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(تاریخ دریافت1397/07/21 :؛ تاریخ پذیرش)1397/12/18 :
چکیده
سازمانهاي موفق دنيا در راستاي حفظ سرمایۀ انسانی شایسته بعنوان یک منبع کمياب و ارزشمند سازمانی و بمنظور
تضمين تداوم عملکرد پایدار خود ،به موضوع شناسایی و توسعه کارکنان مستعد توجه اساسی دارند .پژوهش حاضر با هدف
" طراحی مدل مدیریت استعدادها براي صنعت بانکداري و تعيين ابعاد و مولفههاي مربوطه و نيز اولویتبندي آنها" انجام
گرفته است .نخست؛ ادبيات و پيشينه موضوع مدیریت استعداد بطور جامع مطالعه و با بهرهگيري از نتایج حاصله ،الگوي
اوليه طراحی گردید .پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردي و روش تحقيق آن ترکيبی اکتشافی میباشد .در ادامه
مصاحبه نيمهساختاریافته عميق و هدفمند با  15نفر از مدیران و متخصصين بانکی و نيز خبرگان دانشگاهی انجام و
دادههاي حاصل با روش تحليل محتوا ،مورد تحليل قرار گرفته و ابعاد و مولفههاي موضوع مشخص گردید .سپس از
پرسشنامه محقق ساخته به منظور تأیيد و اولویتبندي ابعاد و مولفهها استفاده گردید .روایی ابزار پژوهش از بعد محتوا و
پایایی آن به کمک ضریب آلفاي کرونباخ سنجش شد .پرسشنامه موردنظر ميان  164نفر از مدیران ،روسا و معاونين ادارات
ستادي سه بانک رفاه کارگران ،ملی و سامان توزیع و بمنظور تجزیه و تحليل دادهها از شيوه مدل معادالت ساختاري و
نرمافزار  Smart PLS3استفاده گردید .بر اساس نتایج 9 ،بعد و  80مولفه شناسایی و اولویتبندي شدند .در این خصوص
بترتيب عوامل نگهداشت استعداد ،نتایج مدیریت استعداد ،استراتژي استعداد ،روشهاي توسعه استعداد ،ویژگیهاي
استعداد ،شيوههاي جذب و انتخاب استعداد ،ارزیابی استعداد ،ویژگیهاي صنعت بانکداري و فرهنگ سازمانی در تبيين مدل
مدیریت استعدادها در صنعت بانکداري نقش معنادار دارند.
واژههای کلیدی :استعداد ،مدل ،مدیریت استعدادها ،صنعت بانکداري

 -1دانشجوي دکتري ،گروه مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،قزوین ،ایران.
 -2استاد ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ،مسئول مکاتباتagholipor@ut.ac.ir :
 - 3دانشيار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
امروزه گزاره «منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی است» به یک گزاره مسلم و
قطعی ،جهان شمول و مورد پذیرش همگان بدل گشته است؛ به همين دليل بر نقش ارزشمند افراد در
سازمان تأکيد شده و مدیریت مطلوب آنها بسيار مهم و حساس تلقی میشود .در وضعيت رقابتی
موجود سازمانها و در محيطی که تغييرات پياپی و ضرورت نوآوريهاي مستمر اصلیترین ویژگی آن
است ،تنها سازمان هایی موفق به کسب سرآمدي خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را
درک نموده و افرادي توانمند ،ماهر و دانش محور در اختيار داشته باشند؛ بدین دليل لزوم حرفهاي بودن
سيستم مدیریت منابع انسانی سازمان مورد توجه قرار گرفته و بر طراحی فرایند جامعی از مدیریت
استعدادها تأکيد میشود .از اینرو ،در محيط پویاي امروز ،سازمانها میبایست بر سرمایههاي انسانی
خود به طور مستمر سرمایهگذاري نموده و نخبگان را به منزلۀ منابع ارزشمند سازمان ،به درستی
مدیریت کنند( .)1چنانکه سازمانها بر پایۀ مهارتها و استعدادهاي کارکنان خود با هم رقابت
میکنند و میدانند که با جذب و نگهداشتن بهترین و با استعدادترین کارکنان ،سازمان میتواند به

باالترین سهم بازار رسيده و سود خود را افزایش دهد(.)2
در چند سال اخير به ویژه در یک دهه گذشته ،صنعت بانکداري پا به عرصه تغيير و تحوالت کالن
نهاده است .یکی از این تحوالت بنيادي ،حرکت در مسير بانکداري الکترونيک و مجازي بوده است(.)3
همچنين در اقتصاد جهانی ،اهميت فرآینده نوآوريهایی نظير استفاده گسترده از تکنولوژيها ،گستره
کسب و کار بانکی را تغيير داده است .تکنولوژيهاي مالی 1به یک بخش جداییناپذیر صنعت بانکداري
تبدیل شدهاند و استارت آپها حوزه فعاليت خود را با ورود به فعاليتهاي بانکی ،که در گذشته تحت
پوشش بانکها بود ،گسترش دادهاند( .)4بانکداري امروز؛ شيوههاي نو ،مشتريمداري مؤثر ،ارائه
فناوريهاي نو ،سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتري را میطلبد و هر بانکی در این امور موفقتر
عمل کند ،در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بيشتر و در نتيجه ،دوام و بقاي بيشتر با بهرهوري باال
خواهد شد( .)5در بانکها و مؤسسات مالی اغلب خدمات توسط نيروي انسانی ارائه میشود و ارائه
خدمات گسترده و نوین بانکی در سطح استانداردهاي جهانی ،مستلزم داشتن کارکنانی مستعد و
آموزش دیده است .در بعد فنی ،کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژي جدید را داشته و در شغل
خود حرفهاي باشند ،در بعد انسانی ،کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و
ارتباط باشند و در بعد ادراکی نيز نيروي انسانی شاغل باید به شناسایی ،تجزیه و تحليل و حل

مشکالت مشتریان بپردازد(.)6
Tech
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اغلب سازمانهاي امرو زي بنا به دالیلی از قبيل :ضعف در جذب استعدادهاي جدید ،ضعف در
حفظ استعدادهاي موجود ،افزایش نرخ ترک کار کارکنان و استراتژي هاي منابع انسانی ضعيف ،با بحران
استعداد مواجه هستند( .)7اکنون سوالی که مطرح میشود این است که چرا نظام مدیریت استعدادها
به عنوان یک سيستم در شبکه بانکی کشور به عنوان یک بخش مهم و تاثيرگذار در اقتصاد کشور و
ارائه کننده انواع خدمات پولی و مالی با سطح فراگيري بسيار باال در بانکهاي خصوصی و دولتی به
مفهوم علمی و واقعی وجود نداشته یا اینکه کمتر به آن توجه شده است؟
باید اظهار داشت این امر بيشتر به دليل حاکميت بانکداري سنتی در کشور و عدم نياز به بکارگيري
نيروهاي متخصص و نخبه بوده؛ ليکن ای ن موضوع با حرکت سيستم بانکی به سمت بانکداري
الکترونيک و مجازي و خروج از بانکداري سنتی در دهه  80شمسی ،موجب ایجاد تغيير و تحوالت
جدي همگام با نظام بانکداري نوین جهانی در صنعت بانکداري کشور گردید .با وجود تغيير و تحوالت
جدي و مهم درحوزه بانکداري مجازي و الکترونيک و ورود فينتکها و بالکچينها در حوزه بانکداري
و توسعه برخی از واحدهاي تخصصی جدید در بانکها از قبيل مدیریت فناوري اطالعات ،امنيت داده،
مدیریت ریسک و تطبيق ،حسابرسی داخلی و بانکداري بين الملل ،هنوز حوزه مدیریت منابع انسانی
بانکها توسعه کافی نيافته و ای ن امر از توجه بيشتر مدیران نظام بانکی به بخش عمليات بانکی و توجه
کمتر به ای ن بخش مهم و انتصاب مدیران غير تخصصی و عمدتاَ با تخصصی بانکی در این بخش منتج
میشود .از این رو شناسایی ،توسعه و نگهداشت سرمایههاي انسانی مستعد به عنوان مهمترین سرمایه
بانک و منبع مهم و ماندگار مزیت رقابتی ،نقشی تاثيرگذار بر نهادینهسازي شاخصهاي رقابتپذیري
براي بانک ها داشته و منجر به تضمين رضایت و وفاداري مشتریان و در نهایت کسب مزیت از سوي
آنان میگردد .لذا ،مسئله اصلی تحقيق این است که مدل مناسب مدیریت استعدادها در صنعت
بانکداري ایران چگونه است و باید چه ابعاد و مولفههایی داشته باشد؟
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مدیریت استعداد بعنوان استفاده سيستماتيک از فعاليتهاي مدیریت منابع انسانی بمنظور جذب،
شناسایی ،توسعه و نگهداري افرادي که استعداد شناخته شدهاند ،مورد توجه قرار گرفته است( )8و از
اوایل دهه  90مفهومی محبوب براي کسب و کارها و نيز محيط هاي آکادميک بوده است .از نگاه
مدیریت استراتژیک ،اهميت اقدامات مدیریت استعداد از این واقعيت منتج می شود که کارکنان مستعد
قابليتهاي استراتژیک داشته و می توانند بهره وري ،کارایی و مزیت رقابتی سازمانها در تمامی صنایع
را افزایش دهند .بمنظور فهم مدیریت استعداد ،ابتدا واژه "استعداد" باید بطور کامل درک شود( .)9بر
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اساس نظر باتر 1و همکاران( ،)2015مفهوم استعداد شامل معانی مختلف میشود :داشتن یک توانایی،
هوش و ظرفيت در برخی زمينهها که اجازه به انجام اقدامی خاص میدهد .در تعریفی دیگر ،سطحی از
هوش یا ظرفيت فردي که او را قادر می سازد تا فعاليتی را بدون سختی زیاد و با مهارت باال انجام
دهد(.)10
توس عه استعداد سازمانی براي تصدي جایگاههاي کليدي یکی از عمده مسئوليتهاي مدیریت
استعداد با نگاهی استراتژیک میباشد( .)11مدیریت استعدادها به سازمانها امکان میدهد تا افرادي
شایسته ،با مهارتهاي مناسب و در جایگاه شغلی مناسب داشته باشند( .)12در دو دهه گذشته
بحث هاي فراوانی در خصوص مدیریت استعداد به ویژه در زمينه تعریف مفهوم استعداد ،ویژگیهاي
استعدادها ،مدلهاي مدیریت استعداد و فرایند مدیریت استعدادها در سطح جهانی شکل گرفته و تداوم
دارد .با ای ن وجود ،پدیده مدیریت استعداد موضوعی نيست که به دقت موشکافی شده باشد و علیرغم
تحقيقات انجام شده در زمينه مدیریت استعداد و نقش آن در فعاليتهاي سازمانی ،هنوز مفهوم روشن
و شفافی براي موضوع مدیریت استعداد ارائه نشده است( .)13واژه مدیریت استعداد از زمانی که
محققان گروه مک کينزي دریافتند بهترین اقداماتی که شرکتها را به عملکرد باالیی رسانده مدیریت
استعدادها است ،مطرح شد( .) 14امروزه مدیریت استعدادها بيانگر نوعی تغيير پارادایمی از مدیریت
منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی است که در برگيرنده توجه به نخبگان سازمانی
است( .)12بهزعم ردفورد( )2005بخش بندي کارکنان اساس مدیریت استعداد بوده و سازمانهاي موفق
به سمت داشتن یک بخش برجسته استعداد تمایل دارند ،در حاليکه سازمانهاي ضعيف توجه اندکی به
این امر می نمایند .به عبارتی دیگر ،هيچ سازمانی نمی تواند همه چيز را براي همه افراد فراهم
نماید(.)15
مدلهاي متعددي در زمينه فرایند مدیریت استعدادها ارائه گردیده که به منظور بررسی جامع
موضوع ،وضوح بيشتر و آگاهی از سایر جهتگيريها در خصوص فرایند مذکور ،مدلها و چارچوبهاي
مختلف به همراه ابعاد هر یک از آنها بطور خالصه در جدول ذیل آورده شده است:
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جدول  :1بررسی مدلها و چارچوبهای مدیریت استعداد
ردیف

نویسندگان

تاریخ

ابعاد مدیریت استعداد

1

شویر

2004

2

اسميالسکی

2006

-1جذب  -2استخدام  -3نگهداري  -4توسعه  -5بازگماري
-1استتتخدام  -2توستتعه  -3متتدیریت عملکتترد  -4پتتاداش  -5شناستتایی
ظرفيتها  -6فرهنگ  -7مدیریت کارراهه

منبع
مورداستفاده

()16
()17

3

کالينز و
مالحی

2009

 -1شناسایی مشاغل کليدي و استراتژیک -2ایجتاد مختزن استتعدادها -3
طراحی معماري منابع انسانی خاص استعدادها  -4ستادهها

()12

4

دیویس

2007

-1جذب استعدادها -2توسعه استعدادها -3مدیریت پایان رشد استتعدادها
-4پاداش

()17

5

آرمسترانگ

2009

 -1استتتعدادیابی -2جتتذب استتتعدادهاي داخلتتی و ختتارجی  -3توستتعه
استعدادها  -4حفظ استعدادها

()17

6

ارنست و یانگ

2015

-1استراتژي و تحليل استعداد -2جذب استعداد -3سيستمهاي شایستگی
-4عملکرد و پاداش -5یادگيري و توسعه -6توسعه رهبري -7برنامتهریتزي
حرفهاي و جانشينپروري -8جابجایی و توسعه

()18

7

کاپلی

2014

-1برنامه کسب و کار  -2مفهوم سازي  -3شناسایی استتعداد  -4توستعه و
بکارگماري استعداد

()19

8

موسسه بلک
باکس

2012

9

چيس

2008

-1جتتذب استتتعداد -2یتتادگيري و توستتعه -3برنامتته ریتتزي جانشتتينی -4
مدیریت عملکرد  -5توسعه رهبري -6جبران خدمات
-1تعریف نياز ستازمان بته استتعدادها  -2شناستایی منتابع استتعدادها -3
توسعه استعدادها  -4بکارگماري استعدادها

()18
()17

10

ماري کوپا

2010

 -1انتخاب استعداد -2استخدام استعداد -3آماده سازي و توسعه استعداد
 -4حفظ استعداد

()17

11

لوئيس و
هکمن

2006

 -1استراتژي مزیت رقابتی پایدار -2کاربرد استراتژي بتراي استتعدادها -3
استراتژي مخزن استعدادها  -4سيستمهاي مدیریت استتعداد  -5اقتدامات
مدیریت استعدادها

()13

12

فيليپس و راپر

2009

 -1جذب  -2انتخاب  -3درگيرکردن  -4توسعه  -5حفتظ و نگهتداري -6
ارزشها و شایستگیها

()7

13

سيلزر و داول

2010

-1تدوین راهبردهاي مدیریت استعدادها -2جذب و گزینش -3ارزیتابی -4
مميزي استعدادها -5توسعه و بکارگماري -6التزام و نگهداري

()20

14

موسسه
دیلویت (اوليه)

2006

-1استراتژي استعداد  -2جذب و استخدام  -3مدیریت عملکرد  -4یادگيري
و توسعه  -5برنامه ریزي جانشينی -6توسعه رهبري -7جبران خدمت

()17

15

موسسه
دیلویت
(جدید)

2015

-1استراتژي استعداد  -2برنامه ریزي نيروي کتار  -3متدیریت قابليتهتا و
شایستگی  -4جذب استعدادها  -5توسعه رهبري  -6مدیریت جانشينی -7
مدیریت مسير شغلی  -8مدیریت عملکترد -9پاداشهتا  -10یتادگيري و
توسعه قابليتها

()17

منبع( :مطالعات نگارندگان)
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در داخل کشور از اواخر دهه  80مطالعات مختلفی در خصوص مدیریت استعداد انجام شده است
که به اهم این مطالعات اشاره میشود:
رضائيان و سلطانی( ) 1388در پژوهشی با عنوان "معرفی مدل جامع و سيستمی مدیریت استعداد
جهت بهبود عملکرد فردي جهت کارکنان صنعت نفت" پس از بررسی انواع مدلهاي مدیریت استعداد
و مطالعه اقدامات انجام شده در صنعت نفت نسبت به ارائه مدل سيستمی شامل  5بعد اصلی جذب و
شناسایی ،انتخاب ،بکارگيري ،توسعه و نگهداري استعداد پرداختهاند(.)2
طهماسبی( )1391در رساله دکتري خود به طراحی و تدوین سيستم مدیریت استعداد در سازمان
با تمرکز بر بازار سرمایه پرداخته و در مدل جامع براي بازار سرمایه سه بعد استعدادیابی ،استعداد داري
و استعدادسازي را به عنوان ابعاد سه گانه اقدامات مدیریت استعداد ارائه کرده است(.)21
نتایج تحقيق خالوندي و عباسپور( )1392در خصوص طراحی مدل بهينهسازي فرایند مدیریت
استعداد در شرکت نفت و گاز پارس نشان میدهد براي مدلسازي مدیریت استعداد از چهار عامل
کشف ،توسعه ،حفظ و نگهداشت و ارزیابی و تطبيق استعداد استفاده میگردد(.)22
شاطري و همکاران( ) 94در پژوهش خود به شناسایی سازو کارهاي توسعه استعدادها ،اعتباریابی و
ارزیابی آنها در صنعت برق ایران و با رویکرد پژوهش آميخته پرداختند .یافتههاي پژوهش نشان داد که
از نظر افراد مورد مصاحبه می توان با استفاده از سازوکارهاي نشست درون/برون سازمانی ،مسير
پيشرفت شغلی مدیریتی(عمودي) ،مسير پيشرفت شغلی تخصصی(افقی) ،خود توسعهاي ،مربيگري،
جانشينپروري ،آموزش ،مدیریت عملکرد ،تکنيک هاي طراحی مشاغل ،کار تيمی ،یادگيري عملی،
تسهيم دانش و شبکهسازي زمينه هر چه بهتر توسعه استعدادهاي صنعت برق را فراهم نمود(.)23
در مطالعات خاجی در دو بخش صنعت و دانشگاه مطالعات و پژوهشهایی صورت گرفته که برخی
از مهمترین آنها اشاره میشود:
1
در مطالعهاي که در سوئد در سال  2012و توسط اميلی الوبرانت و کارل رویتر گردراپ و در
خصوص مدیریت استعداد در نظام بانکی صورت گرفت ،مدیریت استعدادها با بهره گيري از مرور ادبيات
دانشگاهی و ساخت و انجام مصاحبه هدفمند با فعاالن و متخصصان این حوزه ،در سه بانک نوردا،
اساي بانک و سوئد بانک توصيف و مقایسه شد .نتایج ای ن پژوهش نشان داد که یکی از مهمترین دالیل
ابتکار عمل و بکارگيري مدیریت استعدادها در بانکهاي مورد مطالعه ،اطمينان حاصل کردن از
جانشينی با کيفيت در پستهاي کليدي سازمان بود .این بانکها اگرچه در اینکه دقيقا چگونه مدیریت
استعداد و اجراي استعداد در آنها به اجرا درآم ده بود ،متفاوت بودند ،اما همگی در یک مورد اشتراک

Emelie Lovebrant & Karl Reuter Gerdrup

1.
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نظر داشتند و آن ای ن بود که در فرایندهاي گزینش ،معيارهاي سختگيرانهاي را اعمال نمایيد تا از
استعدادهاي ضروري افراد اصمينان حاصل گردد(.)24
اوهلی ( )2007در پژوهش خود با عنوان " توسعه و ارزیابی یک بخشی از مدل شایستگی مدیریت
استعداد" بيان داشته که فرآیند مدیریت استعداد از تجزیه و تحليل و به نوعی شناخت وضع موجود
منابع انسانی سازمان شروع شده و در ادامه به طراحی و توسعه و ایجاد زمينهها و بستر منابع انسانی و
به دنبال آن جذب ،توسعه و نگهداري افراد مستعد انجام میشود و این فرآیند به صورت دائم و همراه با
بازخور ادامه خواهد داشت(.)25
مدیریت استعدادها تنها یک اقدام زودگذر براي شناسایی ،جذب و توسعه کارکنان نيست .این
فرایند به یک دیدگاه سيستماتيک ،ساختاریافته و تعامل پویا ميان فرایندها و اقدامات اشاره داشته؛
مستمر و فعاليتی پيشگيرانه است( .)26بررسی مدلها نشان میدهد ،مواردي نظير فقدان رویکرد
سيستمی و یکپارچگی الزم ميان استراتژيها و فرایند ها ،عدم توجه به استراتژي استعداد و همسویی
آنها با استراتژيهاي کسب و کار ،ضعف در نتيجه گرایی ،عدم وجود رویکرد مبتنی بر شایستگی،
عدم توجه به تاثيرات ویژگی هاي صنعت و فرهنگ سازمانی جاري و  ...در مدلها دیده میشود .از
سویی دیگر باید اظهار داشت که سازمان همانند سایر سيستمهاي باز ،بر محيط بيرونی خود تاثير
گذارده و از آن تاثير میپذیرد .سازمان ،بعنوان مجموعهاي از رسالت ،چشمانداز ،اهداف و ارزشها و
راهبردهاي کالن تحت تاثير این نيروها ،به عمليات درونی خود میپردازد .نظام بانکداري صنعتی است
که تصویر مطلوبی در ميان کارکنان و جویندگان شغل دارا میباشد؛ به طوري که همواره تقاضاي
قابل توجهی براي ورود کارکنان به این صنعت وجود داشته و در کنار آن محدودیتهاي ورودي
مختلفی براي انتخاب در نظر گرفته شده است .همچنين ،بدليل ویژگی صنعت بانکداري که از طریق
کارکنان خود بيشترین ارتباط را با مخاطبان دارند ،موفقيت منابع انسانی اهميت و تأثيرگذاري بيشتري
نسبت به بسياري صنایع دیگر دارد ،در حقيقت بانکها نياز دارند که کارکنان مستعد و شایسته را
شناسایی ،جذب ،توسعه و آنها را حفظ و نگهداري کنند .از این رو ،توجه به ماهيت و ویژگیهاي صنعت
بانکداري در جهتگيري ها براي جذب ،انتخاب و بکارگيري کارکنان مستعد و نيز توسعه و پرورش این
افراد ضروري بوده و از اهميت ویژهاي برخوردار میباشد.
لذا در پژوهش حاضر ،با بررسی ادبيات موضوع و بهرهگيري از نقاط قوت ،توجه به نقاط ضعف و
بررسی ابعاد مدلهاي مختلف با رویکردي سيستمی ،مدل مفهومی تحقيق به صورت زیر ارائه گردید:
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شکل  :1مدل مفهومیتحقیق :فرایند مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری
منبع( :یافتههای نگارندگان)

استراتژي مدیریت استعداد برگرفته از استراتژي هاي کسب و کار ،رویکردهاي الزم با هدف اجراي
موثر فر ایند مدیریت استعداد را تعيين نموده و براي سازمان ایجاد ارزش مینماید .زمانی که از
استراتژي مدیریت استعداد و همسویی آن با استراتژيهاي کسب و کار صحبت به ميان میآید ،به این
دليل است که استراتژي استعداد در بهترین حالت خود در بانک میبایست از طریق جذب و انتخاب،
بکارگيري ،ارزیابی ،توسعه و حفظ و نگهداري استعدادها به تحقق اهداف و استراتژيهاي کالن بانک
کمک کند .بنابراین ،نمیتوان بدون توجه به استراتژي هاي استعداد متناسب و همسو با استراتژيهاي
کسب و کار بانک ،انتظار تحقق مطلوب فرایند مدیریت استعدادها را داشت .با بررسی ادبيات موضوع،
در مدلهاي مختلف مدیریت استعدادها همچون لوئيس وهکمن( )2006و چارچوب برسين -
دیلویت( ) 2015به این بعد توجه شده است .همچنين بر اساس مدلهاي سلسلهمراتبی مدیریت
استعداد لوئيس و هکمن( ) 2006که در مرحله اول با مسائل استراتژي و مزیت رقابتی سازمان آغاز
میشود ،مدیریت استعداد یکپارچه سليزروداول( ) 2010که در آن استراتژي کسب و کار و استراتژي
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منابع انسانی به عنوان یک عامل تأثيرگذار در فرایند مدیریت استعداد در نظر گرفته شده و چارچوب
مدیریت استعداد برسين-دیلویت( )2015که بر همسویی استراتژي استعداد با استراتژي سازمان تأکيد
داشته ،به جهت دهی و همراستایی استراتژي هاي کسب وکار با استراتژي مدیریت استعداد تأکيد و در
مدل مفهومی پژوهش مورد توجه قرار گرفته است .شایان ذکر است ،استراتژي استعداد در سازمان،
بستر الزم جهت جذب استعدادهاي سازمانی مورد نياز و تبدیل آنها به شایستگی و سپس قابليت را از
طریق اجراي فرایند مدیریت استعدادها فراهم آورده و به تحقق اهداف فردي و سازمانی کمک مینماید.
تعيين ویژگیهاي استعداد براي مشاغل مهم و استراتژیک بانک ی از جمله نکات مورد تأکيد در
پژوهش میباشد .لوئيس و هکمن( )2006در مدل خود به این موضوع اشاره داشته است و با توجه به
اهميت این عامل در صنعت بانکداري ،در مدل مفهومی تحقيق لحاظ گردید .یکی از بخشهاي مهم
فرایند مدیریت استعدادها تعيين ویژگیهاي استعداد بر اساس ویژگیهاي صنعت موردنظر و استعداد
موردنياز براي مشاغل کليدي و استراتژیک آن صنعت میباشد .در صنعت بانکداري به عنوان یک
صنعت مهم و تاثيرگذار در اقتصاد کشور ،واحدهاي ستاد تخصصی بانکها و حوزههاي مدیریتی بخش
عمليات از اهميت باالیی برخوردار میباشند .از اینرو ،در پژوهش حاضر تعيين ویژگیهاي استعداد
جهت مشاغل اصلی و استراتژیک بانک مورد تأکيد و مطابق با مدل کالينز و مالحی( )2009در روند
اجرایی فرایند مد نظر قرار گرفته است .در این راستا میتوان به حوزههاي مهم و حياتی در نظام بانکی
نظير حوزه فناوري اطالعات ،امنيت داده ،طرح و برنامه ،تحقيقات ،ریسک و تطبيق ،بانکداري شرکتی و
اختصاصی ،بازرسی و حسابرسی ،امور اعتباري ،منابعانسانی ،مالی و  ...اشاره نمود که نيازمند افراد
مستعد می باشند .این در حالی است که بخشهاي عملياتی به خصوص نيرويهاي تحویلدار در شعب و
مشاغل مشابه که بخش زیادي از نيروي انسانی بانکها را در بر میگيرد ،نياز مبرم به جذب نيروهاي
خبره و با استعداد نداشته و افراد معمول نيز با داشتن ویژگیهایی از قبيل ارتباطات و مشتري مداري و
کسب تجربه میتوانند از عهده این مشاغل برآیند.
جذب و انتخاب استعداد به عنوان یکی از ابعاد مهم فرایند استعداد در اغلب مدلهاي مدیریت
استعداد دیده می شود .شناسایی و انتخ اب استعداد نيازمند روش هاي جذب و انتخاب متناسب با نوع
استعداد مورد نياز در صنعت بانکداري میباشد  .بر اساس مطالعات انجام شده در ادبيات موضوع در
مدلهاي مختلفی همچون لوئيس و هکمن( ،)2006فيليپس و راپر( ،)2009سيلزر و داول(،)2010
برسين-دیلویت( ،)2015دیویس( )2007و بلک باکس( )2012به این عامل اشاره شده است.
ارزیابی استعداد بعنوان یکی از ابعاد مهم فرایند مدیریت استعدادها و مطابق با بسياري از مدلها
نظير مدیریت استعداد سليزروداول( )2010و فيليپس و راپر( )2009در مدل پژوهش لحاظ گردید.
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توسعه استعداد به عنوان یکی از ابعاد اصلی مدل مدیریت استعداد یکپارچه سليزروداول(،)2010
فيليپس و راپر( ،)2009شویر( ،)2004اسميالسکی( ،)2006دیویس( ،)2007آرمسترانگ(،)2009
کاپلی( )2014و چيپس( )2008بوده و به عنوان یکی از ابعاد فرایند استعدادها محسوب گردیده است.
همانگونه که عنوان گردید ،یکی از ابعاد مهم فرایند مدیریت استعدادها حفظ و نگهداشت نيروهاي
مستعد شناسایی شده و توسعه یافته میباشد .در مدل مدیریت استعداد سليزروداول( ،)2010فيليپس
و راپر( )2009و شویر( )2004این بعد مهم وجود داشته و در مدل مفهومی پژوهش لحاظ گردید.
هدف از طراحی هر مدل یا سيستم در سازمان تحقق اهداف و دستاوردهاي پيشبينی شده
می باشد .بر اساس ادبيات تحقيق ،نتایج مدیریت استعداد در مدل کالينز و مالحی( )2009به عنوان
بخش ستاده بيان شده و با توجه به اهميت آن ،عامل مذکور در مدل مفهومی پژوهش آورده شده است.
به عامل ویژگیهاي صنعت در چارچوب مدیریت استعداد برسين-دیلویت( )2015تحت عنوان
سازمان و حاکميت اشاره شده است .لذا ،با توجه به اهميت باالي این عامل در سازگار کردن مدل
پيشنهادي با صنعت بانکداري در مدل مفهومی پژوهش به عنوان یکی از ابعاد مدل آورده شده است.
استعدادپروري تنها در سایه یک فرهنگ استعدادپرور رخ میدهد .هرچه در یک بخش از سازمان،
این فرهنگ پررنگ تر باشد ،پرورش استعدادها با اثربخشی و کارایی باالتري اتفاق میافتد(.)18
کرلمن( )2004و اوهلی( )2007به بيان تاثير فرهنگ سازمانی در نظام مدیریت استعدادها پرداختهاند.
 -2روش پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل مدیریت استعداد براي صنعت بانکداري است،
ابتدا از طریق روشهاي کيفی ابعاد و مولفههاي مدل مفهومیشناسایی ،سپس از طریق روشهاي کمی
مدل مورد نظر اعتباریابی شد .همچنين با توجه به اینکه در این پژوهش دادههاي کيفی از اهميت
بيشتري نسبت به دادههاي کمی برخوردار هستند و از نظر توالی نيز ابتدا دادههاي کيفی جمعآوري
میشوند ،بنابراین ،از روش پژوهش ترکيبی اکتشافی استفاده خواهد شد (نمودار .)1
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مطالعه مبانی نظري و پيشينه تحقيق
تدوین سواالت اصلی و چارچوب اوليه
تدوین سواالت مصاحبه
انجام مصاحبه عميق با خبرگان
تحليل متون حاصل از مصاحبه

کد گذاري و تعيين ابعاد و مولفه ها

اجراي آزمایشی و تعيين پایایی پرسشنامه
انجام نمونهگيري طبقهاي
توزیع پرسشنامه و گردآوري دادهها
ورود دادهها
تحليل توصيفی دادهها
تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدي

تدوین سواالت پرسشنامه

تعيين عوامل اثرگذار در تبيين مدل و
ميزان بارهاي عاملی

بررسی روایی پرسشنامه و اعمال نظرات
خبرگان در پرسشنامه نهایی

بحث و نتيجهگيري و ارائه الگوي نهایی

نمودار  :1مراحل انجام پژوهش جهت گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
منبع( :یافتههای نگارندگان)

در طرحهاي آميخته اکتشافی ،پژوهشگر در صدد زمينهیابی درباره "موقعيت نامعين" میباشد.
براي این منظور ابتدا به گردآوري داده هاي کيفی می پردازد .انجام این امر او را به جنبههاي بيشماري
از پدیده هدایت میکند .با استفاده از این شن اسایی اوليه ،امکان صورتبندي فرضيه(هایی) درباره بروز
پدیده مورد مطالعه فراهم می شود .پس از آن ،در مرحله بعدي ،پژوهشگر میتواند از طریق گردآوري
دادههاي کمی ،فرضيه ها را مورد آزمون قرار دهد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،پژوهشی کاربردي است و
پيامد آن دانش کاربردي براي کمک به مدیران صنعت بانکداري جهت بهرهمندي از مدل مدیریت
استعدادها می باشد که در نهایت به توسعه دانش کاربردي در زمينه مدیریت استعداد منتهی خواهد
شد .در بخش کيفی تحقيق بر اساس ابعاد اصلی مدل مفهومی ،سواالت مصاحبه با نظرخواهی و
مشورت با خبرگان بانکی و دانشگاهی تدوین شد .در این مرحله مصاحبه نيمه ساختاریافته عميق و
هدفمند با  15نفر انجام پذیرفت .در پژوهش حاضر ،نمونهگيري به روش هدفمند با تأکيد بر بهرهمندي
از نظرات مدیران بانکی و خبرگان دانشگاهی انجام پذیرفته است .مصاحبهشوندگان متشکل از دو طيف
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مدیران ،متخص صين و خبرگان دانشگاهی که داراي تحصيالت باال و اطالعات و تجارب عملی مطلوب در
حوزه منابع انسانی و فرایندهاي مرتبط داشته و هچنين مدیران و متخصصين بانکی از بانکهاي
مختلف و سمت هاي گوناگون نظير عضو هيات مدیره ،معاون مدیرعامل ،مدیران حوزه منابعانسانی،
طرح و بر نامه ،آموزش و  ...که ضمن دارا بودن تجارب و سوابق بانکی ،شناخت مناسبی از صنعت
بانکداري ،ویژگیهاي آن و راهکارهاي پيادهسازي عملياتی موضوعات موردنظر در نظام بانکی را دارند،
بوده است .سواالت مصاحبه به شرح ذیل میباشد:
•
•

مفهوم استعداد در صنعت بانکداري چيست؟
مکانيزمهاي جذب و انتخاب استعدادها در صنعت بانکداري کدامند.

•

چه روشهایی براي ارزیابی استعدادها در صنعت بانکداري مناسب میباشد؟

•

از چه روشهایی می توان براي توسعه استعدادها در صنعت بانکداري استفاده کرد؟

•
•

چه عواملی باعث حفظ و نگهداشت استعدادها در صنعت بانکداري میشود؟
نتایج و خروجیهاي مدیریت استعدادها در صنعت بانکداري کدامند

•

چگونه می توان بين استراتژي استعداد و کسب و کار همسویی ایجاد کرد؟

•

عوامل فرهنگ سازمانی حامیاستعدادها در صنعت بانکداري کدامند؟

•

ویژگیهاي صنعت بانکداري چيست؟

مطالب و موارد بيان شده توسط مصاحبه شوندگان در مصاحبهها با استفاده از روش تحليل محتوا
به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفت و در نهایت منجر به شناسایی ابعاد و شاخصهاي
اصلی مدل مفهومیگردید .روش تحليل محتوا یکی از روشهاي رایج در تحقيقات اجتماعی است .در
عمده روشهاي کيفی از تحليل محتوي کيفی استفاده میشود .این روش در مقابل تحليل محتواي
کمی قرار می گيرد .در تحليل محتوي کيفی دو نوع رویکرد قياسی و استقرایی وجود دارد که در این
پژوهش از رویکرد استقرایی استفاده شده است .در روش تحليل محتواي استقرایی پژوهشگر از به
کارگيري طبقات از قبل تعيين شده اجتناب میورزد و در عوض اجازه میدهد که طبقات و نامشان از
درون دادهها بيرون آیند .در این روش ،بهجاي اینکه شروع گردآوري دادهها با اتکا به فرضياتی باشد که
از دل یک نظریه بيرون آمده است ،نقطه شروع آن براساس سوال و هدف پژوهش است(.)27
در بخش کمی ،به منظور تأیيد مدل پژوهش ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید .سواالت
پرسشنامه بر اساس نتایج تحليل دادههاي کيفی و ابعاد و مولفههاي شناسایی شده در مصاحبه با
خبرگان از طریق تحليل محتوا طراحی و تدوین شده است .پرسشنامه شامل  6سوال براي مشخصات
فردي پاسخگویان و  9بعد و  82سوال اصلی میباشد.
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به منظور تعيين ميزان روایی سواالت پرسشنامه پژوهش حاضر ،تعداد  20عدد پرسشنامه بين
خبرگان توزیع و نظرات بيان شده توسط آنها در پرسشنامه نهایی اعمال گردید.
از آنجایيکه آلفاي کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی براي سنجش قابليت اعتماد(پایایی) ابزار
اندازه گيري و هماهنگی درونی ميان عناصر آن است ،از ضریب آلفاي کرونباخ براي تعيين پایایی
پرسشنامه استفاده گردید .در پيش آزموناین تحقيق  30پرسشنامه توزیع گردید و نتایج بدست آمده با
بهرهگيري از نرمافزار  SPSSنشان داد که ضرایب کليه ابعاد موردنظر باالتر از مقدار  0/7میباشند که
نشان از پایایی و اعتبار باالي ابزار اندازه گيري میباشد.
جامعه آماري این تحقيق شامل مدیران ،روسا و معاونين ادارات سه بانک ،رفاه کارگران به عنوان
منتخب بانکهاي خصوصی شده ،بانک ملی به عنوان منتخب بانک هاي دولتی و بانک سامان به عنوان
منتخب بانکهاي خصوصی می باشد .در تحقيق حاضر از روش کرجسی و مورگان براي تعيين حجم
نمونه استفاده شده است .بر این اساس ،از طریق نمونهگيري طبقه اي ،حجم نمونه موردنياز هریک از
جامعههاي آماري مشخص و پرسشنامهها بين افراد جامعه آماري توزیع و پس از تکميل جمعآوري
گردید .در این خصوص با توجه به جامعه آماري موجود ،نمونهاي به تعداد  164تعيين و تعداد ، 107
 76و  34پرسشنامه به ترتيب در بانکهاي ملی ،رفاه و سامان جمع آوري شد.
جهت تجزیه و تحليل دادهها و پاسخ به سوالهاي تحقيق و آزمون مدل از روشهاي تحليل
توصيفی نظير جدول توزیع فراوانی ،نمودار ،شاخصهاي مرکزي(ميانگين) و شاخصهاي
پراکندگی(انحراف معيار) بهره برده شده است .بطور کلی روش معادالت ساختاري از طریق مجموعهاي
از معادالت شبيه به رگرسيون چندگانه ساختار روابط درونی متغيرها را آشکار میکند .لذا براي پاسخ
به پرسش اصلی تحقيق ،از روش معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار پی.ال.اس استفاده شده است.
 -3یافتههای پژوهش
براي استخراج مفاهيم از حجم انبوه اطالعاتی که در طول مصاحبه بدست آمده است ،کدگذاري اوليه
انجام شد .به این معنی که دادهها کلمه به کلمه بررسی و در نهایت کدها از ميان واژهها یا عبارات
خارج شدند .در نسخه اوليه هر مصاحبه انبوهی از داده وجود داشت باید مطالعه و از ميان آنها مضامين
پژوهش استخراج میشدند .ای ن عناوین به عبارات کوتاه تبدیل و کلمات و عبارات مشابهی که در طول
مصاحبه تکرار شده بودند ،د ر گروه مشترک قرار گرفتند .پس از گردآوري نکات کليدي و مفاهيم،
اطالعات دسته بندي شده در قالب جدول نتایج کدگذاري بر اساس مقوله اصلی ،مقوله ميانی و
خردهمقوله در جداول زیر (جدول  )2ارائه شده است:
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جدول :2مفاهیم استخراج شده از مصاحبههای عمیق با خبرگان

مقوله

مقوله

اصلی

میانی

مفهوم
استعداد
(ویژگیها)

مدیریت
استعداد

جذب و
انتخاب
استعداد

ارزیابی
استعداد

خرده مقوله

تعداد افراد اشارهکننده به
عامل

عملکرد شغلی باال ()x1

12

بهره هوشی ()x2

9

دلبستگی شغلی و سازمانی ()x3

7

هوش عاطفی ()x4

3

توانایی تحليل محيط کسب و کار بانک ()x5

8

ریسکپذیري ()x6

9

دانش و مهارتهاي فنی -تخصصی ()x7

11

توانایی ارتباط با مشتري ()x8

10

جذب از دانشگاهها و مراکز علمیمعتبر ()x9

12

معرفی توسط نخبگان داخل سازمانی ()x10

9

معرفی توسط نخبگان برونسازمانی صنعت
()x11

11

جذب افراد با استعداد از بانکهاي رقيب
()x12

5

آگهی جذب در مجالت تخصصی ()x13

6

جذب از طریق مؤسسات کاریابی
تخصصی()x14

3

دعوت به همکاري در وب سایت بانک ()x15

5

اعالن عمومیشغل در داخل بانک ()x16

5

مصاحبههاي تخصصی و رفتاري ()x17

12

آزمونهاي شخصيت ()x18

10

بررسی سوابق و تجربيات کاري ()x19
آزمون کتبی تخصصی ()x20

7
5

مصاحبههاي تخصصی و رفتاري عميق ()x21

12

مدیریت عملکرد ()x22

10

ارزیابی  360درجه ()x23

8

کانون ارزیابی استعدادها ()x24

13

شبيه سازي ()x25
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ادامه جدول :2مفاهیم استخراج شده از مصاحبههای عمیق با خبرگان
مقوله اصلی

مقوله

خرده مقوله

میانی

توسعه
استعداد

مدیریت
استعداد

نگهداشت
استعداد

تعداد افراد اشارهکننده به
عامل

مدیریت عملکرد استعدادها ()x26

13

مربیگري ()x27

10

مشارکت در فعاليت هاي تيمی/گروهی ()x28

5

منتورینگ ()x29

7

توسعه فردي ()x30

6

کارگاههاي آموزشی تخصصی ()x31

12

جلسات درون /برون سازمانی ()x32

2

یادگيري عملی حين کار ()x33
تسهيم دانش بين افراد ()x34

6
4

بازدید از بانکهاي معتبر بين المللی ()x35

5

آموزشهاي تخصصی خارج از کشور ()x36

7

آموزشهاي کالسی تخصصی ()x37

3

برنامه ریزي پيشرفت حرفهاي ()x38

9

گردش شغلی ()x39
جبران خدمات مبتنی بر عملکرد ()x40

8
12

مشارکت در تصميم گيري ()x41

13

داشتن کار پویا و چالشی ()x42

11

مسير پيشرفت حرفهاي مشخص و متعهد شده
()x43

12

استقالل کاري و شغلی ()x44

10

احساس انصاف و عدالت در محيط کار ()x45

10

رضایت از سرپرست مستقيم ()x46

9

فراهم نمودن زمينه رشد و شکوفایی افراد()x47

8
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ادامه جدول :2مفاهیم استخراج شده از مصاحبههای عمیق با خبرگان
مقوله
اصلی

تعداد افراد
خرده مقوله

مقوله میانی

اشارهکننده به
عامل

نگهداشت
استعداد

نتایج مدیریت
استعداد

مدیریت
استعداد
استراتژي
استعداد و
همسویی آن با
استراتژي
کسب و کار

ویژگیهاي
صنعت
بانکداري

داشتن همکاران توانمند /شایسته ()x48

6

داشتن امکانات و منابع الزم ()x49

4

تناسب شغل و شاغل ()x50

10

امنيت شغلی ()x51

8

احترام بهایدهها و افکار افراد مستعد ()x52

12

توازن کار و زندگی ()x53

2

برند بانک ()x54

5

افزایش ميزان رضایت شغلی ()x55

10

کاهش ميزان خروج داوطلبانه استعدادها ()x56

11

افزایش بهره وري فردي و سازمانی ()x57

9

افزایش سهم بازار بانک ()x58

8

تامين نيروي انسانی متخصص ()x59

12

افزایش سودآوري بانک ()x60

10

استراتژيهاي کسب و کار مدون و تعریف شده()x61

8

تتتدوین استتتراتژي استتتعداد براستتاس استتتراتژيهاي کستتب و
کاربانک ()x62

12

تعيين نيازمندهاي استعداد بر اساس نيازمنديهاي کسب و کار
بانک ()x63

9

توجه به موضوع استعداد در استراتژيهاي کسب و کار ()x64

7

مشارکت مدیران سرمایه انسانی در تدوین استراتژيهاي کسب
و کار ()x65

10

شناسایی مشاغل و پستهاي مهم و کليدي و استراتژیک بانک
()x66

12

طراحی فرایندهاي مدیریت استعداد مبتنی بر شایستگی ()x67

9

تدوین برنامههاي عملياتی واضح و قابل اندازه گيري مبتنی
استراتژي استعداد ()x68

8

حاکميت قوانين و مقررات بر صنعت بانکداري ()x69
محافظه کاري ()x70

13
9

حرفهاي گرایی ()x71

8

ریسک باال ()x72

12

خدمت محور بودن ()x73

13

طراحی مدل مدیریت استعدادها / ... :الهوردي حبيبپور ،آرین قلیپور و غالمرضا معمارزاده طهران

17

ادامه جدول :2مفاهیم استخراج شده از مصاحبههای عمیق با خبرگان
مقوله

مقوله

اصلی

میانی
ویژگیهاي
صنعت
بانکداري

مدیریت
استعداد

فرهنگ
سازمانی
حامی
استعداد

تعداد افراد
خرده مقوله

اشارهکننده
به عامل

ضرورت اعتماد ()x74

10

اهميت عامل انسانی ()x75

11

اعمال نفوذ سياستگذاران دولتی در انتخاب و انتصاب افراد ()x76
باور ،اعتقاد و حمایت مدیران از مدیریت استعداد ()x77

5
14

حمایت قوانين و مقررات درون سازمانی از مدیریت استعداد ()x78

9

قدردانی از استعدادها ()x79

10

پذیریش افراد مستعد در سازمان ()x80

11

داشتن محيط یادگيرنده در درون کسب و کار ()x81

8

پاسخگویی مدیران در قبال مدیریت استعدادها ()x82

10

منبع( :یافتههای نگارندگان)

در ادامه ضرایب بارهاي عاملی و سطح معنیداري مولفهها بررسی گردید .نتایج بررسی نشان داد که
دو گویه "شبيه سازي" در ارتباط با متغير "ارزیابی استعداد" و "اعمال نفوذ سياستگذاران دولتی در
انتخاب و انتصاب" در ارتباط با متغير "ویژگیهاي صنعت بانکداري" داراي سطح معنیداري کمتر از
 1.96میباشند و مشخص گردید دو گویه مذکور به صورت معناداري متغير پنهان مربوط به خود را
تبيين نمیکنند .از این رو باید از مدل تحقيق حذف شوند .بقيه گویهها به صورت معناداري متغيرهاي
پنهان مربوط به خود را تبيين و اندازهگيري می کنند .پس از حذف دو گویه مذکور ،مدل در دو حالت
ضرایب مسير و حالت سطح معنی داري تی بررسی گردید و ضرایب بار عاملی و سطح معناداري در مدل
اصالح شده بدست آمد که در بخش نتایج ،در خصوص مولفههاي و اولویت آنها بحث میگردد:
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شکل :2بررسی ضرایب مدل اصالح شده
منبع( :یافتههای نگارندگان)

شکل :3بررسی سطح معنیداری مدل اصالح شده
منبع( :یافتههای نگارندگان)

18

طراحی مدل مدیریت استعدادها / ... :الهوردي حبيبپور ،آرین قلیپور و غالمرضا معمارزاده طهران

19

در خاتمه تحليل عاملی تأیيدي مرتبه دوم انجام پذیرفت که نتایج به شرح جدول (جدول  )3زیر
حاصل گردید:
جدول  :3تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
مفهوم

مدیریت
استعداد

ابعاد

بار عاملی

ارزیابی استعداد

0.7228

خطای

سطح معنیداری

استاندارد

تی

0.1441

5.0162

استراتژي استعداد

0.8301

0.0578

14.3521

روشهاي توسعه استعداد

0.7806

0.1569

4.9751

شيوههاي جذب و انتخاب استعداد

0.7689

0.127

6.0549

عوامل نگهداشت استعداد

0.8919

0.0979

9.1075

فرهنگ سازمانی حامیاستعداد

0.6738

0.1603

4.2027

نتایج مدیریت استعداد

0.8342

0.058

14.3886

ویژگیهاي استعداد

0.7745

0.1415

5.4751

ویژگیهاي صنعت بانکداري

0.6938

0.157

4.4186

منبع( :یافتههای نگارندگان)

بر این اساس در سطح اطمينان  0/95مقادیر بارهاي عاملی تعيين گردیده و با توجه به بزرگتر
بودن ميزان سطوح معنیداري تی از ميزان  ،1/96مشخص میشود تمامی ابعاد مورد بررسی در این
پژوهش ،در تبيين مدل مدیریت استعداد نقش معناداري دارند.
 -4بحث و نتیجه گیری
تجزیه و تحليل دادهها حاکی ا ز آن است که عامل ویژگیهاي استعداد در صنعت بانکداري در
تبيين مدل مدیریت استعداد نقش معناداري دارد .یافتههاي پژوهشی متعددي نتيجه مذکور را تأیيد
میکنند .فيليپس و راپر( )2009در مدل خود ،شناسایی افراد با استعداد از داخل و جذب نخبگان از
خارج سازمان را بعنوان مرحله اول فرایند مدیریت استعدادها عنوان میدارند و بيان میکنند که
کارکنان در سازمانها از ویژگیهاي شخصيتی و کاري متنوعی برخوردارند و این وظيفه مدیریت
سازمان است که توانایی ها و استعدادها و حتی نقاط ضعف کارکنان را شناخته و آنها را مدیریت
نماید(.)7
یکی ا ز عوامل بسيار مهم در مدیریت استعدادها در هر سازمانی تعریف و تعيين ویژگیهاي استعداد
متناسب با آن صنعت میباشد  .صنعت بانکداري با توجه به ماهيت پولی و مالی و خدماتی بودن آن
نيازمند استعدادهاي خاص با ویژگیهاي متمایز نسبت به سایر صنایع و سازمانها میباشد .لذا در
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پژوهش حاضر در خصوص عامل ویژگیهاي استعداد در صنعت بانکداري تعداد  8شاخص بر اساس
مصاحبههاي انجام شده شناسایی و مورد اولویت بندي قرار گرفت .بر اساس نتایج بدست آمده از تحليل
پرسشنامهها همه شاخصها مورد تأیيد قرارگرفت .بر این اساس توانایی ارتباط با مشتري ،بهره هوشی،
توانایی تحليل محيط کسب و کار بانک ،داشتن عملکرد شغلی باال ،دانش و مهارتهاي فنی-تخصصی و
ریسکپذیري باالترین اولویت را داشته و هوش عاطفی و دلبستگی شغلی و سازمانی نسبت به سایر
شاخصها از اولویت پایينتري برخوردار بودند.
بر اساس نتایج تحقيق ،عامل جذب و انتخاب استعداد در صنعت بانکداري یکی از ابعاد تأیيد شده
میباشد .موضوع جذب و انتخاب استعداد تقریبا در اغلب مدلهاي مدیریت استعداد نظير پژوهشهاي
فيليپس و راپر( ،)2009شویر( ،)2004اسميالسکی( ،)2006دیویس( )2007و  ...اشاره شده است(،7
 .)17 ،17 ،16عدم توجه به این مرحله از فرایند موجب ورود نيروهاي نامناسب به سازمان خواهد شد،
زیرا ورودي هاي نظام مدیریت استعدادها از کيفيت مناسب برخوردار نبوده و فرایندهاي بعدي مدیریت
استعدادها را با چالشهاي جدي مواجه خواهد کرد .یافتههاي تحقيق نشان میدهد بررسی سوابق و
تجربيات کاري ،آزمونهاي شخصيت و مصاحبههاي تخصصی و رفتاري و آزمون کتبی از اولویت
باالتري نسبت به سایر روش ها برخوردار هستند .جذب از طریق موسسات کاریابی تخصصی ،معرفی
توسط نخبگان داخل سازمانی و جذب از افراد با استعداد از بانکهاي رقيب از اولویت کمتري نسبت به
سایر روش ها برخوردار میباشد .اولویتبندي روش هاي شناسایی و جذب استعدادهاي نشان میدهد
صنعت بانکداري در ایران از روش هاي سنتی قبلی براي جذب نيروها دست برداشته و به سمت
آزمونها و مصاحبههاي رفتاري-تخصصی و پایش تجربيات افراد جهت جذب استعدادها حرکت کرده
است.
بر اساس نتایج پژوهش ،عامل ارزیابی استعداد در تبيين مدل مدیریت استعداد نقش معناداري دارد.
همسو با این نتيجه خالوندي( )1392در پایان نامه دکتري خود با عنوان "طراحی مدل راهبردي
مدیریت استعداد در شرکت نفت و گاز پارس بر اساس تجارب بينالمللی" که با استفاده از روش
پژوهش آميخته (کيفی کمی) انجام شده 4 ،بعد اصلی مدیریت راهبردي استعداد به همراه مولفههاي
هر یک از این ابعاد را شناسایی نموده که ارزیابی و تطبيق استعداد یکی از  4بعد مذکور میباشد(.)28
یکی از فرایندهاي مهم مدیریت استعدادها فرایند ارزیابی استعدادها در داخل سازمانها میباشد .بر
اساس نتایج 5 ،روش شناسایی و در بخش کمی اولویتبندي شدند .بر این اساس ،مصاحبههاي
تخصصی و رفتاري و مدیریت عملکرد داراي باالترین اولویت بوده و کانونهاي ارزیابی استعدادها و
ارزیابی  360درجه در رتبههاي بعدي قرار دارند .روش شبيهسازي هم به یکی از روشهاي ارزیابی مورد
تأیيد قرار نگرفت .یافتههاي پژوهش مبين این موضوع است که در صنعت بانکداري مصاحبه تخصصی و
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رفتاري توسط مدیران و ارزیابیها ي انجام گرفته توسط مدیران مستقيم از اولویت بيشتري برخوردارند
و کانونهاي ارزیابی استعدادها از اولویت کمتري برخوردار هستند.
بر اساس نتایج پژوهش ،عامل روش هاي توسعه استعداد در تبيين مدل مدیریت استعداد نقش
معناداري دارد .نتيجه فوق در تطابق با یافتههاي فيليپس و راپر( ،)2009شویر(،)2004
دیویس( ،)2007آرمسترانگ( )2009و  ...میباشد که توسعه استعداد را بعنوان بخشی اصلی از مدل و
فرایند مدیریت استعدادها مطرح نمودهاند( .)17 ،17 ،16 ،7بر اساس مصاحبههاي انجام شده در بخش
کيفی تحقيق14 ،روش به عنوان روش هاي توسعه استعدادها در صنعت بانکداري شناسایی و در بخش
کمی تحقيق اولویتبندي شدند .بر این اساس ،برنامهریزي پيشرفت حرفهاي به عنوان مهمترین عامل
در توسعه استعداد ها از اهميت بسيار باالیی برخوردار بوده است .به دليل اینکه در سازمانهاي
کشورمان عمدتا توسعه شغلی افراد بدون برنامهریزي از قبل انجام شده صورت میگيرد لذا به این امر
توجه بسيار جدي شده است .همچنين اولویتهاي بدست آمده نشان میدهد که در صنعت بانکداري
با توجه به ماهيت علمی و عملی فعاليتهاي بانکی و نياز به کسب تجربه ،روشهایی نظير منتورینگ و
یادگيري حين کار از اهميت بسيار باالیی برخوردار میباشد .سایر روش هاي ذکر شده به ترتيب اولویت
شامل آموزشهاي کالسی تخصص ی ،توسعه فردي ،بازدید از بانک هاي معتبر بين المللی ،آموزشهاي
تخصصی خارج از کشور ،مدیریت عملکرد ،تسهيم دانش بين افراد ،گردش شغلی ،کارگاههاي تخصصی،
مربيگري ،مشارکت در فعاليتهاي تيمی/گروهی و جلسات درون/برون سازمانی میباشد.
بررسی یافتههاي پژوهش نشان میدهد عامل نگهداشت استعداد در تبيين مدل مدیریت استعداد نقش
معناداري دارد .تقریبا در تمامی پژوهشهاي انجام شده و مدلهاي موجود در زمينه مدیریت
استعدادها ،موضوع حفظ و نگهداشت استعداد بعنوان یکی از مراحل اصلی عنوان گردیده است .مندز و
استاندر )2011(1تاکيد میکنند که شرکت ها براي موفق بودن نياز دارند که روي نگهداشت کارکنان
خود سرمایه گذاري کنند ،چرا که از دست دادن کارکنان کليدي براي سازمانها بسيار هزینه بر
است( .)29مطالعه اسليدرینک  ) 2012(2نشان داد که مهمترین عوامل درونی تاثيرگذار بر حفظ و
نگهداشت استعدادها شامل استقالل شغلی ،فرصت هاي توسعه ،رضایت شغلی ،کار چالش برانگيز ،و
قدردانی می شود و مهمترین عوامل بيرونی به ترتيب در برگيرنده روابط با همکاران ،شرایط کاري،
امنيت شغلی ،فرصتهاي ارتقاء و دستمزد است( .)30جذب استعدادها شرط الزم در مدیریت
استعدادهاست و شرط کافی نگهداشت آنان است .مطالعات نشان میدهد که درصد قابل توجهی از
شرکتها و سازمان ها در نگهداشت استعدادهاي خود موفق نيستند( .)31بر اساس تحليل محتواي
مصاحبههاي بعمل آمده با خبرگان  15مولفه به عنوان عوامل مهم و موثر بر حفظ و نگهداشت
Mendez & Stander
Sleiderink

1.
2.
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استعدادها در صنعت بانکداري انتخاب شدند .بر این اساس مشارکت در تصميمگيري ،احترام به ایدهها
و افکار افراد مستعد ،توازن کار و زندگی ،داشتن کار پویا و چالشی ،فراهم بودن زمينه رشد و شکوفایی،
احساس انصاف و عدالت در کار ،مسير پيشرفت حرفهاي مشخص ،استقالل کاري و امنيت شغلی از
اولویت بيشتري برخ وردار هستند .هر چند ميانگين سایر عوامل نيز خيلی نزدیک به عوامل فوق
میباشد .کمترین اولویت مربوط به فراهم بودن امکانات و منابع الزم براي حفظ و نگهداشت استعداد
میباشد .از سایر عوامل در حفظ و نگهداشت می توان به تناسب شغل و شاغل ،برند بانک ،جبران
خدمت مبتنی بر عملکرد ،رضایت از سرپرست مستقيم و داشتن همکاران توانمند اشاره کرد .این نتایج
نشان می دهد براي استعدادها در صنعت بانکداري بيش از عوامل مادي ،مشارکت در تصميمگيريها و
فراهم بودن زمينههاي رشد و شکوفایی استعدادهاي افراد ،مهم و حياتی میباشد.
یافتههاي پژوه ش حاکی از آنست که عامل نتایج مدیریت استعداد در تبيين مدل مدیریت استعداد
نقش معناداري دارد .نتيجه فوق در تطابق با مدلهاي مختلف نظير کالينز و مالحی( )2009که هدف از
ای جاد سيستم مدیریت استعداد را بطور واضح تاثير مثبت آن بر ستادههاي فردي و سازمانی
دانسته( )12و مدل اچ ،سی اي( )2009که مدلی استراتژیک براي کسب نتایج بهتر کسب و کار در
طول زنجيره مدیریت استعداد را مدنظر قرار داده( ،)17میباشد .بر اساس نتایج ،افزایش بهرهوري فردي
و سازمانی ،افزایش ميزان رضایت شغلی ،افزایش سودآوري بانک ،افزایش سهم بازار بانک ،تامين نيروي
انسانی متخصص و شایسته و کاهش ميزان خروج داوطلبانه استعدادها از سازمان ،مهمترین نتایجی
است که بر اساس نظر خبرگان بانکی در صنعت بانکداري از طراحی و استقرار نظام مدیریت استعدادها
دنبال می شود .نتایج نشان میدهد که این عوامل در صنعت بانکداري عوامل مهمی بوده و بقاي صنعت
منوط به برخورداري از کارکنان بهرهور و داراي رضایت شغلی و همچنين داشتن سودآوري میباشد.
ضمن اینکه مدیریت استعداد از طریق تشکيل خزانه استعدادها میتواند عامل بسيار مهمی در تامين
نيروهاي متخصص باشد.
بر اساس نتایج پژوهش ،عامل استراتژي است عداد در تبيين مدل مدیریت استعداد نقش معناداري
دارد .نتيجه فوق در تطابق با یافتههاي پژوهش طهماسبی و همکاران( )1394است که در خصوص
مدیریت استعداد با استفاده از نظریه داده بنيان انجام گردیده و راهبرد مدیریت استعداد و همسویی آن
با راهبرد سازمان را بعنوان یکی از اجزاء نظریه عنوان نمودهاند .بر اساس یافته حاصل از مصاحبه با
خبرگان  8مولفه براي عامل استراتژي استعداد و همسویی آن با استراتژيهاي کسب و کار شناسایی
شد .بر اساس یافتههاي پژوهش همه این  8مولفه مورد تأیيد قرار گرفتند که استراتژي کسب و کار
مدون و تعریف شد ه داراي باالترین اولویت و تعيين نيازمنديهاي استعداد بر اساس نيازمنديهاي
کسب و کار بانک ،توجه به موضوع استعداد در تدوین استراتژي هاي کسب و کار ،شناسایی مشاغل و
پست هاي مهم و کليدي و استراتژیک بانک ،طراحی فرایندهاي مدیریت استعدادها مبتنی بر شایستگی،

23

طراحی مدل مدیریت استعدادها / ... :الهوردي حبيبپور ،آرین قلیپور و غالمرضا معمارزاده طهران

تدوین برنامههاي عملياتی واضح و قابل اندازه گيري مبتنی بر استراتژي استعداد ،مشارکت مدیران
حوزه سرمایه انسانی در تدوین استراتژي هاي کسب و کار و تدوین استراتژي استعداد بر اساس
استراتژي کسب و کار بانک در اولویتهاي بعدي قرار دارند.
بررسی عميقتر یافتهها نشان میدهد که صنعت بانکداري براي طراحی ،پيادهسازي و اجراي
اثربخش مدیریت استعدادها ،نيازمند داشتن استراتژيهاي کسب و کار مشخص و مدون و تدوین
استراتژي استعداد به منظور تحقق این استراتژيها میباشد .زیرا تامين نياز سازمان به استعداد باید
متناسب با چشم انداز ،اهداف و استراتژيهاي کالن و عملياتی سازمان انجام پذیرد که یافتههاي این
پژوهش به طور دقيق و شفاف به این موضوع اشاره دارد .ضمن اینکه به منظور تدوین اثربخش
استراتژي استعداد و ایجاد همسویی با استراتژيهاي کسب و کار نيازمند مشارکت فعال مدیران
سرمایهانسانی بانکها در تدوین استراتژيهاي کسب و کار میباشد.
بر اساس یافتههاي پژوهش ،عامل ویژگی هاي صنعت بانکداري در تبيين مدل مدیریت استعداد
نقش معناداري دارد که در تطابق با یافتههاي بسياري از پژوهشها میباشد .دیویدسون و
همکاران )2011(1توجه به زمينه صنعتی در صنعت مورد پژوهش را یک عامل کليدي در درک
مدیریت استعداد عنوان نموده است( .)32همچنين حاجیکریمی و حسينی( )1389موضوع مدیریت
استعداد را با رویکرد مربوط به سازمانهاي دولتی مورد بررسی و پژوهش قرار داده و  5عامل را بعنوان
عوامل راهبردي تاثيرگذار بر مدیریت استعداد معرفی نموده و در نهایت نقش غيرقابل انکار فرهنگ
سازمانی ،مدیریت منابع انسانی راهبردي و قوانين و مقررات دولتی را نتيجه گرفتهاند که مورد آخر،
نشاندهنده اهميت عوامل صنعت مورد بررسی میباشد که در تطابق با یافتههاي پژوهش است(.)33
هر صنعت ویژگیها و خصوصيات خاص خود را داشته و صنعت بانکداري نيز از این موضوع مجزا نبوده
و با توجه نوع صنعت و ماهيت وظایف و فعاليتها ،ویژگیهاي خاص خود را داراست .در نظرسنجی از
خبرگان ،ویژگیها ي صنعت بانکداري شناسایی و فرایندهاي مدیریت استعداد بر اساس این ویژگیها
مورد سوال قرارگرفته و شناسایی شدهاند .ای ن موضوع موجب ارائه مدل مدیریت استعداد براي صنعت
بانکداري متناسب با ویژگیها ي خاص صنعت بانکداري و فرهنگ سازمانی حامی نظام مدیریت
استعدادها که در باال ارائه گردید ،شده است .بر اساس یافتههاي پژوهش ،اهميت عامل سرمایه انسانی
به عنوان مهمترین ویژگی شناسایی و سایر ویژگی ها شامل حرفهاي گرایی ،ضرورت اعتماد ،خدمت
محور بودن ،ریسک باال ،حاکميت قوانين مقررات در صنعت بانکداري و محافظه کاري میباشد .شایان
ذکر است مولفه اعمال نفوذ سياستمدران دولتی در انتصاب مورد تأیيد قرار نگرفته است .بنابراین هنوز
هم اهميت عامل انسانی به دليل ماهيت خدماتی این صنعت ،مهمترین ویژگی صنعت بانکداري

Davidson et al.
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محسوب میشود .عالوه بر این داشتن ویژگیهایی از قبيل داشتن اعتماد به صنعت توسط مشتریان،
حرفه گرایی و ارائه خدمات توسط نيروي انسانی با وجود توسعه بانکداري الکترونيک در کشور ،از
ویژگیهاي مهم این صنعت است.
بر اساس نتایج ،عامل فرهنگ سازمانی حامی استعدادها در تبيين مدل مدیریت استعداد نقش
معناداري دارد .این نتيجه در تطابق با برخی ابعاد مدل مدیریت استعداد ارائه شده چون
اسميالسکی( )2006و نيز پژوهش اوهلی( )2007میباشد( .)25 ،17همچنين در الگوي شرکت ارنست
و یانگ ،چشم انداز ،فرهنگ و ارزشها بعنوان پایه و اساس مدیریت استعدادها در محيط ملی عنوان
گردیدهاند .بر اساس یافتههاي پژوهش  6مولفه اصلی براي فرهنگ سازمانی حامیاستعدادها شناسایی
شده است .قدردانی از استعدادها به عنوان مهمترین عامل و سایر عوامل به ترتيب عبارتند از پاسخگویی
مدیران در قبال مدیریت استعداد ،باور ،اعتقاد و حمایت مدیران از مدیریت استعدادها ،داشتن محيط
یادگيرنده در درون کسب و کار بانک ،پذیرش افراد مستعد در بانک و حمایت قوانين و مقررات سازمانی
از مدیریت استعدادها .همانطوري که مشاهده میشود ،ضمن قدردانی از استعدادها ،وجود فرهنگ
پاسخگویی مدیران و کارکنان در قبال عملکرد خودشان و موفقيت یا شکست برنامههاي سازمان
میباشد  .لذا فرهنگ پاسخگویی در قبال موفقيت مدیریت استعدادها باید در صنعت بانکداري ایجاد
شود .عالوه بر این ،یکی از عوامل موفقيت هر سيستمی در سازمان عبارتست از باور و اعتقاد و حمایت
مدیران عالی از مدیریت استعدادها که همانند حمایت از هر نظامی در سازمان ،کامالً ضروري میباشد.
عالوه بر این ،از عوامل مهم دیگر بر اساس یافتههاي پژوهش ،پذیرش افراد مستعد در بستر فرهنگ
سازمانی میباشد.
بر این اساس و با توجه به اولویتهاي مولفههاي تأیيدشده ،مدل نهایی پژوهش ارائه میگردد:
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 .1اهمیت عامل سرمایه انسانی

 .5ریسک باال

 .2حرفهای گرایی

ویژگیهای صنعت بانکداری

 .3ضرورت اعتماد

 .6حاکمیت قوانین و مقررات بر صنعت بانکداری
 .7محافظه کاری

 .4خدمت محور بودن
 .1مشارکت در تصمیم گیری

 .10تناسب شغل و شاغل

 .2احترام به ایده ها و افکار

 .11برند بانک

افراد مستعد

 .1برنامه ریزی پیشرفت حرفهای

 .7آموزشهای تخصصی

 .12جبران خدمات مبتنی بر

 .3توازن کار و زندگی

 .2منتورینگ

خارج از کشور

عملکرد

.1استراتژیهای

 .4داشتن کار پویا و چالشی

..3یادگیری عملی حین کار

 .8مدیریت عملکرد

 .13رضایت از سرپرست

کسب و کار مدون

 .5فراهم بودن زمینه رشد و

 .4آموزشهای کالسی

 .9تسهیم دانش بین افراد

مستقیم

و تعریف شده

شکوفایی

تخصصی

 .10گردش شغلی

.2تعیین نیازمندهای

 .14داشتن همکاران توانمند /

 .6احساس انصاف و عدالت

 .5توسعه فردی

 .11کارگاههای تخصصی

شایسته

استعداد بر اساس

در محیط کار

 .6بازدید از بانکهای معتبر

 .12مربیگری

 .15فراهم بودن امکانات و

نیازمندیهای کسب

 .7مسیر پیشرفت حرفه ای

بینالمللی

 .13مشارکت در فعالیتهای

منابع الزم

و کار بانک

مشخص و متعهد شده

 .3توجه به موضوع

 .8استقالل کاری و شغلی

استعداد در تدوین

تیمی /گروهی
 .14جلسات درون  /برون
سازمانی

 .9امنیت شغلی

استراتژیهای کسب و کار بانکی

استراتژیهای کسب
و کار

شایستگیهای موردنیاز بانک

نتایج

استراتژی

فرایند

استعداد

مدیریت

مدیریت

بانک

استعداد

 .1مدیریت عملکرد

مشاغل
 .4شناسایی مشاغل و

مدیریتی/تخصصی

پستهای کلیدی و

واحدهای ستادی

استراتژیک بانک
 .5طراحی فرایندهای

 .2مصاحبههای
شایستگیهای موردنیاز بانک

و مدیریتهای
شعب بانک

جذب و انتخاب

مدیریت استعداد مبتنی بر
شایستگی
 .6تدوین برنامههای
عملیاتی واضح و قابل
اندازه گیری مبتنی بر
استراتژی استعداد
 .7مشارکت مدیران حوزه

تخصصی و رفتاری

 .1افزایش

 .3کانون ارزیابی

بهرهوری فردی و

استعداد

سازمانی

 .4ارزیابی  360درجه

 .2افزایش میزان
رضایت شغلی

استعداد

 .3افزایش

 .1توانایی ارتباط با مشتری
 .2بهره هوشی

 .1بررسی سوابق و تجربیات کاری

 .8معرفی توسط نخبگان برون

سودآوری بانک

 .3توانایی تحلیل محیط کسب و کار

 .2آزمونهای شخصیت

سازمانی صنعت

 .4افزایش سهم

بانک
 .4عملکرد شغلی باال
 .5دانش و مهارتهای فنی  -تخصصی

سرمایه انسانی در فرایند

 .6ریسک پذیری

تدوین استراتژیهای کسب

 .7هوش عاطفی

و کار

 .8دلبستگی شغلی و سازمانی

 .8تدوین استراتژی استعداد
براساس استراتژیهای
کسب و کار بانک

 .3مصاحبههای تخصصی و رفتاری

 .9اعالن عمومی شغل در داخل

بازار بانک

 .4آزمون کتبی تخصصی

بانک

 .5تامین نیروی

 .5دعوت به همکاری در وب سایت

 .10جذب از طریق مؤسسات

انسانی متخصص
 .6کاهش میزان

بانک

کاریابی تخصصی

 .6جذب از دانشگاه ها و مراکز علمی

 .11معرفی توسط نخبگان داخل

خروج داوطلبانه

معتبر

سازمانی

استعدادها

 .7جذب از طریق آگهی در مجالت

 .12جذب افراد با استعداد از

تخصصی

بانکهای رقیب

 .1قدردانی از استعدادها
 .2پاسخگویی مدیران در قبال مدیریت استعداد
 .3باور ،اعتقاد و حمایت مدیران از مدیریت استعداد

فرهنگ سازمانی حامی استعداد

 .4داشتن محیط یادگیرنده در درون کسب و کار بانک
 .5پذیرش افراد مستعد در بانک
 .6حمایت قوانین و مقررات درون سازمانی از مدیریت استعداد

شکل  :4مدل مفهومی نهاییتحقیق :فرایند مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری
منبع( :یافتههای نگارندگان)
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جهت پيادهسازي اثربخش مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداري موارد زیر پيشنهاد میگردد:
مطابق با نتایج ،عامل نگهداشت استعداد داراي باالترین اولویت ميان سایر ابعاد بوده و مولفههایی
نظير مشارکت در تصميمگيري و احترام بهایدهها و افکار افراد مستعد داراي بيشترین اهميت
میباشند ،لذا پيشنهاد میشود سيستم و یا رویهاي مطلوب جهت نگهداشت نيروهاي مستعد
بمنظور جلوگيري از خروج خدمت آنها بکار گرفته شود.
طبق نتایج پژوهش ،بعد نتایج مدیریت استعداد داراي اولویت دوم در ميان ابعاد تبيينکننده مدل
مدیریت استعداد ق رار دارد و نشان از اهميت نتایج فردي و سازمانی در اجراي فرایند مذکور دارد.
در این راستا ،پيشنهاد می گردد نسبت به تعيين نتایج موردانتظار در زمان اجراي فرایند مدیریت
استعدادها در ابعاد مختلف و سنجش تحقق آنها پس از خاتمه اجراي فرایند مقتضی اقدام گردد و
در صورت انحراف قابل توجه در خصوص تحقق اهداف موردنظر ،میتوان بررسی مجدد بخشهاي
مختلف فرایند مدیریت استعدادها را در دستور کار قرار داده و بهبودهاي الزم را انجام داد.
بر اساس نتایج پژوهش و با توجه به اهميت عامل استراتژي استعداد(رتبه سوم) ،مطلوب است تا
ضمن ایجاد سا ختار مجزاي بخش مدیریت استعدادها در ساختار سازمانی حوزه سرمایه انسانی
بانک ها که موجب تمرکز و اثربخشی بيشتر فعاليتهاي مربوط به مدیریت استعدادها میشود،
سياستها و استراتژيهاي کالن جانشينپروري و تشکيل بانک اطالعاتی نيروهاي مستعد را در
نقشه راه استراتژیک سازمان تبيين نموده و تحقق آنها پيگيري گردد.
بر اساس نتایج پژوهش ،شناسایی مشاغل اصلی و استراتژیک بانک از جمله مولفههاي مهم در
استراتژي مدیریت استعداد تبيين گردید .مشاغل استراتژیک مشاغلی هستند که براي سازمان
اهميت استراتژیک دارند ،بدین معنی که بطور مستقيم به اهداف استراتژیک سازمان مربوط شده و
تفاوت عملکرد شاغلين در آن ها نسبت به دیگر مشاغل باالست .به عبارت دیگر لزوم عملکرد باال در
این مشاغل بسيار مهم و ضروري است( .) 34به همين دليل پر کردن چنين مشاغلی از طریق
استعدادها بسيار مورد تأکيد قرار گرفته است( .)35در این خصوص شناسایی این مشاغل در صنعت
بانکی و نيز با توجه به اهميت مولفه شایستگیها طبق نتایج پژوهش ،تدوین شایستگیهاي
موردنياز احراز مشاغل کليدي و استراتژیک بانک و محور قرار دادن آن در بخشهاي مختلف فرایند
مدیریت استعدادها اهميت بسزائی در پيادهسازي فرایند داراست.
بانکها در پيادهسازي فرایند مدیریت استعدادها میبایست نگاه ویژهاي به عوامل زمينهاي نظير
فرهنگ سازمانی داشته باشند .در این ميان ،عامل قدردانی از استعدادها بعنوان مولفهاي از فرهنگ
حامی استعداد داراي بيشترین اثرگذاري در تبيين مدل داشته که پيشنهاد میگردد مکانيزمی
مشخص طراحی و نظام قدردانی از کارکنان مستعد استقرار یابد.

• حمایت مدیران عالی بانک از اجراي فرایند مدیریت استعدادها و اتخاذ رویکرد سيستمی در اجرا.
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