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شناسایی عوامل نگرشی مدیریت
موثر بر ریسک نگهداشت استعدادها

سارا حسن اصل بهبهانی | دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه تهران
آرین قلیپور | استاد ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران

چکیده :ریسک منابع انسانی ،یکی از پنج ریسک مهم در صنایع است و از میان ریسکهای منابع انسانی نیز ،ریسک نگهداشت
کارمندان با استعداد ،جزء ده ریسک اول میباشد .هدف از این پژوهش ،شناسایی استعدادها و عوامل نگرشی تاثیرگذار بر
ریسک نگهداشت آنها در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس است .در این پژوهش ،از روش تحقیق آمیخته استفاده شده
است و دادهها در بخش کیفی از طریق مصاحبه و با روش نمونهگیری گلوله برفی با  30نفر از مدیران ارشد و کارمندان با
پتانسیل بهدستآمده و در بخش کمی ،دادهها توسط  98پرسشنامه جمعآوری شده است .عوامل نگرشی شناساییشده
تاثیرگذار بر ریسک نگهداشت استعدادها در این سازمان ،شامل عدم شناخت استعدادها ،عدم درک انتظارات و قرارداد
روانشناختی کارمندان درنتیجه عدم توجه به واکنش منفی استعدادها و عدم آگاهی از دالیل ترک و ماندن بهدلیل نبود فرهنگ

مصاحبه خروج در سازمان میباشد .در بین این عوامل بهدستآمده نگرشی؛ تاثیرگذارترین آنها ،سمت سازمانی ،مسائل
انگیزشی ،تمایل به ماندن و برند سازمان شناسایی شدند.
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مقدمه

بر طبق ارزیابیها ،مدیران اجرایی درباره استعدادهای خود ،یک

در جامعه امروز که نیروهای دانشی و استعدادها بهعنوان

موضوع خوب و یک موضوع بد کشف کردند :موضوع خوب این

داراییهای کلیدی شناخته میشوند ،هر سازمانی باید استراتژی

است که گروه قوی دارند ولی بد آن ،هیچکدام از آنها کمتر از چهل

برای جذب ،نگهداشت و توسعه استعدادها داشته باشد (بانو و

سال ندارند و هنگامیکه تصمیم گرفتند شاخهای از متخصصین

همکاران .)2011 ،بیش از  200نوشته در موضوع ریسک انسانی
وجود دارد که دسترسی به نیروی کار ماهر ،یکی از ده ریسک باالی

فرد باتجربه و ماهر در بازار کار پیدا
زیر چهل سال داشته باشندِ ،

نکردند (مارتین و اسمیت .)2010 ،جابهجایی کارمندان ،هزینهبر

صنایع است (بیتسچ و همکاران .)2006 ،همچنین در تحقیقات

و مخرب شناسایی شده است .هزینه از دست دادن کارمندان و

و ارزیابیهای جهانی در رابطه با ریسکهای مدیریت منابع انسانی

استخدام ،انتخاب و آموزش کارمندان جدید اغلب از صد درصد

مشاهده شده است که نگهداشت استعدادها یکی از ده ریسک

هزینه جبران خدمات سالیانه یک سمت بیشتر میشود .همچنین

باالی منابع انسانی است (پارسونز .)2014 ،پیشبینی شده بود

هزینه جابهجایی کارمندان ،اغلب فراتر از صد درصد حقوق

در سال  ،2008شش میلیون شغل وجود دارد که افراد باید در آن

سالیانه برای سمت و پست خالی میباشد؛ بنابراین نگهداشت

بهکار گرفته شوند و این شکاف در بین سالهای  2015تا  2025به

استعدادها برای مدیران در همه نوع سازمانی و در هر اندازهای مهم

اوج خود خواهد رسید ،ولی کارمندان با مهارت الزم در دسترس

است (براینت و آلن.)1013 ،

نخواهند بود (هاگز و راگ .)2008 ،هر زمانی که پستی خالی

ازآنجاییکه استعدادها داراییهای گرانبهای سازمان هستند

میشود ،توانایی سازمان در نیل به اهداف خود ،کمتر میشود.

که میتوانند بیرون از سازمان بروند و در دنیای اقتصاد رقابتی
بهار 1399

45

مقاالت

امروزه ،جایی که رقبا منتظر دزدیدن کارمندان هستند ،هر سازمانی

در بخش نفت و گاز برای نگهداشت کارمندان مفید است .اهداف

باید بهترین عملگرهای خود را نگه دارد .نگهداشت کارمندان،

این پژوهش عبارتاند از:

اساس موفقیت بلندمدت سازمان است (کیبویی و کانیر.)2014 ،
سازمان هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس بزرگترین سهامدار

 .1شناسایی عوامل نگرشی بهوجود آمدن ریسک ناشی از
استعدادها

بورس ایران و دومین تولیدکننده پتروشیمی در خاورمیانه

 .2آشنایی با عوامل نگرشی جابهجایی و ترک استعدادها

میباشد ،از طرفی نیز اقتصاد کشور بیشتر به فعالیتها و خروجی

 .3استراتژی و مدیریت موثر ریسک نگهداشت استعدادها و

شرکتهای نفت و گاز در مقایسه با دیگر صنایع وابسته است؛
بنابراین نگهداشت استعدادها در این سازمان هم برای حفظ شرکت
در میان رقبا و هم اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت میباشد؛
لذا این پژوهش با کمک نتایج پژوهشهای پیشین به شناسایی
عوامل نگرشی تاثیرگذار بر ریسک نگهداشت استعدادهای
موجود در این سازمان میپردازد .این مجموعه شامل  15شرکت
اصلی است که زیرنظر ستاد هلدینگ فعالیت میکنند .در سبد
سرمایهگذاری سازمان ،سهام شصت شرکت نامرتبط به صنایع

یافتن پاسخی برای سوالهای زیر میباشد.
 چه عوامل داخلی و خارجی بر مدیریت موثر نگهداشتاستعدادها تاثیر دارد؟
 چه عوامل داخلی و خارجی بر ترک و جابهجایی استعدادهاتاثیر دارد؟
 درک نیاز استعدادها در سازمان با عملکرد و نگهداشتاستعدادها چه رابطهای دارد؟
 -آیا برداشت مدیران از ریسکها و بهترین راههای نگهداشت

پتروشیمی خریداری شده است .این سازمان دارای نیروهای

کارمندان با خود کارمندان یکسان است؟

نخبه و متخصص میباشد که اکثریت سالخورده هستند .این

پیشینه پژوهش

سازمان در سال  1389از سازمان دولتی به یک سازمان خصوصی

مفهوم مدیریت استعداد به جنگ جهانی دوم و عبارت جنگ

تبدیل گشته و باعث شده است بسیاری از کارمندان با استعداد

برای استعدادهای گروه مشاوره مککینزی برمیگردد که سازمانها

سازمانها و ادارات دولتی وابسته به وزارت نفت تمایلی به آمدن

متوجه فقدان استعدادها شدند و این بزرگترین نگرانی منابع

در این سازمان را نداشته باشند و همچنان بخواهند در شرکتهای

انسانی برای شرکتهای چند ملیتی بود .مدیریت استعداد با

دولتی وزارت نفت باقی بمانند .مسئله دیگری که این سازمان با آن

تمرکز بر نگهداشت استعدادها ،نهتنها بر عملکرد سازمانی ،بلکه

مواجه است تحریمهای کشور میباشد که امکان توسعه و اجرای

بر متغیرهای خروجی فردی استعدادها ،افزایش خروجی مالی

طرحها را با کندی مواجه کرده است و این دلیلی دیگر بر از دست

مانند سود شرکت ،خروجی سازمانی باالتر مانند رضایت مشتری

دادن افراد با استعداد در سازمان و کاهش انگیزه و روحیه آنها شده

و خروجی منابع انسانی باالتر مانند رضایت شغلی ،انگیزه ،تعهد

است .همچنین ریسکهای درکشده در ارزیابیهای جهانی در

شغلی و سازمانی ،بهبود شرایط و کیفیت کار تاثیر دارد (تانسلی،

اکثریت شرکتها که در ادامه آمده است میتواند بر شرکتها و

2011؛ تانیسن2013 ،؛ النگنگر.)2011 ،

سازمانهای ایرانی نیز تاثیر بگذارد.

ریسک

رهبران شرکت نفتی  BPمراحلی را بهطور جدی در تغییر

ریسکها وقایع نامطمئن آینده هستند که بر دستیابی شرکتها

فرهنگ سازمانی با تاکید بر امنیت در پیشگرفتهاند .صد درصد

به اهداف ،تاثیر مخالف دارند .ریسک بهعنوان تالش در عدم

پرداخت مدیران؛ بر امنیت ،شایستگی ،مدیریت ریسک
انگیزۀ
ِ

اطمینان بر موضوع تعریف میشود (اهمن و همکاران.)2014 ،

عملی و اینکه مدیران ،رفتاری که این اهداف را تقویت کند ،استوار

یک خروجی ناخواسته به همراه پیامدهای آن است ،ولی ریسک

است (کاسکیو .)2012 ،جبران خدمات اضافی ،سود اضافی،

میتواند دو طرف داشته باشد که صورت خوب آن فرصت و صورت

ارتقاء ،حمایت و شناخت رهبر و مدیر ،فرصتهای توسعه رهبری

بد آن بحران است (اشیمن.)2011 ،
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ریسک سرمایه انسانی

بهوجود آمدن عدم اطمینان از تغییرات

عدم توجه کافی به مدیریت استعدادها است.

هزینه از دست دادن کارمندان و

بررسی پژوهشهای پیشین درباره

در طیف وسیع نیروی کار و مسائل مدیریت استخدام ،انتخاب و آموزش کارمندان ریسکهایی که از عدم آ گاهی یا تصور و
افراد میباشد که بر توانایی مواجهشدن با جدید اغلب از صد درصد هزینه جبران درک اشتباه مدیران نسبت به انتظار و نیاز افراد
استراتژیها و اهداف عملکرد سازمان تاثیر

خدمات سالیانه یک سمت بیشتر

با استعداد و یا عکس آن ،برداشت اشتباه

میگذارد .ریسک سرمایه انسانی بهعنوان

میشود .همچنین هزینه جابهجایی

استعدادها نسبت به مدیران و تاثیر آن در

یک ریسک کلیدی کسبوکار میباشد

کارمندان ،اغلب فراتر از صد درصد

نگهداشت آنها ،بوده است .این ریسکها

(کاسکیو .)2012 ،سازما نها تشخیص حقوق سالیانه برای سمت و پست خالی تحت عنوان ریسکهای نگرشی و در پنج
داد هاند که ریسک بر عملکرد استراتژی و

میباشد.

اهداف کسبوکار تاثیرگذار است و

◙ ◙ ◙

دسته شامل تعاریف اشتباه ،عدم درک انتظار و
نیازها ،اختالف در نگرشها ،عدم درک دالیل

ریسکهای سازمانی که شناسایی شد هاند به  4دسته کلی

ترک و ماندن ،عدم اطالعات کافی از فرایند ترک توسط محقق

استراتژی ،عملکردی ،مالی و مطلو بیت تقسیم میشوند و در

طبقهبندی شده است.

زیرمجموعه آنها ریسکهای سرمایه انسانی ،اشتیاق کارمندان،

تعاریف اشتباه :یک تعریف اشتباه از استعدادها میتواند

ارزشها و فرهنگ سازمان ،ساختار سازمانی و حقوق نیروی

هزینه زیادی ایجاد کند (مارتین و اسمیت .)2010 ،عدم ارزیابی

ب و کار.)2018 ،
انسانی میباشد (مدیریت ریسک کس 

اینکه چگونه شایستگیها برای شرکت ،بحرانی است که بستگی

مدیریت ریسک استعداد

به شایستگیهای سازمانی دارد و در شرکتها تغییر میکند،

مدیریت ریسک شامل ارزیابی ریسک و کنترل ریسک

عالوه بر هزینههای مستقیم موجود در از دستدادن استعدادها،

است .ارزیابی ریسک شامل شناسایی ریسک ،تحلیل ریسک و

وقفه در کار و از دستدادن دانش همراه با آنها ،هزینههایی ناشی

اولویتبندی ریسک است .کنترل ریسک نیز شامل برنامهریزی

از نادیده گرفتن تاثیرات غیر رسمی نیز ایجاد میکند؛ مانند

مدیریت ریسک ،حل ریسک و نظارت بر ریسک است (ارورا و

موقعیت خانواده ،تمایل کارمندان به سرمایهگذاری در شرکت،

شتی.)2011 ،

شغلهای جایگزین در بازار کار ،راحتی رفتو آمد بین خانه و کار

موضوع مدیریت ریسک سرمایه انسانی در ابتدای راه و دوره

که در کنترل شرکت نیست (ولوسو و همکاران .)2014 ،تعریف

نوزادی خود است .هنگامیکه درباره استراتژیهای نگهداشت

اشتباه دیگر این است که بر این عقیدهاند مدیریت استعداد جزو

استعدادهای برتر صحبت میشود منظور ،برنامههای انگیزشی که

مسئولیتهای منابع انسانی نیست .بسیاری از رؤسای هیات

کارمندان و مدیران را برای پذیرش ریسک مناسب تشویق میکند،

مدیره بیان کردهاند مدیریت استعداد نباید به منابع انسانی بهتنهایی

ساختن فرهنگی که امنیت را ارزش بگذارد و بهینهسازی جابهجایی

واگذار شود؛ درحالیکه مدیریت استعداد بهمنظور حمایت و

کارمندان است (فیلی .)2006 ،رایدوت معتقد است فناوری

توسعه دانش ،مهارت و شایستگیهای مورد نیاز کارمندان ،باید

اطالعات و فرهنگ نیز در ریسک منابع انسانی دخیل هستند

با فعالیتها و سیاستها و سیستمهای مدیریت منابع انسانی در

(رایدوت .)20149 ،مدیریت استعداد پوشش مدیریت ریسک

همه واحدهای شرکت یکپارچه و همتراز شود .مدیران بهاشتباه

است؛ یعنی داشتن افراد مناسب و با مهارت مناسب در شغل

تصور میکنند استعدادهای کلیدی بهطور نامتناسب ممکن است

مناسب و در زمان مناسب .مدیریت استعداد ،مدیریت سرمایههای

بیشتر به عملکرد سازمانی کمک کنند و همه سمتها بهتر است

انسانی ،منابع نامحسوس شامل دانش ،مهارت و تجربه است.

با بهترین بازیگرها جایگزین شوند؛ درصورتیکه اگر کارکنان بهتر

درصد زیادی از پاسخهای ارزیابی ریسک جهانی منابع انسانی

در سمتی با پتانسیل کم قرار گیرند ،منابع سازمان به هدر میرود؛
بهار 1399
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مقاالت

زیرا تفاوتگذاری میان سمتها و سمتهای کلیدی ،باعث درک

روانشناختی کار بین کارفرما و کارمند ،اهمیت توسعه شغلی و

منفی توسط افراد با استعداد میشود و مشکل در نگهداشت آنها

وفاداریشان به کارفرما متفاوت است (دام اتو و هرزفلد.)2008 ،

ایجاد میکند .به زعم مدیران ،بینش واضحی بین مدیریت استعداد

نیاز به برانگیختن متخصصین جوان و ریسک تهدیدکننده از دست

جهانی و عملکرد سازمانی وجود دارد؛ درحالیکه برای ایجاد

دادن دانش متخصصین هنگام بازنشستگی ،در بین دیگر عوامل

عملکرد بهتر ،باید شباهت میان مدیریت استعداد و مدیریت

مربوط به استفاده و نگهداشت افراد با ارزش در شرکت بیانشده

زنجیره تامین وجود داشته باشد .عدالت سازمانی درکشده

است (ولوسو.)2014 ،

برای داشتن عملکردی بهتر مهم است و همچنین از نظر مدیران،

از ریسکهای نگرشی شناساییشده ریسک دیدگا ههای

تصمیمات استعدادها عادالنه است؛ درحالیکه تصمیمات آنها

کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی میباشد که شامل دو نگرش

بر اساس اطالعات ناکامل میباشد و بر اساس دادههای موجود،

غیر اثربخش بودن واحد منابع انسانی و نقش غیراستراتژیک واحد

توانایی ارزیابی را ندارند (مینباوا و کولیتگز.)2013 ،

منابع انسانی میباشد .همچنین ریسکهای فردی متخصصین

عدم درک انتظارات و نیازها :عدم شناخت مدیران از انتظارات

منابع انسانی شامل عدم برخورداری از مهارتهای ادراکی ،عدم

استعدادها از یک سو و ارائه پیشنهادهای کاری متعدد از خارج از

برخورداری از مهارتهای انسانی و فنی میباشد (قلیپور و

سازمان سبب میشود استعدادها با وجود داشتن پتانسیلهای باال

ابراهیمی.)1395 ،

و عالقه به حضور ،تمایل به ترک داشته باشند ،تمام تالش خود را

با شناخت و درک فرهنگ سازمانی ،شانس بهتری برای مدیریت

بکار نگیرند یا به گروه ارشد اعتمادی نداشته باشند .بیشتر مدیران

ریسک سرمایههای انسانی وجود دارد .اگر کارکنان احساس کنند

هنگام توسعه مدیران نسل بعدی دچار اشتباه میشوند .مدیران

مورد توجه هستند ،بهتر کار میکنند و از نام و اعتبار سازمان بهتر

ارشد تمایل به درک ناعاقالنه و بدون اطالعات درباره کارمندان

دفاع خواهند کرد .اگر نگرش آنها بر این باشد که مورد توجه نیستند،

دارند و از طرف آنها فعالیتهایی انجام میدهند که در واقع

ریسک میکنند و یافتن شغل دیگری را آغاز میکنند .ریسک

مانع توسعه آنها میشود .رهبران بزرگ هنگام رکود اقتصادی از

نیروهای انسانی به میزان وسیعی در برخورداری کارکنان از حس

کارمندان برتر انتظار تحمل رنج و سختی و به اشتراک گذاشتن

مطلوب و سالمتی سازمان مخفی میماند .منابع انسانی و ریسک

زحمت داشته ،به همین دلیل قطع جبران خدمات عملکردمحور

مدیران نیاز به بحث در مورد جذب و نگهداشت ،اخالق ،فرهنگ

و ثابت نگهداشتن حقوق ،عادالنه به نظر میآید ولی باعث

و رفتار دارد (دیلویت.)2018 ،

فرسایش التزام استعدادها میشود .عدم درک مدیران از اینکه

اختالف در نگرشها :در میان منابع انسانی ،مدیران صفی و

استعدادهای عالی ممکن است تغییر کنند و عدم انطباق توسعه

رهبران کسبوکارها درباره ریسک استعداد تفاوت نظر وجود دارد.

افراد با برنامههای استراتژیک شرکت ریسک دیگری است (مارتین

مدیران اجرایی و صفی بیشتر نگران ریسکهای هزین ه استعدادها و

و بودن .)2006 ،اگر انتظارات آنها بهطور پیوسته برآورده شود

رهبران منابع انسانی نگران ریسکهای ظرفیت هستند (اسپیرس،

احساس امنیت میکنند و یک مسیر شغلی در سازمان میسازند؛

 .)2013از دیدگاه بسیاری از مدیران ،مدیریت استعداد شامل

در غیر اینصورت تصمیم بر ترک سازمان میگیرند (کیبو یی و

همه افراد می شود .سازمانها تاکید بسیاری بر جذب بهترینها

کانیر .)2014 ،ندانستن این نکته که کارمندان ممکن است در ابتدا

دارند؛ درحالیکه باید بین نقشهای درون سازمان تفاوت گذاشت

صرفا با سطوح باالی پاداش نقدی جذب شوند ولی یک گستره

و تمرکز بیشتری بر شغلهای استراتژیک نمود؛ زیرا تفاوت بین

وسیعتری از مولفههای التزام کارمندان برای نگهداشت آنها نیاز

شغلهای استراتژیک و غیراستراتژیک به دلیل بازتاب باالی تاثیر

باشد ،ریسک ترک آنها را بیشتر میکند (النکاریک و همکاران،

آنها بر عملکرد سازمان است .مدیران تصور میکنند اگر در سمتی

 .)2013عدم درک عقاید کارمندان قدیمیتر و جوانتر در قرارداد

با کمبود استعداد مواجه شدند نیروی با استعداد از جایی دیگر به
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آنجا منتقل کنند؛ درحالیکه افراد تمایل به

◙ ◙ ◙

به انشعابات منفی ریسک توجه شود باعث

ترک کشور و ایجاد وقفه در زندگی شخصی و

کارکنان با استعداد در سازمان خواهان

خطرات جدی میشود زیرا ممکن است

خانوادگی ندارند .در ضمن ممکن است که در

برخورد اجتماعی و احترام مناسب،

فرصتهایی مانند ذخیره مزایای نقدی از

آنجا عملکردی را که اینجا دارند نداشته باشند اهمیت دادن و توجه به فعالیتهایشان ،طریق استفاده موفق نیروی کار پیوسته ،کاهش
(کولیتگز .)2013 ،کارمندان و مدیران درباره

داشتن ارتباط با مدیران ارشد ،بازخورد

توجه به هزینههای سالمتی یا ابزارهای جبران

دالیل ترک و ماندن در سازمان اختالفنظر گرفتن ،وجود تناسب میان وظایف سمت خدمات برای تاثیر بر تصمیمگیری ماندن یا
دارند .مدیران نمیپذیرند که ریسکی که با آن سازمانی ،داشتن اختیار و ارتقاء مقام و ترک را از دست داد (کاسکیو.)2012 ،
مواجه میشوند به طور ذاتی در موقعیت اتفاق
میافتد و از پذیرش ریسک بهعنوان موضوعی

توسعه فردی و سازمانی هستند.
◙ ◙ ◙

برای کنترل پرهیز میکنند (ریاباک.)2006 ،

درصورتیکه سمت برای سازمان بهطور
واضح استراتژیک نیست بهتر است اجازه داد

که استعدادها آن سمت را ترک کنند حتی اگر متصدی آنها فرد با

عدم درک دالیل ترک و ماندن :عدم درک اینکه تمایل به پیوستن

استعدادی باشد؛ زیرا جلوی جذب همه افراد به رقبا گرفته میشود

به یک سازمان و عوامل تاثیرگذار بر ترک ،با سن و شغل تغییر

و آنها سرمایه انسانیشان را با این نیروها تامین میکنند .در ضمن

میکند .رسیدن به فالن شغل عامل نارضایتی است که دالیل آن

اگر آنها بهطور اثربخش مدیریت شوند میتوان با کارمندان قبلی در

میتواند تغییرات ساختاری ،سیاستهای داخلی ،ویژگیهای

شبکهای اجتماعی رابطه را حفظ کنیم (مینباوا و کولیتگز.)2013 ،

فردی ،تغییرات فنی ،فرصتهای شغلی و رواج مهارت باشد.

در مواجه با جابهجایی ،مدیران ممکن است مانند دیگر

اهمیت موقعیت شغلی در گروههای سنی  31تا  40سال افزایش

مسائل با اطالعات ناکامل تصمیمگیری نمایند .مانع اصلی برای

مییابد .توسعه شغلی و فرصتهای آموزش با سن رابطه معکوس

تصمیمگیری خوب ،تمایل به استفاده از چارچوب تصمیمگیری

دارند (رز و گردن .)2011 ،مدیران فکر میکنند کارمندان به

محدود است که ابهام و عدم اطمینان را حداقل میکند .مدیریت

دلیل پرداخت ،سازمان را ترک میکنند؛ بنابراین استراتژی

نگهداشت اثربخش نیازمند تشخیص ماهیت علت جابهجایی،

نگهداشت غیر اثربخشی ازنظر هزینه برنامهریزی میکنند که

یک رو یکرد استراتژیک برای تشخیص اینکه نگهداشت چه

باعث نگهداشت کارمندان غیر مناسب میشود .درحالیکه

بازارهایی از سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر موفقیت سازمانی

نارضایتی از شغل ،یکی از پیشبینیکنندههای نگرشی جابهجایی

دارد و توسعه یک هدف مناسب و مجموعهای سازماندهی شده

است و در کمتر از نیمی از افراد ،عامل تصمیمگیری فردی برای ترک

برای نگهداشت ابتکاری میباشد (آلن و همکاران .)2010 ،در

سازمان میباشد .بسیاری از مدیران معتقدند بیشتر جابهجاییهای

شکل  1مدل استخراجشده ریسکهای نگرشی نشان داده شده

داوطلبانه غیرقابلاجتناب هستند؛ زیرا دلیل آن پاسخ به پیشنهاد

است.

شغلی خارجی است که سازمان اقدام زیادی نمیتواند درباره آن

روش تحقیق

انجام دهد (آلن و همکاران.)2010 ،

این پژوهش از لحاظ هدف کاربری ،از لحاظ راهبرد پیمایشی و

عدم اطالعات کافی از فرایند ترک :ریسک دیگر ،عدم درک

از لحاظ درجه و میزان کنترل متغیرها غیرآزمایشی و ماهیت تحقیق

مزایای جابهجایی و ترک است؛ زیرا گاهی جابهجایی تاثیر مثبتی

آمیخته (کیفی -کمی) میباشد .پژوهش حاضر با جمعآوری

بر سازمان خواهد داشت مانند هنگامیکه هزینههای جابهجایی

اطالعات از طریق مطالعات میدانی و در چارچوب جامعه و

پایین باشد و کاهش جابهجایی منفعت کمی برای سازمان دارد،

نمونه آماری کمی و کیفی به بررسی و شناسایی وضعیت ریسک

سازمان کمتر از جایگزینی ارزشمند باشد و یا عدم اطمینان

موجود در نگهداشت استعدادها میپردازد .جامعه آماری این

کمتری درباره در دسترس بودن و کیفیت جایگزین باشد .اگر فقط

پژوهش به دو گروه تقسیم میشود :گروه اول مدیران ارشد و افراد با
بهار 1399
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استعداد و دارای پتانسیل باال بر اساس ویژگیهای الزم در شرکت

سازماندهی و توصیف میکند .تحلیل تم بهعنوان روش ابتدایی

هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس میباشد .نمونهها به روش گلوله

مفید است زیرا در گستره وسیعی از سؤاالت تحقیق درک واضحی

برفی انتخاب و با  30نفر مصاحبه شده است تا در جوابها اشباع

ارائه میدهد و میتوان با آن انواع مختلفی از دادهها را تحلیل نمود،

کامل حاصل شود .جامعه گروه دوم کل  133نفر افراد و کارمندان

با گسترههای کم تا زیاد داد هها کار میکند و همچنین در تولید

بودند که برای سنجش میزان ریسکهای شناختهشده بهوسیله

نظریه بهکار میرود .تجزیهوتحلیل تم مستلزم جستجو در کل

پرسشنامه تحت آزمون قرار گرفتند .بهوسیله فرمول کوکران و

مجموعه دادهها برای یافتن الگوی تکراری معنا است (براون و

جدول مورگان نمونه بهدستآمده برای روش کمی برابر  97نفر

کالرک.)2013 ،

بود که  118پرسشنامه توزیع و  98پرسشنامه جمعآوری شد .روش

پس از اینکه بهوسیله دادههای کیفی متغیرهای موثر بر ریسک

کیفی برای قسمت اول پژوهش بر اساس هدف پژوهشگر که اگر به

استعدادها و ماندن و ترک کارمندان از نگاه مدیران شناخته شد و

دنبال کسب اطالعات مفصل در مورد تعداد اندکی از افراد یا مکان

همچنین با استفاده از متغیرهای بهدستآمده و پرسشنامههای

پژوهشی است انتخاب شد (داناییفرد ،الوانی و آذر.)1392:81 ،

بهکار رفته در مبانی نظری پرسشنامهای طراحی شد .هدف از

برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی ،از تحلیل تم استفاده

این پرسشنامه بررسی آن است که آیا این متغیرها و استراتژیهای

شد که روشی برای مشخص کردن ،تجزیهوتحلیل و گزارشدهی

بیا نشده از نگاه مدیران با اولو یت کارمندان در ماندن یا ترک

الگوها (تمهای) درون دادهها است و مجموعه دادهها را با جزئیات

سازمان برابر میباشد یا خیر .برای این منظور از دو دسته ابزار
استعداد

تعریف اشتباه از

وظایف منابع انسانی
شرایط احراز سمتها
توسعه
همکاری و تحمل مشکالت سازمان

عدم درک انتظارات و
نیازها
ریسکهای نگرشی نگهداشت
استعدادها

گزینههای وسیع التزام
قرارداد روانشناختی نسل جدید و قدیم

اختالف نگرش

عدم اطالعات کافی

شکل  .1ریسکهای نگرشی
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تغییرات در استعدادهای سازمان

نگرانی بین مدیران منابع انسانی و اجرایی
فعالیتهای مدیریت استعداد
دالیل ترک و ماندن
دالیل فرایند ترک
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آماری شامل آمار توصیفی که پدیدههای مورد

◙ ◙ ◙

نظر را از لحاظ سن ،جنسیت و تحصیالت

یکی از عوامل نگرشی شناساییشده

توصیف میکند و آمار استنباطی که به

در نگهداشت استعدادهای سازمان

که من مدیرم را نمیشناسم ،مدیرم هم مرا
نمیشناسد».
بسیاری از استعدادها دارای نگرش منفی

اکتشاف روابط بین متغیرها یا وجود تفاوتها عدالت سازمانی درکشده است؛ مقدار به عدالت سازمانی بودهاند؛ زیرا از ابزارهای
میان دو یا چند گروه میپردازد استفاده شده

پراکندگی پرداخت در سراسر سطوح

ارزیابی عملکرد و دالیل تفاوتگذاری بین

است .به کمک آزمون میانگین یک جامعه،

سازمانی در جابجایی کارمندان مهم

سمتها و واحدهای سازمان آگاهی الزم را

آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و آزمون

است.

ندارند .این مورد را میتوان در صحبتهای

مقایسه زوجی بررسی صورت گرفته است

◙ ◙ ◙

(مؤمنی و فعالقیومی .)1389

کارمندان با استعداد سازمان دید.
«از یک طرف به ما میگویند حقوق از این محدوده باالتر نرود،

تحلیل یافتهها

در نقطه مقابل میگویند که حقوق فالنی کمتر از سه تومان نشود.

در ابتدا ویژگیهای الزم برای استعدادها با توجه به نظر خبرگان

مثال مدیریت دوست دارد به یک کارمند بیشتر پول بدهد و این رفتار

شناسایی شد که عبارتاند از :داشتن تخصص ،شخصیت افراد و

نسبت به آن فردی که تالش میکند و کار سازمان را پیش میبرد

قدرت انعطافپذیری ،قدرت رهبری و قدرت حل مسئله ،نوجویی

تبعیضآمیز است .سیستم پرداخت بر اساس عملکرد نیست ،بر

و ابتکار و داشتن تجربه و قدرت یادگیری .سپس با استعدادهایی که

اساس جایگاه سازمانی است و در آن فرد پول سمتش را میگیرد در

دارای این ویژگیها بودند مصاحبه انجام شد .عوامل نگرشی موثر

حالیکه عملکرد پایینی دارد».

شناختهشده بر نگهداشت استعدادها در این سازمان در جدول 1
ارائه شده است.

قرارداد روانشناختی میان استعدادها و سازمان بهخوبی درک
نشده است و فعالیتهایی را که استعدادها برای سازمان انجام

عدم شناخت کافی از افراد با استعداد سازمان :مدیران ارشد
شناخت کافی از زیردستان با استعداد سازمان ندارند ،در بعضی

میدهند ،از منظر آنها دیده نشده است .یکی از مدیران در این
زمینه بیان میکند که:

موارد هم سرپرستان یا مدیران میانی مانع از شناخته شدن آنها

«کار را باید سریع و دقیق به سازمان تحو یل بدهیم و دقیقا

میشوند .همانگونه که یکی از افراد با استعداد در این مورد بیان

مطابق سیاستهای سازمان حرکت کنیم .از نظر من انتظارشان

میکند.

زیاد منطقی نیست برای همین گفتم به نظرات بیشتر توجه کنند.

«رهبری سازمان باید تالش کند سازمان و حداقل افراد را
بشناسد .درحالیکه هنوز کارمندان را نمیشناسند .همانطور

در شرایط سخت اقتصادی ،پیش آمده که حقوق ما را کمکنند ،در
مقابل آنها هم میگویند محدودیت بودجه داریم».

جدول  .1عوامل نگرشی موثر شناختهشده بر نگهداشت استعدادها در پتروشیمی خلیجفارس
 .1عدم شناخت کافی از افراد با استعداد سازمان
 .2عدم عدالت سازمانی درکشده

 .3عدم درک قرارداد روانشناختی میان استعدادها و سازمان
 .4رابطه عاطفی بین استعدادها با سازمان و همکاران
 .5نگرش استعدادها از داشتن موقعیت بهتر

 .6عدم توجه به واکنشهای منفی استعدادها

 .7نبود سیستم انگیزشی مناسب به دلیل عدم نگرش درست از انتظارات استعدادها در سازمان
 .8عدم درک تفاوت ویژگیها و انتظارات نسل جدید و قدیم

 .9نبود مصاحبه خروج و عدم آشنایی با دالیل ترک و ماندن در سازمان
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عامل دیگری که موجب ماندن افراد در سازمان میشود رابطه

ارشد ،بازخورد گرفتن ،وجود تناسب میان وظایف سمت

عاطفی بین استعدادها با سازمان و همکاران میباشد .همانطور

سازمانی ،داشتن اختیار و ارتقاء مقام و توسعه فردی و سازمانی

که بسیاری از کارمندان به این موضوع اشاره نمودند:

هستند؛ ولی نگرش سازمان از انتظارات آنها دریافت حقوق و

«آدمهایی هستند که واقعا ارزش دارند و تمایلی به رفتن ندارند،

دستمزد بیشتر ،دریافت پاداش بیشتر و تشویق زبانی میباشد .در

به خاطر اینکه کارش اینجاست و ازنظر تخصصی راضی میشود.

ادامه اظهارات بعضی از مصاحبهشوندگان که گویای این موارد

شاید بیرون از اینجا هم برایشان موقعیت کار فراهم باشد کما اینکه

میباشد آمده است.

افرادی بودند که برایشان شرایط بهتری در بیرون مهیا بوده است.

«هفته پیش جلسهای با مجامع سهام داشتیم که موردی را دیدم

تعصبات آنها زیاد است .خانواده نفت برایش معنا پیدا کرده و به

و کار رئیس آنها را پسندیدم .ایشان از منشی خود در جمع تشکر

سود و زیان شرکت بیتفاوت نیست .اگر به انسانها بها داده شود

کرد و گفت این خانم زحمت زیادی کشیده است .این کار انگیزه

دوست دارند بمانند».

زیادی به فرد میدهد».

نگرش استعدادها از داشتن موقعیت بهتر در سازمان و یا حتی

«فشار کار زیاد باعث سرخوردگی و افسردگی است.

موقعیت بهتر سازمان در آینده دلیل دیگری بر ماندن افراد است.

سازمان تالش میکند فقط با اضافهکاری انگیزه دهد ولی مزایای

طبق صحبتهای یکی از افراد با استعداد این موضوع بهراحتی

غیرپرداختی هم مهم است .فرد دوست دارد احساس کند سازمان

قابل برداشت است.

برایش ارزش قائل است».

«اینکه چشمانداز شرکت را میشناسند .این شرکت آینده

«همیشه مزایا در اولو یت نیست؛ گاهی دسترسی به مدیران

روشنتری نسبت به شرکتهای صنایع پتروشیمی دارد من اگر

ارشد و اینکه بتوانی با منابع قدرت در ارتباط باشی ارزش است.

فکر کنم سیستم به من احتیاج دارد و کارمند خوبی باشم ،امکان

گاهی یک منشی بیشتر با مدیران ارشد در ارتباط است ،پس

دارد بعد از بازنشستگی من را نگهدارند .اگر یک آدم ،کلیدی باشد

کارهای او بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .گاهی خیلی پستها

میتواند روی این حساب کند که میتواند بماند ولی در بخش

به لحاظ سمت سازمانی در سطح مدیریت است ولی ارتباطات

دولتی بعد از بازنشستگی جایی برای ماندن در سیستم نیست».

آن در حد کارشناسی است و ارتباط مستقیم با مدیریت ندارند».

از اظهارات یکی از کارکنان ،بی توجهی به واکنشهای منفی

«باید تفو یض اختیار شود و فرد احساس کند به او قدرت

استعدادها که در اثر تمایز نادرست بین افراد با عملکرد باال و

داده شده است تا انگیزه بیشتری پیدا کند و بازدهی باال میرود

سایرین شکل گرفته ،استنباط می شود:

و تصمیمگیری منحصربهفرد نیست .مدیر مربوطه باید انگیزه

«اگر مدیری از روی وابستگی به کارمندی توجه کند دیگران

ایجاد کند ،تفویض اختیار در همه سمتها مهم است .برخورد

واکنش منفی نشان میدهند ،زیرا پاییندستیها اصوال از اینکه

اجتماعی و اهمیت دادن به نیروی سازمانی ،مدیر نمیتواند شعار

مطلوب مافوق نباشند ،خوشحال نیستند .هر کارمندی از لحاظ

بدهد باید در عمل مشکلگشای همکار باشد».

اخالقی ،رفتاری و عملکردی دوست دارد مطلوب مدیرش باشد.

درحالیکه مدیریت ارشد چنین نگرشی دارد که کارمندان فقط

پس دیگران از این رفتار استقبال نمیکنند ولی اگر توجه ویژه به

با پرداخت بیشتر انگیزه پیدا میکنند .یکی دیگر از عوامل موثر در

کسی از روی عملکرد باشد واکنش دیگران خوب است».

نگهداشت استعدادها در این سازمان ،عدم درک مدیریت ارشد از

نبود سیستم انگیزشی مناسب به دلیل عدم نگرش درست از
انتظارات استعدادها در سازمان نیز مسئله دیگر است .افراد با

تفاوت بین ویژگیها و انتظارات نسل جدید یعنی  Yبا نسل قدیم
و کارمندان سالخورده میباشد .از دید یکی از کارکنان قدیمی:

استعداد در سازمان خواهان برخورد اجتماعی و احترام مناسب،

«جوانهای امروز ،جوانهای پرمدعا ،با توقع باال و کارایی کم

اهمیت دادن و توجه به فعالیتهایشان ،داشتن ارتباط با مدیران

هستند .مسائل کاری برای آنها مهم نیست؛ مسائل بیرون و خانواده
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انجام داده و در ابتدا به بیان نتایج آمار توصیفی پرداخته که در

و ...مهم است».

جدول  2بهطور مفصل شرح داده شده است.

از سوی دیگر به دلیل اینکه مصاحبه خروج انجام نمیشود

ابتدا با کمک آزمون میانگین جامعه ،میزان سطح ریسک

نگرش درستی از عوامل تاثیرگذار بر ماندن و ترک افراد از سازمان

نگرشی در کل سازمان سنجیده شده که از باالتر از حد وسط

وجود ندارد.
«وقتی نیرویی میرود جای خالی او از نظر کار و تخصص تا

و بیشتر از  %50میباشد؛ زیرا بازه بهدستآمده مثبت است و

مدتی حس میشود؛ ولی وظایفش بر کسانی که هستند تقسیم

 sigصفر میباشد .این میزان معنادار است .جدولهای  3و 4

میشود .مصاحبه خروج هم نداریم مگر بهصورت غیررسمی.

نشاندهنده این نتایج میباشند.

وقتی کارمند مستعدی میرود همه واحدها با آن تسویه حساب

در مرحله دوم به بررسی تفاوت سطح ریسک نگهداشت در بین

میکنند ولی هیچکس نمیپرسد چرا داری میروی و چی داری با

گروههای متفاوت جنسیتی پرداخته شد که ضریب آلفای کرونباخ

خودت میبری».

بهدستآمده برابر  0/345و باالتر بودن از  0/05بود .به همین دلیل

با توجه به تحلیل کیفی ،از پرسشنامهای با  35سوال که دارای

فرض صفر رد شد و نتیجه گرفته میشود میزان سطح ریسک در

متغیرهای نگرشی مانند سمت سازمانی ،تمایل به ماندن ،عوامل

مردان و زنان برابر است و جنسیت در سطح ریسک تاثیری ندارد.

انگیزشی و برند سازمان در جامعه ،سطح ریسک را مورد آزمون

نتایج بهدستآمده در جدولهای  5و  6قابل مشاهده است.
در مرحله سوم ،وجود تفاوت بین سطوح مختلف تحصیلی

قرار میدهیم .تحلیل دادههای کمی را به کمک نرمافزار SPSS

جدول  .2نتایج آمار توصیفی
موضوع

مردان

63/3

62

کارشناسی

60/2

59

زنان

جنسیت
تحصیالت

دسته

درصد

تعداد نفرات

36/7

دیپلم

کارشناسی ارشد و باالتر
 45 – 35سال

14/3

باالی  55سال

9/2

زیر  35سال

 55 -45سال

Std. Error Mean
0/05380

36

14/3
19/4

تعداد نفرات پاسخ نداده
0

14

1

19

24/5

24

46/9

46

14

5

9

جدول  .3میانگین جامعه
Std. Deviation
0/53258

N

Mean

3/3051

RISK ATTITUD

98

جدول One-Sample Test .4

95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
0/4119

Lower
0/1984

Test Value = 3
Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

0/30514

0/000

97

5/672

RISKATITUD
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و سطح ریسک تحلیل شده است؛ در این مرحله نیز با توجه به

بین سطوح زیر  35سال با  35تا  45سال و همچنین بین  35تا 45

ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده  ،0/2نشان داده شد سطح

و  45تا  55سال وجود دارد.

ریسک در بین سطوح مختلف تحصیلی نیز تفاوتی ندارد .جدول

نتیجهگیری و پیشنهادها
با شناسایی عوامل مدیریت موثر بر ریسک نگهداشت

 7نشاندهنده نتایج این تحلیل میباشد.
در مرحله چهارم ،تحلیل کمی به بررسی وجود تفاوت سطح

استعدادها میتوان به سازمان بزرگی مانند هلدینگ خلیجفارس

ریسک نگرشی در بین سطوح مختلف سنی پرداخته شد که نتایج

کمک نمود تا از خروج نیروهای با پتانسیل جلوگیری کرده و در

بهدستآمده در جدول  8نشان میدهد  sigکمتر از  0/5است؛

واقع کمکی به اقتصاد کشور کند .همچنین میتوان از نتایج آن در

بنابراین تفاوت معناداری وجود دارد.

کاهش میزان فرار مغزها از کشور استفاده نمود .در این پژوهش
پس از شناسایی افراد با استعداد از دیدگاه خبرگان ،عوامل نگرشی

با توجه به جدول  ،9تفاوت معناداری از سطح ریسک نگرشی

جدول  .5میانگین ریسک نگرشی

Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

0/09698

0/54864

3/3473

0/50291

0/08382

N

3/2326

Gender
female

36

male

62

RISK ATTITUD

جدول Independent Samples Test .6

Levene’s
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
Std. Error
Difference

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

Sig.

0/200

Sig.

0/023

1/580

F

3/333

df

F

t

0/33168- 0/10227

0/10900

0/11471-

0/296

96

0/345 0/558 1/028-

Mean Square

df

0/278

89

3

Sum of Squares
1/318

24/740

92

26/057

Mean Square

df

0/271

89

24/104
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Between Groups
Within Groups
Total

جدول ANOVA .8

Sum of Squares

0/903

Equal
variances
assumed

Equal
variances not
assumed

1/052- 78/561

جدول ANOVA .7

0/439

Sig.

0/33616- 0/10674

0/11156

0/11471-

0/306

Upper

Lower

F

Confidence %95
Interval of the
Difference

3

92

2/708

26/813

Between Groups
Within Groups
Total
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که موجب ماندن ،جابجایی یا ترک این افراد از سازمان میشود

حمایت سازمانی درکشده و تبادل اعضا-رهبر دو ساختار هستند

مشخص شده است.

که در حوزه تبادل اجتماعی و بهعنوان پیشبینیکنندههای قصد

یکی از عوامل نگرشی شناساییشده در نگهداشت

جابجایی تعریف میشوند (ارتوک و ورگان .)2014 ،در این

استعدادهای سازمان عدالت سازمانی درکشده است که برایان

پژوهش نیز به این نتیجه رسیدیم که رابطه عاطفی بین همکاران

و آلن نیز بیان کرد هاند مقدار پراکندگی پرداخت در سراسر

و تعصب با سازمان نیز در نگهداشت استعدادها تاثیرگذار

سطوح سازمانی در جابجایی کارمندان مهم است .تفاوت زیاد

میباشد.

بین بیشترین پرداخت و کمترین پرداخت ،جابجایی را افزایش

ارزیابیها نشان میدهد عقاید کارمندان بر این است که

میدهد .شفافیت رویههای تعیین و اجرای افزایش پرداخت

داد ههای زیاد و تحلیل آنها میتواند تاثیر بسیاری بر ریسک

بر جابجایی کارمندان تاثیر دارد ،زیرا آنها حمایت سازمانی

بگذارد .مدیریت استعدادها و سرمایههای انسانی بهطور آشکار

را درک میکنند .عدالت و برابری درکشده در جبران خدمات

در این رو یکرد به ما کمک میکند (دیلو یت .)2018 ،باید

عامل مهمی در تعهد و نگهداشت کارمندان است (برایان و آلن،

واکنشهای متفاوت افراد با پتانسیل باال و بدون پتانسیل را مقایسه

 .)2013این دو پژوهشگر نیز به این نتیجه رسیدند که ارتباط

کرد و مدیریت استعداد نیاز به درک تفاوت واکنشها دارد .بنابراین

مزایا و جبران خدمات محولشده برای وظایف مطابق با نیاز

به فرایندهای روانشناختی شامل شکلگیری واکنشهای متفاوت

متصدی ،مزایای بلندمدت مانند گزینههای سهام ،برنامههای

کارمندان نیاز داریم (گلنس و همکاران .)2014 ،این تحقیق نیز

مالکیت سهام کارمندان و بازنشستگی ،گزینههای سهام و بیمه

نشان داد سازمان از واکنشهای منفی کارمندان با استعداد و غیر

مناسب ،باعث نگهداشت بیشتر کارمندان میشود .نتایج حاصل

کارا غافل است و توجهی به نتایج آن ندارد.

از پژوهش حاضر گویای این مطلب بود که تصور موقعیت بهتری

شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیجفارس در ماهشهر

برای سازمان در آینده و بهتبع آن نگاه استعدادها درباره مزایای

و عسلویه قرار داشتند و امکان تحقیق بر تمامی کارمندان وجود

بلندمدت بر نگهداشت استعداد موثر خواهد بود .همچنین

نداشت .عالوه بر این به دلیل کمبود تعداد نفرات جامعه آماری

جدول Comparisons Multiple .9
95% Confidence Interval

Upper Bound

Lower Bound

0/2501

- 0/4361

- 0/0596

0/020

0/17501

* - 0/51718

45-35

0/2647

- 0/8005

0/555

0/20341

- 0/26787

<55

0/8407

0/0089

0/043

0/15885

* 0/42478

55-45

0/4361

0/2501

0/893

0/13104

0/09303

>35

0/9760

0/8321

- 0/9760

Sig.

Std.
Error

)(J) Age Mean Difference (I-J

0/0596

0/893
0/020

- 0/3322

0/676

0/13104

0/17501

0/22235

- 0/09303
* 0/51718
0/21994

55-45
>35

<55

0/0089-

- 0/8407

0/043

0/15885

*- 0/42478

45-35

0/8005

- 0/2647

0/555

0/20341

0/26787

>35

- 0/3218

0/793

0/18969

0/3218.
0/3322
0/6715

- 0/6715
- 0/8321

0/793
0/676

0/18969

0/22235

- 0/17484
- 0/24994
0/17484

<55

45-35

55-45

(I) Age

>35

45-35

55-45

<55
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