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چکیده
امروزه اعتقاد این است كه منابع انساني مهمترین مزیت رقابتي و سرمایة سازماني است و به همينن ديني  ،بير نقيا ارزنيمنف افيراد در
سازمان تأكنف نفه است و مفیریت مطلوب آنها بسنار مهم و حساس تلقي مينود .مفیریت استعفاد نشاندهنفة نوعي تغننر پيارادایم ،از
مفیریت منابع انساني سنتي به مفیریت منابع انساني نویني است كه دربرگنرنفة توجه به نخبگان سازماني است .یکي از گامهای اوينه در
مفیریت استعفاد ،نناسایي كاركنان كلنفی و استعفادهای سازماني است .هفف از این پژوها ،نناسایي مهمترین مؤيفهها و ویژگيهيای
كاركنان كلنفی و استعفادهای سازماني است .پژوها به روش كنفي ،مبتني بر تحلن تيم ،بيا اسيتفاده از ابيزار مهياحبه ،و در دانشيگاه
تهران انجام گرفته است .نمونهگنری به روش نظری و با بهكارگنری فن گلويه برفيي انجيام گرفتيه كيه بير مبنيای آن 11 ،مهياحبه بيا
كارنناسان و مفیران دانشگاه تهران صورت پذیرفته است .نتایج این پيژوها مجموعية جيامعي از ویژگييهيا و مؤيفيههيای عميومي و
تخههي كاركنان كلنفی را نناسایي ميكنف.

واژگان کلیدی
استعفاد ،تحلن تم ،كاركنان كلنفی ،مفیریت استعفاد.

* نویسندة مسئول

تلفن76840212190 :

پست الکترونیکJavaheri1390@gmail.com :
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مقدمه
در گذشتهای نه چندان دور ،امور مربوط به کارکنان سازمانها در واحدی فرعی در سازمان باا ناا
امور پرسنلی انجا میشد .پس از مدتی تغییر پارادایم از امور پرسانلی باه مادیریت مناابس انساانی
انجا گرفت ،و در اثر این تغییر پارادایم انسانهاا باه عناوان یکای از م امتارین مناابس راهداردی
سازمانها در نظر گرفته شدند .اکنون نیز به نظر میرسد باا ه اور وااگاانی مانناد نظاا مادیریت
استعدادها ،8شاهد تغییر پارادایم 4دیگری هستیم .مدیریت استعداد نشان دهنادة تغییار پاارادایای از
مدیریت منابس انسانی سنتی به مدیریت منابس انسانی نوینی است که دربرگیرندة توجاه باه نگدگاان
سازمانی است .امروزه ،مدیریت استعداد را نوعی سالح پن ان ،در جنگ ج انی کسب استعدادها به
شاار میآورند ( .)Collings & Mellahi, 2009, p.304فیلیپس و راپر ،به نقل از اسایت معتقدند در
محیط رقابتی که امروزه به وجود آمده ،جذب و نگ داری ایان اساتعدادها بسایار مشاکل شاده و
امروزه سازمان ها بر جذب افراد مناسب برای مشاغل مناسب و در زمان مناسب تأکید میکنناد کاه
دلیل آن انتقال از عصر صنعتی به عصر سارمای فکاری اسات .شارکتهاا بار پایا م اار هاا و
استعدادهای کارکنان خود ،با هم رقابت میکنند و میدانند که با جذب و نگ داشات ب تارین و باا
استعدادترین کارکنان ،میتوانند به باالترین س م بازار برسند و سود خود را

افزایش دهند ( Phillips

 .)& Roper, 2009, p.10اکنون سازمانها در حال جذب و نگ داری ب ترینها هساتند .کارکناان باا
استعداد ،بزرگترین مزیت رقابتی پایدار سازمانها در عصر دانش خواهد بود .مزیت رقاابتی کاه باه
سادگی قابل تقلید نگواهد بود و سرمایهای مطائن در دنیای پرتالطم امروزی به حساب میآید.
در عصر دانش و دانایی ،ماهیت افراد و کارکنان سازمانها نیز تغییر کارده اسات .افاراد دیگار،
به ویژه نگدگان ،به دندال کارهای مادا العار نیستند و به طور آنی بین شرکتها و سازمانها جابهجا
میشوند .نیروی کار متحرک ،بازار کار رقابتی و پایاان یاافتن مفااهیای مانناد کاار بارای زنادگی،
1. Talent Management System
2. Paradigm Shift
3. Smith
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کارگران را مج ز به م ار های قابل انتقاال کارده اسات ( .)D'Annunzio-Green, 2008, p.811در
اختیار داشتن افرادی مستعد و تواناند ،نهتن اا مزیات رقاابتی ساازمان محساوب مایشاود ،بلکاه
می تواند فقدان و یا نقص دیگر منابس را نیز جداران کناد .ایان چیازی اسات کاه باه اعتقااد اک ار
کارشناسان دربارة آن توافق بینالاللی وجود دارد.
بیان مسئله
شناسایی شاخصهای کارکنان کلیدی اولین گا فرآیند مدیریت استعداد است .تقریداً در این زمیناه
توافق وجود دارد که یکی از مسائل اصلی سازمانهای دولتی و غیردولتی ،هاچنین ،دانشاگاهی در
کشور ما فقادان فراینادی منساجم از مادیریت اساتعدادها باه ویاژه در بعاد تعریا

و شناساایی

استعدادهاست .از آنجا که توافق یکسان و مشترکی دربارة چیستی استعدادها وجود نادارد ،فرایناد
شناسایی و جذب استعدادها بر مدنای شاخصهای مگتل  ،متفاو

و گاهاً متناقضی انجا میگیرد

که نارضایتی بسیاری را ایجاد کرده است .بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند شاخصهای عینی،
مناسب و مدونی برای شناسایی افراد مستعد وجود ندارد و نگاه سلیقهای به اساتعدادها و نگدگاان
(به طور آگاهانه یا ناآگاهانه) در سازمانها حاکایت دارد.
با توجه به این توضیحا

خالء تحقیقی در این زمینه بسیار احساس میشود و انجا پژوهشای

جامس در زمین مدیریت استعدادها ،باهخصاو
سازمانها و به طور خا

در تادوین شااخصهاای توصای گار آن بارای

 ،دانشگاههای کشور بسیار مفید و مؤثر است .انتظاار اسات دانشاگاههاا

دانش تولید کنند و نیروی متگصص و متع د مورد نیاز کشور را تربیت کنند .در ایان میاان ،نقاش
کارکنان دانشگاه ،به عنوان حلق واسط اساتید و دانشجویان بسیار تعیینکننده و حساس اسات کاه
شاید تاکنون نقش تعیینکنندة آنها نادیده گرفته شده است .تحقیق حاضر باا تارکاز بار کارکناان
دانشگاه ت ران درصدد شناسایی ویژگیهای کارکنان کلیدی و با استعداد و شاخصهای توصی گر

آنان است .دانشگاه ت ران نااد آموزش عالی ایران محسوب میشاود و در اک ار رتداهبنادیهاای
داخلی و خارجی به عنوان معتدرترین دانشگاه ایران شناخته میشود .بنابراین ،بهدلیل اهایت این
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دانشگاه و تأثیر آن بر دانشگاههای دیگار کشاورها  ،کارکناان ایان دانشاگاه نیاز بایاد باا کارکناان
دانشگاههای دیگر کشور متفاو

باشند .این تحقیق ضان بررسای بساترهای الز بارای مادیریت

استعداد ،درصدد پاسخدهی به این سؤال است که شاخصها و مؤلفههای استعدادهای ساازمانی در
دانشگاه ت ران کدامند؟
مبانی نظری
مدیریت استعداد

وااة مدیریت استعداد اولین بار در اواخر ده  67مطرح شد ،زمانی که محققان گروه مک کینازی

8

دریافتند ،ب ترین اقدا هایی که شرکتها را به عالکرد باالیی رساانده اسات ،مادیریت اساتعدادها
است ) .(Michaels et al., 2001آنها اولین بار جناگ بارای اساتعداد 4را بارای نشااندادن اهایات
محوری کارکنان برای شرکتها و سازمانهاا مطارح کردناد (.)Scullion & Colling, 2011, p.107
مرور و بررسی مدانی نظری مدیریت استعداد نشان میدهد تعری های مگتلفی از آن مطارح شاده
است .داگوتا ( )4772بیان میکند مدیریت استعداد ،مدیریت راهدردی جریان اساتعداد در ساازمان
است .هدف و مقصود آن تضاین عرض مطلوب استعدادها به منظور انطداق افراد مناسب با مشاغل
مناسب در زمان مناسب بر مدنای اهداف راهدردی سازمان است .به زعم شاوویر ( )4772مادیریت
استعداد دربرگیرندة تاامی فرایندهای مناابس انساانی ،مادیریت اماور و فنااوریهاسات .مادیریت
اسااتعداد عاومااً ،بااه معناای کاااووش ،کشا  ،انتگاااب ،حفااع و نگ ااداری ،توسااعه و ب سااازی،
به کارگیری ،و بازسازی نیروی کار است .کریلان ( )4772بیان میکند ب تر است مدیریت اساتعداد
به منزل مجاوعه ای از موضوعا

در نظر گرفته نشود ،بلکه به منزل نوعی دیدگاه یا نگرش ذهنای

نگریسته شود .دیدگاه مدیریت استعداد بر این باور است که افراد بااساتعداد ،نقاش محاوری را در
1. McKinsey
2. War for Talent
3. Duttagupta
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موفقیت سازمان ایفا میکنند .فرایند مدیریت استعداد بر آمادهسازی کارکنان و رهدران بارای آینادة
سازمان تارکز دارد.
لویس و هکان در مقال تأثیرگذار خود که در سال  4779منتشر شد ،مدیریت استعداد را از سه
دیدگاه بررسی میکنند .دیدگاه اول ،مدیریت استعداد را به عنوان مجاوعهای از وهاای

مادیریت

منابس انسانی در نظر میگیرد .حامیان این دیدگاه مدیریت استعداد را زیررست مدیریت منابس انسانی
در نظر میگیرند .در این دیدگاه ،مدیریت استعداد بسیار محادود 8تعریا

مایشاود .دیادگاه دو ،

مدیریت استعداد را مگزن استعداد 4در نطر میگیرد .مادیریت اساتعداد در ایان دیادگاه ،فرآینادی
است که برای اطاینان از جریان و استارار کارکنان در مشاغل سازمانی طراحای شاده اسات .ایان
دیدگاه به مدیریت جانشینپروری و یا برنامهریزی منابس انسانی کامالً نزدیک است .دیادگاه ساو ،
مف و استعداد را مف ومی کلی و بدون توجه به موقعیت و مرزهای ساازمان در نظار مایگیارد .در
این دیدگاه دو نظر وجود دارد .از نظر اول ،سازمانها به دندال افرادی با شایستگیهای بااال هساتند
که با توجه به نقش شان حقوق و مزایای متفاوتی دریافات خواهناد کارد .طرفاداران ایان دیادگاه
کارکنان را با توجه به سطوح عالکردشان به  B ،Aو  Cتقسیم میکنند .بر این اسااس ،ساازمانهاا
استگدا کارکنان

A

را در اولویت قرار میدهند .از سوی دیگر ،سعی مایکنناد کاار

کارکناانC

را

پایان دهند ( .)Smart, 1999دومین نظر از دیدگاه سو  ،استعداد را کاالی نامتاایز 2و ه وریافتاه بار
اساس دیدگاهی انسانی در نظر میگیرد ،از این نظر ،استعداد در ها افراد وجود دارد.
لویس و هکان معتقدند هیچیک از این دیدگاهها رضایتبگش نیساتند .دیادگاه اول مادیریت
استعداد را هاان مدیریت مناابس انساانی سانتی مایداناد .دیادگاه دو  ،تکارار جانشاینپاروری و
برنامه ریزی نیروی انسانی است و دیدگاه سو نیز ،معتقاد اسات اساتعداد در هار کسای و در هار

1. Naroww
2. Talent Pool
3. A Player
4. Undifrentited
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زمانی به طور ذاتی وجاود دارد ( .)Bucking & Vosburg, 2001, p.36ایان دیادگاه موقعیاتهاای
متناقضی را مطرح میکند .یکی از تناقضا

این دیدگاه وجود کارکناان ضاعی

و فقار عالکاردی

آنها و تالش برای برنامهریزی برای آنها است.
در ن ایت ،لویس و هکان نتیجه می گیرند مدیریت استعداد کااکان تعریا

واضاو و شافافی

ندارد و تن ا چیزی که مشگص است این است که آن را برای نشان دادن اهایات راهداردی مناابس
انسانی بهکار میبرند .آنها معتقدند مدیریت استعداد نوعی معااری است و مدیریت استعداد نوعی
دیدگاه نظا مند و راهدردی برای ارزشآفرینی مطرح میکند (.)Lewis & Heckman, 2006, p.145
کارکنان کلیدی

بااال ،یاافتن و نگ داشاتن کارکناان

به دلیل رقابت شدید و کادود کارکناان باا تواناایی و م اار

بااستعداد از اولویتهای اصلی سازمانها است .در مدیریت استعداد ،این که سازمانها چه افارادی
را به منزل استعداد در نظر میگیرند ،بسیار م م است .تعری

استعدادها کای دشاوار اسات ،زیارا

هر سازمانی در این زمینه نگرش و نظار خاصای دارد و تعریا

ج اانی و مشاترکی از آن وجاود
8

ندارد .در نظرسنجی انجا گرفته توسط شرکت مشاوره تاورز پرین نشان داده شد هایچیاک از 4
شرکت مورد بررسی تعری

مشاب ی دربارة استعداد نداشتند و تعری ها به راهدارد ساازمان ،ناو

شرکت ،محیط رقابتی آن و عوامل دیگر بستگی داشات
رویکردی اقتضایی را در تعری

(2006

 .4)CIPD,در ن ایات ،آنهاا اتگااذ

استعداد توصیه میکنند .میشلز و هاکاران ( )4778استعداد را باه

عنوان مجاوعهای از قابلیتهای فردی ،شامل م ار ها ،دانش و قابلیت توساعه و ب داود تعریا
میکنند .در تعریفی دیگر ،استعدادها افرادی با قابلیتهای باال و یا افرادی با عالکرد بااال 2هساتند.
در این حالت ،بااستعدادها ماکن است م ار های خا

کاری ،یا دانش تگصصای داشاته باشاند

1. Towers Prrein
2. Corporate Institute of Personnel and Development
3. Michaels
4. High Potential, High Performers
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که آنها را از کارکنان دیگر متاایز و جایگزینیشان را دشوار میکند (
 .)p.815زوبوف ( )8661معتقد است تغییرا

D'Annunzio-Green, 2008,

فناوری باعث تغییر در استعدادهای مطلوب میشود.

وی بر این اساس و برای شناسایی استعدادهای سازمانی گونهشناسی را مطرح میکند که از مقایس
ارزش استعدادها و سگتی در جایگزینی آن به دست میآید.
جایگزینی دشوار

جایگزینی دشوار

ارزش افزودة باال

ارزش افزودة پایین

جایگزینی آسان

جایگزینی آسان

ارزش افزودة باال

ارزش افزودة پایین

سگتی در جایگزینی

میزان ارزش افزوده
نمودار  .1گونهشناسي ()Zuboff, 1988

در قسات باال سات راست ،افرادی قرار دارند که ارزش افزودة باالیی را برای ساازمان تولیاد
میکنند و جایگزینی آنها بسیار سگت است .به نظر اساتیوار  )8660( 8ایان افاراد سارمایههاای
انسانی هستند که لزوماً در سطوح باالی سازمان قرار ندارند .با توجه به اینکه در این تقسایمبنادی
کسانی که ارزش افزودة باالیی دارند و جایگزینکردن آنها نیز برای سازمان بسایار دشاوار اسات،
سرمایههای اصلی سازمان در نظر گرفته شدهاند ،این افاراد را مایتاوان ب تارینهاا و اساتعدادهای
سازمان در نظر گرفت (.)Zuboff, 1988
ایلز 4و هاکاران با بررسی دیدگاههای مگتل  ،در زمین مدیریت استعداد ،با توجه باه دو بعاد
تارکز بر افراد خا

در مقابل عاو افراد و تارکز بر پستهای سازمانی در مقابل تارکز بر خاود

افراد ،آنها را به  2دسته اصلی تقسیم و مدل چ اربگشی زیر را مطرح کردند:
1. Stewart
2. Iles
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خا
پستهای کلیدی

افراد کلیدی

پستها

افراد
مگزن وسیس استعداد

سرمای اجتااعی
عا

نمودار  .2دیدگاهها در زمینة مدیریت استعداد )(Iles et al., 2010, p.182

طدق این دیدگاه ،با تارکز بر افراد در مقابل تارکز بر پستها ،هاچنین تارکز بر افاراد خاا
در مقابل تارکز بر عاو افراد به جایگاه کارکنان کلیادی دسات خاواهیم یافات .در ایان دیادگاه
برترینها ،گروه اندکی از کارکنان تلقی میشوند که عالکردهای برتاری دارناد ،باه دیگاران ال اا
میبگشند که موفقیتهای برتری بهدست آورند ،و افرادی هستند کاه بارای ساازمان شایساتگی و
ارزشاندی به هاراه دارند

)(Berger, 2004, p.18

 .بران ا در این زمینه به اصل پارتو اشاره میکند،

که  47درصد منابس انساانی 17درصاد ارزش را بارای ساازمان ایجااد مایکنناد

( Bartram, 2005,

 .)p.1150الرسون و ریچدارگ نیز به سیستم بگش بندی کارکنان در شرکت جنرال الکتریک اشااره
می کنند که کارکنان را به طدقههای  87( Aتا  47درصد به منزل افراد عالی) 07( B ،درصد به منزل
متوسط) و  87( Cتا  47درصد به منزل ضعی ) تقسیم کرده است .کارکنانی کاه در طدقا  Aقارار
می گیرند ،به منزل کارکنان کلیدی محسوب میشوند و با عناوان کارکناان ای 8شاناخته مایشاوند
(.)Larson & Richburg, 2004, p.312
استعداد چیست؟

کارشناسان و نظریهپردازان وااة استعداد در سازمانها را با جنداههاای متفااوتی تعریا

کاردهاناد.
1. A player
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استعداد از مفاهیم اصلی در مدیریت استعداد است .بگشی از سیستم مدیریت استعداد روشنکاردن
استعدادهای محوری است .مشگص کردن این که کدامیک از هرفیتهای انسانی بزرگترین تفاو
را در موفقیت راهدردی سازمان دارد ( .)Ensley et al., 2010, p.26بارای م اال میشالز و هاکااران
(،4778

 )1استعداد را بسیار کلی این طورتعری

میکند :نوعی کاد (شناساه) بارای شناساایی

اثربگشترین مدیران و رهدران در ها سطوح ،یعنی کسانی که می توانناد باه موفقیات و کامیاابی
سازمان کاک کنند و عالکرد آن را ارتقا دهند؛ استعداد مدیریتی تلفیقی از ذهن باهوش راهداردی،
توانایی رهدری ،بلوغ عاطفی و احساسی ،م ار های ارتداطی ،توانایی جذب و ال ا بگشی به افراد
بااستعداد دیگر ،روحی کارآفرینی ،م ار های شغلی و وهیفهای ،و توانایی کسب نتایج اسات .باه
نظر ویلیامز (،4777

 ) 2افراد بااستعداد آنهایی هستند که به طور مرتاب ،تواناایی اسات نایی و

فوقالعاده و موفقیت را در طیفی از فعالیتهاا و موقعیاتهاا باروز مایدهناد ،یاا در یاک حاوزة
تگصصی خا

غالداً شایستگی باالیی را در فعالیتهایی بروز میدهند که به تحوال

چشمگیاری

منجر میشود .فیلیپس و راپر معتقدند استعداد کسی است کاه دارای تع اد بااال و ساطو بااالیی از
تع د و سودآوری باشد ،سر کار حضور یابد ،و با سطو باالی اطاینان در سازمان بااند و بتواند بار
سطو رضایت مشتری تاأثیر م دات گاذارد ( .)Phillips & Roper, 2009, p.14مایکال 8اساتعداد را
مجاوعهای از تواناییهای میداند که شامل م ار ها ،دانش و پتاسیل برای توسعه است .مایکل در
تعری

خود استعداد را مانند م ل ی تعری

بااستعداد کسی است که دانشی خا

میکند که دارای سه ضلس است .در ایان تعریا  ،فارد

دارد و پاس از آن م اار

الز بارای باه عینیات درآوردن

دانش خود را داشته باشد و از نظر وجودی و شگصیتی پتانسایل الز بارای رشاد و ارتقاا را نیاز
داشته باشد ( .)D'Annunzio-Green, 2008, p.811برگر افراد سازمان را به سه دسته تقسیم میکنناد
و معتقد است ،تن ا افرادی که در گروه اول قرار میگیرند ،کلیدی محسوب مایشاوند .گاروه اول،
کارکنانی هستند که فراتر از حد انتظاار عاال مایکنناد ،باه دیگاران کااک مایکنناد و بااالتر از
1. Michael
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شایستگیهای سازمانی هاهر میشوند .آنها  87تا  82درصد از کارکنان سازمان را تشکیل میدهند
(.)Berger, 2004, p.11
ماهان 8قلب مدیریت استعداد را توسع هرفیتهای درونی افراد میداند کاه ایان هرفیاتهاای
درونی عدار اند از هرفیت یادگیری ،4هرفیت تفکر  ،هرفیت ارتداطی 2و هرفیت اجرا.2
داشتن قابلیت یادگیری در افراد مستعد موجب ارتقای هرفیت یادگیری افراد میشود و آگااهی
آنها را ب دود میبگشد .هرفیت یادگیری شامل باطنبینی ،9تعاق و واکنش 0اسات .بااطنبینای باه
معنای یادگیری به وسیل تجربه و یادگرفتن از اشتداها

گذشته و تالش برای ب دود اسات .تعااق

نیز ،به معنای توانایی فرد در دیدن افکار ،اعاال و احساسا

و بهکارگیری آگاهانه آنها برای ب دود

بیشتر و عالکرد ب تر است.
دومین مورد عادهای که ماهان به آن اشاره کرده ،هرفیت تفکر است .این ویژگی افاراد مساتعد
باعث تاایل به دانستن بیشتر و هدایت ذهنشان به تصاورکردن (تصویرساازی) مایشاود .ارتقاای
هرفیت فرد برای تفکر ،نهتن ا به شگص کاک میکند به سطو باالتری از درک برسد ،بلکه باعاث
میشود خالقیت خود را توسعه دهد ،در ن ایت ،به قدر
دربرگیرندة خالقیت 1و قدر
اجزای سادهتر قدر

قضاو

و داوری برسد .هرفیات تفکار

تجزیهوتحلیل است .پرسیدن سؤالها و تجزی پدیده های پیچیده باه

تجزیهوتحلیل را نشان میدهد و خالقیت نیز ایجاد افکار جدیاد و شکساتن

الگوهای فکری موجود است.
هرفیت درونی بعدی کارکنان کلیدی ،هرفیت ارتداطی است .هرفیت ارتداطی برای افراد مستعد
بسیار م م است .این کار باعث میشود افراد به برقراری ارتداط با محیط اطرافشان قادر باشاند ،کاه
1. Mohan
2. Learning Quotient
3. Conceptual Quotient
4. Relationship Quotient
5. Action Quotient
6. Introspection
7. Reflection and Contemplation
8. Creativity
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به ایجاد حس تعلق و اعتااد در سطو سازمان و روحی تیای در افراد و ساازمان منجار مایشاود.
هرفیت ارتداطی دربرگیرندة شنود مؤثر 8و یکدلی 4است که در ن ایت نیز ،موجب اعتااد مایشاود.
شنود یعنی توانایی فرد در شنیدن ،هاراه با احترا سگنان دیگران .تعصب ،ارزیاابی و پایشداوری
در شنود مؤثر راهی ندارد .یکدلی ،یعنی این که فرد بتواند خاود را جاای دیگاران قارار دهاد و از
قالب خود بیرون آید.
آخرین ویژگی که ماهان آن را برشارده ،هرفیت اجرا یا هرفیت عال است .هرفیات عاال در
واقس ،یعنی چگونگی باالبردن سه هرفیتی که در باال اشاره شد .به عداارتی دیگار ،تواناایی فارد در
ناایش نیاتش است .این توانایی شامل سازماندهی و اجرا 2است .سازماندهی باه تواناایی فارد در
سازماندهی زمان و منابس اشاره دارد به طوری که فرد را در تددیل قصاد و نیات باه واقعیات قاادر
میکند .اجرا به معنی محول کردن کار ،توجه به جزئیا

و تارکز بر فرآیندهای مناسب است .کاار

تحت فشار نیز ،برآیند هر دو است .این عامل به توانایی فرد به کار تحت فشار و محادودیتهاای
زمانی و انجا وهای

چندگانه بدون استرس ،اشاره دارد .عالوه بر ماوارد یادشاده ،ارزشهاا نیاز

نقش م ای را ایفا میکنند .ارزشها به عنوان عامل تقویتکننده برای ارتقای هرفیات افاراد عاال
میکنند .بنابراین ،میتوان نوشت (حسینی،8 16 ،

:)847

( )LQ+CQ+RQ+AQارزشها =استعداد
گاگن نیز که از معروفترین اندیشاندان در زمین شناساایی استعدادهاسات ،اساتعداد را بلاوغ
برجسته در حوزة تواناییها در فعالیتهاای فاردی مایداناد کاه عاومااً شایساتگیهاا (داناش و
م ار ها) نامیده میشود ،به طوری که فرد را جزو  87درصد افراد برتر در میاان هاکاارانی قارار
1. listening
2. Empathizing
3. Organizing
4. Implementing

 011

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،21شمارة  ،1تابستان 2313

میدهد که در هاان حوزه فعالیت مایکنناد ) .(Gagne, 2007, p.94ایان تعریا  ،تعریا

مدناایی

پژوهش حاضر قرار میگیرد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر به روش کیفی ،مدتنی بر تحلیل تم و با بهکارگیری ابزار مصاحده انجا گرفتاه اسات.
این تحقیق در دانشگاه ت ران انجا گرفت و دلیل آن هم این است که از دانشگاهها انتظاار مایرود
دانش تولید کنند و نیروی متگصص و متع د مورد نیاز کشور را تربیت کنند .دانشاگاه را مایتاوان
مددأ تحوال

در هر کشور در نظر گرفت ،به شرطی که دانشگاه ،ایان هرفیات را در خاود ایجااد

کرده باشد .جامع آماری تحقیق شامل مدیران سازمان مرکازی و دانشاکدههاای دانشاگاه ت اران،
هاچنین ،متگصصین و کارکنان کلیدی ،با تجربه و صاحبنظر دانشگاه است .دانشاگاه ت اران بار
اساس نظر پایگاه استنادی علو ج ان اسال ( )ISCبه عناوان معتدرتارین دانشاگاه ایاران شاناخته
میشود .دانشگاه ت ران نااد آموزش عالی کشور محساوب شاده و ایان دانشاگاه و کارکناانش در
پیشرفت علای کشور س م بسزایی دارند .تحقق چنین مأموریت خطیری مستلز در اختیار داشاتن
مدیران و کارکنانی تواناند و کلیدی است؛ در نتیجه ،شناسایی مؤلفهها و شاخصهاای اساتعدادها،
یا هاان کارکنان کلیدی در این حوزه بسیار مفید و مؤثر است.
روش ناونهگیری گلوله برفی است؛ یعنی از افراد خواسته شد ناونههای آگاه در زمین موضو
تحقیق را برای انجا مصاحدههای بعدی معرفی کنند .انتگاب ناونهها تا جایی ادامه دارد که کفایت
و اشدا دادهها حاصل شود و محقق دریابد ناونه هاای بعادی اطالعاا

متااایزی در اختیاار وی

نگواهد گذاشت .در ناونهگیری دقت شده است افرادی به عنوان ناونه انتگاب شوند کاه حاداقل
چند کارمند را مدیریت میکنند .الدته در سه مورد به دلیل تجرب فراوان و صاحبنظربودن در ایان
موضو افراد کارشناس نیز به عنوان ناونه انتگاب شدند .مطالعا

نشان میدهد در یاک پاژوهش

که با دقت هدایت شده ،تعداد مصاحدهشوندگان بیشتر از  47نگواهد شد .به طور کلی ،با توجه باه
زمان و منابس قابل دسترس ،تعداد ( )82 ± 87ناونه برای انجا مصاحده کافی

است.

010 

مدیریت استعدادهای سازمانی :شناسایی شاخصها و ویژگیهای کارکنان کلیدی
جدول .1جزئیات مصاحبههای انجامگرفته در دانشگاه تهران

سابقة کار

افراد تحت

(سال)

سرپرستی
7

کد

حوزة خدمتی

سمت

تحصیالت

11

سازمان مرکزی

مدیر

دکتری (استاد)

7

22

سازمان مرکزی

مدیر

فوق لیسانس

41

2

33

سازمان مرکزی

مدیر

فوق لیسانس

4

89

44

سازمان مرکزی

مدیر

فوق لیسانس

8

2

55

سازمان مرکزی

مدیر

فوق لیسانس

49

877

66

سازمان مرکزی

مدیر

لیسانس

8

2

77

سازمان مرکزی

کارشناس

لیسانس

48

-

88

سازمان مرکزی

کارشناس

لیسانس

2

-

99

سازمان مرکزی

کارشناس

فوق لیسانس

82

4

111

هست گزینش دانشگاه

مدیر

فوق لیسانس

42

87

111

دانشکدة کارآفرینی

مدیر

فوق لیسانس

82

4

112

دانشکدة علو پایه

مدیر

لیسانس

82

4

113

دانشکدة فنی

مدیر

لیسانس

47

2

مدیر

فوق لیسانس

46

8

8

-

88

87

114

دانشکدة علو تربیتی و
روانشناسی

115

دانشکدة مدیریت

هیئت علای

116

پردیس فارابی

مدیر

دکتری
(استادیار)
لیسانس

شایان ذکر است مالک و معیار اصلی در انتگاب افراد برای مصاحده ،استعداد و مدیربودن خود
فرد و تعامل با نگدگان و استعدادها بوده است .چون افرادی که مدیر هستند راحاتتار مایتوانناد
ویژگیهای کلیدی کارکنان کلیدی سازمان را بازگو کنند .به هاین دلیال از هار فارد خواساته شاد
فردی متناسب با این معیارها را معرفی کند .فردی برای مصاحد بعدی انتگاب میشد کاه حاداقل
از طرف دو یا سه نفر توصیه میشد .در کل 89 ،مصاحده انجا شد که  84نفر از مصاحدهشوندگان
را مدیر 4 ،نفر عضو هیئت علای (که یکی از آنها به طور مشترک در جایگاه مدیریتی داشت) و
نفر نیز از کارشناسان باتجربه و صاحبنظر محسوب میشدند .به طور متوسط ،هر یک از مادیران
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انتگابی مسئولیت حدود  48نفر کارمند را بر ع ده داشتند و میانگین سابق کار اعضای ناوناه نیاز
نزدیک به  47سال است.
به منظور اطاینان از پایایی نتایج مصاحدهها ،پس از کدگذاری اولیه ،در فاصل زماانی کوتااهی
کدگااذاریهااا بااازبینی شااد .هاچنااین ،پااس از تحلیاال و تاامبناادی دادههااا ،نتااایج بااه نفاار از
مشارکتکنندگان ارائه شد و نظرا

تکایلی آنان دریافت شد .در فرایند مصاحدههاا ،هار مصااحده

به طور جداگانه ضدط و سپس ،پیادهسازی شده است تا اطاینان حاصل شود چیزی نادیاده گرفتاه
نایشود .اصلیترین سؤالهای تحقیق بدین صور

بودهاند که  .8مف و استعداد سازمانی به نظار

شاا به چه معنا است؟؛  .4به نظر شاا کارکنان کلیدی چه کسانی هستند و چه ویژگیهای دارناد؟؛
 .مشاهدا

شاا از کارکنان کلیدی و استعدادهای سازمانی چگوناه باوده اسات؟؛  .2ناوناههاا و

مصداقهای رفتاری کارکنان کلیدی چیست؟؛  .2شااخصهاا و مؤلفاههاای اساتعداد ساازمانی در
دانشگاه ت ران کدامند؟
یافتههای تحقیق
برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحدهها ،فن تحلیل تم باهکاار گرفتاه شاده اسات؛
تحلیل تِم روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (تِمهاا) موجاود درون دادههاا اسات .بعاد از
پیادهسازی مصاحدهها در مرحل اول دادهها به دقت مطالعه شد و در مواردی برای تسلط بیشتر این
کار ،چندین بار تکرار شد .بعد از آن تمهای مربوط به ساؤال تحقیاق ،مشاگص و کادهای اولیاه
استگراج شد .در مرحل بعد نیز تمهای اصلی از تمهای فرعی استگراج شاد .دادههاای حاصال از
تحلیل تم به استگراج  69مؤلفه و ویژگی عاومی برای کارکنان کلیدی منجر شده است ،که در 87
گروه یا تم اصلی دستهبندی شده است و تعداد  86ویژگی اختصاصی با توجه به محیط دانشگاهی
استگراج شده است که الدته ویژگیهای مشترکی بین این دو دسته نیز وجود دارد کاه بارای تأکیاد
بیشتر ،پاسخدهندگان برخی ویژگیهای عاومی را در ویژگیهای اختصاصی تکرار کردهاند.
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جدول .2شاخصها و ویژگيهای عمومي کارکنان کلیدی

ویژگیهای اصلی

ویژگیهای فرعی

(تمهای اصلی)

(تمهای فرعی)
جسار  ،خطرپذیری ،چالشی ،عد اطاعت محض ،شجا  ،تیزبین ،تطدیقپذیری باال ،امیدوار به آینده ،باانگیزه،

شگصیت

عد تنیدگی.

هوش هیجانی و روابط عاومی باال ،خوشبیان ،گوششنوا ،قدر

متقاعدکردن و اقنا  ،دارای قدر

شدکهسازی ،برونگرا ،آستانه

م ار های کالمی تحال باال.
تالشگر ،صدور ،حساس و پیگیر ،خستگی ناپذیر ،با روحی باال ،وهیفهشناس ،مسئولیتپذیر و پاسگگو،
استقدال کننده از مسئولیت ،عشق به خدمت ،دوری از ریا و چاپلوسی ،راستگو و صادق ،تأثیرگذار در

رفتار

تصایم گیری ،تأثیرگذار در برند سازمان ،تأثیرگذار در نتایج و فرآیندهای سازمانی ،تأثیرگذار در قانونگذاری،
پیشبرندة کار -پیشرو ،عالگرا
توانایی کار در شرایط سگت و بحرانی ،خودکار و خودجوش ،استقالل در کار ،حضور منظم در محل کار ،کار
ب تر و باکیفیتتر ،انجا کار به طور کامل ،کارایی و ب رهوری ،وجدان کاری ،نظم در کار ،سرعت در انجا کار،

خصوصیا

شغلی تارکز بر کار ،عالقهمند به کار ،اعتیاد به کار ،تاایل به کارنسدت به زندگی (در تعادل بین کار و زندگی) ،استفاده
کاتر از مرخصی ،پرمشغله ،اضافهکاری قدول میکند ،در دسترس بودن خارج از وقت اداری ،عار نداستن کار،
هاهکاره (آچار فرانسه) ،قدر

انجا چند کار به طور هازمان ،در هر کاری موفق (هاهجا موفق)

م ار های اجرایی مدیریت زمان ،مدیریت بحران ،قدر
رهدری ،قدر

و مدیریتی

حل مسئله ،بنبستشکن (توان راه حل دهی) ،بهروز وآنالین ،دارای اطالعا

تفکر ،تحولخواه،

عد روزمرگی ،اصالحگر

آرمانخواهی
یادگیرندگی
یادگیری)

قانون شناسی
تگصص

وسیس

کارآفرین ،فرصتطلب ،خالق و مدتکر ،جستوجوگر ،کنجکاو ،طراح و نوآور ،دارای قدر

نوجویی

(قدر

سازماندهی ،توان برنامهریزی ،توانایی حل تعارض ،م ار

هدایت و

کاالگرا ،جاهطلب و دارای سطو انتظارا

باال ،زیادهخواه ،تالش برای شناسایی م دت ،موفقیتطلب ،معتقد به

اصول (ارزشی)
هوش ،یادگیری سریس ،یادگیری از تجربه و شکست ،گشودگی نسدت به تجربیا

جدید ،یادگیرندگی مستار

اشراف به قوانین و مقررا  ،قانونمدار ،شناخت کامل سازمان ،انعطاف در چارچوب قانون،
تحصیال

باال ،دارای آموزش شغلی باال ،باتجربه ،دارای دانش و م ار های تگصصی مربوط به کار ،سواد

رایانهای
جدول  .3شاخصها و ویژگيهای تخصصي (دانشگاهي) کارکنان کلیدی

ویژگیهای اصلی

ویژگیهای فرعی

(تمهای اصلی)

(تمهای فرعی)

هوش هیجانی

روابط عاومی باال ،ارتداطا

قوی ،خوشبیان و خوش صحدت ،توانایی کار با جوانان ،قدر

سابقههای علای_فرهنگی علای ،فرهنگی ،عالقهمند به علم ،اشراف نسدت به کار ،دارای م ار های آموزشی
ویژگیهای رفتاری
م ار

اجرایی

درک باال

پرانرای و فعال ،ادب ،م ربانی ،احترا به ارباب رجو  ،اخالق نیکو
مسئلهمحور ،توانایی هدایت و رهدری ،آشنایی با کار اداری و بوروکراسی ،م ار
و دانشجو

هااهنگی بین استاد
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بحث و نتیجهگیری
بیشک ،مدیریت استعدادها را باید یکی از م مترین موضوعا

در مدیریت منابس انساانی فعلای و

آتی دانست .شرکتها و سازمانهای بزرگ و کوچک دریافتهاناد اگار خواهاان کساب برتاری در
مقابل رقدا هستند به طور قطس ،نیاز به طراحای سیساتم جاامعی از مادیریت اساتعدادها مدتنای بار
فرآیندهایی دارند که استعدادها را شناسایی و جذب کنند و در مدار عالیا

ساازمان قارار دهناد.

این پژوهش با هدف شناسایی شاخصها و ویژگیهای کارکناان کلیادی و اساتعدادهای ساازمانی
انجا گرفته است .نتایج تحقیق به شناسایی  882ویژگی برای کارکنان کلیدی منجار شاد .در ایان
میان 69 ،ویژگی با عنوان ویژگیهای عاومی و  86ویژگی نیز ،باا عناوان ویژگایهاای تگصصای
دانشگاهی دستهبندی شده است .منظور از ویژگیهای عاومی ،مؤلفهها و ویژگیهایی است کاه در
هر سازمانی صرفنظر از نو آن ،کاربرد دارد .ویژگیهای عاومی کارکناان کلیادی ،باا عناوان 87
ویژگی (تم) اصلی دستهبندی میشوند .ویژگیهای اصلی کارکنان کلیدی عدار اناد از شگصایت،
هوش هیجانی ،خصوصیا

و ویژگیهای خا

شغلی ،ویژگیهای رفتاری ،م ار های اجرایی و

مدیریتی ،نوجویی ،آرمانخواهی ،یادگیرندگی ،قاانونشناسای و تگصاص .منظاور از خصوصایا
شغلی ،ویژگیهای است که هنگا کار بر این گونه افراد مترتب مایشاود .ایان ویژگای فردمحاور
است ،نه شغل محور .ویژگیهای اختصاصی کارکنان کلیدی نیز تحت  2عنوان اصالی دساتهبنادی
شده است .این ویژگیها عدار اند از هوش هیجانی ،سابقه علای و فرهنگی ،ویژگیهای رفتااری
و م ار های اجرایی.
شایان ذکر است که تحقیق حاضر ویژگیهای اکتشاافی کارکناان کلیادی را بادون هایچگوناه
اولویتبندی نشان میدهد .قطعاً نایتوان فردی را یافت که تاامی این ویژگیها را داشاته باشاد و
هدف این پژوهش نیز این نیست که بیان کند کارکنان کلیدی ها این ویژگیها را دارند .بلکه ،این
ویژگیها ،شاخصهایی هستند که تاکنون در کارکنان کلیدی بیشتر مشااهده شاده اسات و ماکان
است حتی با یکدیگر سازگار نداشند ،یا با یکدیگر هاپوشانی داشته باشند.
«شگصیت» یکی از ویژگیهای اصلی کارکنان کلیدی است .اگر نگااهی کلایتار باه موضاو
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داشته باشیم میتوانیم  6ویژگی اصلی دیگر را نیز ویژگیهایی بدانیم که از شگصایت افاراد ناشای
میشود .اما برای ف م ب تر ،دستهبندیهای گونااگونی انجاا گرفتاه اسات .شگصایت یاک متغیار
پیشبینیکننده برای برخی رفتارها است .شگصیت می تواند این تفکر را که اساتعداد ذاتای اسات،
توجیه کند .گروهی از دانشاندان معتقدند نقاش عوامال وراثتای از عوامال محیطای در شگصایت
پررنگتر است .محققین دریافتهاند 27درصد تفاو های شگصیتی و بیش از  7درصد تفاو های
شغلی ،انتیک هستند (« .)Robbinns & Judg, 2009, p.102هوش هیجانی و م ار های» کالمی از
ویژگیهای م م دیگری است که در اک ر مصاحدهها به آن اشاره شده بود .این ویژگی نشااندهناده
م ار های ارتداطی ،قدر
و قدر

متقاعدکردن ،شدکهسازی،گوش شنوا داشتن و م ار های شنود ماؤثر،

بیان است .کارکنان کلیدی سازمان نسدت به دیگر کارکنان برونگراتر و دارای م ار های

اجتااعی باالتری هستند .کارکنان کلیدی با م ار

کالمی به راحتی مایتوانناد دیگاران را اقناا و

متقاعد کنند .این م ار ها کارکنان را در انجا وهای

و مشاغل خود یاری میدهناد و باه ساطو

باالتری از عالکرد منجر خواهد شد .هوش هیجانی یا عاطفی از جاله معیارهایی است که به دلیل
اهایت ،به عنوان ویژگی اختصاصی کارکنان کلیدی در محیطهای آموزشی نیز مطرح شاده اسات.
در دانشگاه ،کار با دانشجویان که اک راً جاوان هساتند ،م اار
میطلدد .کارکنان کلیدی مج ز به این م اار

ارتدااطی و قادر

درک بااالیی را

باه راحتای از ع اده آن برآماده و ساطو بااالیی از

عالکرد را نشان میدهند .در تحقیقا  ،از این ویژگی به عنوان عامل م ای در عالکرد و مدیریت
یاد شده است .گروهی از تحقیقا

از هوش هیجانی یا هااان هاوش عااطفی باه عناوان یکای از

شایستگیهای عاومی متگصصان نا میبرناد (.)Bartram, 2005, p.1198; Zopiatis, 2010, p.461
قدر

شدکهسازی مادیران م اتارین عامال در موفقیات آناان اسات (

 .)p.118هوش هیجاانی مایتواناد قادر

Robbinns & Judg, 2009,

شادکهساازی مادیران را تقویات کناد .ویژگای بعادی

گردآوریشده برای کارکنان کلیدی در این پژوهش «ویژگیهای رفتااری» اسات .کارکناان کلیادی
رفتارهای خاصی نشان میدهند ،که آنها را از دیگران متاایز میکند .از جاله ویژگیهای رفتااری
عالگرابودن ،خستگیناپذیربودن ،پاسگگویی و جز آن است .ویژگی هاای رفتااری نااود عینای و
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به ایان ویژگای

بیرونی کارکنان کلیدی است .یعنی آنچه که ما میتوانیم مشاهده کنیم .در تحقیقا

به طور مستقیم اشاره نشده است ،اما به ویژگیهایی مانند نتیجهگرایای کاه دربرگیرنادة پیگیاری و
عالگرایی است به عنوان شایستگیهای متگصصان و مدیران ،اشاره شده

اسات ( Zopiatis, 2010,

 .)p.463; Wu , 2009, p.9590ویژگی چ ار کارکنان کلیدی در این تحقیق« ،خصوصایا
است .منظور از خصوصیا

شاغلی»

شغلی در این تحقیق ویژگیهای است که کارکنان کلیدی در ارتداط با

کار و شغل خود بروز میدهند .این ویژگی ،هاانطور که در جدول ویژگیهاای عااومی مشااهده
میشود ،طی

وسیعی از ویژگیهای فرعی از توانایی کار در شرایط سگت و بحرانای ،تاا ویژگای

هاهجا موفقبودن را دربرمیگیرد .ویژگی هاهجا موفقبودن ناهر بر ایان اسات کاه ایان دساته از
کارکنان در هر کاری موفق هستند .یعنی کارکنان کلیدی در هر کار و یا حتی در هار ساازمانی کاه
مشغول به کار شوند به سرعت میتوانند به موفقیت در آن کار و سازمان دست یابند .ایان ویژگای
باعث گریزپایی استعدادها می شود و نگ داری استعدادها در سازمان را مشکل میکند« .م ار های
مدیریتی و اجرایی» از ویژگیهای دیگر کارکنان کلیدی است .اجرا به معنی محولکردن کار ،توجه
به جزئیا

و تارکز بر فرآیندهای مناسب است .هرفیت عال و م اار

اجرایای در واقاس ،یعنای

چگونگی اجرای هرفیتهای درونی و به عداارتی دیگار ،تواناایی فارد در نااایش نیااتش اسات.
م ار های مدیریتی و اجرایی شامل مدیریت زمان ،مادیریت بحاران ،قادر
برنامهریزی ،توانایی حل تعارض ،م ار

هدایت و رهدری ،قدر

(توان راه حل دهی) ،بهروز و آنالین بودن و داشتن اطالعا

ساازماندهی ،تاوان

حال مسائله ،بانبساتشاکنی

وسیس و گسترده (هر چند کم عااق)

است .حسینی ( )8 16هرفیت اجرایی را م اترین ویژگی کارکنان کلیدی میداناد و معتقاد اسات
تاا هرفیت ها برای ناود بیرونی به این هرفیت نیاز دارند .م ار های اجرایی نهتن ا برای کارکنان
کلیدی ،بلکه در تحقیقا

از جاله ویژگیهای کارآفرینان برتر ذکر شده است .قدر

تصایمگیری نیز از ویژگیهایی است که در تحقیقا

حل مسئله و

متعددی به آن اشاره شاده اسات (

Bartram,

.)2005, p.1191; Kurz & Bartram, 2002; Zopiatis, 2010, p.464
ویژگی بعدی کارکنان کلیدی «نوجویی» است .منظور از نوجویی ،ابتکار ،خالقیت ،نوآورباودن،
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متفاو
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فکر کردن و تحولخواهی است .کارکنان کلیدی به وضعیت موجود رضایت نداده و دچار

روزمرگی نایشوند و پیوسته به دندال ب دود اوضا هساتند .ایان ویژگای کارکناان کلیادی مشاابه
ویژگیهای کارآفرینان است .در تحقیقا
نگاهی متفاو

گوناگون خالقیت ،نوآوری ،سنتیندودن ،توانایی دیدن از

و نیاز به تنو از جاله ویژگی هاای افاراد تاثیرگاذار و کاارآفرین ذکار شاده ،کاه

تأییدکنندة نتایج تحقیق است (.)Rezaei-zadeh et al., 2011, p.758
ویژگی هفتم احصاشدة کارکنان کلیدی« ،آرمانخواهی» است .کارکنان کلیدی پیوسته باه دنداال
تحقق آرمانها ،چشماندازهای بلندمد

و نتاایج هساتند .آرماانخاواهی شاامل کااالگارا باودن،

زیادهخواهبودن و موفقیتطلب بودن در بستری از ارزشهاا اسات .نتاایج تحقیاق نشاان مایدهاد
استعدادها افرادی هستند که در پی تحقق نتایج هستند و فعالیتها و فرایندها را تاا کساب نتیجاه،
رها نایکنند .به عدار

دیگر ،این افراد تالش میکنند هاواره فعالیتهای خود را به نتیجه برسانند

و آرمانهای ماد نظار خاود را محقاق کنناد (
« .)Spencer & Spencer, 1993قدر

;Bartram, 2005, p.1196; Kurz & Bartram, 2002

یادگیری و یادگیرندگی» ،یکی دیگر از ویژگیهاای کارکناان

کلیدی است .کارکنان کلیدی سریس ،با آغوش باز و به طور مستار از تجربههاا و شکساتهاا یااد
میگیرند .یادگیری بر نیاز فرد برای دانستن بیشتر و کااووش در حاوزههاای جدیادتر مایافزایاد.
داشتن قابلیت یادگیری در افراد مستعد باعث ارتقا هرفیت افراد برای یادگیری مایشاود و آگااهی
آنها را ب دود میبگشد (حسینی،8 68 ،

 .)8 1هاوش یکای از ویژگایهاای فرعای کارکناان

کلیدی مرتدط با یادگیری است .تیزهوشی لزوماً به کلیدیبودن منجر نایشود .یاک فارد تیزهاوش
تواناییهای شناختی و ذهنی باالیی دارد که شرط الز اما ناکافی برای کلیدیباودن اسات .ویژگای
بعدی احصاای کارکناان کلیادی کاه در مداانی نظاری موجاود کاتار باه آن اشااره شاده اسات،
«قانونشناسی» است .کارکنان کلیدی به خوبی قانون را میشناسند و سعی میکنند باه خاوبی آن را
رعایت کنند .نکته این است که کارکنان کلیدی در اجرای قاانون ،خشاک و بایروح نیساتند .ایان
دسته از کارکنان به خوبی سازمان و تدصرههای قانونی را مایشناساند و هار زماان نیااز باشاد ،در
چارچوب قانون منعط

عال میکنند« .تگصص» ،آخرین ویژگی عاومی احصاشده و یکی دیگار
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از شاخصها و مؤلفه های کارکناان کلیادی و مناابس م ام قادر

در ساازمان اسات .تحصایال ،

آموزش ،تجربه و داناش و م اار هاای تگصصای مارتدط باا کاار و شاغل از مؤلفاههاای م ام
تگصصاند .تگصص ،ابزار کار کارکنان کلیدی است و باید آنها در کاار خاود متگصاص شاوند.
درج اهایت این ویژگی در مشاغل ،متفاو
بسیار باالست .تگصص و م ار
تحقیقاا

است .برای م ال ،اهایت تگصاص در مشااغل فنای

شغلی از جاله شااخص هاای م اای اسات کاه در بسایاری از

باه آن اشااره شاده اسات (

;Gagne, 2007, p.105; D'Annunzio-Green, 2008, p.816

 .)Michaels et al., 2001ویژگیهای عاومی یادشده با شد

و ضع

در ها ساازمانهاا کااربرد

دارند.
عالوه بر ویژگیهای عاومی احصاشدة فوق ،یافتههای تحقیق ویژگیهای دیگری را به عناوان
ویژگیهای اختصاصی محیط آموزشی و دانشگاهی ذکر میکند .از جالا ایان ویژگایهاا «هاوش
هیجانی» است .هوش هیجانی به دلیل اهایت در محیط دانشگاهی ،مجدد ذکر شده اسات .کاار باا
جوانان و دانشجویان احتیاج به م ار های بینفاردی بااالیی دارد .کارکناان بایاد از قادر
باالیی برخوردار باشند .از سوی دیگر ،دانشگاه محل تالقی فرهنگهای متفاو

درک

از اقاوا گونااگون

است که م ار های اجتااعی باالیی را الز دارد .ویژگی بعدی که مگتص محیط دانشگاهی احصا
شده است« ،سابق علای و فرهنگی» اسات .ماهیات کاار دانشاگاه کاار علاای و فرهنگای اسات.
بنابراین ،کارکنان کلیدی باید علمدوست و دارای برجستگیهای علای و فرهنگای باشاند .ویژگای
اختصاصی سو ویژگیهای رفتاری مانند ادب ،م ربانی ،احترا به اربااب رجاو و اخاالق نیکاو
است که کارکنان کلیدی در دانشگاه باید بیشتر به آن مج ز شوند .دربارة ویژگی اختصاصای آخار،
یعنی «م ار های اجرایی» در محیط دانشگاه مؤلفههایی مانند توانایی هدایت و رهدری ،آشنایی باا
کار اداری و بوروکراسی و م ار

هااهنگی بین استاد و دانشجو از اهایت باالیی برخوردار است.

ساختار سازمانی اساتید و دانشجویان بسیار متفاو

است که نیاز به درک و م ار

بااالی اجرایای

و هااهنگی دارد.
شناسایی شاخصها و ویژگیهای کارکنان کلیدی را میتوان گاا اول در پیاادهساازی سیساتم
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مدیریت استعداد دانست .تحقیق حاضر در صدد تحقق گا اول است .نتایج این تحقیق را میتاوان
در شناسایی کارکنان کلیدی ،ارزیابی عالکردهای واقسنگرانه ،یا استگدا نیروهاای واجاد شارایط
بهکار گرفت.
شایان ذکر است که موضو مدیریت استعداد بحث جدیدی در حوزة مادیریت مناابس انساانی
است که کاتر به آن توجه شده است .مدیریت استعداد دربرگیرندة موضوعا

گستردهای است که

در مقال حاضر تن ا یکی از ابعاد آن ،یعنی شناسایی شاخصها و ویژگیهاای کارکناان کلیادی در
نظر گرفته شده است .پیشن اد میشود تحقیقاا
استعداد ،تدیین مف و استعداد ،تفاو

بیشاتری بارای روشانشادن مرزهاای مادیریت

ویژگیهاای کارکناان کلیادی باا شایساتگیهاای مادیریت،

رتدهبندی اهایت ویژگیها و طراحی ابزاری برای سنجش شاخصها و ویژگیها ،انجا گیرد.

2313  تابستان،1  شمارة،21  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی
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