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و گلداسمیت ،چابکی سازمانی شریفی و انگ و مدیریت استعداد احمدی و همکاران بود .روایی این
پرسشنامهها با استفاده از نظر اساتید تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هیر
یال از پرسشنامهها به ترتیب  0/96 ،0/96و  0/97بهدست آمد .دادهها با اسیتفاده از نیرمافزارهیای
آماری  SPSS24و  Lisrel8.8و آزمونهیای آمیاری رگرسییون چنیدمتغیره همزمیان و میدلییابی
معادالت ساختاری تجزیه و ت،لی شدند .نتایج نشان داد که متغیر مدیریت استعداد هی بیه تیور
مستقی و ه غیرمستقی و از تریق متغیر چابکی سازمانی پییشبینیی کننیده بهیرهوری نییروی
انسانی میباشد .آزمون  zسوب  ،یعنی آزمون اندازه نسیبی مسییر غیرمسیتقی در مقابی مسیتقی
الگوی مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی  z= 2/05و  p=0/04معنیادار شید کیه حیاکی از
میانجیگری چابکی سازمانی است.
واژگان کلیدی :چابکی سازمانی ،مدیریت استعداد ،بهرهوری نیروی انسانی

مقدمه
بهرهوری ،استفاده مؤثر و بهینه از مناب و نهادهای مختلف چون نیروی کار ،سرمایه ،مواد ،انر ی و
اتالعات است .اهمیت توجه به بهرهوری بیه حیدی اسیت کیه در بسییاری از کشیورها ،بهیرهوری و
استفاده ا،یح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجمو ،عوام تولید اع از کاال و خدمات بیه اولیویتی
ملی تبدی شده است .در میان عوام تولید ،عام نیروی انسانی بر خالف سایر مناب از سطح درک
و شعور برخوردار بوده و بر استفاده بهتر از سایر عوام تولید نیز اثرگذار است و مهی تیرین اهیرم در
افزایش و کاهش بهرهوری سازمانها میباشد (برادران و ولیجیانی .)166 :1395 ،بیه همیین دلیی
حساسیتها در خصوص بهرهوری نیروی انسانی 1افزایش یافته است.
بهرهوری نییروی انسیانی  ،اسیتفاده بهینیه از منیاب انسیانی بیرای رسییدن بیه اهیداف سیازمان
(م،مودجییانلو )37 :1396 ،و حییداکثر اسییتفاده از نیییروی انسییانی بییه منظییور حرکییت در جهییت
اهییداف سییازمان بییا کمتییرین زمییان و حییداق هزینییه اسییت .بییه عبییارت دیگییر بهییرهوری نیییروی
انسییانی ،نسییبت بییرونداد منییاب انسییانی بییه درونداد منییاب انسییانی اسییت (میرسپاسییی:1392 ،
1. Human Resources’ Productivity
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 .)22بیییر اسیییاس میییدل هرسیییی و گلداسیییمیت ( )Hersey & GoldSmith, 1980بهیییرهوری
نیییروی انسییانی دارای هفییت بعیید توانییایی (دورههییای آموزشییی و احسییاس موفقیییت شییغلی)،
شییناخت (درک ایی،یح و درسییت از کییار ،اهییداف کییاری و اشییتباهات و انجییام ایی،یح کییار)،
حمایت سازمانی (امکانیات میالی و میادی میورد نییاز شیغلی ،حماییت سیایر واحیدها و مسیؤولین
در ت،قییق اهییداف و انجییام کارهییای دشییوار) ،انگیییزه (فراییتهییای ارتقییاء ،پییاداشهییای نقییدی،
قییدردانی و اسییتقبال از ابتکییار عم ی و دلجییویی مییافوق در زمییان مشییکالت) ،بییازخورد (اتییال ،و
آگییاهی از عملکییرد و روشهییای بهبییود عملکییرد و کیفیییت کییار و نتییایج مثبییت و منفییی کییار)،
روایی (اتخاذ تصیمیمات منصیفانه و مطیابق بیا اایول اخالقیی ،انتصیاب بیر اسیاس شایسیتگی و
ضوابو و اعتمیاد بیه میافوق) و م،ییو (مییزان تیأثیر شیرایو بیازار و شیرایو اقتصیادی و رقابیت
بر عملکرد) است (تقیزاده ،ابراهیمی و شکری.)80 :1393 ،
وضییعیت شییاخصهییای بهییرهوری نیییروی انسییانی ارازییه شییده توسییو سییازمان ملییی بهییرهوری،
بیانگر شرایو نامطلوب حاک بر سازمانهیا اسیت و تیا رسییدن بیه نقطیه مطلیوب فاایله زییادی
دارد (وحیییدتی ،موسیییوینیییژاد و حسییینی .)158 :1396 ،آمیییوزش و پیییرورش نییییز از جملیییه
سییازمانهییایی اسییت کییه بهییرهوری نیییروی انسییانی در آن بییه دلی ی گسییتردگی حییوزه فعالیییت،
ضییرورت تربیییت نیییروی انسییانی بییرای بییر عهییده گییرفتن نقییشهییای مختلییف در جامعییه و
پاسییخگویی بییه نیازهییای متنییو ،و پیچیییده آن ،اهمیتییی مضییاعف و روزافییزون یافتییه اسییت کییه
ضییرورت بهبییود و ارتقییای بهییرهوری نیییروی انسییانی را بییرای اییین سییازمان توجیییه میییکنیید
(اال،یامین و پوررضا.)2 :1394 ،
بهبییود و ارتقییای بهییرهوری نیییروی انسییانی میییتوانیید ااییالح و بهبییود فرآینییدها ،بهبییود روابییو
کییاری ،ااییالح رفتارهییای فییردی و گروهییی ،افییزایش انگیییزه کییاری ،افییزایش کیفیییت زنییدگی،
افزایش سطح رفاه ،افزایش اشیتغال ،افیزایش سیطح حقیوق و دسیتمزد بیه دلیی بهبیود تولیید و
سییود در سییازمان را در پییی داشییته باشیید (انصییاری رنییانی و سییبزی علیییآبییادی.)50 :1388 ،
عربپور و نیالپور ( )160 :1394در پژوهش خیود بیر ایین باورنید کیه اگیر نییروی انسیانی بهیره
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ور باشد میتواند سایر مناب را به ن،یو احسین بیه کیار گییرد و انیوا ،بهیرهوری را م،قیق سیازد و
در نتیجییه سییازمان را بهییرهور نماییید .در همییین راسییتا ،نییاظ و اییادقی ()149-148 :1394
اظهییار داشییتهانیید اگییر بهییرهوری کارکنییان آمییوزش و پییرورش افییزایش یابیید ،سییبب پویییایی در
تمییامی ابعییاد جامعییه شییده ،در درازمییدت در تمییامی عراییههییای علمییی ،فرهنگییی ،اقتصییادی و
ورزشی رشد فزایندهای ایجاد خواهد شد.
اما بیرای ارتقیای بهیره وری نییروی انسیانی قبی از هیر چییز بایید عوامی میرتبو بیا آن را بیه
خیوبی شییناخت .در تعییین عوامی میرتبو بییا بهیرهوری نیییروی انسیانی نظییرات متفیاوتی وجییود
دارد و هییر یییال از اییاحبنظییران عییواملی را در اییین مسییأله دخی ی دانسییتهانیید .عییواملی ماننیید
شیییوههییای مییدیریت ( ،)Alemu, et al., 2014جبییران خییدمات (م،مییودزاده و مالاسییمعی ،
 ،)1395هییوش فرهنگییی (رحیمییی و مؤمنیییان ،)1396 ،فرهنییگ سییازمانی (جاللییی فراهییانی،
فریییدونی و ظفییری ،)1396 ،ویژگیییهییای شییغلی و فرهنگییی (رشیییدی و رحیمیییان،)1394 ،
انگیییزش شییغلی و کیفیییت زنییدگی کییاری (قییادری و مزگییینییژاد ،)1395 ،حمایییت سییازمانی
( ،)Abbass, et al., 2012رضییایت شییغلی ( ،)Bhatti & Qureshi, 2007سییرمایه فکییری
( )Firer & Stainbank, 2003را در بهییرهوری مییؤثر دانسییتهانیید ،امییا اییاحبنظییران تقریبییا در
این باب اتفاق نظر دارنید کیه بیرای افیزایش بهیرهوری نییروی انسیانی ،تنهیا ییال علیت خیاص را
نمیییتییوان ارازییه نمییود بلکییه ارتقییای بهییرهوری نیییروی انسییانی را باییید معلییول ترکیبییی از عوامی
گوناگون دانست (ایرانزاده ،فخیمیآذر و جداریسفیدگری.)28 :1394 ،
از جمله راهکارهایی که امیروزه بییش از هیر زمیان دیگیر بیه منظیور افیزایش بهیرهوری نییروی
انسانی در سازمانها مورد توجیه ایاحب نظیران و متخصصیین علی میدیریت قیرار گرفتیه اسیت،
مییدیریت اسییتعدادهای سییازمانی اسییت .مییدیریت اسییتعداد 1فرآینییدی اسییت کییه از تریییق آن
سازمان به شناسیایی ،میدیریت و توسیعه افیراد خیود در حیال و آینیده مییپیردازد ( & Cannon

 )Mcgee, 2011: 22و ییال اسیتراتژی وحیدتبخیش اسیت کیه از ترییق اسیتقرار سیسیت هیا و
فرآینییدهای بهبییود بییرای جییذب ،توسییعه ،حفییظ و اسییتفاده از مهییارتهییای مییورد نیییاز و
1. Talent Management
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توانییاییهییای افییراد و نیییز تناسییب اسییتعدادها بییا نیازهییای فعلییی و آتییی کسییب و کییار ،خروجییی
م ،ی کییار را افییزایش میییدهیید ( .)Sahai & Srivastava, 2012: 242مییدیریت اسییتعداد در
سییازمانی ماننیید آمییوزش و پییرورش بییه شناسییایی و بییه کییارگیری کارکنییان اثییربخش بییرای
سازمان ،مدارس و کیالسهیای درس و تجهییز آنهیا بیه مهیارتهیای آموزشیی و رهبیری میورد
نیاز به منظور بهبیود چشیمگیر موفقییت افیراد ت،یت تعلیی اشیاره دارد (درفیش ،فرهیادیراد و
ابهرکپور.)41 :1396 ،
مییدیریت اسییتعداد بییر اسییاس الگییوی احمییدی و دیگییران ( ،Ahmadi, et al., 2012نق ی در
نورعلیان ،م،مدپناه و شمخانی )10 :1393 ،دارای چهار بُعد است:
 -1جذب استعدادها ،شیام  :برنامیه رییزی نییروی انسیانی ،کارمنیدیابی ،تیأمین نییروی انسیانی
متخصص ،استخدام از تریق مرکز ارزیابی و آزمونها و مصاحبهها؛
 -2حفظ استعدادها ،شام  :ارزییابی عملکیرد ،بیازخورد  360درجیه ،توجیه بیه شایسیتگیهیای
کارکنان ،تالش برای شناسایی استعدادها ،پرداخت بر اساس دستیابی به هدف و شایستگی؛
 -3توسعه استعدادها ،شام  :برگزاری انوا ،دورههای آموزشی ،یادگیری مسیتمر در کیار ،تنظیی
مسیر شغلی و ارتقای افراد مستعد با توجه به مالحظات آموزشی؛
 -4کشف استعدادها.
مدیریت استعداد م،رکی اایلی بیرای موفقییت سیازمان اسیت و بیه دلیی اینکیه بیه عملکیرد
باالی سیازمان و همچنیین بهبیود کیفییت ،نیوآوری ،رضیایت شیغلی و بهیرهوری کارکنیان منجیر
میییشییود ،از اهمیییت زیییادی برخییوردار اسییت ( .)Grobler & Diedericks, 2009: 3مییدیریت
استعداد تضمین میکند که افراد با مهیارتهیای مناسیب در م،ی مناسیب قیرار گرفتیهانید و بیر
فعالییتهیای مناسیب متمرکیز شیدهانید ( .)Areiqat, et al., 2010: 330نتیایج مطالعیه هیاگز و
راگ ( )Hughes & Rog, 2008: 744حیاکی از آن اسیت کیه میدیریت اسیتعداد بیه عنیوان ییال
ابزار مدیریتی ،سبب توانمندی میدیران شیده ،نیوعی انعطیافپیذیری مطیابق بیا شیرایو در حیال
تغییر بازار ،ایجاد میی نمایید و مییتوانید باعیث جیذب و حفیظ موفقییتآمییز اسیتعدادها شیده،
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کارکنان با اسیتعداد را بیرای پسیتهیای کلییدی آینیده انتخیاب کنید .بیر ایین اسیاس ،جیذب و
مییدیریت اسییتعدادهای برتییر تییأثیر مثبتییی در افییزایش تییوان نییوآوری در سییازمان دارد و اییین
نوآوری میتواند زمینه چابکی در سازمان را فراه آورد.
چابکی به معنیای توانیایی هیر سیازمان جهیت ادراک و پییشبینیی تغیییرات در م،ییو کیاری
است .چنیین سیازمانی بایید بتوانید تغیییرات م،یطیی را تشیخیص دهید و بیه آنهیا بیه عنیوان
عوام رشد و شیکوفایی بنگیرد .بی ه عبیارتی چیابکی توانیایی فیازق آمیدن بیر مسیاز غیرمنتظیره
جهت مقابله با تهدییدات بیی سیابقه م،ییو کیاری و کسیب مزییت و سیود ناشیی از ت،یوالت بیه
عنییوان عوامیی رشیید و شییکوفایی اسییت ( .)Sharifi & Zhang, 1999: 8چییابکی سییازمانی

1

توانییایی سییازمان بییرای بقییاء و پیشییرفت در م،یطییی بییا تغییییرات مییداوم و غیرقابی پیییشبینییی
است در واق  ،چابکی به چیالشهیای م،یطیی و بهیرهبیرداری از تغیییر میداوم و سیری آن بیرای
کیفییت و عملکیرد عیالی و خیدمات ییا م،صیوالت مشیتریپسیند گفتیه مییشیود و اسیاس آن،
همسو کیردن فنیاوری اتالعیات ،کارکنیان و فرآینیدهای کیاری در ییال نظیام همگین و انعطیاف
پیذیر اسیت ( .)Worley & Lawler, 2010: 195چیابکی سیازمانی بیر اسیاس الگیوی شیریفی و
انگ ( )Sharifi & Zhang, 2001: 773دارای چهار بُعد است:
 .1پاسخگویی :توانایی تشخیص تغییرات و واکنش سری به منظور بهبود آنها؛
 .2شایستگی :توان دستیابی مؤثر و کارا با اهداف و راهبردهای سازمانی؛
 .3سرعت :توانایی انجام دادن عملیات و فعالیتها در کوتاهترین زمان ممکن؛
 .4انعطافپذیری :توانایی پردازش فرآیندهای گوناگون و دستیابی بیه اهیداف گونیاگون بیا امکانیات
یکسان.
چابکی موضیوعی نیسیت کیه بتیوان آن را فقیو بیرای سیازمانهیای تولییدی در نظیر گرفیت.
بییه کییارگیری چییابکی در نظییام آمییوزش و پییرورش نیییز میییتوانیید عراییه مناسییبی بییرای رشیید و
بالندگی این مفهیوم باشید .البتیه برخیی معتقدنید بیا توجیه بیه نبیود رقابیت و سیرعت در نظیام
آمییوزش و پییرورش و در یییال کلمییه نبییود پویییایی در م،یییو کییاری و عملیییاتی آن ،عمییال بیییان
1. Organizational Agility
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چابکی در این بخش بی معنیا و بییربیو اسیت ،در حیالیکیه نظیام آمیوزش و پیرورش بیه دلیی
کثرت اربیاب رجیو ،و نییاز بیشیتر بیه رفی خواسیتههیای آنهیا و در راسیتای بالنیدگی و تعیالی
خود در زمینههای سرعت ،خالقییت و کیفییت ارازیه خیدمات و مهی تیر از همیه ،هزینیه ،بیشیتر
از سازمانهای تولیدی به چابکی نیازمند است  .بیر ایین اسیاس آمیوزش و پیرورش بایید خیود بیه
دنبال تغییر و عامی بیه آن باشید (خلخیالی و جهیانگیری .)11 :1396 ،ایین نهیاد روز بیه روز بیا
تغییرات گستردهای از سیوی م،ییو مثی تغیییر و ت،یول در دانیش و علیوم ،ایجیاد رشیتههیای
جدید و حیوزههیای جدیید علمیی ،ارازیه روشهیای نیوین آموزشیی و  ...روبیهرو اسیت کیه بیرای
حفظ بقا و کسب مزیت رقیابتی بایید بیا ایین تغیییرات م،یطیی تطیابق یابید .آمیوزش و پیرورش
برای تطابق و رویارویی با ایین تغیییرات و ارازیه خیدماتی ارتقیاءیافتیه بیرای جامعیه هیدف خیود،
نیازمند سیاختاری منعطیف و بیه روز و کارکنیانی دارای دانیش و تجربیه کیافی بیرای ارازیه بهتیر
خییدمات اسییت کییه اییین امییر در سییایه چییابکی سییازمانی م،قییق میییگییردد (عزیزپورلینییدی،
تهماسبی و پییراننیژاد .)292 :1394 ،مفهیوم چیابکی بیرای سیازمان آمیوزش و پیرورش بییانگر
این مطلب است کیه دوران اسیتفاده از شییوههیای سینتی و غیرقابی انعطیاف و اداره سیازمان بیه
شیو ه بروکراتییال و نگیاه از بیاال بیه پیایین بیه پاییان راه خیود رسییده اسیت (میرادی و شیفیعی،
.)93 :1395
سازمان چابال فرآیندها و افراد سازمان را با فناوری پیشرفته همگام میسازد و نیازهای مشیتریان
را بر اساس م،صوالت و خدمات با کیفیت خود و در یال قالب زمانی نسیبتا کوتیاه رفی مییکنید.
سازمانهای چابال فراتر از انطباق با تغییرات میاندیشند و به استفاده از فراتهای بیالقوه در ییال
م،یو متالت و کسب یال موقعیت ثابت به دلی نوآوریها و شایستگیهای خود متمای هسیتند
( .)Yang & Liu, 2012: 1023نصیری ولیالبنی و نویدی ( )1395در مطالعه خود نشیان داده انید
که چابکی توانایی سازمان را برای عرضه م،صوالت و خدمات با کیفیت بیاال ارتقیاء میی دهید و در
نتیجه عام مهمی برای بهرهوری سازمان است .همچنین نیالپور و سیالجقه ( )1389در پیژوهش
خود به این نتیجه رسیدهاند که چابکی سازمانی میتواند بهرهوری سازمانی را در پی داشته باشد.
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با توجه به آنچه بیان شد ،بهرهوری نیروی انسانی یکی از عوامی اساسیی دسیتیابی کشیورها بیه
پیشرفتهای علمی و انعتی و در نهایت توسعه اقتصادی است .از آنجا که پایه االی توسعه ،انسان
است ،بهبود کیفیت مناب انسانی در امر توسعه بسیار ضروری بوده و هرگونه برنامهریزی بیه منظیور
توسعه مناب انسانی ،نقش اساسی و تعیینکنندهای دارد .لذا این پژوهش بیا هیدف بررسیی رابطیه
مدیریت استعداد با بهرهوری نیروی انسانی ،با توجه به متغیر میانجی چابکی سیازمانی در کارکنیان
آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام شده است .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،بیرای تراحیی
متغیر مدیریت استعداد (متغیر پیشبین) از مدل احمدی و دیگران ( ،)Ahmadi, et al., 2012برای
تراحی متغیر بهرهوری نیروی انسانی (متغیر میالک) از میدل هرسیی و گلداسیمیت ( & Hersey

 )GoldSmith, 1980و برای تراحی متغیر چابکی سازمانی (متغیر میانجی) از مدل شریفی و انگ
( )Sharifi & Zhang, 1999استفاده شده است .دلی استفاده از مدلهای یاد شده ،مقبولییت ایین
مدلها و استناد بیشتر پژوهشهای انجام گرفته در این خصوص به آنها است.

شایستگ
ی

سرعت

پاسخگویی

انعطاف
پذیری

توانایی
وضوح

چابکی
سازمانی
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ارزیابی و کشف
استعدادها
توسعه و آموزش
استعدادها
حفظ استعدادها

مدیریت
استعداد

بهرهوری
نیروی
انسانی
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سازمانی
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شکل )1چارچوب مفهومی رابطه مدیریت استعداد با بهرهوری نیروی انسانی با نقش میانجی چابکی سازمانی
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فرضیههای پژوهش
 .1مدیریت استعداد ،میتواند چابکی سازمانی را پیشبینی کند.
 .2مدیریت استعداد ،میتواند بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی کند.
 .3چابکی سازمانی ،میتواند بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی کند.
 .4چییابکی سییازمانی ،در رابطییه بییین مییدیریت اسییتعداد و بهییرهوری نیییروی انسییانی نقییش
میانجی دارد.

روششناسی پژوهش
در این مطالعه توایفی همبستگی ،از بین کارکنان اداره ک آموزش و پرورش خراسیان جنیوبی
(شام  260نفر) ،بر اساس جدول گرجسی و مورگان  150نفر به روش نمونهگیری تصیادفی سیاده
انتخاب شدند .پس از اخذ مجوز و مراجعه به اداره ک آموزش و پرورش و توضیح اهیداف مطالعیه،
پرسشنامه توسو افراد تکمی گردید .ابزار گردآوری دادهها شام پرسشنامههای استاندارد بهرهوری
نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت ( ،)Hersey & GoldSmith, 1980چابکی سازمانی شریفی و
انگ ( )Sharifi & Zhang., 1999و مدیریت استعداد احمدی ،و دیگران ()Ahmadi, et al., 2012

بیود:
الف) بهرهوری نیروی انسانی :این پرسشنامه توسیو هرسیی و گلداسیمیت ( )1994تهییه
شده است که مشتم بر  21سؤال در  7بعد توانایی (سیؤال  1تیا  ،)3وضیوح (سیؤال  4تیا ،)6
حمایت سازمانی (سؤال  7تا  ،)9ارزیابی (سؤال  10تا  ،)12اعتبار (سؤال  13تیا  ،)15انگییزش
(سؤال  16تا  )18و تناسب م،یطی (سؤال  19تا  )21اسیت .نمیرهگیذاری ایین پرسشینامه بیر
اساس تیف  5درجهای لیکرت از خیلی ک (نمره  )1تا خیلی زیاد (نمره  )5است .حداق نمره
در این پرسشنامه  21و حداکثر نمره  105میباشد که نمره باال نشیاندهنیده بهیرهوری بیاالتر
است .روایی م،توایی این پرسشنامه در مطالعه شیریفی اای

و دیگیران ( Sharifi Asl, et al.,

 )2012و روایی سازه آن در مطالعه ضیاپور و دیگران ( )Ziapour, et al., 2015تأیید شده است.
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پایایی این پرسشنامه در مطالعه مزگینژاد ،آیتیی و پورشیافعی ( )1397بیا اسیتفاده از ضیریب
آلفای کرونباخ 0/94 ،گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بیا اسیتفاده از
ضریب آلفای کرونباخ 0/96 ،بهدست آمد.
ب) چابکی سازمانی :پرسشنامه چابکی سازمانی توسو شریفی و انگ در سال  1999تهیه
شده است .این پرسشنامه دارای  29عبیارت و  4مؤلفیه سیرعت (عبیارات  1تیا  ،)6شایسیتگی
(عبارات  7تا  ،)13پاسخگویی (عبارات  14تا  )20و انعطافپذیری (عبیارات  21تیا  )29اسیت.
پاسخها بر اساس تیف  5درجیهای لیکیرت از بسییار کی (نمیره  )1تیا خیلیی زییاد (نمیره )5
نمرهگذاری میگردد .حداق نمره در این پرسشنامه  29و حداکثر نمره  145میباشد که نمیره
باال نشاندهنده چابکی سازمانی باالتر است .در مطالعه چرم و امیرنژاد ( )1395روایی م،تیوایی
این پرسشنامه تأیید و روایی سازه آن با استفاده از ت،لی عاملی بررسیی شید کیه مؤلفیههیای
چابکی سازمانی از بار عاملی قاب قبیولی برخیوردار بودنید .پاییایی ایین پرسشینامه در مطالعیه
حیدری و دیگران ( )1393با استفاده از ضریب آلفیای کرونبیاخ  0/92گیزارش گردییده اسیت.
پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/96 ،بهدست آمد.
ج) مدیریت استعداد :پرسشنامه مدیریت استعداد توسو احمدی و دیگران در سیال 2012
تهیه شده است که دارای  28عبارت و  4مؤلفه جذب استعداد (عبارات  1تا  ،)9ارزیابی و کشف
اسییتعدادها (عبییارات  10تییا  ،)14توسییعه و آمییوزش اسییتعدادها (عبییارات  15تییا  )22و حفییظ
استعدادها (عبارات  23تا  )28میباشد .پاسخها بر اسیاس تییف  5درجیهای لیکیرت از کیامال
موافق (نمره  )5تا کامال مخالف (نمره  )1نمرهگذاری میگردد .در این پرسشنامه حیداق نمیره
 28و حداکثر نمره  140میباشد که نمره باال نشاندهنده میدیریت اسیتعداد بیشیتر اسیت .در
مطالعه حسینپور ،منطقی و ملالم،میدی ( )1394رواییی م،تیوایی ایین پرسشینامه تأییید و
روایی سازه آن با استفاده از ت،لی عاملی بررسی شد که مؤلفیههیای میدیریت اسیتعداد از بیار
عاملی قاب قبولی برخوردار بودند (مقدار  tبیشتر از  1/96و بار عاملی بیشتر از  .)0/3پایایی این
پرسشنامه در مطالعه عموزاده و دیگران ( )1394بیا اسیتفاده از ضیریب آلفیای کرونبیاخ 0/93
گزارش شد و در مطالعه حاضر نیز پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/97بهدست آمد.
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دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSS24و  Lisrel8.8و آزمیونهیای آمیاری رگرسییون
چندمتغیره همزمان و مدلیابی معادالت ساختاری در سطح معنیاداری  0/05تجزییه و ت،لیی
شدند.

یافتههای پژوهش
از بین  150نفر مورد مطالعه 117 ،نفر ( )%78مرد و  33نفر ( )%22زن بودنید .بیشیتر کارکنیان
دارای ت،صیالت لیسانس ( )%50و دارای سن  45-41سال ( )%38/7بودند (جدول .)1
جدول )1توزیع فراوانی مشخصات جمعیت شناختی در کارکنان مورد مطالعه

متغیر
جنس

سطح ت،صیالت

سن

فراوانی

دراد

مرد

117

78

زن

33

22

دیپل و فوق دیپل

10

6/7

لیسانس

75

50

فوق لیسانس

65

43/3

 35سال و کمتر

39

26

 36-40سال

32

21/3

 41-45سال

58

38/7

بیشتر از  45سال

21

14

بررسی پیشفرضهای آزمون رگرسیون
برای بررسی فرضیههای پژوهش ،ابتدا پیشفرضهای آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.
 نرمال بودن باقیماندهها :برای بررسی این پیشفرض چنانچه کجیی و کشییدگی در م،یدوهقاب قبول (بین  -1تا  )1قرار داشته باشد ،نتیجه گرفته میشود که خطاهای مدل رگرسیون دارای
توزی نرمال است .با توجه به نتایج به دست آمده مقدار کجی ( )-0/59و کشیدگی ( ،)-0/73هر دو
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در م،دوه قاب قبول قرار داشتند ،این نتیجه حاا میشود کیه خطاهیای میدل رگرسییون دارای
توزی نرمال هستند.
 استقالل مقادیر خطاها :بررسی این پیشفرض با استفاده از آزمون دوربین واتسون انجاممیگیرد که چنانچه مقادیر آن در بازه یال تا سه قرار داشته باشد بیه معنیای عیدم همبسیتگی
بین خطاها است.
آزمون دوربین واتسون برای مدلهای رگرسیون که در ادامیه مییآیید بیه ترتییب  1/78 ،2/12و
 1/81بهدست آمد و با توجه به اینکه همبستگی بین باقی ماندهها در ت،لی رگرسیون بین ییال و
سه قرار دارد ،لذا پیشفرض فوق برقرار است.
 عدم همخطی چندگانه یا عالدم همبسالتگی بالین متغیرهالای مسالتقل :بررسیی ایینپیشفرض از تریق شاخصهای ضریب ت،می (تیولرنس) و عامی تیورم وارییانس ( )VIFایورت
میگیرد .شاخص تولرنس دراد تغییر یال متغیر پیشبین است که توسو سایر متغیرهای پیشبین
قاب تبیین نیست و بنابراین هر چه بیشتر و نزدیال به یال باشد نشیان از هی خطیی (همبسیتگی)
کمتر بین آن متغیر با سایر متغیرهای پیشبین است .عام تورم واریانس معکوس شاخص تولرنس
است و هر چه کمتر و نزدیال به یال باشد بهتر است .چنانچه برای متغیرهای پییشبیین ،شیاخص
ت،م بیشتر از  0/1و عام تورم واریانس که نمایانگر خطای استاندارد ضرایب رگرسیون است کمتر
از  5بهدست آید ،این نتیجه حاا میشود که پیش فرض عدم ه خطی چندگانه برقرار است که
برای مدلهای رگرسیون که در ادامه میآید این پیشفرضها برقرار است.
فرضیه اول :مدیریت استعداد ،میتواند چابکی سازمانی را پیشبینی کند.
نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره همزمان نشان داد که مؤلفههیای میدیریت اسیتعداد بیا هی
میتوانند حدود  %46چابکی سازمانی را در کارکنان تبیین کنند ( p<0/001و  .)F=32/58همانطور
که نتایج ضرایب رگرسیون نشان میدهد بین مؤلفه جذب استعداد با چابکی سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و ضریب بتا  0/67نشاندهنده آن است که به ازای افزایش یال نمره میدیریت
استعداد در مؤلفه جذب استعداد ،چابکی سازمانی در کارکنان مورد مطالعه به میزان  0/67افیزایش
مییابد (جدول .)2
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متغیر
حفظ استعدادها

توسعه و آموزش استعدادها

ارزیابی و کشف استعدادها

جذب استعداد

ثابت

/92
34

2/03

0/32
-

6/01

سطح

B

استاندارد

معناداری

مقدار

خطا

5/82

<0/001

ضریب همبستگی

مقدار 

T

ضریب تبیین

استاندارد

استاندارد

مقدار

دوبین واتسون

ضریب غیر

ضریب

ضریب ت،م

جدول )2ضرایب رگرسیون مربوط به مؤلفههای مدیریت استعداد با چابکی سازمانی در کارکنان

VIF

0/36

0/67

5/71

<0/001

0/42

2/25

0/61

-0/08

0/53

0/60

0/58

1/74

2/12 0/46 0/69

0/72

0/67
-

0/40

0/26

1/81

0/07

0/29

3/12

0/44

-0/19

1/53

0/13

0/32

2/73

130

| فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی -اجتماعی خراسان (سال سیزدهم ،شماره چهارم ،تابستان )1398

فرضیه دوم :مدیریت استعداد میتواند بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی کند.
نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره همزمان نشان داد که مؤلفههای مدیریت استعداد با هی میی
توانند حدود  %73بهرهوری نیروی انسانی را در کارکنیان تبییین کننید ( p<0/001و .)F=102/77
همانتور که نتایج ضرایب رگرسیون نشان میدهد بین مؤلفههای جذب استعداد ،ارزیابی و کشیف
استعدادها و حفظ استعدادها با بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین
نتایج نشان داد که مؤلفه حفظ استعدادها سیه بیشیتری در تبییین بهیرهوری نییروی انسیانی در
کارکنان بر عهده دارد (جدول .)3
جدول  )3ضرایب رگرسیون مربوط به مؤلفههای مدیریت استعداد با بهرهوری نیروی انسانی در کارکنان

استاندارد

ضریب غیر

ضریب استاندارد

متغیر
مقدار B

استاندارد

خطا

مقدار 

مقدار T

سطح معناداری

ضریب همبستگی

استعداد

ضریب تبیین

جذب

دوبین واتسون

0/21 0/21 0/53

2/56

0/01

ضریب ت،م

ثابت

VIF

3/46 9/81

2/84

0/005
2/84 0/39

ارزیابی و
کشف

2/89 0/29 0/35 1/01

2/23 0/63

0/004
0/86

استعدادها

1/78 0/73

توسعه و
آموزش

0/54 0/05 0/23 0/12

0/59

1/81 0/71

استعدادها
حفظ
استعدادها

<0/001 4/48 0/39 0/25 1/13

2/56 0/48
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فرضیه سوم :چابکی سازمانی میتواند بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی کند.
نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره همزمان نشان داد که مؤلفههای چابکی سیازمانی بیا هی
میییتواننیید حییدود  %52بهییرهوری نیییروی انسییانی در کارکنییان را تبیییین کننیید ( p<0/001و
 .)F=40/96همانتور که نتایج ضرایبرگرسیون نشان میدهد بین مؤلفههای سرعت ،شایسیتگی
و انعطافپذیری با بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنیین نتیایج
نشان داد که مؤلفه شایستگی سه بیشتری در تبیین بهرهوری نیروی انسیانی در کارکنیان بیر
عهده دارد (جدول .)4

مقدار B

خطا استاندارد

متغیر

ضریب غیر

استاندارد

انعطافپذیری

1/22

0/29

<0/001 4/21 0/49

ضریب همبستگی

مقدار 

پاسخگویی

0/11

0/37

0/30 0/03

ضریب تبیین

ضریب استاندارد

شایستگی

1/70

0/32

0/61

دوبین واتسون

مقدار T

سرعت

1/66

0/44

<0/001 3/77 0/44

ثابت

ضریب ت،م

سطح معناداری

5/01 21/82

<0/001 4/36

VIF

جدول )4ضرایب رگرسیون مربوط به مؤلفههای چابکی سازمانی با بهرهوری نیروی انسانی در کارکنان

0/24

4/14

0/25 1/81 0/52 0/73 <0/001 5/33

4/05

0/26

3/91

0/24

4/10

0/76

فرضیه چهارم پژوهش :چابکی سازمانی ،در رابطه بین مالدیریت اسالتعداد و بهالرهوری
نیروی انسانی نقش میانجی دارد.
برای بررسی فرضیه فوق و تعیین نقش میانجی چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت استعداد و
بهرهوری نیروی انسانی از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد (شک .)2
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شکل )2مدل نقش میانجی چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت استعداد با بهرهوری نیروی انسانی

نتایج نشان داد که متغیر مدیریت استعداد ه به تور مستقی و ه غیرمستقی و از تریق متغیر
چابکی سازمانی پیشبینیکننده بهرهوری نیروی انسانی میباشد.
برای بررسی فرضیه فوق ،شاخصهای نیکویی برازش مدل بررسی میگردد:
چون شاخصهای برازندگی تطبیقی 1و شاخص برازندگی نرمال 2بیه ترتییب برابیر  0/91و 0/90
است و شاخص روایی متقات  3نیز  4/06در فااله اتمینان ( )3/71-4/44قرار گرفت و کوچالتر از
مدل اشبا ،شده به دست آمد ،حاکی از تقریب معقولی مدل در جامعه است .با توجه به اینکه ریشه
دوم واریانس خطای تقریب( 0/09 ،4کمتر از  )0/1بهدست آمد ،برازش مدل قاب قبول ارزیابی میی
گردد .نسبت مجذور کای ( )248/50به درجه آزادی ( )87برابر  2/86شید .مطیابق بیا میالکهیای
پیشنهادی بایرن عدد کمتر از  3را نشان داد که میتوان استنباط نمود مدل با دادهها برازش خوبی
دارد (جدول .)5
1. Compar ative Fit Inden
2. Normed Fit Inded
3. Expected Croos Validation Index
4. Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  )5شاخصهای نیکویی برازش مربوط به مدل نقش میانجی چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت
استعداد با بهرهوری نیروی انسانی

نام شاخص

اختصار

مقدار

برازش قاب قبول

سطح ت،ت پوشش کای دو

Chi-square

248/50

بزرگتر از  5دراد

شاخص نیکویی برازش

GFI

0/90

>0/9

شاخص نیکویی برازش تعدی شده

AGFI

0/87

>0/9

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

0/89

>0/9

شاخص برازش هنجار شده

NFI

0/90

>0/9

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/91

>0/9

شاخص برازش نسبی

RFI

0/87

>0/9

شاخص برازش فزاینده

IFI

0/91

0-1

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

0/75

>0/5

ریشه میانگین مربعات خطای براورد

RMSEA

0/093

<0/1

کای مرب بهنجار شده

CMIN

2/86

مقداری بین  1تا 3

آزمون  zسوب  ،یعنی آزمون اندازه نسبی مسیر غیرمستقی در مقابی مسیتقی الگیوی میدیریت
استعداد و بهرهوری نیروی انسانی  z=2/05و  p=0/04معنادار شد که حاکی از میانجیگری چیابکی
سازمانی است .به عبارتی چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت استعداد با بهرهوری نیروی انسیانی
نقش میانجیگری دارد (جدول .)6
جدول )6اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدیریت استعداد بر بهرهوری نیروی انسانی
(از طریق متغیر چابکی سازمانی)

مسیر

اثر مستقی بر
بهرهوری نیروی
انسانی

اثر مستقی بر
چابکی سازمانی

اثر غیرمستقی بر بهرهوری
نیروی انسانی از تریق
چابکی سازمانی

مدیریت استعداد

0/79

0/62

0/10

اثر ک
0/89
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نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشیان داد کیه متغییر میدیریت اسیتعداد هی بیه تیور مسیتقی و هی
غیرمستقی و از تریق متغیر چابکی سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر معناداری دارد .به
عبارتی چابکی سازمانی در رابطیه بیین میدیریت اسیتعداد بیا بهیرهوری نییروی انسیانی نقیش
میانجیگری دارد.
تالب رجبی ( )1393در پژوهش خود نشان داد که رابطه مثبیت و معنیاداری بیین میدیریت
استعداد با بهرهوری نیروی انسانی وجود دارد .عربپور و نیالپور ( )1394در بررسی رابطه بین
مدیریت استعداد با بهرهوری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی شهر کرمیان ،بیه ایین نتیجیه
دست یافتند که بین مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجیود
دارد و ابعاد نگهداشت استعدادها و توسعه استعدادها میتواننید بهیرهوری نییروی انسیانی را در
سازمانهای دولتی شهر کرمان پیشبینی کننید .در همیین راسیتا نتیایج مطالعیه حیاجینبیی،
رزیسی و اجاق ( )1392حاکی از آن است که مدیریت اسیتعداد مییتوانید ت،یولی در میدیریت
سرمایه انسانی ایجاد نموده ،نقاط ضعف و اشکاالت وارد بر رویکردهای سنتی را مرتف نمایید و
به عنوان یال ابزار مناسب در کنار مدیریت مناب انسانی سنتی در سازمانها استفاده گردد.
عالوه بر این نتایج پیژوهش هییوز و راگ ( )Hughes & Rog, 2008حیاکی از آن اسیت کیه
جذب و مدیریت استعدادهای برتر به سازمان ،تأثیر مثبتی در افزایش توان نیوآوری در سیازمان
دارد و این نوآوری میتواند زمینه چابکی در سازمان را فراه نماید .بنابراین میدیریت اسیتعداد
میتواند چابکی سازمانی را به دنبال داشته باشد .از دیگر سو نتایج مطالعیات مختلیف حیاکی از
ارتباط مثبت و معنادار بین چابکی سازمانی با بهیرهوری نییروی انسیانی اسیت .در ایین زمینیه
ایرانزاده و دیگران ( )1395در بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهرهوری کارکنان شیرکت
بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی 92 ،نفر از کارکنان را به روش نمونهگیری تصیادفی سیاده
انتخاب نمودند .نتایج حاکی از آن است که بین چیابکی سیازمانی و ابعیاد آن (انعطیافپیذیری،
پاسیخگویی ،تغیییر در فرهنییگ ،سیرعت در کییار ،یکپیارچگی ،کیفییت بییاال و تولیید سفارشییی،
شایستگیهای االی با بهرهوری نیروی انسیانی رابطیه مثبیت و معنیاداری وجیود دارد .نتیجیه
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پژوهش ادیقی ( )1393نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری بین چابکی سازمان با بهیره
وری کارکنان وجود دارد .همچنین یاورزاده و پورمختاری اردکانی ( )1393نشان دادند که بیین
چابکی سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی در سازمان رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد .نتایج
پژوهش یوسفی حاجیور ( )1394حاکی از آن است که رابطه مثبیت و معنیاداری بیین چیابکی
سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی وجود دارد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه میتیوان گفیت کیه
مدیریت استعداد م،رکی االی برای موفقیت سازمان است و به عملکرد باالی سیازمان ،بهبیود
کیفیت ،نوآوری و بهرهوری کارکنان منجر میشود ( .)Grobler & Diedericks, 2009: 3بر این
اساس جذب و مدیریت استعدادهای برتر به سازمان تأثیر مثبتیی در افیزایش تیوان نیوآوری در
سازمان دارد و این نوآوری میتواند زمینه چابکی در سازمان را فراه نماید .سازمانهای چابال
فراتر از انطباق با تغییرات میاندیشند و به استفاده از فراتهای بالقوه در یال م،یو متالت و
کسب یال موقعیت ثابت به دلی نوآوریها و شایستگیهای خیود متمایی

هسیتند ( & Yang

 .)Liu, 2012: 1023از دیگر سو ،چابکی توانایی سازمان را برای عرضه م،صوالت و خیدمات بیا
کیفیت باال ارتقا داده و در نتیجه عام مهمی برای بهرهوری سازمان است .در نهاییت مییتیوان
بیان نمود که سازمان با سرمایهگذاری در مدیریت استعداد ،از ییال سیو از ییال نیرخ بازگشیت
سرمایه باال برخوردار میشود و از سیوی دیگیر مجموعیه اسیتعدادهای گونیاگون را در سیازمان
خواهد داشت .در چنین شرایطی ،سازمان از مزایای نیروی کار چابال و با انگیزه و بهرهور بهیره
میبرد (حسینپور ،منطقی و ملالم،مدی .)98 :1394 ،بنابراین میدیریت اسیتعداد مییتوانید
چابکی سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر نقش میانجی چابکی سازمانی در رابطه بین میدیریت
استعداد با بهرهوری نیروی انسانی میتیوان گفیت سیرمایه گیذاری ای،یح در حیوزه میدیریت
استعداد منجر به افزایش چابکی سازمانی و در نتیجه ارتقای بهرهوری نیروی انسانی خواهد شد؛
لذا پیشنهاد میشود سیستمی حمایتی -تشویقی بیرای کارکنیان برتیر آمیوزش و پیرورش ،بیه
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منظور به کارگیری به موق آنها در فرآیندهای عملییاتی سیازمان تراحیی گیردد و مسیئوالن
سازمان در رویکردهای راهبردی خود و همچنین در اهداف و برنامههیای عملییاتی بیه موضیو،
مدیریت استعداد و زمانبندی دقیق نسبت به پیاده سازی مدیریت استعداد توجه ویژهای داشیته
باشند.
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The relationship between talent management and Human Resource
Productivity, with regard to mediation Organizational agility of
education staff
Somayeh Mezginezhad1, Hadi pourshafei2, Zahra Boshadi3

Abstract
One of the requirements of modern organizations is human resource productivity, which
can be expanded in the light of talent management and organizational agility.
Understanding this issue, the present study aimed to investigate the relationship between
talent management and human resource productivity, with regard to mediation
Organizational agility of South Khorasan education staff. The present research is a
correlation type that is conducted by a survey method and is applied in terms of purpose.
The statistical population of all employees of the General Office of Education in South
Khorasan was 260 people. Based on Morgan's table, 150 people were selected by random
sampling. The research tool was the Human Resources Productivity Questionnaire of
Hersey and Goldsmith, Organizational agility Sharifi and Zhang and talent management
Ahmadi and et al. The validity of this questionnaire was confirmed by the professors and its
reliability was calculated to be 0.96, 0.96 and 0.97, using Cronbach's alpha coefficient for
each questionnaire. Data were analyzed using the statistical software SPSS24 and Lisrel8.8
and the statistical tests of multivariate synchronous regression and Structural Equation
Modeling.The results showed that talent management variable was both direct and indirect
and through organizational agility variable predicting human resource productivity. The ztest of Sobel, i.e., the relative indirect test of the indirect route versus the direct talent
management model and the manpower productivity, were significant at z= 2.05 and p=
0.04 indicating the agility of organizational agility.
Keywords: Organizational Agility, Talent Management, Human Resource Productivity
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