي -شكل 

 (سلطاني، سايت آريانا)

 

 )1231ابوالعاليي )  مديران سازمان تامين اجتماعينمونه اي از شايستگي ها  -2جدول 

 
 

 بيان داخلي مطالعات مورد در كه طور همان .است شده انجام ها شايستگي مدل خصوص در متعددي خارجي هاي پژوهش

 سطح در گرفته صورت مطالعات مهمترين جمله از .شود مي تقسيم سازماني و دانشگاهي گروه دو به نيز خارجي مطالعات شد،

 صورت گوناگوني هاي پژوهش نيز برتر هاي سازمان سطح در كرد؛ اشاره كللند مک مطالعه به توان مي دانشگاهي، و علمي

 و انگلستان چارتر MCI مدل به توان مي باره، اين در گرفته صورت سازماني هاي پژوهش ترين مهم جمله از است، گرفته

 .كرد اشاره استراليا هاي وزارتخانه براي Work Force مدل

حوزه  4با كنکاش در ابعاد معرفي شده در هر يک از مدل ها و توجه به تعاريف ايعاد معرفي شده توسط محققان، مي توان 

ي شناسايي شده اين حوزه ها. معرفي شدند( خوشه ها)شايستگي را ارئه نمود كه ابعاد شايستگي تحت آن حوزه ها ( خوشه)

 عبارتند از 
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 حوزه فني 

 حوزه محيطي 

 حوزه مديريتي 

 حوزه فردي 
 

 روش تحقيق

جامعته آمتاري تحقيتق    . عات، توصيفي محسوب مي شتود پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي و از نظر روش جمع آوري اطال

. نفتر متي باشتد    41و نمونه گيري به روش طبقه اي  و بته تعتداد   . مديران ارشد و مياني مراكز پژوهشي صنعت نفت مي باشند

جمع آوري اطالعات از مصاحبه، مراجعه به استناد و متدارک استتفاده شتده ا ستت و ابتزار اصتلي جمتع آوري اطالعتات           جهت

براي بررسي روايي پرسشنامه از نظر خبرگان و صاحبنظران استتفاده شتد و جهتت بررستي پايتايي از ضتريب       . پرسشنامه است

براي تجزيته و تحليتل   . بدست آمد كه پايايي الزم را دارد 1791ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ميزان اين 

 :فرايند عملياتي پژوهش به شرح ذيل ميباشد. اطالعات از آزمون تحليل عاملي تاييدي و معادالت ساختاري استفاده گرديد

 تهيه ليست شاخص ها از طريق مطالعه ادبيات و مراجعه به اسناد و مدارک سازمان -

  از طريق مصاحبه با مديران و خبرگان(خوشه هاي شايستگي )خص هاي مهم تهيه ليست شا -

 (تکنيک دلفيتحليل عاملي اكتشافي و ) طراحي مدل مفهومي اوليه  -

 ارزيابي مدل مفهومي اوليه با آزمون تحليل عاملي تاييدي -

 

 يافته هاي پژوهش

شايستتگي شناستايي و      81بيش از  و مدارک تعداد در گام اول با مطالعه ادبيات و اسناد: استخراج ليست شاخص ها -الف

 .شايستگي مهم به شرح جتدول ذيتل استتخراج گرديتد      88ليست گرديد و در گام بعد با انجام مصاحبه با مديران و خبرگان، 

(Dreyfus & Associates,2007) 
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 نمونه اي از شايستگي ها  -2جدول 
 شايستگي رديف شايستگي رديف

 تفکر سيستمي 11 هماهنگيارتباط و  2

 تخصيص منابع 12 درک جهتگيري ها  و استراتژي سازمان 1

 شناخت خوب محيط بيروني سازمان 11 درک اطالعات مشتري 8

 مستند سازي و مکتوب كردن سخنان 18 رهبري عمليات تيمي 4

 مستندسازي و مديريت مستندات IT 14درک روند توسعه  5

 خالصه كردن اطالعات  و داده ها 15 سازمان R&Dادغام و يکپارچه سازي دانش  1

برنامه ريتزي فعاليتت هتاي مترتبط بتا متديريت        9
R&D 

 ايجاد شاخص 11

 چشم انداز سازي از آينده 19 طراحي و ايجاد بانک اطالعاتي 8

آموختن به كاركنان با انگيزه و بکتارگيري دانتش    9

 سازماني

 هاي كسب و كاررصت فكشف  18

 حفظ و بروزرساني اطالعات 19 بکارگيري روش ها آماري 21

 تجزيه و تحليل اطالعات 81 شبکه سازي 22

 همسويي و يکپارچگي فناوري هاي داخلي با صنعت 82 (بين المللي ساختن) جهاني سازي  21

 ويرايش و نوشتن گزارش R&D 81ي سازماني براي هاتجزيه و تحليل تقاضا 28

 توسعه نرم افزار اطالعاتي 88 فروش ايده و محصول به ديگران 24

 موفقيت گرا 84 ارائه شفاهي 25

 تفکر مفهومي 85 مثبت انديش بودن 21

 اعتماد به نفس 81 كمک به ديگران در ايجاد فرصت و توسعه آن 29

 هدفگذاري 89 درک داليل تعارض و اختالف 28

  88 حل مشکالت داخلي 29

 طراحي مدل اوليه( ب 

 :است بدست آمد اصليخوشه  4مدل اوليه مطابق جدول شامل  با استفاده از تکنيک دلفي

  -5جدول 
 شايستگي هاي فرعي خوشه شايستگي

 ITدرک روند توسعه  فني
 مستند سازي و مکتوب كردن سخنان

 مستندسازي و مديريت مستندات

 خالصه كردن اطالعات  و داده ها

 بروزرساني اطالعاتحفظ و 

 تجزيه و تحليل اطالعات

 ويرايش و نوشتن گزارش

 ارائه شفاهي

 سازمان R&Dادغام و يکپارچه سازي دانش 
 طراحي و ايجاد بانک اطالعاتي

 بکارگيري روش ها آماري
 شاخص گذاري

 همسويي و يکپارچگي فناوري هاي داخلي با صنعت

 توسعه نرم افزار اطالعاتي
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 (بين المللي ساختن) جهاني سازي  محيطي
 R&Dبرنامه ريزي فعاليت هاي مرتبط با مديريت 

 شناخت خوب محيط بيروني سازمان
 رصت هاي كسب و كارفكشف 

 درک اطالعات مشتري
 R&Dي سازماني براي هاتجزيه و تحليل تقاضا

 فروش ايده و محصول به ديگران

 حل مشکالت داخلي مديريتي
 هدفگذاري

 تفکر سيستمي

 تخصيص منابع

 درک جهتگيري ها  و استراتژي سازمان
 ارتباط و هماهنگي

 چشم انداز سازي از آينده

 مثبت انديش بودن فردي
 تفکر مفهومي

 اعتماد به نفس

 موفقيت گرا
 درک داليل تعارض و اختالف

 كمک به ديگران در ايجاد فرصت و توسعه آن
 ارتباط و هماهنگي

 رهبري عمليات تيمي
 آموختن به كاركنان با انگيزه و بکارگيري دانش سازماني

 شبکه سازي

 ارزيابي مدل( ج

 در ده تا 1 بين همواره آن مقدار كه شد (KMO) آزمون استفاده از عاملي تحليل براي ها داده بودن مناسب بررسي منظور به

 مى لذا است، بيشتر 179از ها شايستگى تمام براىKMO)معنادارى عدد دهدكه مى نشان 1 شماره جدول نتايج .است نوسان

 .است مناسب عاملى تحليل براى ها گفت داده توان

 با برابر جامعه در گيرد مي قرار پايه تحليل كه هايي همبستگي ماتريس اينکه بر مبني ها داده بودن مناسب از اطمينان براي

 عدد زيرا است؛ گيرى نمونه كفايت از اطمينان دهنده نشان  1شماره نتايج جدول .شد استفاده بارتلت آزمون از نيست صفر

 .باشد 1715بايد كوچکتر از  بارتلت معنادارى آزمون
 KMO يررسي مناسب بودن داده ها  آزموننتايج  -1جدول 

 بارتلت نتايج KMOنتايج  عالمت اختصاري (متغير مكنون) نام شايستكي  رديف

 TEC 171949 17111 فني شايستگي 2

 INV 171129 17111 محيطي شايستگي  1

 MGT 171159 17111 مديريتي شايستگي 8

 MGT 171989 17111 فردي شايستگي 4

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

01 

 

 فردى، چهارگانه مقوالت هاى برخى شايستگى كه شد مشخص اكتشافى عاملى تحليل اساس بر و الگو آزمون مرحله در

 نظر در با است و صادق آمارى منطق بنابر اين البته كه دارد نيز فرعى مقوالت را در بندى دسته توان محيطي و فني ،مديريتي

 .شود مى عرضه نهايى الگوي و نامگذارى مقوالت فرعى اين براى خبرگان با مشورت با و مديريتى و مفهومى منطق گرفتن

 :شود مى نمايان شماره جدول قالب در نيز الگو اين اجزاي

 شايستگي هاي اصلي و فرعي  -7جدول 

 شايستگي هاي فرعي شايستگي هاي  اصلي خوشه شايستگي

 ارائه شفاهي (مديريت اطالعات) دانش عمومي فني
 ITدرک روند توسعه 

 مستند سازي و مکتوب كردن سخنان
 مستندسازي و مديريت مستندات

 خالصه كردن اطالعات  و داده ها

 حفظ و بروزرساني اطالعات

 تجزيه و تحليل اطالعات

 ويرايش و نوشتن گزارش

 سازمان R&Dادغام و يکپارچه سازي دانش  (ITبکارگيري )  دانش تخصصي
 طراحي و ايجاد بانک اطالعاتي

 بکارگيري روش ها آماري
 ايجاد شاخص

 همسويي و يکپارچگي فناوري هاي داخلي با صنعت

 توسعه نرم افزار اطالعاتي

 (بين المللي ساختن) جهاني سازي  آگاهي از محيط محيطي
 شناخت خوب محيط بيروني سازمان

 رصت هاي كسب و كارفكشف 
 درک اطالعات مشتري وشناخت مشتري بازاريابي

 R&Dي سازماني براي هاتجزيه و تحليل تقاضا
 فروش ايده و محصول به ديگران

 حل مشکالت داخلي مديريت منابع انساني مديريتي
 تخصيص منابع

 چشم انداز سازي از آينده برنامه ريزي
 تفکر سيستمي

 هدفگذاري  

 R&Dبرنامه ريزي فعاليت هاي مرتبط با مديريت 

 درک جهتگيري ها  و استراتژي سازمان

 مثبت انديش بودن درون فردي فردي
 تفکر مفهومي

 اعتماد به نفس

 موفقيت گرا
 ارتباط و هماهنگي ميان فردي

 درک داليل تعارض و اختالف
 كمک به ديگران در ايجاد فرصت و توسعه آن

 رهبري عمليات تيمي
 آموختن به كاركنان با انگيزه و بکارگيري دانش سازماني

 شبکه سازي
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  الگوي مفهومي شايستگي ها -2شكل 

 

 تحقيق هاى متغير تأييدى عاملى تحليل( د

نتايج تحليل در جدول  مشاهده . از آمون تحليل عاملي تاييدي استفاده گرديد اوليهگام چهارم براي ارزيابي مدل مفهومي  در

 دست به عاملى بار مکنون، متغير يک به عنوان آنها گرفتن نظر در و متغيرها كاهش منظور به كه است ذكر به الزم .مي شود

 .بيشتر باشد 178 از بايد آمده

 تأييدى عاملى تحليلنتايج  -3جدول 

نسبت كاي اسكور  درجه آزادي كاي اسكور مكنونمتغير 

 به درجه آزاد

P-Value RMSEA 

 17199 17111 1791 891 2114721 شايستگي فني
 17151 17111 2741 9 28724 شايستگي محيطي 

 17112 17111 1712 991 1181714 شايستگي مديريتي
 17141 17111 1759 19 19794 شايستگي فردي

نتايج حاكي از مناسب بودن شاخص ها است ؛ چرا كه با توجه به خروجي نرم افزار، حاصل تقسيک كاي اسکور بر درجه آزادي 

 (است 1718حد مجاز ) در محدوده قابل قبول است RMSEAو مقدار  8كمتراز 

شايستگي هاي 

  R&Dمديران 
    

  

  

  

  
  

    

شايستگي هاي 

 فني 
    

  

شايستگي هاي 

 محيطي

 

شايستگي هاي 

 مديريتي

 

شايستگي هاي 

 فردي 
  

 دانش فني
  

 دانش تخصصي 
  

بازاريابي و 

 شناخت مشتري
  

 آگاهي از محيط
  

مديريت منابع 

 انساني
  

 برنامه ريزي
  

 درون فردي
  

 ميان فردي
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 نتيجه

 هاي سرمايه متوازن و جانبه همه توسعه كه بود خواهد نکته اين مؤيد است، افزايي دانش محور كه انساني، نيروي به توجه

 عملکرد تعالي باعث انساني نيروي محوري هاي شايستگي بر تمركز و است آفريني ارزش كانون امروزين، سازمانهاي در انساني

در پژوهش كنوني با مدد گرفتن از ادبيات جامعي كه پيرامون معيارهاي شايستگي مديران صورت گرفته است و بر   .شد خواهد

اساس مستندات سازماني و نظر خبرگان و مديران موفق به طراحي مدل شايستکي مديران حوزه پژوهش و فناوري صنعت نفت 

ايطو اقتضائات محيطي داخلي و خارجي حوزه پژوهش و فناوري مدل طراحي شده بر اساس ويژگي ها، شر. پرداخته شده است

برخورداري از شايستگي هاي .  صنعت نفت بوده و براي استعداديابي ، انتخاب و جانشين پروري مديران اين حوزه كاربرد دارد

يت دانش، درک فني، مديريتي ، محيطي و فردي خوشه بندي اصلي شايستگي هاي اين پژوهش بوده كه در خوشه فني، مدير

، تسلط به علوم نوين و تجزيه و تحليل داده هاي فني از مهمترين شايستگي ها شناخته شده اند و در خوشه ITروند توسعه 

از مهمترين شايستگي . محيطي ، شناخت فرصت ها ، فروش ايده و شناخت تقاضاي مشتري شايستگي هاي فرعي مي باشند 

اعتماد به نفس و ي ، ارتباطات و چشم انداز سازي مي توان اشاره كرد و درخوشه فردي ها خوشه مديريتي به رهبري كار تيم

بديهي است مدل طراحي شده در . كمک به توسعه ديگران برجسته ترين شايستگي هاي مديران پژوهش و فناوري مي باشند

 .دوره هاي زماني مختلف با توجه به تغييرات محيطي نياز به اصالح دارد

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

03 

 

 :منابع

ابوالعاليي، بهزاد، غفاري، عباس، مديران آينده مباني نظري و تجارب علمي برنامه هاي استعداد يابي و جانشين پرري  -

 2881انتشارات مديريت صنعتي، چاپ سوم، تهران، 7 مديران

 2892، "طراحي مدل شايستگي مديران در سازمان هاي فرهنگي كشور "زارعي متين ، حسن و همکاران،  -

مطالعه ) طراحي مدل شايستگي براي استعداديابي و جانشين پروري مديران "حمد و  زارع فرد، مطهره، ودادي، ا -

 2891، اولين كنفرانس شركت هاي هولدينگ،"شركت مادر تخصصي عمران و شهرها جديد: مورد

 0390، " اجتماعي تامين سازمان هاي شايستگي مدل تدوين "سلطاني، مسعود،  -

 

 

- Butler, M, dnd Fleming,S,(2002), The Effective Use of Competencies In the Irish 

Service,First published by the Institute of Public Adminstration, Ireland 

- Caldwell," Are HR Business Partner Competency Models Effective?",  Applied 

H.R.M. Research, 2010, Volume 12, Number 1, pages 40-58 

- Cardy & Selvarajan," Competencies: Alternative frameworks for competitive 

advantage", Business Horizons (2006) 49, 235—245 

- Cooper, JH (2005)." A training Programme Based on the Principles of Social 

Constructivism and Focused on Developing People for the Future World of Work an 

Evaluation submitted in partial fulfilment of the requirement for the degree Magisters 

Commeric in the Faculty of Economic and Buseiness Sciences at the University of 

Pretoria. 

- Dreyfus & Associates," Identifying competencies that predict effectiveness of R&D 

Managers", Journal of Management Development Vol. 27 No. 1, 2008 

- Haunstein,p(2000).Competency Modeling Approaches and strategies. http://www. 

- csae.com/client/csae.pdf 

-  Pang-Lo,  Chih-Hung Tsai, " A Study On R&D Competence For R&D Management 

Personnel In Taiwan’s High-Tech Industry", International Journal of the Computer, 

the Internet and Management Vol. 16. No.1 (January-April, 2008) pp 1-17 

- McClelland, "IDENTIFYING COMPETENCIES WITH BEHAVIORAL-EVENT 

INTERVIEWS", American Psychological Society, VOL. 9, NO. 5, SEPTEMBER 

1998 

- McClelland, " Testing for Competence Rather Than for "Intelligence", AMERICAN 

PSYCHOLOGIST,January, 1973 

- Whetzel, D & Steighner, L & Patsfall, M (2000). Modeling leadership competencies at 

the US postal services. http://www.esc.edu 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

