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مقدمه
امروزه گزارۀ «منابع انسانی مهمترين مزيت رقابتی و سرماية سازمانی است» ،به يک گزارۀ مسلم،
جهانشمول و عام بدل شده است؛ بههمیندلیل ،بر نقش ارزشمند افراد در سازمانها تأکید میشود و
مديريت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس است .در وضعیت رقابتی موجود سازمانها و در محیطی که
تغییرهای پیاپی و ضرورت نوآوریهای مستمر ،مهمترين ويژگی آن است ،تنها سازمانهايی موفق به
کسب سرآمدی خواهند شد که نقش راهبردی منابع انسانی خود را درک کنند و افرادی توانمند ،ماهر
و دانشمحور دراختیار داشته باشند؛ بديندلیل ،به لزوم حرفهایبودن سیستم مديريت منابع انسانی
سازمان توجه شده و بر طراحی فرايند جامعی از مديريت استعدادها 1تأکید میشود.
بازار سرمايه در کشور ،يكی از حوزههايی است که در سالهای اخیر ،روند صعودی و
روبهرشدی داشته است و هم سازمانهای متولی در اين صنعت و هم نهادهای مالی فعال در آن
را به سمت جذب و حفظ افرادی با قابلیتها و عملكرد باال سوق داده است .با وجود اين،
سازمانها و نهادهای بازار سرمايه در راستای مديريت چنین نیروهايی ،با مسائل و مشكلهايی
مواجهاند؛ بهعنوان مثال ،افزايش سريع دامنة نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار ،بهمنزلة نهاد
نظارتی در بازار سرمايه ،موجب افزايش سطوح اين سازمان در ردههای مديريتی شده است؛
بااينحال ،اين سازمان ،در دسترسی به افراد توانمند و باتجربه برای پرکردن اين مشاغل ،با
مشكلهايی مواجه بوده است .همچنین بهعلت نبود معیارهای مناسب برای شناسايی استعدادهای
مديريتی ،فرايند انتخاب و انتصاب افراد در چنین ردههايی ،با دشواریهايی همراه بوده است.
نوع فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اهمیت دراختیارداشتن افرادی با قابلیتها و
مهارتهای باال را دوچندان میکند؛ بهعنوان مثال ،کارشناسان اين سازمان ،مسئول ارزيابی و
تأيید صالحیت مديران عامل نهادهای مالی هستند که کاری بسیار دشوار و حساس است و نیاز
به مهارتهايی خاص ،نظیر شخصیتشناسی ،قدرت بیان و هوش عاطفی دارد؛ با وجود اين،
بهدلیل تدويننشدن شايستگیهای مورد نیاز چنین مشاغل حساسی ،سازمان بورس و اوراق
بهادار در پرورش افرادی مناسب در اين زمینه ،با مشكلهايی مواجه بوده است .ارائة انواع
بستههای مجوز فعالیت شرکتهای کارگزاری و طراحی انواع نهادهای مالی جديد نیز نیاز به
دراختیارداشتن افرادی خالق و نوآور با تسلط عالی به قوانین و مقررات بازار سرمايه را
اجتنابناپذير کرده است ،اما اين سازمان در شیوۀ اندازهگیری و سنجش چنین ويژگیهايی و
متمايزسازی افراد بر مبنای آن ،با مشكل مواجه بوده است.
1. Talent Management
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با توجه به اين توضیحها بايد گفت که بازار سرماية کشور ،درحال حاضر بهشدت نیازمند
جذب ،نگهداشت و پرورش افراد توانمند ،بهويژه در سطوح مديريتی است؛ از اينرو ،طراحی مدلی
برای مديريت استعدادها در اين حوزه ،يكی از نیازهای اصلی آن است؛ بنابراين ،مسألة اصلی
پژوهش حاضر ،پیچیدگی و دشواری مديريت استعدادها در بازار سرمايه است؛ بدينترتیب ،هدف
پژوهش در وهلة اول ،درک فرايند مديريت استعدادها و در وهلة دوم ،طراحی سیستم مديريت
استعدادهاست .بدينمنظور ،سؤال اصلی پژوهش حاضر اين است که فرايند مديريت استعدادها در
بازار سرمايه چگونه است؟
پیشینة پژوهش
مدیریت استعداد
1

از هنگامیکه گروه مشاوران مککینزی ،اصطالح نبرد بر سر استعدادها را بهکار گرفتند ،موضوع
مديريت استعداد اهمیت شايان مالحظهای يافته و در عرصة عملی و نظری ،افراد بسیاری را
جذب خود کرده است .امروزه مديريت استعداد ،نشاندهندۀ نوعی پارادايم شیفت ،از مديريت
منابع انسانی سنتی به مديريت منابع انسانی نوين و دربرگیرندۀ توجه به نخبگان سازمانی است.
بدينترتیب ،مديريت استعداد را نوعی سالح پنهان در شكار استعدادها بهشمار میآورند (کالینز و
مالحی.)2009 ،
بهزعم ويلیامز ( )2000استعدادها افرادی هستند که بهطور مرتب ،توانايیهای چشمگیر و
موفقیتآمیزی را در طیفی از فعالیتها و موقعیتها از خود نشان میدهند يا در يک حوزۀ
تخصصی خاص ،اغلب شايستگی بااليی را نشان میدهند که به تحولهای چشمگیری منجر
میشود .گاگن ( )2007نیز استعداد را بلوغ برجسته در شايستگیها (شامل دانش و مهارتها)
میداند؛ بهنحویکه فرد را جزء  10درصد افراد برتر در میان همكارانی قرار میدهد که در همان
حوزه فعالیت میکنند.
بهطور کلی ،تعاريف و رويكردها درمورد مديريت استعداد را میتوان در چهار محور اصلی
دستهبندی کرد.
 .1مديريت استعداد ،الزاما با مديريت منابع انسانی متفاوت نیست .براساس اين ديدگاه ،مديريت
استعداد ،شامل مجموعهای از اقدامها و فعالیتهای مديريت منابع انسانی است؛ نظیر جذب،
انتخاب ،آموزش و ارزيابی عملكرد استعدادها .منتقدان اين رويكرد مدعیاند که مديريت
استعداد در اين حالت ،صرفا برچسبی جديد و جايگزين برای مديريت منابع انسانی است.
1. War For Talent
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بهعبارت ديگر ،در مديريت استعداد ،واژۀ استعدادها جايگزين واژۀ افراد شده تا اعتبار مديريت
منابع انسانی افزايش يابد .پژوهشها در اين حوزه ،بیشتر معطوف به مديريت راهبردی منابع
انسانی است که موجب شده است اعتبار و برند مديريت منابع انسانی افزايش يابد؛ بنابراين،
میتوان گفت که در اين رويكرد ،مديريت استعداد ،بهمنزلة نوعی مد و موجی جديد در
مديريت منابع انسانی است که دربرگیرندۀ همان تفكرهای مديريت منابع انسانی ،اما در
پوششی تازه است.
 .2مديريت استعداد از طريق مديريت جريان استعدادها در سراسر سازمان ،بر توسعة شايستگیها
تمرکز دارد .مطابق اين تعريف ،مديريت استعدادها بهمعنای پرکردن تمامی مشاغل سازمان،
با استعدادهاست؛ بنابراين ،تمرکز عمده بر ايجاد خط لولهای از استعدادها ،از طريق مديريت
مسیر شغلی و سازوکارهايی مانند جانشینپروری است .اين ديدگاه اگرچه کامال منطبق بر
مديريت استعداد نیست ،مرز متمايزی با مديريت منابع انسانی دارد و تا حدودی از آن
مجزاست.
 .3مديريت استعداد ،نوعی مديريت منابع انسانی يكپارچه با رويكردی متمرکز بر استعدادهاست.
براساس اين ديدگاه ،مديريت استعداد ممكن است بعضی از ابزارهای مديريت منابع انسانی را
بهکار گیرد ،ولی تمرکزش بر طیف خاصی از نیروی کار است که بهمنزلة استعداد يا همان
برترينها تعريف میشوند .مديريت استعداد ،شامل دامنهای از اقدامها میشود؛ نظیر شناسايی،
جذب ،توسعه و بهسازی ،بهکارگیری و نگهداری استعدادها .در تمامی اين اقدامها ،تمرکز بر
افراد بااستعداد است؛ يعنی افرادی که ارزش خاصی برای سازمان دارند (لويس و هكمن،
.)2006
 .4مديريت استعداد ،بهمعنای شناسايی مشاغل کلیدی و راهبردی و پرکردن آنها از طريق مخازن
استعداد است (مديريت راهبردی استعداد) .اين ديدگاه عقیده دارد پرکردن تمامی مشاغل با
استعدادها ،نه امكانپذير و نه مناسب است و اگر سیستم مديريت استعداد ،معطوف به تمامی
افراد در سازمان باشد ،ديگر تفاوتی با مديريت منابع انسانی ندارد .بههمیندلیل ،اين رويكرد،
مسیر چهارمی را در ادبیات منابع انسانی رديابی میکند .اين مسیر بر شناسايی پستها و
مشاغل کلیدیای تمرکز دارد که تأثیر متفاوت و چشمگیری بر مزيت رقابتی شرکت و
سازمان دارند (بودرو و رامستد2005 ،؛ هاسلید و همكاران .)2005 ،اين رويكرد ،به مديريت
استعدادها نگرش راهبردی دارد و در آن ،راهبرد مديريت استعداد ،بهمنزلة اقدامها و
فرايندهايی است که دربرگیرندۀ تعريف متناوب مشاغل کلیدی و راهبردی ،تدوين نوعی
مخزن استعداد جامع از شاغالن با قابلیتها ،توانمندیها و عملكرد باال برای پرکردن مشاغل
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مذکور و تدوين نوعی «معماری متمايز منابع انسانی» 1برای تسهیل روند پرکردن پستها و
مشاغل کلیدی با شاغالن کلیدی است (کالینز و مالحی.)2009 ،
مدلهای مدیریت استعداد

يكی از چالشهای اساسی در راستای مديريت استعدادها ،طراحی سیستم يا مدل مديريت
استعدادهاست .در اين بخش ،بعضی مدلهای متداول برای مديريت استعدادها تشريح میشود.
لويس و هكمن ،نوعی چارچوب مفهومی سلسلهمراتبی را برای مديريت استعدادها معرفی
کردهاند که مسائل و چالشهای مربوط به مديريت استعدادها و مديريت منابع انسانی راهبردی را
برای ايجاد يک چشمانداز مشخص ،از هم مجزا میکند .اجزای سلسلهمراتب در ستون سمت
چپ و مسائلی که مفاهیم اين سیستم سلسلهمراتبی را مشخص میسازد ،در ستون سمت راست
قرار گرفتهاند .مسائل در هر طبقه ،حاصل تصمیمگیری براساس مسائل مرحلة قبل است .اين
چارچوب در مرحلة اول با مسائل راهبرد و مزيت رقابتی سازمان آغاز میشود .سازمانها براساس
تصمیمگیری در اين مرحله ،وارد مرحلة بعد میشوند و مفاهیم راهبردی مربوط به استعدادها را
تعیین میکنند .سپس مخزن استعداد را شناسايی میکنند و در مرحلة بعد ،براساس زمان و محل
مناسب قرارگرفتن آنها تعیین و در راستای راهبردهای سازمان ،آنها را تقسیمبندی میکنند.
مرحلة نهايی ،دربرگیرندۀ اقدامهای خاص مربوط به مديريت استعدادهاست که شامل جذب،
انتخاب ،مديريت عملكرد و مديريت حقوق و دستمزد است (لويس و هكمن.)2006 ،
کالینز و مالحی ،نوعی مدل نظری با رويكرد مديريت راهبردی استعداد را معرفی کردهاند که
مبتنی بر فرايندهای زير است:
 .1شناسايی مشاغل کلیدی و راهبردی :اولین مرحله در مديريت راهبردی استعدادها ،شناسايی
مشاغل کلیدی (بودرو و رامستد )2005 ،يا پستهای ( Aهاسلید و همكاران )2005 ،است.
مشاغل  Aرا از طريق اهمیت شايان توجهشان در توانايی سازمان برای اجرای بخشهايی از
راهبرد خود و همچنین تفاوت شايان توجه در کیفیت کاری که افراد در اين مشاغل بايد انجام
دهند ،تعريف میکنند .اين مشاغل ،صرفا محدود به مشاغل مديريتی نمیشوند؛ بلكه ممكن
است در تمامی سطوح سازمان وجود داشته باشند .همچنین اين امكان وجود دارد که مشاغل
کلیدی و راهبردی در دورههای مختلف زمانی ،متفاوت باشند؛ بهعبارت ديگر ،ممكن است
يک شغل خاص در يک زمان برای سازمان ،کلیدی و در زمانی ديگر غیر کلیدی باشد .نكتة
کلیدی در اين رابطه ،متمايزسازی مشاغل راهبردی از مشاغل غیر راهبردی است.
1. Differentiated Human Resource Architecture
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 .2ايجاد مخزن استعداد :مخزن استعداد بهمعنای منبعی از شاغالن با قابلیتهای باال و عملكرد
باالست که سازمان میتواند از طريق آنها مشاغل کلیدی را پر کند .در اين رويكرد ،بهجای
خالیشدن مشاغل و سپس پرکردن آنها ،به جذب استعدادها و سپس پرکردن مشاغل خالی
توجه میشود (کالینز و مالحی.)2009 ،
 .3طراحی معماری منابع انسانی خاص استعدادها :ايجاد يک معماری منابع انسانی متمايز که
صرفا بر سهم متمايز گروههای خاصی از کارکنان در عملكرد سازمانی تمرکز دارد .سازمانها
بايد به سمت بهکارگیری همزمان سیستمهای چندگانة منابع انسانی 1حرکت کنند (لپاک و
شاو)2008 ،؛ بهعنوان مثال ،سیستم منابع انسانی خاص مديران و غیر مديران (جكسون و
همكاران )1989 ،يا سیستم منابع انسانی خاص کارکنان استثنايی و ديگر کارکنان( 2هاسلید،
.)1995
 .4ستادهها :هدف اصلی از بهکارگیری سیستم مديريت استعداد ،رسیدن به ستادههای سازمانی و
فردی مطلوب است .يک سیستم مناسب مديريت استعداد ،رابطهای غیر مستقیم با عملكرد
سازمانی دارد؛ بهعبارت ديگر ،سیستم مديريت استعداد ،با تأثیرگذاری بر انگیزش کاری ،تعهد
سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان ،موجب ارتقای عملكرد سازمانی میشود (کالینز و
مالحی.)2009 ،
روششناسی پژوهش
طرح پژوهش :رویکرد کیفی

پژوهش حاضر به روش کیفی صورت گرفته است .در پژوهشهای کیفی ،پژوهشگر از طريق
روشها و رويههای تفسیر ،به درک پديدهها از ديدگاه مشارکتکنندگان و در بستر نهادی و
اجتماعی خاص آنها دست میيابد .پژوهش کیفی ،بهجای اندازهگیری و ارزيابی پديدهها با معنای
آنها سروکار دارد .در پژوهشهای کیفی ،دادهها نه به صورت عدد و رقم ،بلكه به شكل واژه و
جمله هستند .نظريهپردازی دادهبنیان ،نوعی روش کیفی است که هدف آن ،شناخت و درک
تجارب افراد از رويدادها و وقايع ،در بستری خاص است (کوربین و استراوس.)2008 ،
هدف از اين مطالعه نیز شناخت و درک تجارب افراد و تفاسیر آنان در زمینة مديريت استعدادها،
برای دستیابی به نظريهای در اين حوزه است؛ بنابراين ،در اين تحقیق برای دستیابی به نظريهای
جامع در زمینة مديريت استعدادها ،از روش نظريهپردازی زمینهبنیان استفاده شده است.
1. Multiple HR Systems
2. Exempt and non-exempt workers
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جامعه و نمونة آماری

جامعة آماری پژوهش ،شامل مديران (مديران ارشد ،مديران و رؤسای ادارهها) حوزۀ بازار سرماية
کشور ،فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکتهای بورس و نهادهای مالی است .نمونه-
برداری بهصورت نظری است .تعداد نمونهها در اين تحقیق 16 ،نفر بوده است؛ بدينترتیب که با
استفاده از روش گلولهبرفی 1از مصاحبهشوندگان خواسته شد افرادی مطلع در زمینة موضوع
تحقیق را برای انجام مصاحبههای بعدی معرفی کنند.
جدول  .1جزئیات مصاحبهها
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سازمان

سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سرمايهگذاری غدير
شرکت سرمايهگذاری بانک صادرات
شرکت سرمايهگذاری بهمن
شرکت کارگزاری امین سهم
شرکت تأمین سرماية نوين

پست سازمانی

سن

جنسیت

معاون اجرايی
معاون نظارت بر ناشران
معاون نظارت بر نهادهای مالی
مدير منابع انسانی و پشتیبانی
مدير نظارت بر نهادهای مالی
رئیس ادارۀ امور کارگزاران
رئیس ادارۀ نظارت بر اوراق بهادار سرمايهای
رئیس ادارۀ نظارت بر اوراق بهادار بدهی
معاون پشتیبانی
رئیس منابع انسانی
مدير تحقیق و توسعه
مدير عامل
مدير عامل
معاون سرمايهگذاری
مدير عامل
قائم مقام مدير عامل

39
37
41
45
41
37
36
36
43
45
44
58
41
33
55
31

مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

کیفیت در پژوهش کیفی :معیار مقبولیت 2در ارزیابی نظریة زمینهبنیان

بدون دقت علمی ،پژوهش (کمی يا کیفی) بیارزش است و مطلوبیت خود را از دست میدهد.
کوربین و استراوس ( )2008برای ارزشیابی پژوهشهای مبتنی بر نظريهپردازی دادهبنیان ،بهجای
معیارهای روايی و پايايی ،معیار مقبولیت را پیشنهاد دادهاند .مقبولیت يعنی اينكه يافتههای پژوهش،
تا چه حد در انعكاس تجارب مشارکتکنندگان ،پژوهشگر و خواننده ،درمورد پديدۀ مورد مطالعه،
موثق و قابل باور است .ده شاخص برای معیار مقبولیت معرفی شده است که به شرح زير است:
1. Snowball sampling
2. Credebility
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 .1تناسب1؛ آيا يافتههای پژوهش ،با تجارب متخصصان حوزۀ مورد مطالعه و همچنین
مشارکتکنندگان سازگاری و همخوانی دارد؟ برای تحقق اين معیار ،يافتههای پژوهش حاضر
از سوی دو نفر از متخصصان حوزۀ منابع انسانی ارزيابی ،پااليش و تأيید شده است؛ همچنین
نظرية پديدارشده ،به سه نفر از مشارکتکنندگان ارائه شده و نظرهای تكمیلی آنان دريافت و
اعمال شده است.
2
 .2کاربردیبودن يا مفیدبودن يافتهها؛ آيا يافتههای پژوهش ،بینش جديدی را فراهم ساخته و
قابل استفاده است؟ در اين زمینه بايد گفت که يافتههای تحقیق حاضر ،در بعد عملی در زمینة
اتخاذ سیاستهای متمايز و مجزای مديريت منابع انسانی و مديريت استعدادها مفید است.
 .3مفاهیم3؛ يافتههای پژوهش بايد مفهومپردازیهای مناسبی را با خود بههمراه داشته باشد .مفاهیمی
نظیر معماری دوهستهای منابع انسانی ،گريزپايی استعدادها ،استعداد سازمان ،ماهیت عدالتطلبی،
مانايی سیستم موجود منابع انسانی و هوش مخرب ،نمونههايی از مفاهیم جديد پژوهش هستند.
 .4زمینة مفاهیم4؛ يافتههای بدون بستر و زمینه ،ناقصاند .بدون وجود زمینه ،خواننده نمیتواند
علت رخدادن وقايع را درک کند .يافتههای پژوهش حاضر ،برخاسته از تجارب ،وقايع و
رويدادهای مربوط به مديريت استعدادها در بستر بازار سرمايه است و از اين حیث ،مفاهیم
پديدارشده نیز مبتنی بر بستر و زمینة بازار سرمايهاند.
 .5منطق5؛ آيا خطوط داستان ،جريان منطقیای با خود بههمراه دارند و ترسیم میکنند؟ برای
تحقق اين معیار ،در فرايند روايتگری تجربة مديريت استعدادها در بازار سرمايه ،تالش شده
است تا روايت مورد نظر ،از آهنگی منظم و يكپارچه و توالی مناسبی برخوردار باشد.
 .6عمق6؛ تشريح مفصل و مبسوط جزئیات ،به يافتههای پژوهش غنا میبخشد .در پژوهش
حاضر تالش شده است تا يافتههای پژوهش در فرايند روايت نظرية پديدارشده بهطور
مبسوط ،همراه با جزئیات و با توجه به مشخصهها و ابعاد ارائه شوند.
 .7انحراف7؛ آيا درون يافتهها ،انحراف تعبیه شده است؟ در اين زمینه بايد گفت که در بین
دادههای پژوهش حاضر ،موارد متعددی وجود دارند که همسو با مديريت استعدادها نیستند و
در طیف ديگر مشخصهها قرار میگیرند.
1. Fitness
2. Applicability
3. Concepts
4. Contextualization of concepts
5. Logic
6. Depth
7. Variation
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 .8بداعت1؛ آيا پژوهش حرف جديدی برای گفتن دارد يا اينكه همان ايدههای کهنه را در
پوششی نو مطرح کرده است؟ دربارۀ اين معیار بايد اشاره کرد که يافتههای پژوهش حاضر،
بهويژه در حوزۀ معماری دوهستهای منابع انسانی ،از نوآوری برخوردار است.
 .9حساسیت2؛ آيا پژوهشگر نسبت به موضوع تحقیق ،مشارکتکنندگان و يافتهها حساس است و
آنها را جدی گرفته است؟ برای تحقق اين معیار ،در طول فرايند پژوهش حاضر ،پژوهشگر
تالش کرده است تا موضوع مورد مطالعه را مهم بداند و در انجام آن جديت داشته باشد.
 .10استناد به يادنوشتها3؛ بهدلیل اينكه پژوهشگر در فرايند تحلیل يافتهها نمیتواند تمامی
مباحث ،نظرها ،بینشها و گفتهها را بهخاطر بیاورد ،استفاده از يادنوشتها ضرورت میيابد .در
اين زمینه ،پژوهشگر تالش کرده است تا در فرايند روايتگری ،تجربة مديريت استعدادها در
بازار سرمايه ،در قسمتهای مختلف و درصورت لزوم ،به يادنوشتهای مستخرج از دادهها
استناد شود.
یافتههای پژوهش
دادههای حاصل از مصاحبهها ،بهدقت مطالعه ،بررسی و تحلیل شد .به دادههايی که مشابه يكديگر
بودهاند ،مفاهیمی متناسب اختصاص داده شده است؛ بهعنوان مثال ،محقق با بررسی نقل قول زير
به دو مفهوم «ساختارسازی استعدادمحور» و «متمايزسازی منابع انسانی» دست يافته است:
«نیرويی که قوی و مستعد است ،کار هشتساعتی افراد عادی را در دو ساعت انجام میدهد.
خوب چرا اين فرد بايد مثل افراد عادی ،هشت ساعت در سازمان بماند و همان حقوق را بگیرد.
در اينصورت باقی وقت او يا هدر میرود يا اگر هدر نرود ،سازمان کار بیشتری به او میدهد؛
بنابراين ،نهتنها سودی نمیکند ،ضرر هم میکند .اين فرد از بقیه برتر است؛ بنابراين ،حقوق و
مزايا و تسهیالت و امكانات او نیز بايد از بقیه باالتر باشد .بايد انعطافپذيری سازمانی ايجاد
شود و سازوکارهای اداری به سمت نتیجهگرايی برود؛ دورکاری ،ساعتهای کاری شناور و
کاهش ساعتهای کاری ،راه حل مناسبی برای اين دسته افراد است .برای افراد عادی نیز
همان ساعتهای کاری عادی و معمولی درنظر گرفته شود .جبران خدمات هم میتواند منعطف
باشد و اشكال مختلف داشته باشد؛ يعنی مثال هم وقتمزدی و هم کارمزدی باشد .در ديگر
حوزههای سازمانی هم همینگونه است .نمیتوان از خطکش و متر يكسان برای ارزيابی
جنسهای مختلف منابع انسانی استفاده کرد».
1. Creativity
2. Sensitivity
3. Evidence of memos
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در نقل قول فوق ،پژوهشگر از اشارههای پاسخدهنده درمورد تفاوت میان ساعتهای کاری،
حقوق و مزايا ،تسهیالت و امكانات میان استعدادها و غیر استعدادها ،برچسب ساختارسازی
استعدادمحور را استخراج کرده است .البته اشاره به اين مفهوم در نقل قولهای ديگری نیز وجود
داشته که محقق در فرايند مقايسة دادهها اين برچسب را استخراج کرده است .همچنین در نقل
قول فوق ،پاسخ دهنده استفاده از معیارهای يكسان برای ارزيابی انواع مختلف منابع انسانی را نفی
کرده است و بهعبارتی ،به ايجاد تفاوت و تمايز میان افراد اشاره داشته است .وی همچنین در
ابتدای نقل قول ،به توانمندیهای متفاوت و فراتر استعدادها از غیر استعدادها اشاره کرده است.
با توجه به اين جملهها ،محقق برچسب متمايزسازی منابع انسانی را استخراج کرده است .درعین
حال ،اين مفهوم در بخشی از ديگر دادهها نیز وجود داشته است .ديگر مفاهیم نیز بههمینصورت
استخراج شدهاند.
پس از بررسی دادهها ،برچسبزنی به رويدادها و وقايع و سپس استخراج مفاهیم ،هريک از
اين مفاهیم با يكديگر مقايسه شدند تا شباهتها و تفاوتهايشان مشخص شود .اين کار برای
تشكیل مقولهها صورت پذيرفته است؛ بهعنوان مثال ،محقق با مقايسة مفاهیم مختلف ،دريافته
است که مفاهیم «متمايزسازی منابع انسانی» و «ساختارسازی استعدادمحور» اشاره به يک چیز
دارند؛ اينكه مديريت استعدادها نیازمند سازوکارها و رويههايی است که با سازوکارها و رويههای
مديريت ديگر افراد متفاوت است .بهعبارت ديگر ،از آنجاکه اينگونه افراد ،با ديگران متفاوتاند،
روشها و رويههای مديريت آنان نیز بايد متفاوت باشد .با توجه به اين مطلب ،محقق از هردو
مفهوم فوق ،مقولة «معماری دوهستهای منابع انسانی» را استخراج کرده است .اين مفهوم ،در
سطح باالتری از مفاهیم فوق است ،انتزاعیتر است و هردو مفهوم قبلی را پوشش میدهد .ديگر
مقولهها نیز بههمینصورت استخراج شدهاند (درمجموع 17 ،مقوله و  40مفهوم ،شناسايی و
استخراج شده است) .عالوه بر استخراج مفاهیم و مقولهها ،ويژگیهای هريک از آنها نیز با توجه
به محتوای دادهها و اشارههای پاسخدهندگان استخراج شده است.
در کدگذاری محوری ،مقولههای مستخرج از کدگذاری ،باز هم زيرمجموعة شش دسته،
شامل مقولة محوری ،شرايط علی ،شرايط مداخلهگر ،شرايط بستر ،راهبردها (کنشها يا
واکنشها) و پیامدها قرار گرفتهاند .از بین مقولههای استخراجشده ،مقولة «معماری دوهستهای
منابع انسانی» بهمنزلة مقولة محوری درنظر گرفته شده و در مرکز مدل قرار گرفته است .دلیل
انتخاب اين مقوله بهمنزلة مقولة محوری اين است که در اغلب دادهها ،رد پای آن را میتوان
بهوضوح مشاهده کرد .بهعبارت ديگر ،اغلب پاسخدهندگان اشاره کردهاند که استعدادها نیازمند
مديريت مناسب (هنر مديريت استعدادها) و روشها و سازوکارهايی خاص و متفاوت هستند و با
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روشها و رويههای فعلی نمیتوان بهطور موفق ،به مديريت استعدادها پرداخت؛ بنابراين ،میتوان
اين مقوله را در مرکز قرار داد و ديگر مقولهها را به آن مرتبط کرد .برچسب انتخابشده برای
مقولة محوری نیز انتزاعی است و درعین حال ،جامعیت دارد.
شرايط مداخلهگر
* گريزپايی استعدادها
* مانايی سیستم موجود منابع انسانی
* رفتارهای سیاسی بازدارنده

پیامدها
راهبردها
شرايط علی
* مؤلفة سازمانی
استعداد سازمان
* مؤلفة گروهی
حمايتگری مديران ارشد
* مؤلفة فردی
ماهیت عدالتطلبی

مقولة محوری
* معماری دوهستهای
منابع انسانی
متمايزسازی منابع انسانی
ساختارسازی استعدادمحور

* طراحی سیستم مديريت
استعداد
شناسايی استعدادها
حفظ استعدادها
بهسازی استعدادها
* نهادينهسازی سیستم مديريت
استعداد
مشروعیتيابی

* پیامدهای فردی
رضايتمندی و ماندگاری
استعدادها
توسعة فردی استعدادها
* پیامدهای منابع انسانی
خط لولههای استعداد
باروری منابع انسانی
* پیامدهای سازمانی
بالندگی سازمانی
کسب مزيت رقابتی

بستر
* تفکر مدیریت استعداد
* همسویی راهبرد مدیریت استعداد و راهبرد سازمان

نمودار  .1مدل پارادایم کدگذاری محوری :معماری دوهستهای منابع انسانی

کدگذاری انتخابی و خلق نظریه

کدگذاری انتخابی ،مرحلة اصلی نظريهپردازی زمینهبنیان است که براساس نتايج کدگذاری باز و
محوری به ارائة نظريه میپردازد .نتايج تحلیل دادهها نشان میدهد که سیستمی در حوزۀ
مديريت استعدادها مطلوب و مناسب تلقی میشود که بتواند بهطور دقیق ،صحیح و معتبر،
استعدادها را شناسايی کند ،آنها را بهشكلی سريع و متناوب ،جذب کند و بهطور مؤثر ،آنها را حفظ
کند و در مدار توسعه قرار دهد .بهعقیدۀ کرسول ( ،)2005نظريهپرداز زمینهبنیان میتواند نظرية
خود را به سه شیوۀ ممكن ارائه کند :بهصورت نمودار ،به شكل روايت يک داستان يا بهصورت
مجموعهای از گزارهها.
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همسویی راهبرد مدیریت استعداد و

تفکر مدیریت استعداد

راهبرد سازمان
ماهیت عدالتطلبی

استعداد سازمان
حمایتگری مدیران ارشد
معماری دوهستهای منابع انسانی
مانایی سیستم موجود منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی عادی

سیستم مدیریت استعداد

شناسایی مشاغل کلیدی و راهبردی
مدلسازی شایستگی
رفتارهای سیاسی بازدارنده
استعدادشناسی
تشکیل مخزن استعداد

استعداد نرم

استعداد سخت

اقدامهای مدیریت استعداد
گریزپایی استعدادها

بهسازی استعدادها

حفظ استعدادها

نمودار  .2نظریة معماری دوهستهای منابع انسانی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين پژوهش ،مقولة معماری دوهستهای منابع انسانی ،بهمنزلة مقولهای محوری درنظر گرفته
شده است .به روايت اغلب پاسخدهندگان ،مديريت استعدادها در بازار سرمايه ،در وهلة اول
نیازمند معماری منابع انسانی خاص اينگونه افراد است .هنگامی میتوان بهطور مناسب و اصولی،
به بحث مديريت استعدادها در سازمانها و نهادهای بازار سرمايه پرداخت که اين سازمانها
معماری منابع انسانی خود را به دو بخش مجزا و کامال متفاوت تفكیک کنند .بخش اول که
مبتنی بر سیستم موجود منابع انسانی است ،هستة اول را تشكیل میدهد و به مديريت منابع
انسانی عادی میپردازد؛ بخش دوم که مبتنی بر سیستم مديريت استعدادهاست ،هستة دوم را
شكل داده و به مديريت منابع انسانی کلیدی میپردازد .تجارب پاسخدهندگان نشان میدهد که
بخش شايان توجهی از اقدامهای مربوط به مديريت استعدادها در بازار سرمايه ،درون سیستم
موجود منابع انسانی صورت میپذيرد .بههمیندلیل ،اغلب کاربرد ندارد و با مسائل و مشكلهايی
مواجه میشود .اساسا بستر سیستم موجود منابع انسانی ،کفايت الزم برای پرداختن به مديريت
استعدادها را ندارد و اقدامهای مربوط به استعدادها بايد در بستر خاص خود صورت پذيرد.
لزوم طراحی اقدامهای منابع انسانی متمايز و خاص کارکنان برتر و با عملكرد باال ،از سوی
انديشمندان مختلفی مطرح شده است (لويس و هكمن2006 ،؛ کالینز و مالحی2009 ،؛ فیلیپس
و راپر .)2009 ،اين افراد تأکید کردهاند که اقدامهای مديريت استعدادها در حوزههای مختلف،
نظیر جذب و انتخاب ،تجزيه و تحلیل شغل ،ارزيابی عملكرد ،جبران خدمات و توسعه و مسیر
شغلی بايد با اقدامهای مديريت منابع انسانی (عادی) متفاوت باشد .محور اين مباحث را میتوان
مقالة بسیار تأثیرگذار الپاک و اسنل ( )1999درمورد معماری منابع انسانی و لزوم تفكیک و
متمايزسازی کارکنان از يكديگر دانست .در جايی ديگر ،الپاک و شاو ،بر اهمیت ايجاد يک
معماری منابع انسانی متمايز -که صرفا بر سهم متمايز گروههای خاصی از کارکنان در عملكرد
سازمانی تمرکز دارد -تأکید کردهاند؛ يعنی معماری منابع انسانی به شكلی که صرفا بر افراد با
عملكرد باال متمرکز باشد .الپاک و شاو در اين زمینه ،با بهرهگیری از بحث جكسون و همكاران
( )1989در زمینة سیستم منابع انسانی خاص مديران و غیر مديران و همچنین هاسلید ()1995
درمورد سیستم منابع انسانی خاص کارکنان استثنايی و ديگر کارکنان ،به اين نتیجه رسیدهاند که
سازمانها بايد به سمت بهکارگیری همزمان سیستمهای چندگانة منابع انسانی حرکت کنند
(لپاک و شاو2008 ،؛ لپاک و اسنل)2002 ،؛ سیستمهايی که هريک معطوف به گروه خاصی از
منابع انسانی هستند .در اين زمینه ،لويس و هكمن ( )2006نیز از مفهوم معماری شايستگی،
برای مشخصکردن سیستم منابع انسانی خاص استعدادها استفاده کردهاند ،اما مهمترين بحث در
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اين زمینه ،کار بسیار ارزشمند کالینز و مالحی ( )2009است که در راستای مديريت استعدادها ،با
تمرکز بر افراد کلیدی (استعدادها) و مشاغل کلیدی و راهبردی ،مفهوم معماری متمايز منابع
انسانی را مطرح و معرفی کردهاند .توجه به شايستگیهای منابع انسانی ،نقش راهبردی منابع
انسانی و مديريت دانش ،در شماری از پژوهشهای داخلی نیز درنظر گرفته شده است (رجوع
کنید به غالمزاده و جاللی1391 ،؛ عطوفی و بنیهاشمی1392 ،؛ سرلک و اسالمی1390 ،؛
اسدیفر و همكاران.)1390 ،
با توجه به اين توضیحها بايد گفت که مفهوم معماری دوهستهای منابع انسانی ،برخاسته از
زمینة بازار سرمايه ،اگرچه ريشه در ادبیات موضوعی دارد و از اين جهت ،مبنايی استوار و محكم
دربردارد ،اين مفهوم و همچنین مفهوم معماری دوهستهای منابع انسانی ،مفاهیم نو ،جديد و
خاص اين مطالعه بهشمار میآيند.
براساس مدل پژوهش ،سیستم مديريت استعداد در درجة اول بايد مبتنی بر شناسايی مشاغل
کلیدی و راهبردی باشد .در طراحی سیستم مديريت استعداد در پژوهش حاضر ،شناسايی اين
مشاغل در سازمانهای بازار سرمايه ،بهمنزلة يكی از اولويتهای اصلی در راستای مديريت
استعدادها درنظر گرفته شده است .ايدۀ مشاغل کلیدی و راهبردی در سالهای اخیر ،بحثهای
شايان توجهی را در حوزۀ مديريت راهبردی منابع انسانی بهدنبال داشته است .پژوهشهای
مربوط به اين موضوع ،بهتازگی از سوی محققان مختلف شروع شده و درحال تداوم است
(طهماسبی و همكاران1392 ،؛ بكر و هاسلید2006 ،؛ هاسلید و همكاران.)2005 ،
نتايج پژوهش نشان میدهد که موفقیت سیستم مديريت استعداد در سازمانهای بازار
سرمايه ،به عدالتطلبی منصفانه و نه خودخواهانة افراد ،حمايت و پشتیبانی جدی و مستمر
مديران عالی اين صنعت و بلوغ و قابلیت سازمانهای آن در اجرا و پیادهسازی چنین سیستمهايی
بستگی دارد .مفهوم ماهیت عدالتطلبی در دو بعد عدالتطلبی منصفانه و عدالتطلبی
خودخواهانه معرفی شده و اعتقاد بر اين است که هرچه سازمانهای بازار سرمايه ،ماهیت و
ادراک عدالتطلبی کارکنان خود را به سمت عدالتطلبی منصفانه سوق دهند ،به همان میزان در
اجرا و پیادهسازی سیستمهای مديريت استعداد موفق خواهند بود.
مفهوم حمايتگری مديران ارشد ،يكی ديگر از عواملی است که در راستای موفقیت
سیستمهای مديريت استعداد در بازار سرمايه اهمیت بسیار دارد .حمايتگری مديران ارشد ،اشاره
به اين موضوع دارد که طراحی و اجرای سیستم مديريت استعداد در سازمان ،نیازمند توجه،
پشتیبانی جدی و مستمر مديران عالی است .مفهوم استعداد سازمان ،عامل ديگری است که در
بهکارگیری موفق سیستمهای مديريت استعداد در بازار سرمايه مؤثر است .استعداد سازمان ،اشاره
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به اين دارد که در بازار سرمايه ،سازمانهايی در مديريت استعدادهای خود موفق خواهند بود که
خود نیز بااستعداد باشند؛ برای مثال ،تدوين برنامههای مهارتهای مربیگری ،برای تمامی مديران
(دی آنونزيوگرين )2008 ،و وجود مديران قوی برای نگهداشتن استعدادها (چامبرز و همكاران،
 )1998و فضای يادگیری در سازمان (طهماسبی و همكاران ،)1391 ،عوامل مؤثری برای تقويت
استعداد سازمان بهشمار میروند.
در اين پژوهش ،عوامل گريزپايی استعدادها ،مانايی سیستم موجود منابع انسانی و رفتارهای
سیاسی بازدارنده ،بهمنزلة شرايط مداخلهگر در بهکارگیری سیستمهای مديريت استعداد در بازار
سرمايه درنظر گرفته شده است .گريزپايی استعدادها ،به دشواربودن مديريت استعدادها بهدلیل
سیال و فراربودن ،مديريتناپذيری و نیز هوش مخرب در بعضی از آنان اشاره دارد.
رضايتناپذيری استعدادها ،يكی از عوامل گريزپايی آنهاست که بهويژه در ابعاد رضايت از مدير و
سرپرست و رضايت از شغل در ادبیات مديريت استعداد ،بر آن تأکید شده است .مانايی سیستم
موجود منابع انسانی ،اشاره به اين دارد که در طراحی و پیادهسازی سیستم مديريت استعداد در
سازمانهای بازار سرمايه ،انعطافپذيری و نبود رسوبگذاری سیستم موجود منابع انسانی اين
سازمانها ،نقش مهمی را ايفا میکند .عامل نهايی شرايط مداخلهگر در معماری دوهستهای منابع
انسانی ،رفتارهای سیاسی بازدارنده است .اگرچه طراحی سیستم مديريت استعداد ممكن است
منافع کسی را به خطر نیندازد ،از آنجاکه با توزيع مزايا همراه است ،اين امكان را بهوجود میآورد
که گروهی از افرادی که شامل آن نمیشوند ،از طريق رفتارهای سیاسی تالش کنند مانع از
تحقق اهداف چنین سیستمی شوند .رفتارهايی نظیر مغالطهگويی ،ناعادالنه جلوهدادن توزيع مزايا
و همچنین زير سؤالبردن رويهها ،مالکها و روشهای سیستم مديريت استعداد ،نمونههايی از
اين نوع است.
در پژوهش حاضر ،عامل تفكر مديريت استعداد و همسويی راهبرد مديريت استعداد با راهبرد
سازمان ،بهمنزلة شرايط بستر در طراحی و پیادهسازی سیستم مديريت استعداد در بازار سرمايه
درنظر گرفته شده است .تفكر مديريت استعداد ،اشاره به لزوم اتخاذ ديدگاهی در مديران بازار
سرمايه دارد که به منابع انسانی ،بهمنزلة سرمايهها و عوامل اصلی مزيت رقابتی سازمان مینگرد.
همچنین اين ديدگاه نیز الزم است که براساس آن ،افراد در سازمان از يكديگر متمايز شوند؛ آنان
که توانمندیها و عملكرد باالتری دارند ،بهصورت مجزا مديريت شوند و عالوه بر دريافت مزايای
خاص ،در پستها و مشاغل کلیدی بهکار گرفته شوند؛ برای مثال ،اختصاص يک عضو از تیم
مديريتی سازمان ،برای بهروز نگهداشتن تفكر مديريت استعداد در سازمان ،اتخاذ تدابیر و
شیوههايی برای تشويق مديران ،برای پذيرش مسئولیت در امر مديريت استعداد (دی آنونزوگرين،
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 )2008و لزوم حمايت مديران عالی از برنامههای مديريت استعداد (آکسلرود و همكاران)2001 ،
در پژوهشهای مختلف برای تقويت تفكر استعداد مطرح شده است.
با توجه به نتايج پژوهش ،پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر اين است که سازمانهای بازار
سرمايه و همچنین ديگر سازمانها ،به سمت جداسازی ساختاری مديريت استعدادها از مديريت
غیر استعدادها حرکت کنند .دوهستهایسازی معماری منابع انسانی ،شرط الزم برای مديريت
استعدادهاست و شرط کافی بهکارگیری اقدامهای متمايز و متفاوت در هريک از دو نوع سیستم
است .اين امر بدان معناست که بهعنوان مثال ،سیستم جبران خدمات برای استعدادها بايد
متفاوت و متمايز از سیستم جبران خدمات برای کارکنان عادی باشد .بههمیندلیل ،به
سازمانهای بازار سرمايه توصیه میشود تمايز در اقدامهای منابع انسانی هريک از دو سیستم را
مد نظر داشته باشند .به سازمانهای بازار سرمايه توصیه میشود بر مبنای جهتگیری راهبردی
خود ،مشاغل راهبردی را شناسايی کنند .پیشنهاد میشود که سازمانهای بازار سرمايه ،برای
تدوين شايستگیهای مورد نیاز مشاغل راهبردی خود ،از مدلسازی شايستگی استفاده کنند.
تدوين مخزن استعداد ،يكی از مهمترين اجزای سیستم مديريت استعداد است .بههمیندلیل،
توصیه میشود سازمانهای بازار سرمايه ،از طريق مدلسازی شايستگی و اندازهگیری
شايستگیها ،وضعیت موجود و آتی استعدادهای خود را از لحاظ کمی (تعداد استعدادها) و کیفی
(استعدادهای نرم و سخت) رصد کنند تا با اتخاذ تدابیری مناسب ،مانع کمبود يا بحران استعداد
شوند.
از آنجاکه در پژوهشهای کیفی ،پديدهها در بستری که رخ میدهند ،مطالعه میشوند ،امكان
تعمیمپذيری نتايج و يافتههای تحقیق ،به ديگر شرايط و موقعیتها محدود است؛ بنابراين،
بهراحتی نمیتوان نتايج پژوهش حاضر را به ديگر حوزهها تعمیم داد .بهدلیل اينكه حوزۀ بازار
سرمايه ،حوزهای خدماتی محسوب میشود ،اين امكان وجود دارد که پديدۀ مديريت استعدادها در
صنايع ديگر ،بهويژه صنايع تولیدی و صنايعی -که از فناوری بااليی برخوردارند -بهگونهای ديگر
باشد.
میتوان از نظرية پديدارشدۀ اين پژوهش درمورد معماری دوهستهای منابع انسانی ،در
پرداختن عمیقتر به اين مفهوم در پژوهشهای آتی استفاده کرد .برای توسعة نظرية پديدارشده
در اين مطالعه ،مفهوم معماری دوهستهای منابع انسانی را میتوان در پژوهشهای آتی بسط داد
و شرايط علی ،شرايط مداخلهگر و شرايط بستر آن را نیز پااليش کرد و توسعه بخشید .میتوان
پديدۀ گريزپايی استعدادها را از طريق مطالعة موردی يا نظريهپردازی زمینهبنیان ،تحلیل و بررسی
کرد .مانايی سیستمهای منابع انسانی ،شامل عوامل مؤثر در رسوبگذاری و راهكارهای برونرفت
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 مفهوم استعداد سازمان نیاز به واکاوی و.از آن را میتوان با رويكردی نهادگرايانه بررسی کرد
 مفاهیم رفتارهای.پااليش دقیقتر دارد و میتوان آن را مبنايی برای پژوهشهای آتی قرار داد
 تفكر مديريت استعداد (ايجاد و،)سیاسی بازدارنده (مغالطهگويی و ناعادالنه جلوهدهی
 که در نظرية معماری دوهستهای منابع انسانی مطرح-نهادينهسازی) و همنوايی راهبردی
. نیاز به پااليش و واکاوی دقیقتر دارند و مبنايی برای پژوهشهای آتی بهشمار میروند-شدهاند
)تنازع يا همزيستی گونههای استعداد و غیر استعداد میتواند با رويكردی بومشناسانه (اکولوژيک
 موضوع ديگری است که، چگونگی مشروعیتيابی سیستمهای مديريت استعداد.مطالعه شود
.میتوان آن را با رويكردی نهادگرايانه مطالعه کرد
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