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 چکیده1

هاي پروژه اي در صنعت نفت، مدیریت  با توجه به سرعت باالي تحوالت محیطی و گستردگی حجم فعالیت

باشد. یکی از عوامل ضروري و مهم براي موفقیت پروژه ها، تمرکز بر  ها از اهمیت ویژه اي برخوردار می پروژه

هاي مدیران پروژه است. در همین راستا،  طراحی الگوي  تگیهاي رفتاري یا به عبارتی، شایس ویژگی

شایستگی مدیران پروژه در صنعت نفت، در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است. روش پژوهش به لحاظ 

باشد. جامعه آماري در  کمی) می-هدف، کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري اطالعات از نوع آمیخته (کیفی 

ها  نفر از آن 14مدیران پروژه و مدیران ارشد و معاونین وزیر در صنعت نفت است که بخش کیفی، شامل کلیه 

 انتخاب آماري نمونه عنوان به برفی گلوله تکنیک از استفاده با و قضاوتی غیراحتمالی گیري به روش نمونه

 از مصاحبه هاي داده وتحلیل  تجزیه جهت که بود عمیق مصاحبه کیفی بخش در ها داده گردآوري ابزار. شدند

نتایج توسط     بازبینی     بندي استفاده شد. پایایی بخش کیفی از طریق  یل محتوا به شیوه مقولهتحل روش

خبرگان بررسی شد. جامعه آماري بخش کمی پژوهش را کلیه مدیران پروژه صنعت نفت که داراي سوابق 

ها به روش تصادفی ساده  نفر از آن 170عداد اند که ت باشند، تشکیل داده مناسبی در بخش مدیریت پروژه می

ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته  عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گردآوري داده به

 خرده152 ها آن بندي مفهوم کلیدي شد که با طبقه 394باشد. نتایج تحلیل مرحله کمی منجر به تولید  می

 عوامل -1 کلیدي؛ مقوله شش در اصلی هاي مقوله نهایتاً.  شد حاصل اصلی مقوله 15 و فرعی مقوله و مقوله

 پیامدها و دستاوردها -6 و راهبردها -5 محوري، پدیده -4 علی، عوامل -3 محیطی، عوامل -2 اي، زمینه

 دهد می نشان که شد محاسبه درصد 60 با برابر مدل کل براي برازش نیکویی شاخص مقدار. شدند بندي دسته

تواند در انتخاب  رسد مدل و نتایج حاصل از تحقیق می باشد. به نظر می قبول می قابل حد در مدل کلی زشبرا

 .مناسب مدیران پروژه و رشد و توسعه آنها موثر باشد
 

 .نفت صنعت پروژه، مدیریت شایستگی، مدل ،طراحی :کلیدي واژگان

                                                      
  مسئول: نویسنده .رانیکیش، ا ش،یک یالملل نیب سیدانشگاه تهران، پرد ،یمنابع انسان تیریمد رشته ،يدکتر يدانشجو .1

(mm.dianat@gmail.com) 

   .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا تیریدانشکده مد ،یسانمنابع ان تیریگروه مد استاد .2
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 مقدمه:

 یکدر  یمنابع انسان یریتابتکارات مد پیدایشدر  یگام مهم شایستگی ییشناسا
              هستند یانسان منابع عملکرد یعنصر اصل» ها یستگیشا« رایسازمان است، ز

)& Rothwell Dubois ،2000بندي منابع انسانی شایستگی  هاي رتبه ی از مقیاسک). ی
در  آورد. ارمغان می سادگی به هاي رفتاري است که موفقیت را به ی ویژگیستگیشا است.

پروژه چندجانبه  يها میمشغول کار در ت اغلب ساالن بزرگ وکار امروزي، دنیاي کسب
 یهرکس يمهم برا یستگیک شای پروژه مؤثر تیریمد .هستند يفرد يها تالش يجا به

ن یاست که چند يا دهیچیند پیک فرآیت پروژه یریمد .است یمیجهت شرکت در کار ت
ازمند کسب یو ن دهیچیروژه به همان اندازه پت پیریمد یستگیشا .کند یهدف را دنبال م

از تخصص  یمختلف يها نهیزم که اغلب مختلف است يها از دانش و مهارت يا مجموعه
باشد را  ید میو تول یمهندس اطالعات، يفناور ،تیریمد ،یآموزش يکه شامل فنّاور

 يها یتگسیاز شا یفیبا ط ستهیپروژه شا رانیمد .)Brill,et al، 2006( ردیگ یدربرم
از  ياریبس .)Zhang,et al، 2012( باشند یها مهم مواجه م ت پروژهیموفق يبرا يدیکل

توسعه محصوالت و خدمات خود استفاده  يت پروژه برایریها از سازمان مد شرکت
ت دشوار شده یبه موفق یابیران پروژه دستیمد يبرا یوکار فعل ط کسبیمح در .کنند یم

 .ش استیدر حال افزاها  انتظارات از آن است و
ت پروژه تمرکز بر یریت در مدیموفق يو مهم برا يگر از عوامل ضرورید یکی 

 شود یده میت پروژه نامیریمد یستگیران پروژه است که شایمد يرفتار يها یژگیو
)Horie  &Ikawa، 2015(. یگستردگ يصنعت نفت دارا يها پروژهکه  یاز آنجائ، 
 نیو همچندارند  يادیت زیاهم و گازر حوزه صنعت نفت و د دنباش یمو تنوع  یدگیچیپ

نکه یا يبرا دارند عهدهمهم را بر  يها پروژهن یت ایت اجرا و هدایران پروژه مسئولیمد
از در شغل یموردن يها یستگیشاد یت انجام دهند بایفشان را با موفقیبتوانند وظا ها آن

حیات بالنده و رو به رشد  تواند یدر جهان متالطم امروز آنچه م .خود را داشته باشند
براي داشتن  .کارآمد استو  اثربخشها را تضمین نماید وجود نظام مدیریتی  سازمان

تربیت و پرورش  .و شایسته تربیت نمود صالح يمدیرانی ذ یستیبا یم ینظامن یچن
تا با انتخاب و پرورش صحیح و  استمدیران نیز نیازمند چهارچوبی جامع و کامل 

نتایج تحقیقات  .دنسازمان جامه عمل بپوشان يها يش مدیران به اهداف و استراتژاثربخ
و افزایش نیاز  صالح مدیریتی ينشان از کمبود نیروهاي ذ )1387 شجاعی و دري،(
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 تیآ يها از مدیران امروزي، در سال تر ستهیمراتب توانمندتر و شا به یها به مدیران سازمان
مدیران شایسته،  و در حقیقت تربیت و پرورش اساییدارد و حقیقت این است که شن

ها براي عبور از شرایط دشوار فردا  پیش روي سازمان يها چالش نیتر ییکی از اساس
 يها ، به دنبال طراحی برنامهنگر ندهیآ يها به همین منظور، بسیاري از سازمان .است

آینده خود در  يها يازمندیمین نأبراي برآورد و ت 1جدي و منظم جانشین پروري
 .)1387 ،(عیدي و دیانتی هستندمدیریتی  يها نهیزم

 یکار و اقتصاد جهان يروی، اطالعات، نيرات در تکنولوژییتغ يباال سرعت بهبا توجه  
و  یسنت يها نهیت خود را در زمیریهستند که مد یرانیازمند مدیهاي امروزي ن سازمان

ط متالطم، یت اثربخش در شرایریمد .)Kezaz & Ekel، 2004کنند (اعمال  یر سنتیغ
 يازهاین نیجاد تناسب و تعادل بیاست که موجب ا ییها ییبا توانا یرانیازمند مدین

 .)2003 گران،یمازارول و د و Ischinger، 2006( شوند یطیرات محیو تأث یسازمان
د تا هستند که بتوانند به مجموعه کمک کنن یتیریازمند مدیها ن گر سازمانید عبارت به

 بادوامخود را وفق داده واکنش نشان دهند و  یطیرومند محیرات نیدر مواجهه با تأث
 ياد برایز یی، توانايتر تکنولوژ قی، درك عمینیها شامل کارآفر یین توانایا .بمانند یباق

با  یرانیانتخاب مد .باشد یز عملکرد مؤثر میدر مواجهه با ابهامات و ن يهدایت راهبرد
همچون حوزه  یع حساسینده صنایو آ ییایدوام، پا يها در حال حاضر برا یین توانایا

، 2006 نگر،یاسچ ،2006 ،2باردناست (برخوردار  يا مالحظه قابلت یاز اهم ينفت و انرژ
ز یران نیصنعت نفت ا .)2005 ،3نای، ت2003 گران،ی، مازارول و د2004 کزار و اکل،

ن تحوالت در امان ین صنعت کشور، از ایتر زرگبران و یموتور محرکه اقتصاد ا عنوان به
عالوه بر اعمال  .باشد یت روبرو میریتوسعه مد يها از چالش يا راً با گسترهیاند و اخنبوده

ز ین یطیرات محیکنند، تأث یکه پست خود را ترك م یرانین پروري مدیگزیجا يفشار برا
که منجر به  ينحو بهموده تر ن دهیچین صنعت را پیران ایمد يها تیها و مسئول نقش

ک قرن سابقه در یش از ین صنعت با بیا .ط شده استیران واجد شرایکاهش تعداد مد
در خصوص کاربست  يمتعدد يکشور، اگرچه تجارب و دستاوردها یتیریعرصه مد

ران ید مدیجد يها شرفتیدارد، اما همگام با پ یتیرین و روزآمد مدینو يکردهایرو
و حساس  يدیمشاغل کل یستگیشا يبه توسعه الگوها يجد ازمندی، نیکالس جهان

                                                      
1. Succession Planning 
2. Barden 

3. Tiina 
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ران، ی، انتصاب، ارتقا، جبران خدمات مدين پروریچون؛ جانش یخود با اهداف متفاوت
فقط  يچون نفت و گاز و حوزه انرژ يا دهیچیپع یصنا .است ...ران ویآموزش و توسعه مد

هاي جدید است  یتبلباقانیازمند مدیران جدید نیست بلکه نیازمند مدیران جدید 
)Leslie & Fretwell,1996،2003 Mazzarol, et al,ن است تا ). لذا، پژوهش حاضر بر آ

ت پروژه در یریت حرفه مدین، اولویسته و همچنیران شایت پرورش مدیبا توجه به اهم
ران پروژه یمد یستگیشا يالگو ین حوزه اقدام به طراحیق ایصنعت نفت، با مداقه و تعم

ر یق به شرح زین تحقیا یو فرع ین وصف اهداف اصلیبا ا .دینفت نمادر صنعت 
 باشد: یم

 :یهدف اصل

 ران پروژه در صنعت نفتیمد يهایستگیشا ين الگویتدو

 :یاهداف فرع

عوامل  ،يا نهیزم طیشرا ،یعل طیمقوالت اصلی (شراو استخراج  ییشناسا -1
 روژه در صنعت نفتپ رانیمد یستگیشا يالگو) امدهایو بروندادها و پ یطیمح

 ها مؤلفهیی مقوالت فرعی و روابط بین شناسا -2

 پروژه در صنعت نفت رانیمد يها یستگیشان یو تدو ییشناسا -3
پروژه در صنعت نفت  رانیمد يها یستگیاز شا کیهر  تیاهم زانین مییتع -4

 .صنعت نیباتجربه ا رانیازنظر خبرگان و مد
صنعت  نهیپروژه برآمده از زم انریمد يها یستگیشا يزان اعتبار الگوین مییتع -5

 .نیو مطلع نیمدیران، متخصص دگاهینفت از د

 ينظر یمبان

ن یو همچن یطورکل بهف آن یو تعار یستگیمفهوم شا ین بخش از پژوهش به بررسیدر ا
 .میپرداز یمت پروژه یریمد يها یستگیشا
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 یستگیشا

 یژگیک وین باریاول يابر ییکایت آمریریمعلم مد 1د مک کللندیوید ،1953قبل از سال 
و  1951در سال  2تیرابرت وا .ت شناختید را به رسمینام» یستگیشا«که او  یانسان

طور  به 3چید آل ریویاسپنسر و د نیس، سایاتزیو بو چاردیبعدها مک الگان، ر
توسعه  یت رقابتیمز يسازمان و نگهدار يبقا يرا برا یستگیمفهوم شا يا مالحظه قابل

در دانشگاه هاروارد و  ید مک کللند استاد روانشناسیوید 1973در سال  .دادند
 يش براینوشت: آزما یمقاله اصل کیاست)  یاز گروه ه یگذار مک بر (اکنون بخش انیبن

پژوهش  .جاد کردیا یصنعت یروانشناس نهیک جنبش درزمیهوش که  يجا به یستگیشا
مقدار دانش و استعداد  یدانشگاه یسنت يها شیمک کللند نشان داد که اگرچه آزما

ندرت عملکرد  ها به بودند اما آن یاز عملکرد دانشگاه ی) خوبيها (گزاره يها نیب شیپ
عنوان  هوش آن به يها سؤاالت در مورد اعتبار آزمون .کردند یم ینیب شین کار را پیح

ن نمرات آزمون یب یکرد که همبستگ انیوب .افتیش یت شغل افزایاز موفق يا گزاره
و محصول ارتباط مشترك با نوع  یاغلب ممکن است مصنوع یت شغلیو موفقهوش 

 ین گزاره عالیمک کللند در ادامه استدالل کرد که بهتر .تشان باشدی(طبقه) و وضع
شود  یده مینام یستگیو بادوام که شا یاساس یشخص يها یژگین کار ویعملکرد ح

که روانشناسان  یوقت 1970دهه ل یتوان در اوا یرا م یستگیخ شایرو تار نیازا .است
 یعملکرد شغل ینیب شیپ يبرا ییها راه يدر جستجو یران منابع انسانیو مد یصنعت

کا با یمتحده آمر االتیرا در ا یستگیشا يساز مک کللند جنبش مدل .م کردیبودند ترس
 یستگیشا ینیب شیکرد پیک رویعنوان  هوش به يها آزمون ين برایگزیک جایم یترس
در  يکاربرد يها ) بر برنامه1998-1973که کار مک کللند ( یدرحال .کرد يدازان راه

تفکر مک  .نشان داده بود يشتریبخش آموزش متمرکز بود در صنعت و تجارت عالقه ب
 يبرا یهوش به تنهائ يها ن فرض که آزمونیک استدالل متقاعدکننده در برابر ایکللند 

کرد یحال مطالعه او (رو نیباا .کند یهم مهستند فرا یعملکرد افراد کاف یابیارز
 یمختلف يها نهین در زمیمورداستفاده قرارگرفته و همچن يا طور گسترده ) بهیستگیشا

داشته  یش درخشانیافزا یستگیاستفاده از واژه شا یمانند آموزش و مطالعات سازمان
له مک یوس به 1970ل سال ین بار در اوایاول يبرا يات فردیا خصوصی یستگیشا .است

                                                      
1. David McClelland 
2. Robert White 

3. McLagan, Richard Boyatzis, Signe Spencer and David Ulrich 
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ت کارمند یاز عملکرد و موفق یتوجه قابل يها عنوان گزاره ؛ و بهدیگردکللند مطرح 
طور  به ،نیا نقش معیا استفاده از دانش یت کاربرد یک قابلیبه  یستگیشا .شناخته شد

، یعاطف، يفکر، یممکن است روان یشخص يها یژگیو .شود یماطالق  زیآم تیموفق
 يها یژگیو عنوان به ند وباش یحرکت-یروانیا  یکیزیو ف ینگرش، یاحساس، یاجتماع
 کنند که یمان یب 1و فاگ اتزسیبو .ندیآ یم حساب انجام دادن شغل به يبرا يضرور

مربوط  یصورت علم هستند که به یخاص یات شخصیها خصوص یستگیطور خالصه شا به
ها مشترك  تیموقع ها و نهیاز زم ياریدر بس و ا عملکرد برتر هستندیبه عامل مؤثر و 

 .)Chouhan & Srivastava، 2014باشند ( یم ،هست
نرم  يهایستگیسخت و شا يهایستگیشا دودستهها را به یستگیشا 2روبوتام و ژوب 

بر دانش و مهارت بوده و شغل  یمبتن عمدتاًسخت  يهایستگیشا .کرده اند يبند طبقه
 .هستندو نگرش محور  يرفتار يهابر الگو ینرم مبتن يهایستگیاما شا؛ محور هستند

، هامهارت ،از دانش ياخوشه عنوان به را یستگیشا 3برنتال و همکارانش نیهمچن
 .کندیم فیتعر ،یت شغلیموفق يبرا ازیموردن يها و رفتارهاییتوانا
وجود  یمنابع انسانحوزه در  ياجماع در حال رشدمعتقد است: ) 2005( 4یودرل 

 يهایژگیو ریساها و ها، مهارتییدانش، توانا«از  ياجموعهمرا  یستگیشا دارد که
-ی) نشان م2005( 6نترتونیست و ویج پژوهش لدینتا نیهمچن .داندیم 5»یتیشخص
مثال  عنوان (به هایژگیگر ویدر کنار دها، دانش و مهارت که شامل یستگیمفهوم شادهد 

شتر یاست، ب) یتیشخص يهایژگیها و ویی، توانايها، رفتارها، عادات کارنگرش
 .ردیگیت قرار میموردحما

  

                                                      
1. Boyats & fug 
2. Robotham, D. and Jubb, R 
21.Berntal 
22. Weatherly, L. A. 
23. KASOs =Knowledge, Ability, Skills and other characteristics 
24. Le Deist, F. D. & Winterton, J 
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 یستگیف شایتعار -1 جدول

 تعاریف سال محقق

 1982 بویاتزیس
ی علي ا گونه به که کندمیتعریف  هاییویژگی منزله بهرا  شایستگی

 شوند.یک شغل میدر موجب عملکرد اثربخش یا برتر 

اسپنسر و 
 اسپنسر

1993 

مرجع که  -فردي معیار بنیادین هايگیویژ عنوان بهرا شایستگی 
در  ها آنکنند. یف میتعر شود،می و یا برتر اثربخشعملکرد  موجب
ها، صفات، انگیزه«پنج ویژگی  را شامل شایستگیخود  تعریف

 کردند. فیصتو »، دانش و مهارتپنداريخود

، مک اسپنسر
 کللند و اسپنسر

1994 

پنداري، ، صفات، خودترکیبی از انگیزش عنوان بهشایستگی را 
ی و رفتارشناختهاي مهارتها، محتواي دانش یا ها یا ارزش-نگرش

هرگونه ویژگی فردي که به نحو پایایی سنجش شده و بین کارکنان 
 کند، تعریف کردند.متوسط و برتر ایجاد تمایز می

دفتر مدیریت 
امور کارکنان 

 آمریکا
2002 

از دانش، مهارت،  یريگ ندازها الگوي قابلیک  عنوان به راشایستگی 
انجام براي د افرا فردي که هايها، رفتارها و دیگر ویژگیتوانایی

نیاز دارند،  ها آنبه  شغلی موفقعملکردهاي و یا  يهاي کارنقش
 تعریف کرده است

دوبویس، راثول و 
 کمپ

2004 
 يها ها، جنبهشامل دانش، مهارت ییهاویژگی عنوان بهشایستگی را 

، يفکر يهاي اجتماعی، صفات، الگوها، انگیزهیسشنان از خودگوناگو
 یف کردند.تعر ،عملتفکر، احساس و هاي ها و روشنگرش

برنتال و 
 همکارانش

2004 
ها و ، تواناییهامهارت ،از دانشاي خوشه عنوان به راشایستگی 

 کند.می تعریف ی،براي موفقیت شغل یازرفتارهاي موردن

سینگال و 
 همکاران

2011 

هایی از کلیت جنبه عنوان بهها را ها شایستگیبرخی از سازمان
کالمی، عددي، استعداد ( از: اند عبارتگیرند که شخص در نظر می

عمومی، حرفه ) دانش (تفکر، رهبريها (ها و توانایی) مهارتفضایی
 خاص، شغل خاص، سطح خاص، سازمان خاص)

 2013 روبوتام و ژوبا

هاي نرم هاي سخت و شایستگیشایستگی دودستهه ها را بشایستگی
مبتنی بر دانش و  عمدتاًهاي سخت ي کردند. شایستگیبند طبقه

هاي نرم مبتنی بر اما شایستگی؛ مهارت بوده و شغل محور هستند
 الگوهاي رفتاري و نگرش محور هستند.
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 یستگیعناصر شا -2جدول 

 عناصر شایستگی سال محقق ردیف

 عملکرد برتر ،مؤثرعملکرد   )1973( مک کللند 1

 برتر عملکرد ،مؤثرعملکرد  )1980( کلمپ 2

 عملکرد برتر در شغل )2007( بویاتزیس 3

 توانائی انجام وظایف مرتبط )1989( هورنبی و توماس 4

 مهارت و توانائی براي تکمیل وظایف )1989( جاکوبز 5

 مهارت و توانائی در انجام شغل )1989( هاگ بی 6

 مهارت و توانائی انجام شغل )1993( اسپنسر و اسپنسر 7

 ي شخصی موردنیاز موفقیت در شغلها یژگیو مهارت و توانائی، )1994( پیج و ویلسون 8

 داشتن توانائی براي موثرتر شدن )1996( گیلبرت 9

 مؤثرو بینش براي عملکرد  مهارت دانش، )1998( دوبویز 10

 مؤثراساسی براي عملکرد ویژگی  )1998( ایوارتس 11

 شود یم مؤثرو درکی که به منجر به عملکرد  نگرش ،مهارت دانش، )1998( وودال و وینستلی 12

 رویکرد منظم براي افزایش عملکرد سازمانی )2006( رایس 13

14 
نقاط مشترك 

 تعاریف
 

 شغل برتر در عملکرد ی،توانائ ،مهارت دانش،

 ت پروژهیریمد يها یستگیشا

و استانداردهاي  ها مدلت پروژه بر اساس تعدادي از یریمد يها یستگیشان قسمت یادر 
 .شود یمان یجداگانه ب صورت بهدر این حوزه  شده نیتدو

 :ت پروژهیریمد یستگیشا يمبنا يهااستاندارد

1آي سی بی استاندارد
نامه به یارائه گواه يبرا ییجاد مبنایباهدف ا 1998در سال  

عنصر  46 رندهیدربرگ یب یس يآ .ارائه شد 2يام آ یپ يآ سطران پروژه تویمد
عنصر)،  15( يرفتار یستگیعنصر)، شا 20( یتخصص یستگیدر سه بعد شا یستگیشا
ت را در چهار سطح (راهبر پروژه، یریسطوح مد باشد یعنصر) م 11( یمفهوم یستگیشا
 .)Crawf،2004د (کن یف میر پروژه تعریار مدیر پروژه و دستیر ارشد پروژه، مدیمد

                                                      
1. ICB ( IPMA Competence Baseline)  

2. IPMI 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 38

http://iieshrm.ir/article-1-385-en.html


 

 پروژه در صنعت نفت رانیمد یستگیشا يالگو یطراح 

 

1397تابستان  /36 شماره /نهم سال          

11 

1اي سی أي تی بی سیدر انگل یت پروژه ساختمانیریمد یستگیاستاندارد شا
: 

ا یسه با استاندارد استرالیدر مقا .دین گردیس تدویدر انگل 1997ن استاندارد در سال یا
ن استاندارد یا .باشد یم یساختمان يها قرار دارد و مختص پروژه يتر نییدر سطح پا

ا یدر دن شده رفتهیف پذیرا با توجه به تعار یستگیاست و شا یدانش يک راهنمایصرفاً 
ت پروژه یریکره دانش مدین استاندارد مطابق با پیا یدانش يها یستگیشا .دینما یارائه نم

ن تطابق یا يعملکرد يها یستگیاما در شا باشد یت پروژه میریانجمن مد )ام باك ی(پ
 يرفتار يها یستگیشا .نگرد یعملکرد م یستگیشا عنوان وجود ندارد و به تجربه افراد به

، نفوذ يم سازیدگاه بلندمدت، تینفس، د ا اعتمادبهی يت، خودباوریاند از: موفق آن عبارت
 يا استاندارد .یاطالعات و خودکنترل يگران، ارتباطات و مهارت در ارائه، جستجویدر د

ر پروژه یطوح دوم و سوم (مدباً معادل سیکه تقر باشد یدو سطح م يدارا یت یب يآ یس
 یمل یشغل ياستانداردهاشود ( یا محسوب میاسترال یستگیو راهبر پروژه) استاندارد شا

 .)2،2002ران پروژهیمد يبرا

 :ام یپ يا ت پروژهیریمد یستگیاستاندارد شا

ه تجارب یرا بر پا 3ام یپ يآ یستگی، چارچوب شا2008ت پروژه در سال یریانجمن مد
کره یبر استاندارد پ دیس با تأکیران پروژه صنعت و دانشگاه کشور انگلیمد یو علم یعمل

 يها ت حرفیصالح یابیجهت ارز یب یس يآ ت پروژه و استانداردیریدانش انجمن مد
ر ارشد پروژه، یسطح (راهبر پروژه، مد 4ن استاندارد در یا .ن نموده استیران تدویمد
ن یدر ا .کند یران پروژه صادر مینامه جهت مدیت پروژه) گواهیریار مدیر پروژه، دستیمد

 شده فیتعر یو مفهوم ي، رفتاریفن یستگیدر سه بعد شا یستگیاستاندارد عناصر شا
 .ت پروژه استیریمد يعملکرد یستگیعنصر شا 30شامل  یفن یستگیشا .است

ت پروژه است که مهارت و نگرش را یریمد یستگیعنصر شا 9شامل  يرفتار یستگیشا
ر ین مدیاست که ارتباط ب یستگیعنصر شا 8شامل  یمفهوم یستگیشا .دهد یمپوشش 

 .)2008ام، یپ يا یستگیچارچوب شاکند ( یف میپروژه و سازمان را توص

                                                      
1.ECITB( National occupational standards for project management) 
2. National occupational standards for project management 
3. APM( APM Competence Framework) 
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 ):1یب یان س يو اس ای( کایت پروژه آمریریمد یمل یستگیشا ياستاندارد مبنا

با مشارکت  2001در سال  2ام پیاي اس اي  انجمن توسعه مدیریت پروژه آمریکا
آمریکا  متحده االتیگروهی از مدیران باسابقه شکل گرفت و مبناي شایستگی ملی ا

 يها منظور حمایت از برنامه و به آي سی بی را با اقتباس از چارچوب شایستگی
آمریکا،  متحده االتیطراحی نمود. درواقع مبنایی شایستگی ملی ا صدور گواهینامه

رفتاري  يها یژگیعه و صدور گواهینامه دانش، تجربه، وچارچوبی براي ارزیابی، توس
عنصر شایستگی است  49. این چارچوب شامل باشد یو شایستگی فعاالن در پروژه م

کننده طیف  که منعکس شده يبند و در سه حوزه فنی، مفهومی و رفتاري گروه
براي  ازیموردن يها مدیریت پروژه و برنامه يها تیو ظرف ها ییاز توانا يا گسترده

 امروزي است. يها پروژه
ت پروژه یریاصول مد رندهی) دربرگیستگیعنصر شا 22( یکیتکن يها یستگیشا 

ها و  کننده تعامل برنامه ) منعکسیستگیعنصر شا 12( یمفهوم يها یستگیشا .باشد یم
) یستگیعنصر شا 15( يرفتار يها یستگیاست؛ و شا یند سازمانیها با فرا پروژه
 يمبناباشد ( یت در پروژه میریمد يها گروه، رفتار افراد و يوابط فردر رندهیدربرگ

 .)3،2008کایران پروژه و برنامه آمریمد يبرا یمل یستگیشا

 ):4گپس( یاتحاد جهان يعملکرد پروژه برا ياستانداردها

مند به توسعه  توسط افراد عالقه گپس جاد سازمانی، کار ا1990در اواسط دهه 
ها  با استقبال کشورها و سازمان .دیت پروژه شروع گردیریمد ینجها ياستانداردها

 يکار يها گروه يت پروژه با همکاریریمد یالملل نیانجمن ب 1998متعدد، در سال 
 يبرا یبر عملکرد جهان یمبتن يمختلف، طرح توسعه استانداردها ياز کشورها یجهان

ت از توسعه و به یمادر جهت ح گپس چارچوب .ف نمودیرا تعر يا کارکنان پروژه
ت شناختن یانتقال و به رسم يبرا ییو مبنا یمحل يت شناختن استانداردهایرسم

وکار،  کسب يها طیدر مح تواند یاست و م شده یت پروژه طراحیریمتقابل مدارکت مد
 مورد یدولت يو استانداردها يها حرف يها ، انجمنیو آموزش یمؤسسات دانشگاه

                                                      
1.USA- NCB( USA National Competence Baseline) 

2. asapm 
3. USA’s National Competence Baseline for Program and Project Managers,” 

4. GAPS( Global Alliance for Project Performance Standards) 
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کشورها و  یستگیشا يچارچوب با اقتباس از استانداردهان یا .ردیاستفاده قرار گ
 یمفهوم اساس 48ن استاندارد یاست در ا شده نیمختلف جهان تدو يها سازمان

 شده يبند طبقه یستگیواحد شا 6د که در یگرد ییت پروژه شناسایریمد یستگیشا
 يو دارامرتبط است؛  یستگیک واحد از عناصر شایش از یمفهوم با ب 48از  یبرخ .است

 :باشد یر پروژه میمد 2و  1 یدو سطح جهان

 يار عملکردیمع 56و  یستگیعنصر شا 18، یستگیواحد شا 5ک شامل یسطح  
 يار عملکردیمع 64و  یستگیعنصر شا 21، یستگیواحد شا 6سطح دو شامل  .است

 .)1،2007بر عملکرد یمبتن یستگیشا يچارچوب استانداردهااست (

 :2شل یروژه شرکت نفتران پیمد یستگیمدل شا

از چهار دانشگاه مطرح  یومیل کنسرسیبا تشک 2005شل در سال  الیشرکت رو
 يها ران و کارکنان پروژهیمد ه نهاد و باهدف توسعهیرا پا شل ی، پروژه آکادمیالملل نیب

جاد فرهنگ یها و ا پروژه ياجرا يکردهایها و رو روش ينان از سازگارینفت، اطم
سطوح  .آورده است يرو یستگیبر شا یسازمان به آموزش مبتن مداوم در يریادگی

چهار سطح (مهندس پروژه، مهندس ارشد  يران پروژه شرکت شل دارایمد یستگیشا
حوزه  4ت پروژه آن در یریمد يها یستگی؛ و شاباشد یر پروژه و رهبر پروژه) میپروژه، مد

 2( يو رفتار فرد يهبر، ر3اچ اس اس اي ستیز طیت و محی، امنیمنیشامل سالمت، ا
عنصر  6ت پروژه (یری) و مدیستگیعنصر شا 3)، قرارداد و تدارکات (یستگیعنصر شا

 .)Bakker 2009,است ( شده يبند ) طبقهیستگیشا

 :4رانینفت ا یت پروژه شرکت ملیریمد يها یستگیمدل شا

ست یه لیشامل ته یانجام مراحل یط 5او سی يآان  ت پروژهیریمد یستگیمدل شا
موجود در شرکت موفق مشابه و مصاحبه  یستگیمدل شا ی، بررسها یستگیاز شا یجامع

ن مدل باهدف، عملکرد یا .است شده نینفت و گاز تدو يها ران پروژهیان و مدیبا مجر
ران و ینفت ا یشرکت مل يها ها و پروژه ان و سرپرستان طرحینه و مؤثرتر مجریبه

                                                      
1. A Framework for Performance Based Competency Standards 
2. Royal Dutch Shell 
3. HSSE 

4. NIOC 
5. NIOC 
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 مؤلفه شایستگی 22 رندهیشرکت دربرگن یا يها ها و طرح ن تحقق موفق پروژهیهمچن
 يساختار - یطی)، محیستگیعنصر شا 9( یکیتکن يها یستگیواحد شا 3است که در 

ملک است ( شده يبند ) طبقهیستگیعنصر شا 9( ي) و رفتاریستگیعنصر شا 4(
 .)1390ان،یجعفر

 :رویت پروژه پژوهشگاه نیریمد یستگیمدل شا

1يد یام س یپ رو با استفاده از چارچوبیژوهشگاه نمدیریت پروژه پ یستگیمدل شا
 

ت یرین مدل سطوح مدیدر ا .شده است 2پتن است مدیریت پروژه شرکت يمتدلوژ
ر یر پروژه سطح دو، مدیر پروژه سطح سه، مدیپنج سطح (کارشناس پروژه، مد يدارا

زه مدیریت پروژه در پنج حو يها یستگیشا .باشد یر گروه) میک و مدیپروژه سطح 
عنصر ) ت پروژهیریمد يها )، مهارتیستگیعنصر شا 11ت پروژه (یریشامل دانش مد

 یسازمان يها یستگی)، شایستگیعنصر شا 6( یو شخص يفرد يها یژگی)، ویستگیشا
 شده يبند ) طبقهیستگیعنصر شا 3( یصنعت يها یستگی) و شایستگیعنصر شا 10(

 .)1389،يان و نهاوندیصادقاست (

 3رانیا یمیع پتروشیصنا یت پروژه شرکت ملیریدم یستگیمدل شا

 ابتدا مدل شایستگی مدیریت پروژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، براي طراحی
ي ها پروژه در ریدرگي ها سازمانبراي هر نقش در  ازیموردني کاربردي ها یستگیشا

ا ي موجود در دنیاستانداردها ،ها یستگیشاپتروشیمی تعیین و جهت شناسایی 
پروژه، مدیر پروژه، رئیس بخش  مدل شایستگی تیدرنها است. قرارگرفته موردمطالعه

مدیریت پروژه  يها یستگیشا است. استاندارد توسعه شده نیپروژه و مهندس پروژه تدو
قرارگرفته  پتروشیمی ایران ی صنایعکه مورداستفاده شرکت مل 4اپیک در دانشگاه

حوزه  6مدیریت پروژه،  يها یستگیاحوزه ش 6 شاملحوزه  13 داراي است،
باشد  یوکار و یک حوزه شایستگی فرهنگی، اجتماعی و رهبري م کسب يها یستگیشا

 ).2006 جعفري،(

 

                                                      
1. PMCD 
2. TenStep 
3. NICP( National Iranian Petrochemical Company) 
4. APIC 
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 یستگیشا يها ان استانداردها و مدلید در مین تأکیشتریب يدارا يها یستگیشا -3 جدول
 ت پروژهیریمد

 فراوانی ستگی رفتاريشای فراوانی شایستگی مفهومی فراوانی شایستگی فنی

 15 مدیریت هزینه

مدیریت سالمتی، 
و  یمنی، اتیامن

 زیست محیط

 12 رهبري 8

 7 وکار کسبمدیریت  14 مدیریت محدوده
 وکار تیمی 
 همکاري

9 

 8 مذاکره 7 مدیریت طرح 14 مدیریت زمان

 14 مدیریت کیفیت
مدیریت ادعا، 

 و مقررات نیقوان
 7 برقراري ارتباط 6

 6 نفس اعتمادبه 6 مدیریت پورتفولیو 14 یسکمدیریت ر

 6 پذیري انعطاف 5 مدیریت راهبردي 14 مدیریت تدارکات

مدیریت منابع 
 انسانی

12 
 تأمینمدیریت 

 مالی
 5 تیم سازي 5

مدیریت 
 ارتباطات

 5 اخالقیات 4 مدیریت پروژه 12

 5 نوآوري و خالقیت 4 ارزیابی پروژه 10 مدیریت تغییرات

حل  پیامدها و
 مشکالت

9 
مدیریت سازمان 

 دائمی
 5 خودکنترلی 4

 

 نه پژوهشیشیپ

ن آن دسته یداخل کشور و همچن يها پژوهشنه پژوهش در دو بخش یشیدر ارتباط با پ
محقق فراهم بود  یو امکان دسترس شده انجامکه در خارج از کشور  ییها پژوهشاز 

 گردد: یمان یخالصه ب طور بهر و یبه شرح ز یمطالب

 یداخل يها ژوهشپ

کارکنان  یستگیمدل شا یتحت عنوان طراح ی)پژوهش1396و همکاران( یباباشاه
مختلف ي ها گروهپژوهش را  يجامعه آمار.در پژوهشگاه صنعت نفت انجام دادند یدانش

و مشاوران  یئت علمیه يکارشناسان و پژوهشگران،اعضا،ران برجستهیل مدیاز قب
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هدفمند و گلوله  يریاند که بااستفاده از نمونه گل داده یپژوهشگاه صنعت نفت تشک
پژوهش مدل هاي  افتهیبر اساس .تا حد اشباع با آنان انجام شدها  مصاحبه یبرف
 يه ایپاهاي  یستگیدر دو دسته از شا یمختلف کارکنان دانشهاي  رده یستگیشا

ز هر رده ا يمحورهاي  یستگین شایهمچن.دیگرد يدسته بند يمحورهاي  یستگیوشا
م یتقس "مهارت"و  "دانش" "يفردهاي  یژگیو" یدر سه مقوله اصل یکارکنان دانش

ل یتشک يمتعددهاي  یستگی، خود از شایاصلهاي  ن مقولهیهر کدام از ا.شد يبند
 .اند شده
ران و یاز مدیمورد ن یستگیمدل شاتحت عنوان  ی)پژوهش1395(یرانزده وزنجانیا 

 کیبا استفاده از تکن یجان شرقیاستان آذربا در شرکت گاز یمتخصصان منابع انسان
ISMل داده است که یران شرکت تشکیه مدیق را کلین تحقیا يجامعه آمار.انجام دادند

ران و سرپرستان سطوح ین مدیباشدکه از ب می نفر60بر اساس آمار کسب شده تعداد آنها
ها  ل دادهیو تحل هیج حاصل از تجزینتا.سازمان انتخاب شده اند یاتیو عمل یانی،میعال

ق بر اساس ین تحقیات ایست عامل استخراج شده از ادبین بیدهد که از ب می نشان
ران و متخصصان یاز مدیمورد نهاي  یستگیع شده،ده عامل به عنوان شایپرسشنامه توز

 .شده است یکشور شناسائ یجان شرقیشرکت گاز استان آذربا یمنابع انسان
بر اساس  یتیریمدهاي  یستگیتحت عنوان شا یهشپژو )1394و همکاران ( یخشوع 
 سطوح مدیران از نفر 15 با هدف، این دستیابی به براي .اد انجام دادندیه داده بنینظر

 شده انتخاب اختالف) (باحداکثر هدفمند روش به که اصفهان استان گاز شرکت مختلف

 بنیاد، نظریه داده شرو اساس بر سپس .گرفت انجام ساختاریافته نیمه اي مصاحبه بودند،

 فرعی تقسیم مقوله 78 و اصلی مقوله 8 به و شناسایی مفاهیم باز، رمزگذاري مرحله در

 مقوله علّی، شرایط از استفاده با محوري، رمزگذاري مرحله در سپس .شدند بندي

 پیامدهاي و موانع گر، مداخله شرایط زمینه، متقابل، کنش و کنش اصلی،راهبردهاي

 انتخابی رمزگذاري در .شد تعیین پارادایم، قالب درها  مقوله مدیریتی،اینهاي  شایستگی

 تأیید مورد نظریه برازش نیز پایان در .گردید تدوینها  قضیه و ترسیم داستان سیر نیز

 .گرفت قرار
 مدیران شایستگی با عنوان الگوي ی)پژوهش1394و همکاران ( يفتاح پور مرند 

 تحقیق روش .بنیاد انجام دادند داده نظریۀ رویکرد با انایر جوانان و ورزش کل ادارات

 افراد شامل تحقیق آماري جامعۀ .است گرفته انجام کیفی صورت وبه بوده کاربردي

 صورت به گیري نمونه.بود کشور اجرایی مدیران انتصاب و انتخاب امور در نظر صاحب
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 اطالعات، گردآوري شیوة .شد انتخاب  برفی گلوله نظري و گیري نمونه روش از ترکیبی

 مسئوالن، خبرگان، با مصاحبه و اي کتابخانه مطالعات درطى مدارك و اسناد بررسى

 دسته  يبرا تی اطلس افزار نرم از تحقیق این در .بود ورزش حوزة مدیران و متخصصان

به  اطالعات کدگذاري از پس .شد ه استفاد مفهومی و محوري باز،هاي  کدگذاري و بندي
 نهایت در .شد تبیین طبقه 3 مقوله 11 مفهوم،91در مدیران شایستگی الگوي دهآم دست

 .ارائه شد جوانان و ورزش کل مدیران شایستگی الگوي قالب نهایی، وتحلیل تجزیه از پس
 همچون زمینه هایی در مدیران براي آمده دست به شایستگیهاي  مؤلفه و مفاهیم

 توسعۀ وري، بهره افزایش تربیت مدیران، انسانی، نیروي توسعۀ آموزش، استخدام،

 دارد کاربرد سازمانی عملکرد
 يران و روسایمد یستگیشا یمدل بوم یرا با عنوان طراح ی) پژوهش1393( یوصال 

 يجامعه آمار .ران انجام دادندیا ینفت يها ش و پخش فراوردهیپاال یستاد شرکت مل
نفر  145هر تهران به تعداد و پخش در ش یشرکت مل يستاد يران و روسایق مدیتحق

ش اعتبار مدل و یافزا يبرا .بود يکاربرد و یشیمایپ-یفیق از نوع توصیتحق .بودند
ز استفاده ین یها از روش دلف ک از مؤلفهیهر  يریگ اندازه يها ن شاخصیین تعیهمچن

 کی یاکتشاف يها و مصاحبه يا مطالعه کتابخانه يها با استفاده از روش جهیدرنت .دیگرد
 .ارائه نمود يدیکل يها یستگینه شایمدل در زم

ران یمد یستگیرا با عنوان مدل شا ی) پژوهش1392و همکاران ( یمحمدصادق ریم 
 یین پژوهش باهدف شناسایا .شرکت نفت و گاز پارس انجام دادند ي پروژه

ع ات موضویاز ادببا استفاده  یقیکرد تلفیه بر اساس روژران پرویمد یاصل يها یستگیشا
 21ان یران پروژه از میمد يها یستگیاز شا یفهرست يآور به جمع يو مطالعات مورد

ن ین حرفه، همچنینظران ا ت پروژه و صاحبیریمد یالملل نیاستاندارد و مدل مؤسسات ب
مه ین يها مستخرج از مصاحبه يها یستگیدر شرکت موفق مشابه و شا یستگیمدل شا
ن یدر ا .نموداقدام  1یس یاو ج یپ يها پروژه ان و سرپرستانیبا مجر افتهیساختار

 5 ين مطالعه موردیو همچن یستگین مدل شایتدو يپژوهش بامطالعه راهبردها
و شد اهداف  یاقدام کردند سع یستگیمدل شا يساز ادهیسازمان که نسبت به پ

با  .شود ییآنان شناسا یستگیمدل شا يساز ادهیپ يکردها استخراج و راهکارهایرو
ت یاقدام و درنها یابیو اعتبار  یاصل يها یستگیشا ییبه شناسا یده از روش دلفاستفا

                                                      
1. POGC 
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به سه  یند دلفیدستاورد فرآ .ن شدیتدو یس یاو ج یپران پروژه یمد یستگیمدل شا
 .دیران پروژه انجامیمد يو رفتار يساختار-یطی، محیکیتکن يها یستگیواحد شا

هاي  یژگیمدل و یان طراحتحت عنو ی)پژوهش1392و همکاران( یخان یموس 
انجام  يستم خبره فازیس یکرد طراحیران با رویا يران در نظام اداریاثربخش مد

ه شکل یاول یق مدل مفهومینه تحقیشیو پ یکین منظور با انجام مطالعات تئوریبد.دادند
ران یاثربخش مدهاي  یژگین مدل وییتب ،در ادامه با انجام مصاحبه با اهل خبره.گرفت
شتر یب یبررس يدر راستا .دیسر گردیران میاثربخش مدهاي  یو ابعاد توانائ يدارنظام ا

 يا و مشاوره یپست اجرائ يدارا یک دوره زمانیکه در ها  د دانشگاهیمدل از نظرات اسات
عملکرد برتر در  يدارا یدولت يران دستگاه هاهایران بوده و مدیا يدر نظام ادار

 یپرسشنامه برگشت240تعداد  .دیاستفاده گرد یجان شرقین و آذربایتهران،قزو ياستانها
ه یزرل تجزیو بااستفاده از نرم افزار ل يدییتا یل عاملیتحل يرا را با استفاده از روش آمار

 یبر سطح عملکرد،تمام يرگذارید مدل از از جهت تاثییضمن تا.دیل گردیو تحل
ران،با یا یدولتهاي  ازمانتست مدل در س يبرا.د قرار گرفتندییز مورد تاینها  شاخص

در  يفاز يران به روش مدل سازیمد يها ییتوانا زان استرس شغل،یتوجه به نوع و م
قرار  یمورد بررس یجان شرقیآذربا ینفتهاي  ش و پخش فرآوردهیشرکت پاال

 با توجه به سطح استرس شغلها  ییتوانا يریاز تفاوت به کارگ یحاک،جینتا.گرفت
 .باشد می

 یخارج يها پژوهش

ه داده یدار با استفاده از نظریپا يرهبرهاي  یستگیبا عنوان شا یپژوهش )2011اسوالب (
 ها، مهارت منحصر به فرد،هاي  تین مطالعه کشف موقعیهدف از ا.اد انجام دادیبن

ن پژوهش از یاهاي  داده.شود می دهینام یستگیاست که جمعا شا ییا رفتارهایو ها  ارزش
 .شد ي، جمع آوريداریه پردازان تفکر پایمحققان و نظر رهبران، که به عنوان يافراد

مثبت  یاز آن است که سبک تفکر و ساختار روانشناخت ین پژوهش حاکیاهاي  افتهی
 يگر ط مداخلهین شرایعالوه بر ا .هستند يرهبرهاي  یستگیشا يبرا یین هایش بیپ

. موثر هستند يرهبر ياز برایمورد نهاي  یستگیبر شا یمیر مستقیتاث ينقش رهبر
 یبحرانهاي  تیروش و ابعاد مامور سبک، مهارت ها، جه از دانش،یک نتها ی یستگیشا

 یمات و اقداماتیاز تصم يا مجموعه ایاقدام  م،یک تصمیند ین فرآیجه اینت .هستند
 .شده است يدار جمع آوریپا ياست که بر اساس رهبر
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 .ت انجام دادیریو مد يرهبر يها یستگیبا عنوان شا ی) پژوهش2011( 1سیاتزیبو 
نش در یبه ب يتوانند در یها م یستگین بود که نشان دهد که شاین مقاله ایهدف از ا

ن یدر ا .ها باز کند توسعه آن يبالقوه برا يو کاربردها یمورد انسان، استعداد انسان
 یاع، اجتمیهوش شناخت يبرا يکردیرو يرفتار يها یستگیشود که شا یپژوهش ادعا م

ساالن ظاهراً قادر به توسعه  اشکال هوش هستند و بزرگ يمهم برا ياریمع یو عاطف
از  ياریو بس يت، رهبریریعملکرد برجسته در مد يبرا یاتیح یلیخ يها یستگیشا

 .ها هستند مشاغل و حرفه
ن یهدف از ا .انجام داد یستگیمدل شا یابیتحت عنوان ارز ی) پژوهش2015( 2یمانائ 

ک شرکت نفت یدگاه کارآموزان در یاز د یستگیمدل شاعوامل موثر در یرسمطالعه بر
 يک برایکرك پاتر یابین مطالعه ابتدا از روش ارزیدر ا .بود یعربمتحده در امارات 

مدل  یط کار و اثربخشیمح يرهای، متغیستگیمدل شا ین طراحیرابطه ب یبررس
دگاه کارآموزان ید يریگ اندازه يدر مرحله بعد از پرسشنامه برا .استفاده شد یستگیشا

 ياز روش معادالت ساختار شده يآور جمع يها داده لیوتحل هیتجز يبرا .استفاده شد
و  یستگیبر شا یمدل مبتن یکه به اثربخش یکه عوامل دهد ینشان م جینتا .شداستفاده 

، ارتباط مواد و یستگیشامل: اهداف مدل شا کنند یکمک م یستگیمدل شا یطراح
 .باشد می کارآموزان یستگیشا یابیا به شغل کارآموزان، ارزمحتو

 يبرا يا نهیزم يرا با عنوان به کار گرفتن تئور ی) پژوهش2015( 4لوریوت 3لنید 
ق یروش تحق .اطالعات انجام دادند يران پروژه فناوریمد يرفتار يها یستگیکشف شا

ب ینشان داد که ترک جینتا .بوده است يا نهیزم ياز مصاحبه و تئور یبیها ترک آن
از  يتعداد يشتر منجر به آشکارسازیب يا نهیزم يو تئور يداد رفتاریمصاحبه رو

ق آنچه را یطور دق ران پروژه بهینکه مدیتا ا شود یران پروژه میمهم مد يها یستگیشا
 .ف کنندیتوص ،ل به انجام دادنش هستندیما

از یموردن يها یستگیشا یابیار و اعتب ییبا عنوان شناسا ی) پژوهش2016( 5سونیمر 
ن یا يها افتهی .انجام داده استکا یمتحده آمر االتیا يها در دانشگاه یانیران میمد يبرا

 .د خواهد بودیمف یانیران می، آموزش و توسعه مديزیر برنامه يمطالعه برا

                                                      
1. Boyatzis 
2. Nadya Shafeeq H. Al Mannaee 

3. Dillon 
4. Taylor 
5. Morrison 
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 يامد برایبر پ یمبتن یستگیبا عنوان مدل شا یپژوهش يبه اجرا) 2016( 1کیترزیپ 
بود که به سه  یستگین پژوهش مدل شایحاصل ا .پرداخته است یمهندس وزش نظامآم

ن مدل در نظام یت ایم شد درنهایبر مهارت تقس یو مبتن ي، رفتاریدسته شناخت
 .مهندسان قرار گرفت یآموزش

 يساز ها و مدل یستگیبا عنوان درك شا ی) پژوهش2016( 2و استاوایچوهان و استر 
خچه یتار می، ترسیستگیهدف پژوهش کشف مفهوم شا .دانجام دادن یستگیشا
 .است ينه جاریو نقش آن در زم یستگیشا

 ین المللینان بیکارآفر يبرا  یستگیمدل شا یبا عنوان طراح ی)پژوهش2017پن( 
با پنج استاد مدارس  یقین منظور مصاحبه عمیبه ا .اد انجام دادیه داده بنیبر نظر یمبتن

که در  يازده تن از افرادین و یکارشناس صنعت،هفت کارآفر سه،و دانشگاه کسب وکار
داده  يسپس با استفاده از تئور .کنند انجام شد می کار ینیچ یتیشرکت بزرگ چند مل

 یباز،انتخاب يو استخراج با استفاده از کدگذار يطبقه بند مطابقت، پردازش، ياد برایبن
و  یشد که به سه دسته اصل یحطرا ین المللینان بیکارآفر يبرا یستگیک مدل شای

ر یو سه ز ینیع یابیاول شامل:دانش،ارز يدسته بند.م شدیر مجموعه تقسیهفده ز
 یالملل نیمهارت زبان و دانش کسب وکار ب ،یتیریمد يدانش حرفه ا مجموعه شامل:

هاي  شرکتهاي  یستگیشا ر مجموعه مانندیشامل هشت ز یین طبقه از توانایدوم .است
 ییایانطباق پو ییوانات ،یالملل نیتجارت ب ییتوانا ،ین المللیب یشناخت ییتوانا،ین المللیب

غلبه بر بحران و  يبرا ییتوانا ،یو خارج یادغام منابع داخل ییتوانا ط،یمح
ت است یشخص ین دسته اصلیو سوم يریادگی ییارتباط با جامعه و توانا ییخطرات،توانا

شرفت در شناخت و یپ ر،ییتغ ،ينوآور الل،استق ر مجموعه از جمله:یکه شامل شش ز
 .باشد یی میه ماجراجویشور و شوق رقابت و روح عمل،

 يران پروژه در سازمانهایمدهاي  یستگیبا عنوان شا ی)پژوهش2015ر و همکاران(یبر 
 ین المللیتوسعه بهاي  یستگیشا ین پژوهش شناسائیهدف ا.انجام دادند یر دولتیغ

ن پژوهش با یا.باشد ها می در پروژهها  یستگین شایاستفاده از ا یران پروژه و چگونگیمد
در  ین المللیران پروژه توسعه بین مدیاستفاده از پرسشنامه انجام شد که در ب

 اریبس طیمح به توجه با ج نشان داد که آنهاید و نتایع گردیتوز یر دولتیغ يسازمانها
 نجا،یا در .هستند مواجه پروژه تیریمدهاي  تیقابل در يدار یمعن رییتغ با خاص خود،

                                                      
1. Pietrzyk 

2. Vikram Singh Chouhan & Sandeep Srivastava 
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 و محدود منابع محدود، یبانیپشت با ییها پروژه که يافراد يبرا یانسان هاي  یستگیشا
 صورت نیا در رند،یگ می يدیجد یمعن ،دوگانه سروکار دارند يمشتر ستمیت سیریمد
 .بگذارند احترام يمشتر اهداف به دیبا آنها

 قیتحق یشناس روش

اطالعات، از نوع  يو به لحاظ نحوه گردآور يکاربرد اظ هدف،روش پژوهش به لح
ران پروژه یه مدیشامل کل ي، جامعه آماریفیدر بخش ک .باشد ی) میفیک-یکم( ختهیآم

ها به روش  نفر از آن 14ر در صنعت نفت است که ین وزیران ارشد و معاونیو مد
 يعنوان نمونه آمار به یبرفک گلوله یو با استفاده از تکن یهدفمند و قضاوت يریگ نمونه

ق بود که یمصاحبه عم یفیها در بخش ک داده يابزار گردآور .پژوهش انتخاب شدند
 يبند وه مقولهیل محتوا به شیمصاحبه از روش تحل يها ل دادهیوتحل هیجهت تجز

ران پروژه یه مدیپژوهش را کل يز جامعه آماریپژوهش ن یدر بخش کم .استفاده شد
عنوان  ساده به یها به روش تصادف نفر از آن 170دادند که تعداد ل یصنعت نفت تشک

، پرسشنامه محقق یها در بخش کم داده يابزار گردآور .دندینمونه پژوهش انتخاب گرد
 .باشد یساخته م

 م:یباش یر مین پژوهش به دنبال پاسخ به سؤاالت زیدر ا
 ران پروژه در صنعت نفت کدام است؟یمد یستگیمطلوب شا يالگو -1

و بروندادها و  یطی، عوامل محيانهیط زمی، شرایط علیشرااصلی (مقوالت  -2
 ؟اند ران پروژه در صنعت نفت کدامیمد یستگیشا يامدها) الگویپ

 ها چگونه است؟ ن مؤلفهیاند و روابط ب کدام یمقوالت فرع -3

 اند؟ کدام ران پروژه در صنعت نفتیمد يها یستگیشا -4

 ازنظرران پروژه در صنعت نفت یمد يهایستگیک از شایت هر یزان اهمیم -5
 زان است؟ین صنعت چه میران باتجربه ایخبرگان و مد

 دگاهیاز د صنعت نفت نهیبرآمده از زمران پروژه یمد يهایستگیشا يالگو -6
 واجد اعتبار است؟ يتا چه حد نیو مطلع نیمدیران، متخصص

 

 يتئور .شده است فادهیا گرندد تئوري است 1يا نهیزم يبراي این منظور از روش تئور 
 يها است که به پژوهشگران در حوزه یو اکتشاف یک روش پژوهش استقرائی يا نهیزم

                                                      
1. Grounded Theory 
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ن یموجود، خود به تدو يها ياتکا به تئور يجا دهد تا به یگوناگون امکان م یموضوع
شود.  هاي واقعی تدوین می مند و بر اساس داده این تئوري به شکل نظام تئوري اقدام کند.

ها محدود است. با استفاده از  وش در مواردي کاربرد دارد که دانش ما در آن زمینهاین ر
یافته نسبت به  هاي عمیق و نیمه ساخت این روش در مرحله کمی از طریق اجراي مصاحبه

شناسایی و تعیین خرده مقوالت، مقوالت فرعی، مقوالت اصلی و کالن تحقیق، اقدام شده 
آوري نظرات خبرگان و تجزیه  پرسشنامه و توزیع و جمع و سپس در مرحله کمی، طراحی

 ها براي پاسخ به سؤاالت پژوهش انجام شد. تحلیل داده

 يا نهیزم يتئور ياجرا یچگونگ

-1رد: یگ یمرحله به شرح زیر صورت م 9طی  يا نهیها در روش تئوري زم تحلیل داده
تا رسیدن به مرحله ل یها همراه با تحل داده يگردآور-2پژوهش  يها ن پرسشیتدو

-6آزاد  يکدگذار-5ها  م دردادهیافتن مفاهی-4ها در سه مرحله  داده يکدگذار-3اشباع 
ل یالزم به ذکر است که تحل .)ینشیگز( یانتخاب يکدگذار- 7 يمحور يکدگذار

 يشوند، با استفاده از رمزگذار یم يگردآور يا نهیه زمین نظریمنظور تکو که به ییها داده
ها اختصاص  مختلف داده يها مناسب به بخش يوه ابتدا رمزهاین شیدر ا .ردیگ یانجام م
 يند رمزگذارین فرایشوند که ا یم يبند ها دسته ن رمزها در قالب مقولهیشود و ا یداده م

ها و  ن مقولهیدن در مورد ابعاد متفاوت ایشیسپس پژوهشگر با اند .شود یده میآزاد نام
 يسرانجام، با رمزگذار .کند یاقدام م يمحور يبه رمزگذار ها ان آنیم يوندهایافتن پی

 ينظر یت، چارچوبیندها درنهاین فرآیا یشوند و با ط یش میها پاال مقوله ینشیگز
 ي.ن تئورینگارش و تدو-9 يبردار ادداشتی-8شود  یدار میپد

ر یسا يند را برایب یر مین تصوین است که آنچه او از ایا يفه گراندد تئورین وظیآخر 
ن کرد که یتدو ییها هیتوان فرض یشده م ساخته يبه کمک تئور .ر بکشدیافراد به تصو

ن یز در ایت پژوهشگر نیهرچند که خالق .ها بپردازد به آزمون آن يبعد يها پژوهش
 .شود یمحسوب م یاساس یراهبرد جزئ

 پژوهش يها افتهی

 يق تئوریش تحقاز رو یفیپژوهش در بخش ک سؤاالتبه  یگوئ پاسخ يدر راستا
 14ق با یعم يهاساعت مصاحبه 30ش از یب بیترت نیا به .است شده استفاده يانهیزم

در  .صورت گرفت یصنعت نفت و منابع انسان يهاپروژه ر در حوزهیخبره و مد
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م ی)، مفاه1998( نیکرباشتراس و  یلیتحل يهاکیحاضر با استفاده از تکن قیتحق
، عبارت و جمالت پاراگرافوح متن کل مصاحبه، ل در سطیواحد تحل عنوان به

ام در داخل یپ يک متن مصاحبه به عناصر دارایقرار گرفتند و با تفک موردتوجه
اد یل تعدد زیبه دل .باز استخراج شوند يها تالش شد تا کدهاا پاراگرافیخطوط 

ه گزار 394دو مرحله انجام شد که در آن  یباز ط ي، کدگذارشده استخراجم یمفاه
م یشد تا مفاه یز سعیمرحله ن نیبعدازا .گرفتندقرار  يتر بزرگ يهادر قالب مقوله

خرده مقوله ساخته 120شوندکه  يبندطبقه یبزرگ مفهوم يهاه در قالب دستهیاول
 يمحور يدر مرحله کدگذار .دیحاصل گرد یمقوله فرع 32ها آن يبندشد و با طبقه

 يبند دستهل یبه شرح ذ یمقوله اصل 15الب در ق گفته شیپ يهامقوله یو انتخاب
 يها چالش، ساختار، یاجتماع یطیمح ستیز ، عواملیقانون-یشدند: عوامل اجرائ

ت، یریران پروژه، دانش مدیمد يت پروژه، کمبودهایفیت و کیپروژه، کم
ت ی، موفقيتوانمندساز، يص فردی، خصایفن يهایستگی، شايرفتار يها یستگیشا

تاً ینها .ران پروژهیت مدیپروژه و اهم تیمسئول ینیسنگ نفعان،یابع ذمن نیتأمپروژه، 
، یطیعوامل مح -2، يانهیعوامل زم -1؛ يدیبه شش مقوله کل یاصل يهان مقولهیا

امدها یدستاوردها و پ -6راهبردها و  -5، يده محوریپد -4، یعوامل عل -3
 .اند شده يبند دسته

کل مدل برابر با  يبرازش برا ییکویشاخص نز نشان داد که مقدار ین یج کمینتا 
منظور  به .است قبول قابلمدل در حد  یبرازش کل دهد یمباشد که نشان  یم درصد60

 يها ل دادهیوتحل هیج حاصله از تجزیپژوهش به نتا يشتر از دست آوردهایکسب اطالع ب
 .میپرداز یق میتحق یکم

 یت شناختیاطالعات جمع

 .است شده دادهنمونه نشان  ياعضا خدمت محل یبه فراوان اطالعات مربوط 4جدول در 
 یمل نفر در شرکت 18نفت،  یمل در شرکت کنندگان شرکتنفر از  139ن اساس یبر ا

ز ینفر ن 2و  یمیپتروش عیصنا یمل نفر شرکت 5پخش،  و شیپاال یمل نفر شرکت 4گاز، 
 .نفت مشغول به خدمت هستند وزارت در ستاد
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 نمونه گروه ياعضا محل خدمت به مربوط یفراوان -4 جدول

 درصد یفراوان خدمت محل

 3/80 139 شرکت ملی نفت

 4/10 18 شرکت ملی گاز

 3/2 4 شرکت ملی پاالیش و پخش

 9/2 5 ملی صنایع پتروشیمی شرکت

 2/1 2 ستاد وزارت نفت

 9/2 5 بدون پاسخ

 100 173 کل

 

شده  نمونه نشان داده ياعضا یشغل سمت یاطالعات مربوط به فراوان 5جدول در  
نفر معاون و  2س، ینفر رئ 20سرپرست،  کنندگان شرکتنفر از  62ن اساس یبر ا .است

 .هستند ریمدز ینفر ن 7

 نمونه گروه ياعضا یسمت شغل به مربوط یفراوان -5 جدول

 درصد یفراوان شغلی سمت

 8/35 62 سرپرست

 6/11 20 رئیس

 2/1 2 معاون

 4 7 مدیر

 4/47 82 دون پاسخب

 100 173 کل
 

 يدییتأ یل عاملیتحل

 از نفت، صنعت نهیزم از برآمده پروژه رانیمد يهایستگیشا يالگو اعتبار یبررس يبرا
 و یرونیب مدل .استفاده شده است آزمون مدل و انجام دو يساختار معادالت یابی مدل
  ی.درون مدل
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 )يریگ اندازه(مدل  یرونیمدل ب

 موردمطالعهسازه  ییالزم است روا ساکن ابتدابه ي،مدل معادالت ساختار یشناس درروش
 موردنظر يرهایمتغ يریگ اندازه يبرا شده انتخاب يها مؤلفهتا مشخص شود  قرارگرفته

 يدارا ر خودیبا متغ مؤلفههر  یبار عامل که یدرصورت .خود از دقت الزم برخوردار هستند
ا یآن سازه  يریگ اندازه ياز دقت الزم برا مؤلفهن یا هآنگاباشد  96/1باالتر از  tمقدار 

ر یهر متغ يها مؤلفه يبرا یر بار عاملیر مقادیر مکنون برخوردار است در جداول زیمتغ
 .مکنون آورده شده است

 یستگیشا يالگو اصلی مقوالت )tو مقدار  یر بار عاملی(مقاد یرونیب ب مدلیضرا -6جدول 

 tآماره  عاملی بار اصلی مقوله کلی مقوله
سطح 

 يدار یمعن

 عوامل

 محیطی

 p>01/0 94/13 83/0 قانونی-اجرایی عوامل

 p>01/0 63/20 850/0 اجتماعی-محیطی زیست عوامل

 شرایط

 يا نهیزم

 p>01/0 55/42 942/0 ساختار

 p>01/0 51/49 947/0 پروژه يها چالش

 یعل شرایط
 p>01/0 27/66 947/0 پروژه کیفیت و کمیت

 p>01/0 22/48 935/0 پروژه مدیران مبودهايک

 مقوله

 محوري

 p>01/0 43/89 957/0 پروژه مسئولیت مدیر سنگینی

 p>01/0 64/65 963/0 پروژه مدیریت اهمیت

 راهبردها

 p>01/0 018/14 816/0 پروژه مدیریت دانش

 p>01/0 38/41 924/0 رفتاري يها یستگیشا

 p>01/0 67/18 881/0 فنی يها یستگیشا

 p>01/0 61/21 900/0 فردي خصایص

 و بروندادها

 پیامدها

 p>01/0 23/19 847/0 يتوانمندساز

 p>01/0 09/55 940/0 پروژه موفقیت

 p>01/0 11/45 913/0 ذینفعان منافع نیتأم
 

 یستگیشا يالگو مربوط به يها مقوله یعامل يبارها یتمام 6ج جدول یبر اساس نتا 
 يدار یمعن دهنده نشانهستند که  96/1از مقدار  تر بزرگ tداراي آماره پروژه،  رانیمد

 .است شده محاسبه یعامل يبارها
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 یرونیارزیابی برازش مدل ب

 یواگرا به بحث و بررس ییهمگرا و روا ییو روا ییاین منظور در دو بخش پایبد
 .میپرداز یم

 همگرا ییو روا ییایپا )الف

 يها هیت گویاهم یبررس يسازه که برا ییه بر رواعالو يدر مدل معادالت ساختار
ز ین یصیتشخ یی، روارود یها به کار م مؤلفهک از یهر  يریگ اندازه يشده برا انتخاب

را به لحاظ  یک مناسبیتفک تیر درنهایهر متغ يها هین معنا که گویموردنظر است به ا
ه فقط یتر هر گوبارت سادهبه ع .گر مدل فراهم آورندید يرهاینسبت به متغ ،يریگ اندازه

از  یخوب رها بهیباشد که تمام متغ يا گونه ها به ب آنیکند و ترک يریگ ر خود را اندازهیمتغ
شده  انس استخراجین واریانگیند با کمک شاخص مین فرایا .ک شوندیگر تفکیکدی
)AVE1ب یضرا .شود ی) مشخص مAVE انس یاز وار يکه چه درصد دهند ینشان م

 يرهایا متغیساختارها  .ح شده استیه مجزا تشریک گوی لهیوس ر مدل، بهیمتغ ایساختار 
که  5/0ار ی) باالتر از شاخص معAVEشده ( انس استخراجین واریانگیم يمدل، دارا

جه ین نتی، هستند؛ بنابراشده ی) معرفBagozzi & Yi, 1988( يایو  يتوسط با گوز
مدل پژوهش را  يرهایانس متغیوار یازه کافاند به توانند یمها  هیکه گو شود یگرفته م

 .ندیح نمایتشر
 ییایپا ي ، با محاسبهییایزان پایا میمدل  یدرون ی، هماهنگيریگ اندازهدر مدل   

ر نشان یدر جدول ز ییایب پایضرا .شود یمده ی) سنجComposite reliabilityمرکب (
هستند و از شاخص  ییمرکب باال ییایپا يمدل دارا يهمه ساختارها .است شده داده

 تر بزرگ، شده یمعرف) Bagozzi & Yi, 1988( يایو  يکه توسط باگوز 6/0ار یمع
 .ق استیتحق يها داده يباال یدرون ییایپا دهنده نشانمرکب  ییایپا .هستند

  

                                                      
1. Average Variance Extracted 
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 ییایپا يها زان شاخصیو م AVEر یمقاد -7جدول 

 AVE متغیر

(>0.5) 

 پایایی مرکب

Composite reliability 
(>0.6) 

R SQUARE 

  828/0 707/0 محیطی عوامل

  942/0 891/0 يا نهیزمشرایط 

 474/0 939/0 885/0 یعلشرایط 

 252/0 953/0 912/0 مقوله محوري

 454/0 932/0 776/0 راهبردها

 556/0 927/0 811/0 پیامدها و بروندادها

 

 .باشدین مییب تعیر، ضریزا مدل مسمکنون درون يرهایمتغ یابیارز یار اساسیمع 
زا ر برونیمتغ ریتأثزا تحت ر درونیرات متغییدهد چند درصد از تغین شاخص نشان میا

 شده فیتوص قبول قابلف، متوسط و یب ضعیبه ترت 67/0و  33/0، 19/0ر یمقاد .است
تعداد  ریتأثزا تحت ر مکنون درونی، متغیر درونیچنانچه در ساختار مدل مس یاست، ول

ب یر متوسط ضریزا قرار داشته باشد، مقادر مکنون برونیا دو) متغیک ی( يمعدود
 یمدل اصل يبرا آمده دست بهن ییب تعیز ضراینجا نیدر ا .است رشیپذ قابلز ین نییتع

 .باشدیم یدر حد قابل قبول درمجموع 7مطابق با جدول 

 روایی واگرا )ب

هاي عاملی متقابل است که یکی روش بار .شود یمروایی واگرا از دو طریق سنجیده 
دیگر  يها سازهیک سازه را با همبستگی آن با  يها شاخصمیزان همبستگی بین 

و روش دیگر معیار پیشنهادي فورنل و الرکر است که در این پژوهش  کند یممقایسه 
 .است قرارگرفته مورداستفاده
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 پنهان و جذر يرهاین متغیب یب همبستگیضرا -8 جدول

 ردیف تغیرم 1 2 3 4 5 6

 1 محیطی عوامل 840/0     

 2 یعلشرایط  561/0 940/0    

 3 مقوله محوري 362/0 502/0 954/0   

 4 راهبردها 511/0 647/0 673/0 880/0  

 5 پیامدها و بروندادها 436/0 571/0 829/0 745/0 900/0 

 6 يا نهیزم شرایط 655/0 669/0 492/0 668/0 543/0 943/0

 
موجود در قطر  يها خانهدر  8اي مکنون در پژوهش حاضر که طبق جدول متغیره 

زیرین و  يها خانهکه در  ها آن، از مقدار همبستگی میان اند قرارگرفتهاصلی ماتریس 
این معیار را  توان یمن ی، بیشتر است، بنابرااند شده دادهراست قطر اصلی ترتیب 

 .را تأیید نموددانست و روایی واگراي مناسب مدل  قبول قابل

 یمدل اصل ارزیابی برازش کلی

 GOF معیار

 ی)، شاخصCBSEMمحور ( انسیبرخالف روش کووار يمعادالت ساختار يسازدر مدل
) توسط GOFبرازش ( ییکویبه نام ن یشاخص یول .سنجش کل مدل وجود ندارد يبرا
و  يریگزهن شاخص هر دو مدل اندایا .شنهادشده استی) پ2005و همکاران ( 1هاوسنتن

مدل به  یسنجش عملکرد کل يبرا ياریعنوان مع دهد و بهیرا مدنظر قرار م يساختار
و متوسط  یر اشتراکیمتوسط مقاد ین هندسیانگین شاخص برابر با میا .رودیکار م

ک بوده ین صفر و ین شاخص بیمقدار ا .زا استمکنون درون يرهایمتغ نییب تعیضر
 نجا مقداریدر ا .باشدیر میانگر برآورد بهتر مدل مسیشاخص نمان یر باالتر ایو مقاد
دهد برازش محاسبه شد که نشان می 60/0براي کل مدل برابر با  برازش ییکوین شاخص

 .باشد یم قبول قابلکلی مدل در حد 

                                                      
1. Tenenhaus 
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 )ي(مدل ساختار یمدل درون

 یابیارز ير مدل ساختاریقرار گرفتند و مس یموردبررسات یفرض یدر قالب مدل درون
 یق بررسیه از طریآزمون هر فرض .ات مدل استیاز فرض یکیر متناظر با یهر مس .شد

ر وابسته یر مکنون با متغین هر متغیر بیب مسیضر يآمار يعالمت، اندازه و معنادار
ر مستقل نسبت یکننده متغ ینیب شیپ ریتأثر باالتر باشد یب مسین ضریا هراندازه .است

 يرهاین متغیروابط ب یج بررسیبا در نظر گرفتن نتا .تر خواهد بودشیر وابسته بیبه متغ
ن یاثرات ب يدار یمعن یبه بررس توان یمب مربوط یمستقل و وابسته با استفاده از ضر

د یا همان بتا بایر یب مسیضر يدار یمعن یبررس منظور به .پژوهش پرداخت يرهایمتغ
ن رو از روش یرد، از همیقرار گ ردتوجهمور یب مسیهر ضر يبرا t-valueمقدار  يمعنادار

 .نگ استفاده شدیبوت استرپ
قرار گرفت:  یل موردبررسی، روابط ذشده ارائهاز مدل  آمده دست بهاطالعات  بر اساس 

 -3 ،یعل طیبر شرا يا نهیزم طیشرا ریتأث -2، یعل طیبر شرا یطیمح عوامل ریتأث-1
 ریتأث -5راهبردها و  بر يمحور قولهم ریتأث -4، يمحوربر مقوله  یعل طیشرا ریتأث

قسمت  يریگ جهیدر بخش بحث و نت آمده دست بهج ینتا .امدهایپ و بروندادها بر راهبردها
 .پاسخ به سؤال ششم آمده است

 يریگ جهیها، بحث و نت افتهیتحلیل 

بر  .ران پروژه در صنعت نفت استیمد يهایستگیشا ين الگویهدف پژوهش حاضر تدو
د به یو تالش گرد .پژوهش مدنظر قرار گرفت يبرا یو کم یفیو مرحله کن اساس دیا

 .ر پاسخ داده شودیسؤاالت پژوهش به شرح ز
 

 ؟اند الگوي مطلوب شایستگی مدیران پروژه در صنعت نفت کدامپرسش اول؛ 

ن یا يبرا يانهیزم ياز روش تئور ح داده شد،یق توضیطور که در بخش روش تحق همان
ت پروژه و منابع یریشد و پس از انجام مصاحبه با خبرگان حوزه مد  همنظور استفاد

ق به شرح یو کالن تحق یاصل ،یمقوالت فرع خرده مقوالت، یینسبت به شناسا یانسان
ق در مراحل مختلف یمقوالت تحق يریگ نجا روند شکلیدر ا .دی) اقدام گرد9( ریجدول ز
 .شده است ش دادهینما يکدگذار
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 يکدگذار     ي مرحله     سه     در     نظریه     به     اطالعات     از     انتقال     و     ها داده     تقلیل     نجریا -9جدول 

 ت فرعی وخرده مقوالتمقوالتعداد  مقوالت اصلی عناوین مقوالت کلیدي عناوین

 عوامل محیطی

 14 قانونی-عوامل اجرائی

 7 تماعیاج محیطی زیست عوامل

 اي عوامل زمینه

 8 ساختار

 20 هاي پروژه چالش

 عوامل علی

 8 کمیت و کیفیت پروژه

 6 کمبودهاي مدیران پروژه

 عوامل راهبردها

 7 دانش مدیریت پروژه

 32 هاي رفتاري شایستگی

 11 هاي فنی شایستگی

 23 خصایص فردي

عوامل دستاوردها و 

 پیامدها

 4 توانمندسازي

 7 ت پروژهموفقی

 5 تأمین منافع ذینفعان

 عوامل مقوله محوري

 0 سنگینی مسئولیت مدیرپروژه

 0 اهمیت مدیریت پروژه

 جمع کل مقوله و گزاره
 

152 

 

 15در قالب  یو انتخاب يمحور يمرحله کدگذار بند مقوالت، در ن اساس طبقهیبر ا 
-یطیمح ستیز ، عواملیقانون-ین شرح انجام شد: عوامل اجرائیا به یمقوله اصل

ران پروژه، یمد يت پروژه، کمبودهایفیت و کیپروژه، کم يها چالش، ساختار، یاجتماع
، يص فردی، خصایفن يهایستگی، شايرفتار يها یستگیشات، یریدانش مد
ر پروژه و یت مدیمسئول ینینفعان، سنگیمنافع ذ نیتأمت پروژه، ی، موفقيتوانمندساز

عوامل  -1؛ يدیبه شش مقوله کل یاصل يهان مقولهیتاً ایانه .ت پروژهیریت مدیاهم
 -6راهبردها و  -5، يده محوریپد -4، یعوامل عل -3، یطیعوامل مح -2، يانهیزم

بر همین اساس مدل مطلوب مبتنی بر نظریه  .اند شده يبند امدها دستهیدستاوردها و پ
 .شده است نمایش داده 1داده بنیاد به ترتیب شکل 
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 نگارندگان) يها افتهی منبع:( هاي نظریه داده بنیادمدل برآمده از یافته -1 شکل

 

اي، عوامل محیطی و بروندادها شرایط علی، شرایط زمینه( مقوالت اصلیپرسش دوم؛ 

 ؟اند و پیامدها) الگوي شایستگی مدیران پروژه در صنعت نفت کدام

 ، عواملیقانون-یعوامل اجرائ اند از: عبارت یبا توجه به پاسخ سؤال اول مقوالت اصل

 يت پروژه، کمبودهایفیت و کیپروژه، کم يها چالش، ساختار، یاجتماع-یطیمح ستیز
ص ی، خصایفن يهایستگی، شايرفتار يها یستگیشات، یریران پروژه، دانش مدیمد
ر یت مدیمسئول ینینفعان، سنگیمنافع ذ نیتأمت پروژه، ی، موفقيتوانمندساز، يفرد

 .ت پروژهیریت مدیپروژه و اهم
 

 اند؟ مقوالت فرعی پژوهش کدام پرسش سوم؛

 تري قرار گرفتند هاي بزرگدر مرحله کدگذاري باز که در آن مفاهیم در قابل مقوله

بندي شوند. هاي بزرگ مفهومی طبقهگزاره)، سعی شد تا مفاهیم اولیه در قالب دسته394(

 فرعی حاصل گردید. مقوله 32ها ندي آنبخرده مقوله ساخته شد که با طبقه 120درنهایت 
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 اند؟ کدام هاي مدیران پروژه در صنعت نفت یستگیشاپرسش چهارم؛ 

مصاحبه با خبرگان و در قسمت  يپژوهش و دراثنا یفین منظور، در بخش کیا  به
آمده که  عمل ران پروژه سؤال بهیمد يهایستگیمدل، در خصوص شا يراهبردها

ت پروژه، یریدانش مد -1دند؛ یگرد میه به چهار بخش تقسران پروژیمد يهایستگیشا
 ي.ص فردیخصا -4 یفن يهایستگیشا -3، يرفتار يهایستگیشا-2

و دانش  یو تجرب یدانش فن یاصل یستگیت پروژه خود به دو شایریدانش مد -1
 .شده است میت پروژه تقسیریاستاندارد مد

 -3و  يرهبر -2گران، یت بر دیریمد -1به سه بخش؛  يرفتار يهایستگیشا -2
 .اند شده میت بر خود تقسیریمد

ي برقراري ارتباط با دیگران، ها مهارتهاي؛ مدیریت بر دیگران شامل شایستگی ·
 کار تیمی، تکریم همکاران، تفویض اختیار، قدرت تعامل و رفتار اقتضائی است.

، کالن ينگر ، جامعيریگ میتصمت، ی؛ قاطعيهایستگیشامل شا يرهبر ·
 يت مؤثر، رهبری، هداییگشا ، حل مسئله، ابتکار عمل، گرهينوآور ،ينگر
 .ت استیو مقبول يریپذ انعطاف، یتحول

، پشتکار و سماجت، یرندگیادگی؛ يهایستگیت بر خود شامل شایریمد ·
، ی، تعلق سازمانیستمی، تفکر سيت عمل، توانمندسازی، شفافیکوش سخت
 ات استیتوجه و پرداخت به جزئ و ی، جنگندگیعرق مل

هاي فنی نیز خود به دو شایستگی اجراي پروژه و خاتمه پروژه شایستگی -3

 شود:تقسیم می

ت یریو کنترل، مد یابیکنترل پروژه، ارز يهایستگیپروژه شامل: شا ياجرا ·
 يزیر برنامهمانکاران، یت پیریکپارچه پروژه، مدیت یری، مدیانسان يروین

 یستگین پروژه است و شایزآغا يهایستگیت زمان و شایریپروژه، مد
 .پروژه است يهايآموزز مشتمل بر تجربهیخاتمه پروژه ن

خصایص  -2خصایص نگرشی و  -1خصایص فردي نیز به دو شایستگی اصلی؛  -4

 شده است. شناختی تقسیم

ت، ی، نظم، خالقنفس اعتمادبهزما، جسارت، یکارشامل؛  یص شناختیخصا ·
ت اعتماد و ی، قابليصبر و بردبار ان، سرعت انتقال،ی، قدرت بيحافظه کار
 .هوش است
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، شجاعت، ی، تعهد عاطفیزش، سالمت مالیز شامل؛ انگین یص نگرشیخصا ·
و نگاه  ی، تواضع و فروتنیه جمعی، روحيریپذ تیمسئول، صدر سعهصداقت، 

 .است يرهبر
 

هاي مدیران پروژه در صنعت نفت پرسش پنجم؛ اهمیت هر یک از شایستگی

 مدیران باتجربه این صنعت چه میزان است؟ خبرگان و ازنظر

 نفت صنعت در پروژه رانیمد يهایستگیشا از کی هر تیزان اهمیم یبررس منظور به
 .قرار گرفت مورداستفادهدمن یصنعت، آزمون فر نیا باتجربه رانیمد و خبرگانازنظر 

 یفن يهایستگی، شادهندگان پاسخدگاه یاز آن است که از د یحاک آمده دست بهج ینتا
 تیریمد دانشو  يفرد صی، خصايرفتار يها یستگیشات است و ین اهمیشتریب يدارا

 .ت قرار دارندیاهم يدر درجه بعد بیبه ترتپروژه 
از  یحاک آمده دست بهج یت پروژه، نتایریمرتبط بادانش مد يهایستگینه شایدرزم 

ت و ین اهمیشتریب يدارا یمال منابع نیتأم، دهندگان پاسخدگاه یآن است که از د
 .ت استیزان اهمین میکمتر يخاص دارا يهادانش
 یحاک آمده دست بهج یران پروژه نتایمد يرفتار يهایستگین در خصوص شایهمچن 

ت ین اهمیشتریب ي، داراينگر جامعو  یمیت ، کاردهندگان پاسخدگاه یاز آن است که از د
ت یزان اهمین میکمتر يدارا یضائاقت ات و رفتاریجزئ به پرداخت و توجه يها مقولهو 

 .است
دگاه یاز آن است که از د یحاک آمده دست بهج ینتا يرفتار يهایستگیدر خصوص شا 
ت و مقوله ین اهمیشتریب يزمان، دارا تیریپروژه و مد کپارچهی تیری، مددهندگان پاسخ
 .ت استیزان اهمین میکمتر يدارا يآموز تجربه
دگاه یاز آن است که از د یحاک آمده دست هبج ینتا يص فردیدر خصوص خصا 
 و تواضع يها مقولهت و ین اهمیشتریب ي، دارايرهبر و نگاه یمال ، سالمتدهندگان پاسخ
 شده ارائهر یج حاصل در زینتا .ت استیزان اهمین میکمتر يدارا یعاطف و تعهد یفروتن
 .است
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 پروژه رانیمد يهایستگیشا از کی هر تین اهمییتع يدمن برایج آزمون فرینتا -10 جدول

 نفت صنعت در

 ردیف ها شایستگی  میانگین رتبه

 1 پروژه مدیریت دانش  22/2

 2 رفتاري يها یستگیشا  49/2

 3 فنی يها یستگیشا  86/2

 4 فردي خصایص  44/2

436/22  
 آزمون فریدمن

 

01/0 Sig  

 نگارندگان) يها افتهی (منبع:
 

از  صنعت نفت ینهبرآمده از زمهاي مدیران پروژه ایستگیش الگوي پرسش ششم:

 واجد اعتبار است؟ يتا چه حد ینو مطلع ینمدیران، متخصص یدگاهد

ی قرار گرفتند و مسیر مدل ساختاري ارزیابی شد و موردبررسفرضیات در قالب مدل درونی 
ضیه از مشخص گردید که هر مسیر متناظر با یکی از فرضیات مدل است. آزمون هر فر

طریق بررسی عالمت، اندازه و معناداري آماري ضریب مسیر بین هر متغیر مکنون با متغیر 
ی کننده متغیر نیب شیپ ریتأثاین ضریب مسیر باالتر باشد  هراندازهوابسته صورت گرفت. 

مستقل نسبت به متغیر وابسته بیشتر خواهد بود. با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین 
ي اثرات دار یمعنبه بررسی  توان یمي مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مربوط متغیرها

ي ضریب مسیر یا همان بتا باید دار یمعنبررسی  منظور بهبین متغیرهاي پژوهش پرداخت. 
قرار گیرد. از همین رو، از روش  موردتوجهبراي هر ضریب مسیر  t-valueمعناداري مقدار 

محیطی بر  عوامل ریتأث-1ی قرار گرفت: موردبررسد و روابط ذیل بوت استرپینگ استفاده ش
 مقولهبر  یعل شرایط ریتأث -3 ی،عل بر شرایط يا نهیزم شرایط ریتأث -2ی، عل شرایط

پیامدها. در  و بروندادها بر تاثیرراهبردها -5راهبردها  بر محوري مقوله یرتأث -4محوري، 
 است. شده هارائیک  هر یرتأثادامه به تفکیک میزان 

 یعل طیبر شرا یطیمح ر عواملیتاث) الف

 تر بزرگ tاست و مقدار آماره  215/0برابر با  آمده دست بهب یج مقدار ضریبا توجه به نتا
مثبت  ریتأثبر  ین اساس فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنیبر ا .باشد یم 96/1از 

 .ردیگیقرار م دیتائمورد  یعل طیشرابر  یطیمح عوامل
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 یعل طیبر شرا يا نهیزم طیر شرایتاث)ب

 96/1از  تر بزرگ tاست و مقدار آماره  529/0برابر با  آمده دست بهج یبا توجه به نتا
 طیشرامثبت  ریتأثبر  ین اساس فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنیبر ا .باشد یم
 .ردیگیقرار م دیتائمورد  یعل طیشرابر  يا نهیزم

 يحورمبر مقوله  یعل طیر شرایتاث) ج

 تر بزرگ tآماره  و مقداراست  502/0برابر با  آمده دست بهب ینکه مقدار ضریبا توجه به ا
مثبت  ریتأثبر  ین اساس فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنیبر ا .باشد یم 96/1از 
 .ردیگیقرار م دیتائمورد  يمحوربر مقوله  یعل طیشرا

 راهبردها بر يمحور ر مقولهیتاث) د

 تر بزرگ tآماره  و مقداراست  674/0برابر با  آمده دست بهب یج مقدار ضریبا توجه به نتا
 مقولهمثبت  ریتأثبر  ین اساس فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنیبر ا .باشد یم 96/1از 

 .ردیگیقرار م دیتائراهبردها مورد  بر يمحور

 امدهایپ و بروندادها بر ر راهبردهایتاثـ) ه

 تر بزرگ tآماره  و مقداراست  746/0برابر با  آمده دست بهب یضر مقدارج یبا توجه به نتا
 مقولهمثبت  ریتأثبر  ین اساس فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنیبر ا .باشد یم 96/1از 

 .ردیگیقرار م دیتائراهبردها مورد  بر يمحور

 یشنهادات پژوهشیپ

 و     ها مقوله     معلول    ران پروژه یمد يهایستگیشا     که     است     آن     انگریب     قیتحق     جینتا     و     ها افتهی
 پژوهش     یفیک     بخش     جینتا     اساس     بر     عوامل     نیا     از     هرکدام     يبرا     که     است     يمتعدد     عوامل    
 قائل     یخاص نقش     و     تیموقع     توان یم     يمحور     يگذار کد     يها افتهی     اساس     بر  ژهیو     طور به     و    
 :نمود     انیب     لیذ     شرح     به     را        یپژوهش      اتشنهادیپ     توان یم     کالن     جهینت     نیا     يراستا     در     .شد    

پژوهش  يتهایت مطروحه در بند شماره چهاربخش محدودیبا توجه به محدود -1
 ین دستییو پا یباالدستهاي  در حوزه یو تخصص یفنهاي  یستگیو تفاوت شا

متفاوت  یو فرهنگ يکارهاي  طیمح ن اهداف، ساختارها،یصنعت نفت و همچن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            33 / 38

http://iieshrm.ir/article-1-385-en.html


 

 نفت صنعت در انسانی منابع مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه

 

 1397تابستان  /36 شماره /نهم سال          

36 

-یستگیشا یررسد بینما می شنهادیصنعت نفت، پ یک از چهار شرکت اصلیهر
 .ک از آنها انجام شودیک هر یبه تفک یچهار شرکت اصل يها

ن کننده ییگاه تعیتها و جایت بند چهار بخش محدودیت به محدودیبا عنا -2
-قیدق یبه منظور بررس یفیو ک یکمهاي  ر روشیاستفاده از سا ران پروژه،یمد

 ين پژوهشهایاز عناو یکیتواند  می ران پروژهیمد يهایستگیشا يهاتر جنبه
 .باشد یآت

نگر و با گذشته يهاد که استفاده از روشینما می جابیت بند سه ایحدودم -3
ق یدق ییصنعت نفت به منظور شناسا يهاع پروژهیحوادث و وقا یهدف بررس

 .از انجام شودیها مورد نیستگیشا
ا عدم یت و یعوامل موفق یک، بررسیت مطروحه در بند یبا توجه به محدود -4

نه ین زمیران پروژه در ایمدهاي  یستگیو نقش شاها  از پروژه یبعض قیتوف
 .باشد می دیمورد تاک

 يت سازمانهایعلل عدم موفق ید تا بررسینما می جابیک ایت بند یمحدود -5
قرار  يشتریب یمورد بررس یستگیبر شا یمبتن يپروژه محور در استقرار نظامها

 .ردیگ
به  ياسهیو مقا یقیتطب يهاه از روشت بند سه، استفادیت به محدودیبا عنا -6

ر یران پروژه صنعت نفت با سایمد يهایستگیسه شایمنظور استخراج و مقا
 .گردد می شنهادیپ یو جهان یرانیاهاي  پروژه

 يکاونهیج بهید که در ارتباط با استفاده از نتاینما می جابیت بند چهار ایمحدو -7
ران پروژه یمد يهایستگیق شایسه دقیبه منظور مقا يحوزه انرژهاي  پروژه

 .انجام شود يدیجد پژوهش صنعت نفت،
 انجام     با     توان یمج پژوهش یمدل بر آمده از نتا يدیبا توجه به مقوالت کل -8

 اصالحات     به     کشورها     ریسا     تجارب     از     يبردار     الگو     با     و     شتریب     یقیتطب     مطالعات    
 .پرداخت     مدل    ن یا شتریب     چه     هر    

 مدل     در     شده     ارائه     روابط     از     هریک     کاوش     مورد     در     تواند می     آینده     طالعاتم -9
 .شوند     انجام     جداگانه     صورت     به     نهایی    
ن یشتر در ایقات بیتحق ياجرا مدل پژوهش، يت مقوله محوریل اهمیبه دل  -10

 .شود می هینه توصیزم
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 يکاربرد شنهاداتیپ

 ارائه     را     چارچوبی     ایشان     براي     گیران تصمیم     و     سیاستگذاران     توسط     تحقیق     این     مطالعه
همچون  یران پروژه با اهدافیمد يهایستگیشا لیتحل     منظور     به     میتوانند     که     نماید می    

 این     که     است     ذکر     به     الزم     .رندیگ     بکار     شانیا     بالندگی     راستاي     در     وتوسعه  يزیربرنامه
ر پروژه یماً مدیا مستقیک یبوده که هر  یو خبرگان رانیمد     با     مصاحبه     حاصل     چارچوب    

 .اندصنعت نفت داشتههاي  ت پروژهیریدر حوزه مد يد و ارزشمندیا تجارب مفیبوده و 
     شود: می ر ارائهیز يشنهادات کاربردین اساس پیبرا

-نهیصنعت نفت به منظور بهران پروژه یمد يهایستگیشا یمدل مفهوم یطراح -1

و استفاده از  ت استعدادیریمد يندهایو فرا یحوزه منابع انسان يکارکردها يساز
 .1يآ يد يد ین المللیر موسسه بینظ ییروشها

هاي استعدادیابی و شناسایی مدیران توانمند پروژه از میان کارکنان استفاده در برنامه -2
A & D Cعتبر بین المللی نظیر صنعت نفت و با توجه به روشهاي موسسات م

2. 

 يروهایو توسعه ن ییشناسا يهابرنامه ین پژوه در طراحیج ایاستفاده از نتا -3
 رمحترمیوز 12/5/1394 مورخ 2/20-221421مستعدموضوع بخشنامه شماره 

سته یاستعداد و شا تیریمد ،ییگرا يا حرفه ،ییکرد جوانگراینفت که به چهار رو
 .ان توجه داردریدر انتخاب مد يساالر

 رایز استفاده از نتایج این مدل به منظور اصالح فرایندهاي جذب افراد جدیداالستخدام. -4
هاي استخدام دستگاههاي اجرایی عمدتا بر بعد دانشی و شرایط عمومی افراد  برنامه

توجه دارند در حالیکه با توجه به نتایج تحقیق، موضوع شایستگیهاي افراد و ویژگیهاي 
بر این  بنا جمله موارد تعیین کننده در عملکرد کاري آنها در آینده خواهد بود.فردي از 

این فرض  با باشد. هاي ارزیابی به این منظور بسیار مفید می استفاده از روشهاي کانون
هاي فعلی  به منظور اعتبار بخشیدن به این رویه و ضمانت اجراي کار، دستورالعمل

 ویب در مراجع ذیربط دارد.استخدام نیاز به بازنگري و تص

ران یعملکرد مد یابیارز يندهایفرا یطراح ين مدل در راستایج ایاستفاده از نتا -5
 يهایستگیپس از انتخاب افراد بر اساس شا یستیبا می ن منظوریا يبرا که .پروژه

زان یاز م یکسب آگاه يو برا ر پروژهیت مدیمطروحه و گماردن انها در مسئول
ن ینو يران با استفاده از روشهایدر عملکرد مدها  یستگیان شیا يرگذاریتاث

                                                      
1. Development Dimention International 
2. Assessment& Development Consultant 
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و  یطراح يت عملکرد، نرم افزاریریبرنامه مد يعملکرد و در راستا یابیارز
ضمانت  يبرا .و در دستور کار توسعه قرار داد ییرا شناسا یاحتمال يکمبودها

 .ب برسدین و به تصویتدو یستیبا می ربطیذ مقررات ه،ین رویا ياجرا

و  یابیکار يزیمدل پژوهش در برنامه ر يهایستگیاستفاده از شا يراستادر  -6
مطروحه در هاي  یستگیتوان شا می کارکنان صنعت نفت یت کارراهه شغلیریمد

 .قرار داد ینردبان شغل یمبان از یکیمدل را به عنوان 

پژوهش مدل  يراهبردها يدیبا توجه به چهار محور مهم مقوله کل -7
توان در  یم( ت پروژهیریو دانش مد يفرد صیخصا ،یفن ،يررفتاهاي  یستگیشا(

ن یت پروژه از ایریان مدیمتقاض يت حرفه اینامه صالحیگواه يالگو یطراح
 .نمود يریبهره گها  یستگیدسته از شا

ران پروژه با استفاده از یمد يحرفه ا يهاتیت به صالحیکرد از ارشدیر روییتغ -8
ب که با مطالعه ین ترتیا به .باشد می انجامق قابل یمنتج از تحقهاي  یستگیشا
و  یت پروژه در سطح جهانیریت حرفه مدینامه صالحیگواه يط اعطایشرا

دن یبه گنجان نسبت شده در فصل دوم پژوهش، یمعرف ياستانداردها
 .ان اقدام نمودیمتقاض یابیط احراز و سپس ارزیمدل در شراهاي  یستگیشا

ق به آن اشاره یتحق ياجرا يش ضرورتهاهمانطور که در فصل اول و در بخ -9
ران بمنظور یو انتخاب مد ییشناسا صنعت نفت، یاز مشکالت فعل یکیشد
ن یشوند، به ا می ل مطروحه از صنعت جدایاست که به دال ییروهاین ینیگزیجا

ن یجانش يزیمنظور دو روش شناخته شده وجود دارد که عبارتند از برنامه ر
توان در  ي میشنهادیرسد از مدل پ می و به نظر .2ینیگزی،جدول جا1يپرور
  .ک از آنها استفاده نمودیهر  يراستا

ن پژوهش به دانشگاه صنعت نفت و استفاده از آن در بهبود یج ایارائه نتا  -10
 .کین حوزه آکادمیا یآموزشهاي  سرفصل

، 3بلوغ يهامدل یبه منظور طراح یو پژوهش یعلم يهابا انجمن يهمکار -11
ن یاز بزرگتر یکیاز صنعت نفت به عنوان یخاص و مورد ن يستانداردهاو ا 4یتعال

 ي بزرگها پروژهبا  يهایکمپان

                                                      
1. Succession Planning 
2. Replacement chart 
3. Maturity Model 
4. Excellence Model 
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