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 مدیران ارشد  راهبردی های شایستگیطراحی و تبیین مدل 
 

 ****نسب، مریم بهرامی***چه، منیژه قره**، سید محمود حسینی*بهروز دری1
 

 چکیده
 ران ارشد در صنعت پتروشیمی است،مدی راهبردی های شایستگیهدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل      

به تحقـ    و منجربه آنان کمک نموده  راهبردیانجام دادن فرآیند مدیریت  بهتر  چهکه در هر  های شایستگی
ـ پژوهش پس از بررسـی ادب  در این .شوند میو عملکرد بهتر سازمان  راهبردیاهداف  ات نظـری و تحقیقـات   ی

در برتر  های شرکت  با مدیران ارشد یعم های مصاحبهو در ادامه  استخراج ها شایستگی اولیهپیشین، چارچوب 
 هـای  شایسـتگی استفاده گردید.  ها مصاحبهاز تحلیل مضمون برای تحلیل بودند، صورت پذیرفت و صنعت  این

 منظـور   بـه گردیدنـد و   بنـدی  دسـته  یفرد های ویژگی نگرش ، مهارت، تجربه،بعد دانشدر پنج  شده شناسایی
 smartPLS افـزار  نرمتوزیع شد. در ادامه از  یمیخبرگان دانشگاه و صنعت پتروشحاصل  های یافته اعتباریابی

اصلی و فرعی در هر بعد استفاده گردید.  های مؤلفه بندی اولویتاز آزمون فریدمن جهت  و مدل جهت سنجش
 ،مهـارت  بعـد دانـش،   4کـه در   اسـت اصلی  مؤلفه 91فرعی و  مؤلفه 44 شناسایی نتایج حاصل از این تحقی 

 .اند گردیده بندی اولویتو  شده بندی طبقهفردی  های ویژگیو  تجربه ،نگرش
 

تحلیل  ؛صنعت پتروشیمی ؛ارشد مدیران ؛راهبردیت یریند مدیفرآ ؛یستگی: شاهاواژهدیکل

 .مضمون
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 مقدمه. 1

ز یرار داده است تجهر قیها را تحت تأث ر و تحوالت در ابعاد مختلف سازمانییحاضر که تغ در عصر     
 یکرد راهبردیها در ابعاد و سطوح مختلف با رو تیها و قابل ، مهارتها فنّاوریشدن به امکانات، 

ران یمد یها یستگیتر قدم بردارند. شا مستحکم تاتالطمها را توانمند سازد تا در این  تواند سازمان یم
خواهد  به همراهرا  یریناپذ ج جبرانیاست که غفلت از آن نتا یار مهم و ضروریاز موارد بس یکی

ز ین سناریوهان یبا بهتر یگونه است که حت وکارها آن کسب یط خارجیع محیرات سرییتغ .داشت
 .[94] شوند یده میها به چالش کش سازمان
ت یعنوان اساس توسعه مز تواند به یم یداخل یها تیمنابع و قابل ین، توجه و تمرکز بر رویبنابرا     
ا یها  سازمان یشرفت و تعالیو عناصر مؤثر در پ یاز منابع داخل یکی گرفته شود. در نظر یرقابت

و اقدام  یریگ میسازمان هستند، چراکه هرگونه تصم ییران ارشد اجرایمد برعکس افول و انحالل آن
ط یمح یاثرات متفاوت بر سازمان و حت یدارا یو هم قلمرو مکان یتوسط آنان هم به لحاظ زمان

 از. هاست سازمان یتمام یبرا بینی پیش  غیرقابلرمطمئن و یط غیامون آن خواهد داشت. محریپ
 .[1] و اقدام نمایند بگیرند یادفکر کنند،  راهبردی صورت بهد یها با ران و رهبران سازمانی، مدرو این

ائل زیادی و مس ها چالشبا  چراکهاز قبل است،  تر مهمبرای مدیران  راهبردی ریزی برنامهامروزه 
 ای گونه به هستیم ها سازمانو  ها شرکتدر  آن ازما شاهد روند رو به رشد استفاده  [ و2رو هستند ] هروب
اما کمتر به  ،اند قائلبسیار  اهمیت و نقش آن در عملکردشان راهبردبرای  ها سازمان حاضردر حال  که

اهمیت نقش آنان در سازمان و  باشند می، افرادی که مسئول هدایت سازمان مدیران راهبردی
عملکرد  یدیدر کسب اهداف کل یجاد ناکامیاز علل مهم ا یکی نظران صاحب نظر از. اند پرداخته
ت یریمد فرآیند درسته یران شایها، عدم حضور مد سازمان راهبردی یزیر در برنامه شده تعریف

شان آیینه تمام نمای مدیران و اقدامات راهبردها، ها سازمان گوید می 9194همبریک  است. راهبردی
اگر  و کنند میعمل  هایشان ارزش، تجارب و تعصبات بر مبنای تمایالت، و آنان باشند می ها آن ارشد
، باید افرادی را که در باالی نماید میبفهمیم چرا سازمانی به طری  خاصی عمل  خواهیم می

 .[92] آن هستند را بشناسیم مراتب سلسله
 یبرا یستگیت شایریبر مد یکرد مبتنیتوجه به موارد فوق و با الهام گرفتن از رو ن، بایبنابرا     

د چه یشرکت دارند با راهبردیت یریند مدیکه در فرآ یرانید که مدیآ یش میپ سؤالن یمشاغل، ا
چه  یها دارا یستگیسازمان محق  شود؟ این شا یدیداشته باشند تا اهداف کل ییها یستگیشا

 ها به چه صورت است؟ آن یبند تیاست؟ اولو یو فرع یاصل یها مؤلفه
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نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر در حال حاضر      
کسی پوشیده نیست و نیاز روزافزون جوامع بشری به محصوالت تولیدی آن، توجه کشورها را به 

با توجه به روشیمی معطوف داشته است. تولیدی و جلب سرمایه به سمت پت های کارخانهایجاد 
توسعه  منظور بهبه فروش نفت خام  ها وابستگیاهش کشورمان ایران در خصوص کالن ک های سیاست
ع و یرات سرییمحور بودن آن، مواجهه با تغ -فنّاوریت به یو با عنا یمیشتر صنعت پتروشیهرچه ب

 های شرکته کاست  یار باالی آن ضرورد در منطقه و دنیا و خاصیت ارزش افزایی بسییرقابت شد
صحیح و مناسب  راهبردی ریزی برنامهشتر یب کیو چاب درایت ،یبا هوشمند یمیفعال در صنعت پتروش

نیروهای متخصص و  حضوررو  این از بردارند. هدفمندترو  تر محکمش رو را یپ های گامنموده و 
در شکوفایی  تواند می بلندمدتدید  های اف با  المللی بینملی و  های عرصهمدیران شایسته و الی  در 

وجود جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی و برگزاری  همچنین این صنعت نقش بسیار اساسی ایفا نماید.
و نقش آن در این صنعت  راهبرداهمیت  مؤکدخود  تاکنون 9391آن از سال  آمیز موفقیتدوره  4

با این رویکرد  که آنجایی ازن حوزه حائز اهمیت بوده و از مدیران شایسته در ای مندی بهره. لذا است
در  نیاز مورد های شایستگیاقدامی صورت نگرفته است، لذا شناسایی  ها شایستگینسبت به شناسایی 

دارند مسئله  راهبردیمیان مدیران ارشد صنعت پتروشیمی که بیشترین نقش را در فرآیند مدیریت 
به آنان  راهبردیانجام دادن فرآیند مدیریت  بهتر  چهکه در هر ایه شایستگی اصلی این تحقی  بوده،

. در این تحقی  از این شوند میو عملکرد بهتر سازمان  راهبردیبه تحق  اهداف  و منجرکمک نموده 
 .شود می مبردهنا راهبردی های شایستگی عنوان به ها شایستگی

 
 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

اولین نکته  تعاریف مربوط به شایستگی و موضوع ادبیات بررسی با .اد آنمفاهیم شایستگی و ابع

 از برخی تعاریف که عمدتاً مرور .است مورد شایستگی در مشخص و واحد تعریف فقدان توجه قابل

 ها شایستگیباشد.  این مدعا بیانگر یحد تا تواند می است، شده  ارائه حوزه این برجسته نظران صاحب

 .که در موفقیت مشارکت دارند هایی یژگیو، رفتارها و یا ها مهارت( 2191) همکارانش و اُرر نظر از
برای عملکرد موف  در  نیاز موردشخصیتی  های ویژگی، دانش و ها مهارت( 2191) بشبومو  هرد [،32]

 .[21] شغل است
ودپنداری، (: شایستگی را ترکیبی از انگیز، صفات، خ9114کللند و اسپنسر و اسپنسر ) مک     

رفتارشناختی و هرگونه ویژگی فردی تعریف کردند  های مهارت، محتوای دانش یا ها ارزشیا  ها نگرش
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گروپ  هی .[22] کند میکه به نحو پایایی سنجش شده و بین کارکنان متوسط و برتر، ایجاد تمایز 
و فرهنگ خاص  شغلدر  اثربخشفرد است که با عملکرد  گیری اندازه قابل(: شایستگی ویژگی 2119)

 .[91] مرتبط است
یا برتر در یک  اثربخشعلی موجب عملکرد  ای گونه بهاست که  هایی یژگیو (9192) بویاتزیس     
 نقش ها یستگیشا گیری شکل در که یاساس مؤلفه سه که محققان معتقدند بیشتر .[9] شوند یمشغل 
الزم  مهارت و دانش فردی اگر محققان نظریات به با توجه. نگرش و مهارت دانش، از؛ اند عبارت دارند
 در دید، را یشایستگ و تمایز وجه نتوان او عملکرد و رفتار در یباشد ول داشته را خاص حوزة یک در
 .[4] کرد اطالق وی به شایسته را عنوان توان ینم حور این
به  بندی جمعک در ی توان میو  گردد میآنچه در اکثر تعاریف در خصوص شایستگی مالحظه      
از دانش، مهارت، توانایی، انگیزش، اعتقاد،  ای دسته :ها شایستگی ،استاشاره نمود، موارد ذیل  ها آن

یا برتر  مؤثربا عملکرد  همراه ،باشند میبه بخش اصلی کار  مربوط و... هستند، مندی عالقهارزش و 
 های گیری جهتبه  متصل هستند، قبول ردمودر برابر استانداردهای  گیری اندازه و مشاهده قابل هستند،
 .[91] پیدا نمایند و بهبودطری  آموزش توسعه از  توانند می و باشند میآینده  راهبردی

چون  یابعاد است. شده  ارائه ها یستگیشامتفاوتی نیز برای  های بندی طبقهبر همین اساس ابعاد و      
مطرح  های بندی دستهیکی از  ...و و قدرتانگیزه فردی،  های ویژگی، نگرش، ییتوانا دانش، مهارت،

برای تعیین که  است( 2112موری وبستر و هیلسون ) PEAKSچارچوب  ها یستگیشادر ابعاد 
 از: اند عبارتعناصر موجود در این چارچوب  که مدیران پروژه ارائه گردیده است های یستگیشا
 [22] 4ها مهارت. 4،4. دانش3،4. نگرش2،3. تجربه2، 9شخصی های ویژگی. 9

 های شایستگی .اند گرفتهرا در دو نوع نرم و سخت در نظر  ها شایستگی( 2194تریپاتی و آگراوال )     
. دارد ارتباط افراد دیگر با تعامالت توسعه و کار مدیریت توانایی به نرم های شایستگییا  مدیریتی
 کار( ای وظیفه) عملکردی ظرفیت هب سخت های شایستگییا  ای وظیفه های شایستگی که  درحالی
سازمانی  های شایستگیرا به دو دسته  ها شایستگی( 2114دوبویس و همکارانش ) .[29] دارد بستگی

 بندی طبقه( ای وظیفهفنی و کارکردی ) های شایستگیفردی را نیز به  های شایستگیو فردی تقسیم و 
رفتاری،  های شایستگیرا تحت عنوان  ها شایستگیاز  ای دسته( 9193مک کللند ) .[92] اند کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Personal characteristics 
2. Experience 

3. Attitudes 

4. Knowledge 
5. Skills 
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عام و بویاتزیس  های شایستگی( 2119کلیدی و تیلور ) های شایستگی( 9114هامل و پراهاالد )
 .[99 و 99] را معرفی نمودند ای آستانهو  متمایزکننده های شایستگی( 9192)

معینی یافت نگردید، تعریف مشخص و  راهبردی یها یستگیشابرای  شده انجام یها یبررسدر      
 یها یستگیشا ارائه گردید: راهبردی یها یستگیشاتعریف ذیل برای با توجه به رویکرد انتخابی  لذا

که به  باشند یمفردی  های ویژگیدر حوزه دانش، مهارت، تجربه، نگرش و  ییها یستگیشا، راهبردی
موده و موجب تحق  اهداف کمک ن راهبردیانجام دادن فرآیند مدیریت  بهتر  چهمدیران در هر 

 .شود یم ها آنبهتر سازمان  و عملکرد راهبردی
به تبیین  دولتی میانی مدیران راهبردی های¬الگوی قابلیت( در تحقی  9391زاهدی و شیخ )     

 های انسانی و ارتباطی پرداخته است.های ادراکی و مهارتهای دانش و آگاهی، مهارتشایستگی
 

و  چه در داخل ها سازمان در رانیمد یها یستگیشا در خصوص یاریبس قاتیتحق .تحقیقات پیشین
ها مبادرت  یستگیشا ییمتفاوت به شناسا رویکردهایکه با توجه به  شده  انجامچه در خارج کشور 

شناسایی "با عنوان  شده  تدوینمقاله  به توان میبیشتر در این زمینه  اند. جهت اطالع نموده
در ادامه برخی  رو این از مراجعه نمود. "ارشد در صنعت پتروشیمی مدیران یراهبرد های شایستگی

 .شود میدر مورد شایستگی ارائه  ها مدل
 

است که در ادامه به  شده  ارائهبسیاری نیز  های مدل ها شایستگی زمینه در .شایستگی های مدل
 .پردازیم می ها آنمعرفی تعدادی از 

 
فـردی(، دانشـی    هـای  ویژگـی مدیران را شامل سطح اول ) های یشایستگ، اسکرودر مدل اسکرودر:

 هـای  شایستگی. کند میبرای انجام کارهای مدیریتی( و عملکرد باال معرفی  موردنیازپایه  های مهارت)
مفهومی(، دانشـی   پذیری انعطافاطالعات، تشکیل مفهوم،  جست وجویعملکرد باال شامل شناختی )

و سـخنرانی( و   تأثیر، نفس اعتمادبه(، رهبری )ای توسعه یابی جهت، بین فردی، تبادالت جست وجوی)
محـیط داخلـی و    وی تفـاوت میـان   به عبـارتی دستیابی( است.  یابی جهتفعال و  یابی جهتدستیابی )

 .نماید یممشخص  شایستگی را در اینجا و تفاوت دو دسته دهد یمنشان  محیط خارجی را
 (.شود یم مدل این شخصی های ویژگی لاولیه )که مشمو سطح های یستگیشاـ 

 مدیریت. وظایف یا وها  شغل انجام برای نیاز مورد یها مهارت و دانش اولیه، های یستگیشاـ 
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خودآگاهی از  مدیر نیاز موردو  توجه قابل های یستگیشا ینتر مهماسکرودر بر این اعتقاد است که      
 .[24اوست ] یها ضعفو  ها ییتوانا
 

، تفسیر عددی، مسئله، حل آوری جمعذهنی ) .9طبقه است:  4شایستگی در  49شامل  :زدالویک مدل
، دهی جهت، ادراک، آگاهی سازمانی، آگاهی بیرونی، ریزی برنامهقضاوت، توانایی انتقادی، خالقیت، 

، بینی باریکسازگاری، استقالل، یکپارچگی، تحمل استرس، استقامت، ) شخصی .2کارشناس فنی(، 
بین فردی  .3، ارتباطات، خواندن، گوش دادن، بیان شفاهی و ارائه شفاهی(، دهی جهتریتی، خود مدی

، توانمندسازی، دهی سازمان، غلبه یا تسلط، مذاکره، رهبری، پذیری انعطاف، ترغیب، حساسیت، تأثیر)
نتایج )انجام سبک، قطعیت، شم  دهی جهت .4تشوی ، انگیزش دیگران، توسعه دیگران، رهبری(، 

 .[93( ]دهی جهتگرایی، کشش یا جاذبه، نوآوری، تجاری، انرژی، تعالی
 

 .2، المللی بینمذاکره  .9از: اند  عبارت المللی بینمدیران  های شایستگیبر اساس این مدل  گی: مدل
 .[44] المللی بین های گروهتشکیل  .4جهانی،  های آگاهی .4 دگرپذیری فرهنگی، .3، المللی بین راهبرد
 

مدیریتی، عملکرد و  های یستگیشا ای مقایسه بررسی نتیجه درچانگ  رویکرد موقعیتی :1چانگ مدل
است. چانگ پیشرفت مدیران و  شده  حاصلبخش عمومی سنگاپور  مدیران بریتانیا و مدیران پیشرفت

، یـزی ر برنامـه  هـای  یسـتگی شاداده است. چانگ دریافت که  تحلیل قرار مورد راها  آن های یستگیشا
کشـورها و   تمـامی  مـدیران  پیشرفت ی درتوجه  قابل به دیگران، اهمیت و انگیزش دهی دهی سازمان
 هـای  یسـتگی شا از ای مجموعـه  بتـوان  ممکـن اسـت   بنـابراین ؛ داشته اسـت  کاری بخش های یطمح

 .[99] هستند با هم مرتبط بین کشورها مشخص کرد که در میان مرزهای مدیریتی را
 

 و سـنتی  اسـتاندارد  رویکـرد  کـه  این مـدل ایـن اسـت    یدها :2استوارت و یلیندسِ تامپسون، مدل
 شایستگی کافی نیستند. در این مـدل، شایسـتگی سـازمانی   توسعه  برای رفتاری رویکردهای همچنین

لنـز   . ایـن شـود  یم شراکتی آن محسوب های و شایستگیشایستگی مدیریتی  دنیای بر لنزی عنوان به
مدیران باید افرادی شایسته باشند چراکـه   ایجاد شده است. سازمان محیط و سازمانی فرهنگ وسیله به
 .[29] دهند یمانجام  ،طلبد یمبه شکلی که سازمان  جوانب کار را ها آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Chong’s Model 
2. Thompson, Lindsay and Stuart’s Model 
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اطالعات،  آوری جمعفکری ) .9گروه:  2را در  ها شایستگیمدل  این :JCSمدل شایستگی 
، دوراندیشی، ریزی برنامهنتقادی، خالقیت، مشکل، تفسیر عددی، قضاوت، قوه ذهنی ا وتحلیل تجزیه
شخصی  .2 پیرامونی و محیطی، یادگیری گرایی، کارشناس فنی(، های آگاهیسازمانی،  های آگاهی

، آگاهی از جزییات، خود مدیریتی، پذیری انعطاف، استقالل، درستی، تحمل استرس، پذیری انطباق)
 .4شتاری، گوش دادن، بیان شفاهی، ارائه شفاهی(،نو های مهارتارتباطات )خواندن،  .3 تغیرگرایی(،

، دهی سازمانرهبری ). 4(، کننده تشوی ، تعالی، مذاکره، پذیری انعطافبین فردی )نفوذ، حساسیت، 
گرایی نتیجه .2 توانمندسازی، ارزیابی، انگیزه دادن به دیگران، توسعه دادن دیگران، هدایت(،

( گرایی مشتری، ابتکار و جویی برتریگرایی و ی، تعالی، قاطعیت، شم تجاری، انرژپذیری ریسک)
 .[24] کرده است بندی طبقه
 

در یک شغل را  مؤثرویژگی مرتبط با عملکرد  29 بویاتزیس مدیریتی بویاتزیس: یها یستگیشا
، قضاوت، کارساز بودن، نگری آیندهبه سمت کارایی،  گیری جهتشامل  ها ویژگیشناسایی کرد. این 

، استفاده از قدرت اجتماعی، مدیریت فرایندهای گروهی، سازی مفهوم، ارائه سخنرانی، فسن اعتمادبه
شفافیت ادراکی، خودکنترلی، داشتن تحمل و طاقت، استفاده از قدرت، خودارزیابی درست، نگرش 

و حافظه  تأثیر، تفکر منطقی، دانش تخصصی، پرورش دیگران، توجه همراه با خودانگیختگیمثبت، 
 .[2] ست)هوش( ا

برای رهبری و مدیریت اثربخش نیازمند طراحی  ها شایستگیتوسعه  گوید می (2119) بویاتزیس     
حداکثر عملکرد زمانی  همچنین معتقد استآموزشی متمرکز بر یادگیری است. وی  های روشبرنامه و 

 .[9سازگار باشد ]یا استعداد فرد با نیازهای تقاضای کار و محیط سازمان  ها قابلیتکه  دهد میرخ 
 

 ،یاز: رهبـر  انـد  عبـارت  تغییـر  مـدیریت  یبـرا  نیاز مورد های شایستگی ناهمیاس: و مدل کرافورد
 و آگاهی مسئله، ، حلگیری تصمیم ارتباطات، ،گروه توسعه و انتخاب ،ریزی برنامه نفعان،یذ مدیریت
 .[29پروژه ] مدیریت های مهارت و فرهنگی های مهارت

 
 مدیران لن کاستر: یها یستگیشامدل 

 )مقدماتی( شامل انجام وظایف اولیه پایه  اطالعات: دانش و 9سطح 
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تحلیـل، حـل    یهـا  مهـارت  و استعداد شامل حساسیت مداوم به وقایع و رویـدادها،  ها مهارت: 2سطح 
و  واکـنش  ،پـذیری  انعطـاف  هـوش  اجتماعی، های ییتوانا یها مهارت و قضاوت، گیری تصمیممسئله، 
 یع به رویدادهاپاسخ سر
و عـادات، خـوی    هـا  مهـارت توازن بین  یجادا برتر شامل خالقیت، چابکی ذهن، های ویژگی: 3سطح 

 4فوق بر اساس سطوح سازمانی و میـزان شایسـتگی مـورد انتظـار در      های یستگیشاکلیه  یادگیرنده.
اجـرا  و  تفکیـک  قابـل  سـطح اسـتادی   سطح تخصصـی و  سطح کارشناسی، سطح متوسط، پایه، سطح

 .[24هستند ]
 
 تحقیق شناسی روش. 3

 :استزیر  سؤاالتهدف این تحقی  پاسخ به 
 :است شده  مطرح شرح بدین تحقی  این اصلی سؤال
 آن مدل و است هایی مؤلفه چه دارای پتروشیمی صنعت در ارشد مدیران راهبردی های شایستگیـ 

 است؟ چگونه
 :است شده  یفتعر زیر فرعی سؤاالت اصلی سؤال به پاسخ برای
 است؟ ابعادی چه دارای پتروشیمی صنعت در ارشد مدیران راهبردی های شایستگی مدلـ 
 است؟ اصلی های مؤلفه چه دارای پتروشیمی صنعت در ارشد مدیران راهبردی های شایستگی مدلـ 
 است؟ فرعی های مؤلفه چه دارای پتروشیمی صنعت در ارشد مدیران راهبردی های شایستگی مدلـ 
 است؟ چگونه پتروشیمی صنعت در ارشد مدیران راهبردی های شایستگی های مؤلفه بندی اولویتـ 
، پژوهش ها دادهگردآوری  نظر ازکاربردی بوده و و  ای توسعهاین تحقی  بر اساس هدف، از نوع      

 های شاخصامروزه  که آنجایی از تحقی  صنعت پتروشیمی است. مکانی قلمرو. استکیفی وکمی 
منظور  به ، لذا جهت جامعیت بخشیدن به موضوع ونیست ها شرکتگویای موفقیت  تنهایی بهمالی 

موف  صنعت از دو  یها شرکتنگری صرف به عملکرد مالی برای شناسایی  بعدی تکاز  جلوگیری
-19-11-91 های سالسال جایزه تعالی صنعت پتروشیمی طی  4: بررسی نتایج منبع استفاده گردید

 های شرکتو بررسی موقعیت  اند شدهستاره به باال  4 تقدیرنامهکه موف  به اخذ  هایی رکتشو  12
 سازمان مدیریت صنعتی. IMI-100 های گزارششرکت برتر ایرانی در  911 در میانپتروشیمی 

 یها شرکت عنوان بهمشترک در هر دو بخش حضور داشتند  صورت بهشرکت که  91 درنهایت     
 یها یریگیپپس از  عملکرد برتر در صنعت پتروشیمی شناسایی و انتخاب گردیدند.موف  و دارای 

از  ها مصاحبهجهت تحلیل مدیرعامل انجام پذیرفت.  9مکرر مصاحبه عمی  اکتشافی انفرادی با 
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خبرگان دانشگاه و های یهنظر از ها یافتهاست. جهت اعتباریابی و اصالح  شده استفاده تحلیل مضمون 
تدوین و  شده تأییدفرعی  مؤلفه 44با  ای پرسشنامهفاده گردیده است. در آخرین مرحله صنعت است

 آزمونپتروشیمی توزیع گردید. برای  های شرکتمدیران ارشد  میان جهت آزمون و ارزیابی مدل در
 های مؤلفه بندی اولویت منظور بهو  تأییدیتحلیل عاملی جهت  SMART PLS افزار نرم مدل از
 است. شده  استفادهرعی از آزمون فریدمن اصلی و ف

 
 ها افتهیتحلیل . 4

 :استزیر  به شرحپژوهش در سه مرحله  های یافتهو  نتایج
اصـلی   هـای  مؤلفـه شناسـایی ابعـاد و    منظـور  بـه مرحله اول: بررسی ادبیات نظری و تحقیقات پیشین 

اسـناد راهبـردی    عنوان به ها شرکت راهبردی های برنامهشایستگی و همچنین استخراج نکات کلیدی 
 جهت ارائه مدل مفهومی اولیه تحقی 

 های مؤلفهابعاد و  ها آن بندی جمعدر این مرحله پس از بررسی ادبیات نظری و تحقیقات پیشین و      
بودند، شناسایی و انتخاب  بررسی مورداصلی که دارای بیشترین فراوانی و توجه در میان تحقیقات 

 شود میفردی که در اکثر تحقیقات دیده  های ویژگی، نگرش و تجربه ،مهارت ش،بعد دان 4گردیدند. 
دانش  مؤلفه 1ابعاد و  عنوان بهموری وبستر و هیلسون همخوانی دارد  PEAKS مدلو همچنین با 

 عنوان بهشخصیتی و اخالقی  های ویژگی و اجرایی، انسانی ادراکی، های مهارت عمومی و تخصصی،
نیز در  فرعی بسیاری های مؤلفهواقع گردیدند. همچنین  مدنظراین تحقی   ایستگیاصلی ش های مؤلفه

مختلف در تحقیقات شناسایی گردید، اما آنچه در این مرحله از اهمیت  رویکردهای با وابعاد گوناگون 
 ، اهدافتیمأمور ،انداز چشم ازجمله ها شرکتو ارکان جهت ساز  راهبردیبرنامه  برخوردار بودبیشتری 
 یها مؤلفهو مطالعات انجام گرفت و  ها یبررس و رقبای خارجی آنان بود که ها آن راهبردیکالن و 

 تدوین گردید. 9شکل  به شرحاولیه تحقی   مدل مفهومی درنهایتو فرعی آن در نظر گرفته شد 
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 تحقی  اولیه مفهومی مدل .9 شکل

 
 راهبردی یها یستگیشاو استخراج  ها آن لیتحل ،ها مصاحبهبخش کیفی تحقی :  -مرحله دوم 

 مدیران ارشد صنعت پتروشیمی
مدیر ارشد در صنعت پتروشیمی در ارتباط با اقداماتی که در فرآیند  91مصاحبه اکتشافی با      

صورت پذیرفت.  ساختاریافتهباز  سؤاالتهدفمند و با  صورت به ردیگ یمصورت  راهبردیمدیریت 
 یلیتحل فنون از یکیاز تحلیل مضمون استفاده گردید. تحلیل مضمون،  ها مصاحبهبرای تحلیل 

است  شده  معرفی ندرت به اما ،شود می استفاده یاگسترده طور به هک است یفکی قاتیتحق در مناسب
 از مناسب کدر و برداشت -ب متن؛ دیدن -الف :یبرا است یروش مضمون، لیتحل طورکلی به

 گروه، تعامل، شخص، مند نظام مشاهده -د ؛یفکی اطالعات لیتحل -ج نامرتبط؛ ظاهراً اطالعات

 لیتحل املک ندیفرا .[9] یمک های داده به یفکی های داده لیتبد -ه فرهنگ؛ ای و سازمان ت،یموقع
 ریتفس و حیتشر -ب متن، فیتوص و هیتجز -الف نمود میتقس النک سه مرحله به توان می را مضمون
 [.4] متن مجدد ردنک پارچهیک و ادغام-ج متن،
و  ها لیتحلو انجام اقدامات اصالحی و  ها مؤلفهو استخراج  ها مصاحبه سازی پیادهپس از  رو این از     
 گردید.فرعی شناسایی  مؤلفه 42اصلی،  یها مؤلفهدر ابعاد و  ها بندی دسته
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مورد بازبینی قرار  االدستیببا نتایج بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقی  و اسناد  ها مصاحبهنتایج      
درک  مؤلفـه  2فرعی  های مؤلفه دانش راهبردی و در عنوان به مؤلفهاصلی یک  های مؤلفهگرفت و در 

و  خالقیـت  کسب موقعیت و جایگاه جهانی، هوشمندی، توانایی زمان حال، اطالع و اشراف بر گذشته،
 مؤلفـه  91فرعی،  مؤلفه 23تی تحقی  با اضافه شد و مدل عملیا ها مسئولیتو متعهد به انجام  نوآوری
تدوین و بین خبرگـان   ای پرسشنامه رو این ازبعد آماده اعتبارسنجی از سوی خبرگان گردید.  4اصلی و 

ـ مقارزیابی نتایج نظـرات خبرگـان از    منظور بهصنعت و دانشگاه ارسال شد.  کنـدال و  نظـر   اتفـاق  اسی
 مـورد در  14/1 معنادار، در سطح آمده دست بهنتایج  اساسبر  است. شده استفاده ای نمونهتک  tآزمون 
گویه که کمترین  9ها و از بین گویه اند گرفته قرار تواف  موردمتخصصان  ازنظرهمه متغیرها  سنجش

 عنوان بهفرعی  مؤلفه 44را به خود اختصاص داده بودند از نتایج حذف شدند و در پایان  میانگین تواف 
 .(2شکل ) مدیران ارشد نهایی گردید راهبردی های شایستگی
 ها مؤلفه بندی اولویتمدل و  آزمون مرحله سوم:

 روایی همگرا یا درونی() متغیرروایی سازه  -الف
استفاده گردید و  تأییدیاز تحلیل عاملی  متغیرهاسنجش مدل و بررسی روایی سازه  منظور به     

 نشان زیرتایج حاصل در ادامه در نمودارها و جداول بررسی شد. ن متغیرهاروایی همگرا )روایی درونی( 
 است. شده  داده
 

 
 . دانش: مدل در حالت استاندارد9نمودار 
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 دانش های مؤلفهروایی درونی  های شاخص .9جدول 

 برازش شاخص میزان استاندارد شده مشاهدهمیزان  نتیجه

 برازش مناسب

 41/1دانش عمومی: 

 22/1تخصصی: دانش  AVE 41/1از  تر بزرگ

 94/1دانش راهبردی: 

 برازش مناسب

 /.99دانش عمومی: 

 91/1از  تر بزرگ
Composite 

Reliability 

(CR) 

 91/1دانش تخصصی: 

 99/1دانش راهبردی: 

 
 

 
 . مهارت: مدل در حالت استاندارد2نمودار  
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 مهارت های مؤلفه درونی روایی های شاخص .2 جدول

 برازش شاخص میزان استاندارد شده مشاهدهمیزان  نتیجه

 برازش مناسب

 22/1مهارت ادراکی: 

 99/1مهارت ارتباطی:  AVE 41/1از  تر بزرگ

 99/1مهارت اجرایی: 

 برازش مناسب

 94/1مهارت ادراکی: 

 Composite 91/1از  تر بزرگ

Reliability (CR) 
 91/1مهارت ارتباطی: 

 99/1مهارت اجرایی: 

 

 
 های فردی: مدل در حالت استاندارد . ویژگی3نمودار 

 
 فردی های ویژگی های مؤلفه درونی روایی های شاخص .3 جدول

 برازش شاخص میزان استاندارد شده مشاهدهمیزان  نتیجه

 برازش مناسب
 49/1اخالقی:  های ویژگی

 AVE 41/1از  تر بزرگ
 42/1شخصیتی:  های ویژگی

 برازش مناسب
 91/1اخالقی:  های ویژگی

 Composite Reliability (CR) 91/1از  تر بزرگ
 92/1شخصیتی:  های ویژگی

 
برای همه  AVE جمله ازروایی همگرا  های شاخصبا توجه به  دهد میمدل استاندار نشان      
ها ملی گویهو بار عا 41/1از  تر بزرگ فردی که های و ویژگیاصلی در بعد دانش، مهارت  های مؤلفه
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های آن دارای بار دارای همگرایی درونی بوده و همه گویه گیری اندازه، مدل است 3/1از  تر بزرگ
 های شایستگیفردی از ابعاد  های و ویژگی، تجربه نگرش ،مهارت . لذا دانش،باشند میعاملی مناسبی 

 مدیران ارشد صنعت پتروشیمی مدل مناسبی است. راهبردی
 ها مؤلفهبودن  رمعنادابررسی  -ب
که بر اساس آزمون کولمرگروف اسمیرنوف سنجیده شده  ها دادهبا توجه به نرمال بودن توزیع      

 4 جدول درنتایج حاصل  که ؛استفاده گردید t از آزمون ها شاخصبودن  دار معنا است، جهت بررسی
 آمده است.

 
 ها شاخصبودن  معنادار .4جدول 

 Sig. (2-tailed) آماره t میانگین گویه بعد

ش
دان

 

 111/1 342/24 3211/4 اقتصاد خردوکالن() دانش اقتصادی

 111/1 412/94 3129/4 دانش مدیریت منابع انسانی

 111/1 143/1 1211/3 دانش مدیریت مالی

 111/1 242/9 4933/3 ارتباطی های اطالعاتی و شناخت دستگاه

 111/1 223/99 9111/3 دانش مدیریت بازار و بازاریابی

 111/1 994/9 2229/3 دانش فنی و عملیاتی

 111/1 231/99 2933/4 شناخت کامل صنعت در داخل کشور

 111/1 199/92 9333/3 شناخت کامل صنعت در خارج کشور

 111/1 114/1 1429/3 شناخت رقبای خارجی

 111/1 149/92 1211/4 دانش راهبردی

 111/1 122/44 9433/4 ونهای پیرام فرا آگاهی از محیط

ت
هار
م

 

 111/1 999/33 9333/4 نگر بودن( آینده) وسعت و اف  دید داشتن

 111/1 419/91 9429/4 حضور ذهن و آمادگی فکری

 111/1 999/94 2933/4 حال درک زمان

 111/1 142/4 3933/3 اطالع و اشراف بر گذشته

 111/1 119/39 9133/3 تفکر راهبردی

 111/1 991/21 1211/4 ستمیتفکر سی

 111/1 999/33 9333/4 تفکر تحلیلی

 111/1 419/91 4333/4 تفکر خالق

 111/1 994/94 2229/4 تفکر فرآیندی

 111/1 494/31 2229/4 وتحلیل قدرت تجزیه

 111/1 449/94 9929/4 سازمانی ارتباطات قوی و مؤثر درون
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 111/1 994/43 9411/4 سازمانی ارتباطات قوی و مؤثر برون

 111/1 311/22 4929/4 شناخت تعامالت بین فردی و محیطی

 111/1 199/31 2911/4 اعتمادسازی دوسویه

 111/1 929/91 4929/4 کارگروهی مندی از خرد جمعی و بهره

 111/1 491/1 2911/4 های روز توانایی کار با فنّاوری

 111/1 219/93 1111/4 تخصیص منابع

 111/1 219/92 1111/4 موقع گیری به تصمیم

 111/1 993/94 3933/4 دهی ریزی و سازمان برنامه

 توانایی کسب موقعیت و جایگاه مناسب برای

 سازمان
2229/4 111/91 111/1 

ربه
تج

 

 111/1 921/92 9211/3 طی مسیر شغلی() مراتبی در صنعت  رشد سلسله

 111/1 994/94 1211/3 کسب تجربه در حین کار

 111/1 399/24 3129/4 شناخت عوامل و ابعاد سازمانی و ساختاری

ش
گر
ن

 

 111/1 991/21 1211/4 بصیرت مدیریتی

 111/1 919/24 2111/4 مثبت اندیشی

 111/1 299/1 1429/4 نگرش اقتضایی

 111/1 929/21 9911/4 نگرش راهبردی

 111/1 144/94 2933/4 نگرش متوازن

ی
ژگ
وی

 
ی
ها

 
ی
رد
ف

 

 111/1 499/39 9929/4 توانایی تأثیرگذاری بر افکار و احساسات افراد

 111/1 411/29 2933/4 ایجاد انگیزه

 111/1 299/9 1333/3 گیری مقتدر و قاطع در تصمیم

 111/1 134/29 4211/4 شجاع و جسور

 111/1 441/29 4229/4 نفس اعتمادبه

 111/1 124/23 3429/4 تعالی نگر

 111/1 424/24 3933/4 پذیر ریسک

 111/1 934/94 3211/4 ها( شکارچی فرصت) ها شکار و استفاده از فرصت

 111/1 414/24 3929/4 هوشمند

 111/1 944/91 1133/4 خالق و نوآور

 111/1 144/33 9933/4 گویی صداقت و راست

 111/1 431/22 4333/4 ها کرامت و ارزش انسان حفظ

 111/1 311/22 4929/4 انصاف عدالت و

 111/1 314/21 1111/4 توکل بر خدا

 111/1 994/43 9411/4 ها متعهد به انجام مسئولیت
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ها از دیدگاه مدیران ارشد درصد تمامی گویه 14/1سطح اطمینان  دهد در میاین نتایج نشان      
تحق  اهداف  نهایت و در هبردیرای بر فرآیند مدیریت توجه  قابل تأثیرصنعت پتروشیمی دارای 

 برتر سازمان دارد. و عملکرد راهبردی
 اصلی و فرعی های مؤلفه بندی اولویت -ج

 شده  استفاده ها نمرهاز آزمون فریدمن با توجه به میانگین  (ها مؤلف) هاهیگو بندی رتبه منظور به     
 است. شده  انبیکامل  طور به ها مؤلفه بندی اولویتاست که در ادامه در بخش 

 
 و پیشنهاد گیری نتیجه .5

 فوق آمده است: سؤاالتو پاسخ به  شده انجام های بررسیدر ادامه نتایج 
 مدنظر، ابعاد گوناگونی نیز در شناسایی آن شده  ارائهتعاریف مختلفی برای شایستگی  که ازآنجایی     

بر اساس  نظر موردابعاد  شناسایی وبرای تعیین رویکرد این تحقی   رو این ازواقع گردیده است. 
تحقیقات  و با شده  گرفتهجامع در نظر  صورت بهگردید ابعاد  سعی ،شده  انجامو مطالعات ها  بررسی

  گرفته در نظرپایه اصلی ابعاد  لذا باشد. تأییدسوی آنان مورد  و ازپژوهشگران قبلی همخوانی داشته 
 بعد دانش، نگرش، 4و  گرفته قرار (2114و هلیسون )در این تحقی  بر اساس مدل موری وبستر شده

با بسیاری از  در آن شده  ارائهکه ابعاد  شود میفردی را شامل  های ویژگیو  تجربه ،مهارت
(، 9311) شیرازی(، 9319(، توحیدی )9391) شیخ(، 9391از: رضایت ) بررسی مورد های پژوهش
(، هوشیار 9311) نیرومند(، 9311) اکرمی، (9311) فرد(، اسدی9319) محمودی(، 9312) خشوعی

(، 9312) مقدم(، 9391) پتروشیمی(، صنعت 9391) نفت(، مرکز توسعه 9319) اسماعیلی (،9311)
(، شیان و 9113) اسپنسر(، اسپنسرو 9191) بویاتریس(، 2191) فانگ(، 9319(، فرجی )9312) زحمانی
 همکارانو  برتال (،2199) ویک (،2119) گچان(، 2194) دریموسیسو  تریوالس (،2194) همکاران

اصلی دانش  مؤلفهفقط  و ؛است تأیید( همخوانی دارد و مورد 2114) همکاران( و دوبویس و 2114)
 اصلی دیگر اضافه گردید که در تحقیقات دیگر به آن اشاره نشده بود. های مؤلفهراهبردی به 

طی این تحقی   و اشاره نشده بود ها آنبه  بررسی موردفرعی که در تحقیقات  های مؤلفه     
 از: اند عبارتشناسایی گردیدند نیز 

شناخت کامل صنعت پتروشیمی در داخل کشور، شناخت کامل صنعت پتروشیمی در خارج کشور،      
 های ارزشبر خدا، حفظ کرامت و  سازمانی و ساختار صنعت پتروشیمی، توکل ابعاد وشناخت عوامل 

، خرد جمعی و تصمیم گروهی، دوسویه اعتمادسازی، نگرش متوازن، ها صتفرانسانی، شکارچی 
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 زمان حال و توانایی کسب موقعیت و جایگاه مناسب برای سازمان درک و اشراف از گذشته، اطالع
 .اند شده مشخصاین موارد در شکل با ستاره 

فرعی  مؤلفه 44با  یمدیران ارشد صنعت پتروشیم راهبردی های شایستگیبنابراین مدل نهایی      
 طراحی و ارائه گردیده است. 2شکل  به شرح شده  شناسایینهایی 

 

 
مدیران ارشد راهبردیهای  یستگیشامدل نهایی  .2شکل   
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 عنوان به 14/2 ای رتبهدانش راهبردی با میانگین  اصلی در بعد دانش: های مؤلفه بندی اولویت
اولویت دوم و دانش تخصصی با میانگین  عنوان به 93/9 ای رتبهاولویت اول، دانش عمومی با میانگین 

 .اند شده  تعییناولویت سوم  عنوان به 33/9 ای رتبه
 

 عنوان به 39/1 ای رتبهبا میانگین  راهبردیدانش  فرعی در بعد دانش: های مؤلفه بندی اولویت
اولویت دوم، دانش  عنوان هب 19/9 ای رتبهاز محیط پیرامون با میانگین  فرا آگاهیاولویت اول، 

اولویت سوم، دانش اقتصادی )خرد و کالن(  عنوان به 19/9 ای رتبهمدیریت منابع انسانی با میانگین 
اولویت چهارم، شناخت کامل صنعت پتروشیمی در داخل با میانگین  عنوان به 19/2 ای رتبهبا میانگین 

 4/4 ای رتبهرجی صنعت پتروشیمی با میانگین اولویت پنجم، شناخت رقبای خا عنوان به 41/2 ای رتبه
 دانش اولویت هفتم، عنوان به 34/4 ای رتبهاولویت ششم، دانش مدیریت مالی با میانگین  عنوان به

کامل صنعت  شناخت اولویت هشتم، عنوان به 92/4 ای رتبهمدیریت بازار و بازاریابی با میانگین 
 های دستگاه شناخت اولویت نهم، عنوان به 42/4 یا رتبهبا میانگین  پتروشیمی در خارج کشور

اولویت دهم و دانش فنی و عملیاتی با میانگین  عنوان به 14/4 ای رتبهبا میانگین  اطالعاتی و ارتباطی
 .اولویت یازدهم تعیین گردیدند عنوان به 23/3 ای رتبه
 

 ای رتبهباطی با میانگین انسانی/ارت های مهارت :ها مهارتاصلی در بعد  های مؤلفه بندی اولویت
اولویت دوم و  عنوان به 91/2 ای رتبهادراکی با میانگین  های مهارتاولویت اول،  عنوان به 43/2

 اولویت سوم تعیین گردیدند. عنوان به 44/9 ای رتبهاجرایی با میانگین  های مهارت
 

 11/94 ای رتبهمیانگین با  موقع به گیری تصمیم :ها مهارتفرعی در بعد  های مؤلفه بندی اولویت
اولویت دوم، تفکر سیستمی  عنوان به 32/94 ای رتبهاولویت اول، تفکر راهبردی با میانگین  عنوان به

با میانگین  سازمانی برون مؤثرقوی و  ارتباطاتاولویت سوم،  عنوان به 22/94 ای رتبهبا میانگین 
 عنوان به 29/92 ای رتبهبا میانگین  داشتناولویت چهارم، وسعت و اف  دید  عنوان به 49/93 ای رتبه

دوسویه با  اعتمادسازیاولویت ششم،  عنوان به 43/92 ای رتبهاولویت پنجم، تفکر تحلیلی با میانگین 
از خرد جمعی و کارگروهی با میانگین  مندی بهره اولویت هفتم، عنوان به 34/92 ای رتبهمیانگین 

 عنوان به 94/99 ای رتبهبا میانگین  وتحلیل تجزیه قدرت اولویت هشتم، عنوان به 19/99 ای رتبه
اولویت دهم،  عنوان به 44/99 ای رتبهبا میانگین  تعامالت بین فردی و محیطی شناخت اولویت نهم،

با میانگین  دهی سازمانو  ریزی برنامهاولویت یازدهم،  عنوان به 43/99 ای رتبهتفکر خالق با میانگین 
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اولویت  عنوان به 99/9 ای رتبهفرآیندی با میانگین  تفکر اولویت یازدهم، نعنوا به 92/1 ای رتبه
 مؤثراولویت سیزدهم، ارتباطات قوی و  عنوان به 94/9 ای رتبهدوازدهم، درک زمان حال با میانگین 

اولویت پانزدهم، توانایی کسب موقعیت و جایگاه  عنوان به 22/9 ای رتبهبا میانگین  سازمانی درون
اولویت شانزدهم، تخصیص منابع با میانگین  عنوان به 94/9 ای رتبهبا میانگین  برای سازمان مناسب
 عنوان به 31/9 ای رتبهبا میانگین  اولویت هفدهم، حضور ذهن و آمادگی فکری عنوان به 99/9 ای رتبه

ویت نوزدهم و اول عنوان به 9/4 ای رتبهبا میانگین  روز های فنّاوریاولویت هجدهم، توانایی کار با 
 اولویت بیستم تعیین گردیدند. عنوان  به 41/3 ای رتبهاطالع و اشراف بر گذشته با میانگین 

 
با  و ساختاریشناخت عوامل و ابعاد سازمانی  فرعی در بعد تجربه: های مؤلفه بندی اولویت
 19/9 ای تبهردر حین کار با میانگین  تجربهاولویت اول، کسب  عنوان به 39/2 ای رتبهمیانگین 

اولویت سوم  عنوان به 92/9 ای رتبهبا میانگین  ی در صنعتمراتب  سلسلهاولویت دوم و رشد  عنوان به
 تعیین گردیدند.

 
 عنوان به 19/4 ای رتبهبصیرت مدیریتی با میانگین  فرعی در بعد نگرش: های مؤلفه بندی اولویت

با میانگین  متوازن نگرش اولویت دوم، عنوان به 91/3 ای رتبهبا میانگین  راهبردیاولویت اول، نگرش 
 39/2 ای رتبهاولویت سوم، مثبت اندیشی و نگرش اقتضایی با میانگین  عنوان به 41/2 ای رتبه
 تعیین گردیدند. اولویت چهارم عنوان به
 

 ای رتبهاخالقی با میانگین  های ویژگی فردی: های ویژگیاصلی در بعد  های مؤلفه بندی اولویت
اولویت دوم  عنوان به 99/9 ای رتبهشخصیتی با میانگین  های ویژگیاولویت اول و  عنوان به 93/9

 .اند شده تعیین
 

 99/99 ای رتبهتوکل بر خدا با میانگین  فردی: های ویژگیفرعی در بعد  های مؤلفه بندی اولویت
اولویت دوم، توانایی  عنوان به 14/91 ای رتبهاولویت اول، متعهد به انجام مسئولیت با میانگین  عنوان به

اولویت سوم، صداقت و  عنوان به 21/1 ای رتبهبر افکار و احساسات افراد با میانگین  تأثیرگذاری
 42/9 ای رتبهاولویت چهارم، ایجاد انگیزه با میانگین  عنوان به 23/1 ای رتبهبا میانگین  گویی راست
اولویت ششم، حفظ کرامت  عنوان به 42/9 ای رتبهگین اولویت پنجم، عدالت و انصاف با میان عنوان به

 9 ای رتبهو جسور با میانگین  شجاع اولویت هفتم، عنوان به 99/9 ای رتبهبا میانگین  ها انسانو ارزش 
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با  هوشمند اولویت نهم، عنوان  به 44/9 ای رتبهبا میانگین  نفس  به اعتماد اولویت هشتم، عنوان به
 عنوان به 9/9 ای رتبهبا میانگین  ها فرصتاولویت دهم، شکارچی  عنوان به 39/9 ای رتبهمیانگین 

اولویت دوازدهم، تعالی نگر با میانگین  عنوان به 19/2 ای رتبهبا میانگین  پذیر ریسکاولویت یازدهم، 
اولویت  عنوان به 43/4 ای رتبهو نوآور با میانگین  خالق اولویت سیزدهم، عنوان به 94/2 ای رتبه
اولویت پانزدهم تعیین  عنوان به 29/4 ای رتبهبا میانگین  گیری تصمیمو قاطع در  و مقتدر اردهمچه

 گردیدند.

 از: اند عبارتپیشنهاد گردیده که  ها مؤلفهدر این تحقی  عناوین جدیدی نیز برای برخی 
 و تخصصی عمومی برای دانش راهبردی، دانش ترکیبی و چند سطحیـ 
بودن( و درک  نگر آینده) داشتناطالع و اشراف از گذشته، وسعت و اف  دید  برای درجه 321دید ـ 

 زمان حال
برای تفکر سیستمی، تحلیلی، خالق، فرآیندی، راهبردی و قدرت  تفکرات ترکیبی و تحلیلیـ 

 وتحلیل تجزیه
، شناخت نیسازما برون مؤثر، ارتباطات قوی و سازمانی درون مؤثرارتباطات قوی و برای  فرا ارتباطاتـ 

 تعامالت بین فردی و محیطی

 نگرش اقتضایی، نگرش اندیشی،بصیرت مدیریتی، نگرش متوازن، مثبتبرای  چندوجهینگرش ـ 
 راهبردی

ی در صنعت و مراتب  سلسله، رشد و ساختارشناخت عوامل و ابعاد سازمانی برای  تجربه پلکانیـ 
 تجربیات عملی در حین کار

 
 :گردد میارائه  و پژوهشگران ها سازمانجهت  هایی یشنهادپدر خاتمه  .ها پیشنهاد

آموزشی که از اهمیت بیشتری  های دوره ریزی برنامهاصلی و فرعی جهت  های مؤلفه بندی اولویتـ 
 .باشند میبرخوردار 

 راهبردی های شایستگیبررسی و مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب جهت شناسایی وضعیت فعلی ـ 
 جامع آموزشی های برنامه و تدوین ریزی طرحپتروشیمی و مدیران در صنعت 

با توجه به تغییر اساسی در صنعت پتروشیمی و گذر فضای مدیریت آن از بخش دولتی به خصوصی ـ 
 ها آنبررسی هر دو بخش به تفکیک و مقایسه  رسد میو تغییر در شیوه و تفکر مدیریت به نظر 

 باشد. اثربخشبسیار مهم و  تواند می هر بخش های دیتوانمناز مزایا و  مندی منظور بهره به



 21                                                                                             ارشد یرانمد یراهبرد های یستگیمدل شا یینو تب یطراح

 رسـد  مـی بـه نظـر    راهبـردی  ریزی برنامهبا توجه به تغییرات بسیار سریع زمانی در تدوین و ادبیات ـ 
 سال الزم است. 2فاصله زمانی  در میانبازنگری آن 

 در فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران ها شایستگیاین  کارگیری بهـ 

 ها آنو اشتراک  ن پژوهش در صنایع دیگر و بررسی و شناسایی وجه افتراقانجام ایـ 

 استقرار دارد. ها آندر  راهبردیکه فرآیند مدیریت  هایی سازمانپژوهش در  مدلآزمون ـ 

 در هر بعد ها شایستگیبر  تأثیرگذاربررسی عوامل ـ 

 تأثیرگذارابعاد شایستگی و شناسایی بعد مهم و  بندی اولویتـ 
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