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چکيده
هدف این پژوهش ،طراحی مدلی برای مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی و
مورد مطالعه این پژوهش شرکت "منطقه هفت عملیات انتقال گاز کشور" است .صنعت نفت و
گاز ،یکی از صنایعی است که نیاز مبرمی به مدیریت استعداد دارد .برای استخراج مؤلفههای اولیه
از دو روش مطالعه کتابخانهای گسترده و فن دلفی با استفاده از  62نفر از خبرگان دانشگاهی و
شرکتی استفاده شد که انتخاب خبرگان به روش نمونهگیری گلولۀ برفی انجام پذیرفت .درنهایت
 51مؤلفه در  1بُعد :جذب ،انتخاب ،بهکارگیری ،توسعه و نگهداری مدیریت استعداد با رویکرد
چابکی نیروی کار دستهبندی شد .ضریب هماهنگی کندال 27.5 ،بهدست آمد که نشاندهندۀ
اتفاقنظر قوی بین پنل خبرگان است .برای ارزیابی مؤلفهها از دو نرمافزار  Spss 20و Smart pls
استفاده شد .نتایج نشان میدهد همۀ مؤلفههای شناساییشده در شرکت بهجز بازخور  912درجه
در بُعد نگهداری با بارعاملی  2،2و گروههای چندوظیفهای با معنیداری باالی  2،21مهم هستند.
با بهکارگیری مؤلفههای شناساییشده ،انتظار میرود شرکت بتواند مدیریت استعداد را با تأکید بر
چابکسازی نیروی انسانی مستقر نماید.
كليدواژهها :مدیریت استعداد؛ چابکی منابع انسانی؛ انتقال گاز؛ فن دلفی
 .استادیار مدیریت تولید و عملیات ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا و نویسندۀ مسئول:
 .استادیار مدیریت مالی ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا

sohrabi258@yahoo.com
djafariseresht@yahoo.com

 .کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا fmeydandar@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،دیگر تولید انبوه و رفتار سازمانی به روشهای بوروکراتیک ،کارایی خود را از
دست دادهاند .دلیل این امر نیز نیازها و خواستههای گوناگون نیروی کار و مشتریان است که خود
باعث رقابتیشدن شرکتها و بخشهای تولیدی است .برای پاسخگویی به این تغییرات و
فراهمآوری خواستههای مشتریان ،شرکتها و سازمانها نیازمند کارکنان بااستعداد و در برخی
مواقع نخبه میباشند و ازطرفدیگر ضمن حفظ این نخبگان ،باید با جهتدهی آنان به سمت
چابکی و پویایی ،موجبات پیشرفت و رقابتپذیری را برای سازمان خویش فراهم آورند .صنعت
نفت و گاز در دنیا تنها بهدلیل استخراج ثروت ملی ،سرمایۀ پایداری محسوب نمیشود ،بلکه
وجود نیروی ماهر و خودکفایی نیروی انسانی در این صنعت آن را به یک صنعت تخصصی و
مطرح در سطح دنیا مبدّل کرده است .آمار نشان میدهد در چند سال آتی ،صنعت نفت و گاز
کشور در مواجهه با افزایش افراد بازنشسته و باتجربه در این صنعت ،به مدیریت استعداد ،نیاز
مبرمی دارد (رضاییان و سلطانی .)6922 ،ازسویدیگر بهدلیل متغیربودن محیط رقابتی ،مدیریت
منابع انسانی و باألخص مدیریت استعداد ،نیازمند چاالکی و انعطافپذیری در مقابل تغییرات
محیطی و سازمانی است .ازاینرو ،هدف اصلی این پژوهش ،طراحی چهارچوب مدیریت استعداد
باهدف تقویت مؤلفههای چابکی است .این پژوهش باهدف طراحی مدل بومی برای شرکت
مذکور ،اصول موردتأکید در سیاستگذاری منابع انسانی (که در رأس آن مدیریت استعداد قرار
دارد) را مورد اهمیت سنجی و ارزیابی قرار داده است تا بدین طریق بتواند به بررسی و شناسایی
میزان اهمیت هر یک از مؤلفهها در پنج بُعد جذب ،انتخاب ،بهکارگیری ،توسعه و نگهداری با
رویکرد چابکسازی استعدادها بپردازد.

مباني نظري
مديريت استعداد
واژۀ "استعداد" ،در گذشته معیاری برای وزن و پول بوده است ولی امروزه ،معانی دیگری
دارد .استعداد بهمعنای "یک توانایی طبیعی است که موجب خوببودن فرد در انجام کاری
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میشود ،بدون آنکه فرد تعمقی در مورد آن بنماید" .این تعریف بهصورت ضمنی به ذاتیبودن
استعداد اشاره دارد .بااینکه در چند قرن اخیر معنای مختلفی برای استعداد ،تعریف شده است اما
هنوز ابهاماتی در تعاریف گوناگون وجود دارد .در تعریفی دیگر ،استعداد به معنای داشتن ظرفیت
باال ،توانایی رهبری باال یا سازگاری تعریف شده است (مییر 6و همکاران .)2269 ،در جدول 6
خالصهای از تعاریف مرتبط با استعداد مشاهده میشود:
جدول  .9تعاريف استعداد
تعريف استعداد در سازمان
نیروی انسانی راهبردی ،خالق ،انعطافپذیر و پاسخگو
مجموعهای از تواناییها ،دانش و ظرفیت فرد برای توسعه
نیروی کار ماهر عجینشده با کار و متعهد

منبع
(رضاییان و سلطانی)6922 ،
2

(میشل و همکاران)2226 ،
9

(آرمسترانگ )2221 ،

واژۀ مدیریت استعداد برای اولین بار توسط گروه مک کینزی در اواخر دهه  32ارائه شد.
آنان ادعا کردند که مدیریت استعداد عملکرد شرکتها را حداکثری میکند (میشل .)2226 ،در
جدول  2خالصهای از تعاریف مرتبط با مدیریت استعداد ارائه شده است.
جدول .2تعاريف مديريت استعداد
تعريف مديريت استعداد
مدیریتی راهبردی جهت شناسایی نظاممند پستهای کلیدی برای پایداری و مزیت رقابتی

منبع
(کالینگز و مالحی)2223 ،5

شرکت
شکوفاسازی استعداد بالقوه افراد در مشاغل

1

(گارو و هیرش )2222 ،
1

بررسی اینکه افراد مناسب در زمان مناسب در شغل مناسب و متناسب با اهداف سازمان وجود (دوتاگوپا  )2221 ،و
داشته باشند.

(ویلیام)2222،.
2

همان مدیریت منابع انسانی است که بهصورت مستقیمتر و جزئیتر بر افراد خاص تأکید دارد( .شوآی و همکاران)2222 ،
1. Meyers
2. Michaels
3. Armstrong
4. Collings & Mellahi
5. Garrow & Hirsh
6. Duttagupta
7. Williams
8. Chuai
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همچنین مدیریت استعداد دارای مؤلفههایی است که توسط برخی از دانشمندان به آنها اشاره
شده است .در جدول  ،9به تعدادی از آنها اشاره شده است .همچنین ،بهمنظور طراحی مدل در این
پژوهش از مؤلفههای مدیریت استعداد (فیلیپس و روپر ،)2223 ،استفاده شده است که بهطور
مختصر به آنها اشاره میشود:
جدول  .3ابعاد اصلي مديريت استعداد
منبع

مؤلفهها

2

6

جذب ،یادگیری و پیشرفت شغلی

(لیرا  )2269 ،و (هینین و اونیل )2225 ،

انتخاب ،استخدام ،توسعه و پیشرفت شغلی

(فراهانی و چوبستی)6936 ،

جذب ،انتخاب ،بهکارگیری ،توسعه و نگهداشت
انتخاب ،استخدام ،مدیریت عملکرد و جبران خدمات ویژه
استخدام ،توسعه ،ارتقا و نگهداری

9

(فیلیپس و روپر )2223 ،
5

(لوویس و هچمن )2221 ،
1

(دانونزیو گرین )2222 ،

چابکي منابع انساني
مفهوم چابکی برای اولین بار با حمایت دولت ایاالت متحده امریکا توسط مؤسسۀ یاکوکا ،با
اضافهنمودن عامل سرعت و پاسخگویی پیشکنشی ،به مفهوم تولید ناب ابداعی ژاپنیها ،در حوزۀ
تولید معرفی شد .این مفهوم که برخاسته از نیازهای سازمانهای جدید است ،ازجمله مهمترین
رویکردهای نوین در حوزههای سازمان و مدیریت است (سهرابی و همکاران .)2265 ،واژه
چابکی در لغت بهمعنای ،حرکت سریع ،چاالک ،فعال و آسان و قادربودن به تفکر سریع با یک
روش هوشمندانه به کار گرفته شده است (هورن بای .)2222 ،1چابکی منابع انسانی بهصورت
یادگیری منطبق با تغییرات زمان تعریف شده است .این امر بهنوبۀ خود موجب اعمال تغییرات در
کوتاهمدت میشود (شریفی و ژانگ .)6333 ،.بهطور ویژه چابکى نیروى انسانى اشاره به چهره
1. lyria
2. Heinen & O'Neill
3. Phillips and Roper
4. Lewis & Heckman
5. D'Annunzio-Green
6. Hornby
7. Sharifi and Zhang
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انسانى چابکى در یک سازمان دارد.
در این حوزه مدل های گوناگونی وجود دارد .مدل جامعی که در این پژوهش انتخاب شده
است ،مدل چابکی نیروی انسانی شریهای 6و همکاران است .مؤلفههای این مدل در جدول  ،5ارائه
شده است.
جدول  .4معرفي ابعاد و مؤلفههاي چابکي منابع انساني (شريهاي و همکاران)2002 ،
زير مؤلفهها

ابعاد

کنترل غیرمتمرکز ،دانش غیرمتمرکز؛ کاهش عوامل متمایزکننده قدرت و اختیار (کاهش عناوین
قدرت و

شغلی ،سطوح سازمانی و غیره)؛ وابستگی اندک به قدرت  /اختیار /کنترل؛ وفاداری و تعهد به

اختیار

پروژه یا گروه؛ اختیارات گرهخورده با وظایف و نه با افراد و پستهای سازمانی؛ تغییر اختیارات
در زمان تغییر وظایف؛ حیطه کنترل وسیع

قوانین و

قوانین و رویههای اندک؛ آئیننامههای رسمی اندک (در رابطه با شرح وظایف ،برنامه زمانی

رویهها

کار)؛ تعریف وظایف افراد بهصورت سیال و منعطف؛ سازماندهی غیررسمی

هماهنگی
ساختار

هماهنگی بهصورت فردی و غیررسمی؛ تفویض وظایف و تصمیمگیری؛ ارتباطات شبکهای
هدفمحور
ساختار تخت ،افقی ،ماتریسی ،شبکهای ،یا مجازی؛ کار گروهی ،ارتباطات میانوظیفهای؛ مرزهای
کمرنگ میان فرایندها و واحدها
توانمندسازی کارکنان؛ درگیرنمودن کارکنان در مسئولیتها و تصمیمات؛ چرخش شغلی؛

اقدامات منابع

غنیسازی شغل؛ استقالل در تصمیمگیری؛ دسترسی به دانش و اطالعات؛ کار گروهی؛ گروههای

انسانی

چندوظیفهای؛ آموزش مهارتهای چندگانه؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی؛ توسعه تنوّع و
گوناگونی تخصصها و مهارتها

کنشگرایی
انطباقپذیری
انعطافپذیری

داشتن انتظار مشکالت مرتبط با تغییر؛ راهحل جهت تقابل با مشکالت مرتبط با تغییر؛ ابتکار فردی
انطباقپذیری میانفردی و فرهنگی؛ یادگیری وظایف و مسئولیتهای جدید؛ انعطافپذیری
حرفهای
نگرش مثبت به تغییرات ،ایدهها و فناوریهای نوین؛ بردباری در موقعیتهای نامشخص و
غیرمنتظره؛ تعامل سازنده با استرس
1. Sherehiy
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پيشينۀ تحقيق
خالصهای از مطالعات صورتگرفته در جدول  1و  1مربوط به مدیریت استعداد و چابکی
سازمانی ارائه شده است.
جدول  .5پيشينه پژوهش مديريت استعداد
رديف
6

2

عنوان

منبع

نتايج

توسعه مدلی برای مدیریت اراهبردی استفاده از مدیریت اراهبردی استعداد میتواند تأثیر مهمی در بهبود (صالحزاده و
استعداد بهمنظور بهبود عملکرد سازمانی عملکرد یک سازمان داشته باشد

لباف)6932 ،

معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت طراحی مدلی بومی و نظری برای صنعت نفت
استعداد جهت بهبود عملکرد فردی

(رضاییان و
سلطانی)6923 ،

کارکنان در صنعت نفت
9

مدیریت استعداد و پیشرفت شغلی

سابقه کاری ،تخصص کاری ،اندازه شبکه ارتباطی مدیران بر (کالسن 6و
همکاران)2265 ،

ارتقای آنها به مدیریت میانی و باالتر اثر میگذارد.

شناسایی و رتبهبندی شاخصهای قدرت یادگیری در رتبه اول و تعهد سازمانی در رتبه آخر ویژگی (مقیمی و
5

1

1

کارکنان کلیدی در راستای مدیریت کارکنان مستعد شناسایی شد.
استعدادهای سازمانی

تأثیر عدم تجانس درکشده از استعداد تعریف واضح استعداد برای کارکنان موجب افزایش اثربخشی (سوننبرگ 2و
در اثربخشی مدیریت استعداد

2

همکاران)2265 ،

مدیریت استعداد میگردد.

بررسی رابطه بهکارگیری نظام مدیریت بهکارگیری نظام مدیریت استعداد رابطه مثبت و معنیداری با (خالوندی و عباس
استعداد و کاهش تمایل به ترک تابآوری دارد ،همچنین تابآوری رابطه منفی و معنیداری با پور)6939 ،
خدمت

.

همکاران)6939 ،

تمایل به ترک خدمت دارد.

نقش عدالت سازمانی درکشده توسط تأثیر مستقیم درک از عدالت سازمانی بر خروجی استعداد کارکنان (گلن 9و
کارکنان در خروجی مدیریت استعداد

همکاران)2269 ،

استفاده از مدیریت کارایی برای برد در مدیریت کارایی از طریق  5راهبرد اجرایی بر برد تأثیرگذار است

(آگونیس 5و

جنگ استعداد

همکاران)2269 ،

راهبرد مدیریت استعداد و رابطه آن با بین مؤلفههای پنجگانه آن شامل”جوّ و فرهنگ باز”،
3

هوش عاطفی کارکنان

(شائمی و

“ارتباطات”،مدیریت عملکرد”“پرورشکارکنان” و ”پاداش و
قدردانی” و هوش عاطفی کارکنان رابطه مستقیم و معنیداری

همکاران)6932 ،

وجود دارد.
1. Claussen
2. Sonnenberg
3. Gelens
4. Aguinis
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جدول  .6پيشينۀ پژوهش چابکي نيروي کار
ردیف

عنوان
بررسی تأثیر ابعاد چابکی بر

6

9

بهکارگیری چابکی بر تمام ابعاد مدیریت بحران در

ملکیان ()6932

مدیریت بحران مطالعه موردی صنعت پتروشیمی که در فرضیههای این پژوهش
صنعت پتروشیمی ایران

2

نتایج

منبع

مطرح شدهاند ،تأثیرگذار است.

رابطه بین چابکی نیروی کار و وجود رابطه مثبت بین دو متغیر بهاستثنای رابطه بین دید

سهرابی و

هوش سازمانی

راهبردی

همکاران ()2265

رابطه راهبرد چابکی ،سازمان

رابطه اساسی بین مدیریت راهبردی با تأکید بر چابکی

ادیبی فرد و

چابک و نیروی کار چابک

کار و چابکی نیروی کار ،وجود دارد .همچنین

وظیفه دوست

در اورژانس بیمارستانهای

چابکی که با آموزشهای مدیریتی به همراه باشد تأثیر

()6923

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بسزایی بر مشخصههای کار و عملکرد چابک
کارکنان خواهد داشت .چابکی کار نیز بهعنوان یک
متغیر مکنون تأثیر بسزایی بر چابکی نیروی کاردار.

5

شریهای و

بررسی رابطه بین سازمان کار

وجود رابطه مثبت بین راهبردهای مدیریتی مبتنی بر

و چابکی نیروی کار در

پیشرفت ،ویژگیهای شغلی و چابکی نیروی کار وجود همکاران ()222.

شرکتهای تولیدی کوچک

دارد .همچنین خودمختاری در کار بهعنوان یکی از
مهمترین پیشبینی کنندگان اصلی چابکی نیروی کار
است و نیازهای شغلی و همچنین در ثبات شغلی اثر
قابلتوجهی بر چابکی نیروی کار دارند.

1

چابکی در یادگیری

برای داشتن نیروی کار چابک نیازمند یادگیری مستمر

6

اسویشر ()2225

برای ارتقای استعداد کارکنان میباشیم.
بررسی تأثیرات متغیرهای

بین متغیرهای جمعیتشناختی ،سن ،سنوات سمت و

امین و میر

جمعیتشناختی بر چابکی

جایگاه سازمانی بر پیشفعالی مؤثرند و سایر متغیرها،

()6931

نیروی انسانی

تأثیری بر پیشفعالی نیروی انسانی ندارد.

بررسی رابطۀ رهبری

رابطهای مثبت و معنیدار بین رهبری تحولآفرین و

تاجی و بردبار

تحولآفرین و چابکی منابع

چابکی نیروی انسانی وجود دارد.

()6935

انسانی
1. Swisher
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استنتاج انتقادي و ارائه مدل مفهومي
پس از بررسی گسترده ادبیات موضوع و پیشینۀ تحقیقات ،مشاهده شد هر یک از محققین
ذکرشده در جداول باال به بررسی یکی از مفاهیم مدیریت استعداد یا چابکی منابع انسانی با
متغیرهای دیگر پرداختهاند .در این بخش خأل نظری برای ارائه یک چهارچوب تلفیقی بین این دو
مفهوم مهم احساس میشود .لذا پژوهش حاضر درصدد برطرفکردن این خأل و ارائه مؤلفههای
مدیریت استعداد با تأکید بر چابکی منابع انسانی است .مؤلفههای مدیریت استعداد ،بر مبنای مدل
مدیریت استعداد رضاییان و سلطانی ( )6922و چند مدل دیگر که در بخش ادبیات به آنها اشاره
شد ،برای پژوهش انتخاب شد .عالوهبر جامعیت آن ،یکی از دالیل این انتخاب طراحیشدن این
مدل برای شرکت ملی نفت (حالت بومیسازیشده) است و باتوجهبه اینکه مورد مطالعه این
پژوهش شرکت انتقال گاز و از توابع وزارت نفت است ،مؤلفههای این مدل به هدف پژوهش
نزدیکتر هستند .ازسویدیگر نزدیکترین و مرتبطترین مؤلفههای چابکسازی منابع انسانی
مرتبط به مؤلفههای آن اضافه شده است.

روششناسي و طرح پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت جزء پژوهشهای توصیفی
طبقهبندی میشود .مهمترین ابزارهای پژوهش عبارتند از :مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه با
خبرگان و پرسشنامه (بازرگان .)692. ،فن دلفی بهعنوان مهمترین روش برای تأیید مؤلفههای
استخراجشده در این تحقیق به کار رفته است و سپس با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری به
برازش مدل پرداخته شده است .این تحقیق بدون فرضیه با یک سؤال کلی آغاز شده است:
"مهمترین مؤلفههای مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی کدامند؟" .باتوجهبه اینکه
معیارهای موضوع بهصراحت مشخص نیست و دانش دقیقی در مورد آن در دسترس نیست،
بهترین ابزار برای همگرایی میان نظرات در این پژوهش ،فن دلفی است (ناصحیفر و همکاران،
 )252 :6935برای استخراج مؤلفههای اولیه از دو روش مطالعه کتابخانهای گسترده و مصاحبه با

ارائه چارچوب مديريت استعداد با رويکرد چابکي منابع انساني

خبرگان استفاده شد .انتخاب گروه خبرگان به روش نمونهگیری گلوله برفی انجام پذیرفت .زمانی
که تحقیق در خصوص گروههای خاصی است که بهراحتی قابلشناسایی نیستند ،این روش کمک
میکند تا با یافتن یک یا چند نفر از گروه محقق به اعضای دیگر گروه از طریق گرفتن نشانی از
اعضای دردسترس به آنها دست یابد (گودمن .)6316 ،6دو تن از اعضای هیئتعلمی دانشگاه
بوعلی سینا بهعنوان ناظر مراحل دلفی انتخاب شدند و محقق خود بهعنوان مجری دلفی در این
پژوهش بوده است .درنهایت تعداد  62نفر خبره انتخاب شدند و فرم دعوت به دلفی بهصورت
حضوری تحویل ایشان شد و توضیحات الزم در رابطه با موضوع و اهداف تحقیق به آنان داده
شد .خبرگان شرکتکننده در دلفی دارای یک یا چند ویژگی زیر میباشند :عضو هیئتعلمی
دانشگاه و متخصص درزمینۀ مدیریت منابع انسانی؛ مدیران ،معاونتها و کارشناسان شرکت دارای
سابقه یا تجربه حداقل  1سال در حوزۀ مدیریت منابع انسانی یا افرادی که در کلیدیترین
پستهای هر چارت قرار دارند و مدیران و برنامهریزان منابع انسانی شرکت .درنهایت  51مؤلفه در
 1بعد :جذب ،انتخاب ،بهکارگیری ،توسعه و نگهداری مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع
انسانی دستهبندی شد .دلفی در  9دور انجام گرفت که در دور اول یکی از مؤلفهها حذف شد.
ضریب هماهنگی کندال برای دور سوم و دوم 2/.5 ،به دست آمد که نشاندهندۀ اتفاقنظر قوی
بین پنل خبرگان است .در مرحلۀ بعد پرسشنامه براساس  55مؤلفۀ مستخرج از دلفی با استفاده از
نرمافزار  Smart plsمورد رواییسنجی خبرگان قرار گرفت.

پايايي و روايي پرسشنامه
باتوجهبه نظر خبرگان ،تغییرات الزم بهمنظور مناسببودن روایی پرسشنامه صورت پذیرفت
و در پرسشنامه نهایی اعمال شد .باتوجهبه اینکه در پژوهشهای کمی ،از پرسشنامه استفاده میشود
و در این پژوهش هم پرسشنامه محققساخته است ،برای اطمینان از اینکه سؤاالت طرحشده،
خصیصه موردنظر را میسنجند ،از روایی سازه نیز استفاده شده است .بدین منظور برای روایی
مدل از روایی سازه نیز با کمک نرمافزار  PLSبهره گرفته شده است.
1. Goodman
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نتايج و تحليل دادهها
نتايج مراحل دلفي
در جدول  2نتایج میانگینگیری  9روند دلفی ارائه شده است.
جدول  .8ميانگين عوامل  3دور دلفي
دور سوم
دور دوم
دور اول
شرح عامل
ميانگين انحراف ميانگين انحراف ميانگين انحراف
معيار
معيار
معيار
6722
17.1
2731
57.
2711
579
پرداخت براساس پایه حقوق و مهارت
جلسه معارفه و ترک شرکت

2751

271.

57.

27.1

1756

6796

تعادل زندگی ـ کار

575

27.

573

2731

1712

6722

حق انتخاب پاداش

5761

2729

571

6722

1761

6799

فرهنگ تشکر

571

271.

573

27.3

1731

6761

کار چالشی

579

27..

57.

676

171

671

سنجش ابتکار فردی

5761

676

571

679

1761

6712

سنجش سازگاری میانفرهنگی

5721

2712

571

2712

1736

27.

سنجش IQ & EQ

5721

2712

575

2711

1756

672

سنجش عالقهمندی به یادگیری

5721

2712

1722

27.9

17.

672

سنجش مهارتهای مدیریتی

5721

2731

571

676

1721

6752

سنجش تعامل سازنده با استرس

571

271.

571

2722

171

6761

انتصاب موقت

579

2722

57.

6721

171

679

بازنگری شرح وظایف

5721

2712

571

27..

171

675

سیالت مشاغل (گردش شغلی)

571

6722

571

6722

573

672

مسئولیت جدید (استاد -شاگردی)

5721

27.1

57.

6721

171

672

سنجش سازگاری شاغل با پست

579

2711

1761

6722

1736

6761

داشتن گروههای چندوظیفهای

5722

2731

575

6722

572

679

تناسب حجم کار با میزان نیرو و شرح وظایف

579

2722

1722

679

1722

675

مستندسازی تجربیات و اطالعات

5761

2739

57.

679

175

671

ابزارهای انگیزشی برای مستندسازی

571

27.3

171

6722

172

672

ارائه چارچوب مديريت استعداد با رويکرد چابکي منابع انساني

ادامه جدول  .8ميانگين عوامل  3دور دلفي
شرح عامل

دور سوم
دور دوم
دور اول
ميانگين انحراف ميانگين انحراف ميانگين انحراف
معيار
معيار
معيار

بازنشستگان مدرس و مشاور

575

2733

57.

6721

179

679

نیازهای IT

571

2753

1761

2739

172

676

ارتباطات در پستهای موازی

573

676

573

6722

173

675

پرونده پرسنلی بازخورمحور

571

27.3

1722

6725

175

6722

آموزش مهارتهای چندگانه

1721

2721

175

273

172

676

آموزش مهارت مذاکره

572

271.

573

273

172

672

آموزش تعامل سازنده با استرس

1722

672

1722

672

172

671

شفافسازی معیارهای ارزیابی

1722

27.9

1722

27.9

17.

6721

ارزیابی  912درجه

1722

679

1722

679

172

675

ثبت پیشرفت فرد در انجام شغل

571

27..

1761

6722

172

672

کمیت و کیفیت نظام پیشنهادها

573

2711

573

676

171

6722

هزینه منفعت پیشنهادها

1761

2739

179

672.

172

676

همراستایی نظام پیشنهادها

573

2711

571

27..

175

672

مناسببودن سطوح ارتباطی

57.

2731

571

2711

179

273

مشارکت مدیران در پاداشدهی

57.

2721

572

676

171

6761

مشارکت افراد در تصمیمگیریهای شرکت

572

2739

572

2729

171

6761

تناسب اختیار با وظیفه و ریسک

571

271.

572

2729

171

672

وزندهی به مهارت ،سابقه ،تخصص ،تحصیالت برای پاداش

571

176

1761

6722

1722

6761

تناسب فرم شایستگی با حجم کار و تعداد نیرو

57.

27.1

1721

6721

1761

6763

تناسب پاداش با شرح وظایف

572

271.

179

2722

1761

6722

جلسات هفتگی و دوایر کیفیت

572

271.

1721

27.1

172

676

ارزیابی عملکرد بهصورت روزانه

271

6722

----

----

----

----

ارزیابی عملکرد  9یا  1ماهه

571

2733

573

6722

171

679

اطالعرسانی منابع انسانی از تسهیالت اعطایی

571

2711

1722

273

1761

6722
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تعيين معيار اتفاقنظر
برای تعیین میزان اتفاقنظر پنل خبرگان ،ضریب هماهنگی کندال مورد استفاده قرار گرفت.
مقدار ضریب هماهنگی کندال در صورت وجود توافق کامل برابر یک و در صورت نبود توافق
برابر با صفر است .جدول  3تفاسیر مختلف ضریب هماهنگی کندال را نشان میدهد.
جدول  .1مقادير و تفاسير مختلف ضريب هماهنگي كندال تاو بي
مقدار ضريب كندال تاو بي

تفسير

276

اتفاقنظر بسیار ضعیف

279

اتفاقنظر ضعیف

271

اتفاقنظر متوسط

27.

اتفاقنظر قوی

273

اتفاقنظر بسیار قوی

اشمیت برای توقف یا ادامه دورهای دلفی  2معیار را بیان میکند .یکی اینکه اتفاقنظر قوی
بین اعضای پنل وجود داشته باشد که براساس جدول باال تعیین میشود و دوم اینکه اگر اتفاقنظر
قوی وجود ندارد و مقدار این ضریب در دو دور متوالی رشد ناچیزی دارد ،دورهای دلفی باید
متوقف میشد (اشمیت .)633. ،طبق جداول  62و  ،66در سطح معنیداری  ، 2،21مقدار ضریب
هماهنگی کندال بین دور دوم و اول 2712 ،است که نشاندهندۀ اتفاقنظر متوسطی است .به همین
علت بعد از انجام تصحیحات الزم ،پرسشنامه با  55مؤلفه وارد روند سوم شد .طبق جدول،62
مقدار هماهنگی کندال برای دور سوم و دوم  27.5برآورد شد که نشاندهند ،اتفاقنظر قوی بین
اعضای پنل است و طبق معیار اشمیت میتوان دورهای دلفی را متوقف کرد.

ارائه چارچوب مديريت استعداد با رويکرد چابکي منابع انساني

جدول  .90ضريب هماهنگي دور دوم با دور اول
ضريب كندال تاو بي
ضریب هماهنگی
دور دوم

دور اول

دور دوم

دور اول

6722

2712
2726

معنیداری
تعداد

62

62

ضریب هماهنگی

2712

6722

معنیداری

2726

تعداد

62

62

جدول  .99ضريب هماهنگي دور سوم با دور دوم
ضريب كندال تاو بي
ضریب هماهنگی
دور سوم
دور دوم

دور سوم

دور دوم

6722

27.5
27226

معنیداری
تعداد

62

62

ضریب هماهنگی

27.5

6722

معنیداری

27226

تعداد

62

62

آزمون مدل پيشنهادي با استفاده از تحليل عاملي تأييدي و نرمافزار Smart pls

برای سنجش اعتبار ابعاد و مؤلفههای استخراجشده در مرحله قبل  ،از نرمافزار پی ال اس
استفاده شده است .مدلیابی معادالت ساختاری به کمک پیالاس در حوزههای متنوع ازجمله
حوزۀ علوم انسانی کاربرد دارد (هولند .)6333 ،6برای دستیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی،
آزمونهای پایایی مرکب 2و میانگین واریانس اقتباسشده 9ارزیابی شد .پایایی مرکب باالتر از 2/.
همراه با میانگین واریانس حداقل  2/1دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک سازه
میباشند (فورنل و الرکر .)6326 ،همچنین بارهای عاملی بایستی باالی  2،1و آلفای کرونباخ
1. Hulland

2. Composit Reliability
)3 . Average Variance Extracted (AVE

فصلنامۀ پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال نهم ،شمارۀ ( 2شمارۀ پياپي  ،)28تابستان 9316

باالی  2،.باشد .نتایج حاکی از آن است که ،پایایی مرکب برای همه سازهها بین  2،32تا  2/31و
میانگین واریانس بین  2/1.تا  2/.9است که اعتبار همگرایی باالیی را نشان میدهد .همچنین،
باتوجهبه معیار فرنل و الکر ،بارهای عاملی بزرگتر مساوی  2/1از اعتبار مناسبی برخوردار هستند
(فورنل و الرکر .)6326 ،6تمامی گویهها (بهجز سؤال دوم از بعد نگهداری که بار عاملی آن برابر
است با )2،21 :دارای بار عاملی حداقل  2/1میباشند که همبستگی باالیی را نشان میدهند.
همچنین معنیداری باالی  6،31در سطح  2،31حاکی از آن است که این مؤلفهها را میتوان در
مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی مهم تلقی کرد.

چهارچوب پيشنهادي پژوهش
باتوجهبه خروجی هر دو نرمافزار ،از  55مؤلفه مستخرج از ادبیات پژوهش و دلفی52 ،
مؤلفه مورد تائید قرار گرفت .شکل  ،6مؤلفههای مهم را در هر پنج بُعد نشان میدهد.

بحث و نتيجهگيري
امروزه ،باتوجهبه کمبود منابع و از سوی دیگر رقابتیبودن محیط کسبوکار ،استفاده بهینه
از منابع مخصوصاً سرمایههای انسانی متناسب با شرایط پویای محیط یکی از ضرورتها و مسائل
مهم قرن  26است .ازاینرو هدف این پژوهش ،طراحی چهارچوبی برای مدیریت استعداد با
رویکرد چابکی منابع انسانی است.
باتوجهبه اینکه پژوهشی با این عنوان در پژوهشهای داخلی و خارجی یافت نشد نمیتوان
مستقیماً نتایج را مورد مقایسه قرار داد .ولی چون مؤلفهها ترکیبی از مؤلفههای مدیریت استعداد و
چابکی منابع انسانی هستند میتوان در صورت مشترکبودن مؤلفهها ،نتایج را با یکدیگر مقایسه
کرد .نتایج این پژوهش در تأیید سنجیدن  1بُعد جذب ،انتخاب ،بهکارگیری ،توسعه و نگهداری
(با ضرایب معنیداری باالی  )6،31مشابه نتایج حاصل از پژوهش (فیلیپس و روپر )2223 ،است.
همچنین در بُعد جذب ،داشتن کار چالشی ،مسیر پیشرفت شغلی ،افزایش حقوق بر پایه عملکرد،
1.Fornell & Larcker
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رقابت بر پایۀ حقوق ،مشابه نتایج (پرین )2223 ،است .ازسویدیگر مؤلفه تعادل زندگی-کار در
این پژوهش همانند پژوهش (رضاییان و سلطانی )6922 ،در بخش جذب دستهبندی شد ولی در
مطالعۀ (گوستیک و التون )222. ،در بخش توسعه دستهبندی شده است .در بُعد انتخاب ،ارزیابی
شخصیتی و میزان عالقهمندی فرد به یادگیری ،تأییدی است بر نتایج حاصل از پژوهش (بیار و رو
 2222و رضاییان و سلطانی .)6922 ،در بُعد بهکارگیری ،بررسی تناسب شاغل با شغل ،تأییدی
است بر نتایج پژوهش (کارترایت .)6921 ،همچنین مؤلفههای نوآوری و خالقیت هم در این
پژوهش و هم در پژوهش (فیلیپس و روپر  )2223مورد تأکید قرار گرفته است .در بُعد توسعه،
پرسش از خود افراد برای شناسایی نیازمندیهای آموزشی و مهارتی پست مشابه نتایج پژوهش
(طهماسبی )6936 ،است .در بخش نگهداری ،تأکید بر معیارهای ارزیابی عملکرد ،رهبری حمایتی
(مشارکتی) ،تأییدی است بر مطالعات (فیلیپس و روپر )222. ،و (قلیها .)6939 ،در قسمت
برجستهسازی ویژگیهای ترکیبی چابکسازی استعدادها ،در بُعد جذب ،تأکید بر پرداخت
براساس مهارت و گزینههای مختلف برای پاداشدهی (سوموکاداس ،)2225 ،تأکید بر تشکر و
قدردانی از افراد (کاتوریا و پرتوی ،)6333 ،مشابه مطالعات ذکرشده ،مورد تأیید قرار گرفت .در
بُعد انتخاب ،تأکید بر توانایی ابتکار و حل مسئله (پلونکا ،)6333 ،تأکید بر سازگاری میانفردی و
فرهنگی و کنترل استرس (شریهای و همکاران ،)222.،تمایل بر تجربهگرایی و موفقیت (هارروی
و همکاران ،)6333 ،مورد تائید قرار گرفت .در بُعد بهکارگیری ،پذیرش مسئولیت جدید (پلونکا،
 ،)6333شرح شغل سیال (شریهای و همکاران ،)222. ،تأیید شدند ولی تشکیل گروههای
چندوظیفهای برخالف پژوهش (هارروی و همکاران )6333 ،رد شد .در بُعد توسعه ،تأکید بر
مهارت فناوری اطالعات ،مهارت مذاکره (گوناسکاران ،)6332 ،تأکید بر گروههای مجازی (برو
وهمکاران( )2222 ،که در این پژوهش بهصورت سیستم مجازی ارتباطات موازی در مناطق 62
گانه ارائه شد) ،مشابه مطالعات ارائهشده ،تأیید شدند .در بُعد نگهداری ،مؤلفههای دادن ایدههای
جدید (پلونکا ،)6333 ،تأکید بر نظام پیشنهادها (سوموکاداس ،)2225 ،سطوح تختتر (شریهای و
همکاران )222. ،و ایجاد جلسات دوایر کیفیت (سوموکاداس )2225 ،مورد تأیید قرار گرفتند.
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بعد توسعه استعداد:
 مســتندســازی تجربیــات و اطالعــات مفیــدافــراد و مــرتبط بــا کــار در سیســتم اینترانــت
شرکت؛
 در نظر گرفتن ابزارهای انگیزشـی مناسـببرای سیستم مستند سازی تجربیات؛

بعد جذب استعداد:
 پرداخــت ســازمان بــر اســاس پایــه حقــوق ومهارت
 برگـزاری جلســه معارفـه و تصــدیق زحمــاتافراد
 توجه به تعادل زندگی _ کار داشتن حق انتخاب و گزینه بیشتر در پاداش؛ توجه به فرهنگ تشکر و قدردانی لفظی -داشتن کار چالشی

 -آموزش روش تدریس به افراد بازنشسته

بعد نگهداري استعداد:

 -ارایه امکانـات فنـاوری اطالعـات متناسـب

 -شــفافســازی معیارهــای ارزیــابی عملکــرد و

با نیازهای شغلی افراد؛

آگاهسازی افراد از معیارها؛

 -ایجاد ارتباطـات در پسـتهـای مـوازی در

 -مدونبودن میزان پیشرفت فرد در انجام وظایف

مناطق 62گانه

و گرفتن بازخور؛

 -تشکیل پرونده پرسنلی

 -متناسببودن ویژگیهای کیفـی و کمـی بـودن

 -آموزش مهارتهای چندگانه

پیشنهادها در نظام پیشنهادها؛

 -آموزش مهارتهای مذاکره به افراد؛

 -درنظرگــرفتن هزینــه منفعــت پیشــنهادها بــرای

 -آمـــوزش روشهـــای تعامـــل ســـازنده بـــا

ارزیابی نظام پیشنهاداه؛

استرس.

 همراستایی نظام پیشنهادات با بخش پژوهش؛ مناسب بودن تعداد سطوح داخل شرکت استفاده از نظرات مدیران میانی یا معاونتها درامر پاداشدهی به پرسنل؛

بعد انتخاب استعداد:

 -درگیرکـــردن افـــراد در تصـــمیمگیـــریهـــای

 سنجش ابتکار فردی و حل خالقانه مسئلهدر پست جدید؛
 ســنجش میــزان ســازگاری میــانفــردی وفرهنگــی (عــدم تبعــیض قــومیتی) در پســت
جدید؛
 سنجش  IQو هوش عاطفی )(EQ؛ -ســنجش عالقمنــدی فــرد بــه یــادگیری و

شرکت؛

مؤلفههاي
مديريت
استعداد مبتني
بر چابکي
نيروي انساني

تجربه گرایی در پست جدید؛

کارکنان

 -برگزاری جلسات هفتگی به منظور ایجاد دوایر

استرس

شغلی فرد؛

تخصص در انجام کار
 -تناســب ســهمیهبنــدی فــرم شایســتگی بــا تعــداد

در شرح وظایف؛

 -ســنجش میــزان تعامــل ســازنده فــرد بــا

ماهه) در پست جدید برای سنجش مهـارت

پشتیبانی شرکت از ریسک
 -وزندهــی بــه ســابقه ،تحصــیالت ،مهــارت و

 -تناسب پاداش با میزان وزن و حجـم کـار مقـرر

 -سنجش میزان مهارتهای مدیریتی؛

 -انتصــاب فــرد ب ـهصــورت موقــت (مــثال 1

 -تناســب اختیــار بــا وظــایف تفــویض شــده و

کیفیت و یادگیری دو حلقهای

بعد بهكارگيري استعداد:

 -ارزیابی عملکرد افراد هر سه یا شش ماه یکبار؛

 -ســیال بــودن مشــاغل (ســهولت حرکــت بــین پــروژههــا و

 -اطــالع رســانی رســمی منــابع انســانی در مــورد

وظایف) به منظور گردش شغلی؛

تسهیالت اعطایی به افراد؛

 دادن مسئولیتهای جدید به فرد بـه شـیوه اسـتاد شـاگردیقبل از انتصاب فرد به پست جدید
 ارزیابی میزان سازگاری فرد با مسئولیت جدید داشتن گروههای چندوظیفهای؛ -تناسب حجم کار با میزان نیروی کار و شرح وظایف.

شکل  :9چهارچوب نهايي پيشنهادي مديريت استعداد مبتني بر چابکي منابع انساني
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بهطورکلی نوآوری پژوهش حاضر ارائه مؤلفههای مدیریت استعداد در یک شرکت با
رویکرد چابک سازی منابع انسانی بوده و در نوع خود برای بار اول این مؤلفهها ارائه و تأیید شد.
بدیهی است برای پیادهسازی این چهارچوب بررسی وضعیت موجود شرکت براساس هر مؤلفه و
طراحی نظامها و خردهنظامهای الزم برای ارتقای مؤلفهها و ابعاد از اقدامات ضروری است.
مهمترین نتیجه این پژوهش آن است که اگر شرکتی بخواهد مدیریت استعداد را با تأکید
محوریت چابکی منابع انسانی مستقر نماید با مؤلفههای تأییدشده مواجه است.
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