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چکیده
در اين پژوهش ،هدف ارائه مدلی جامع مديريت استعداد برای سازمان گمرک میباشد .برای انجام پژوهش
با توجه نیاز به استخراج شاخصههای بومی و تخصصی سازمان گمرک ،پس از دسستهبنسدی مبسانی نظسری و
پیشینه تجربی موجود از يک تحقیق کیفی داده بنیاد نیز استفاده شد .لذا پ از انجام مصاحبه به روش نمونسه
گیری هدفمند  991مؤلفه يافت شد که جهت غربالگری با استفاده از نظر خبرگان با توجه به مزيتهای روش
دلفی-فازی آن انتخاب نموديم .با روش هدفمند  66نفر از خبرگان انتخاب شدند .پ از  4مرحله فازی زدايی
تعداد  74شاخصه باقی ماند .جهت ارائه مدل از الگوی سهشاخهای میرزايی اهرنجانی اقتبسا گرديسد کسه بسا
اضافه نمودن يک بعد ديگر به شکل چهار الیهای ارائه شد .مدل در سازمان گمرک از طريسق نمونسهگیسری
تصادفی ساده بین کارکنان توزيع شد که  925نمونه برگشتی مورد ارزيابی قرار گرفت .از طريق تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPو نسرمافسزار اکسسترت چسوي  .9 :شسناختی/ادراکی ( .6 )6/425سساختاری /نهسادی ()6/655
 .9محیطی /موقعیتی ( .4 )6/92رفتاری /کارکردی ( )6/617رتبهبندی شدند.
کلید واژهها :مديريت استعداد ،مزيت رقابتی ،گمرک.

 9دانشجوی دکتری گروه مديريت دولتی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ايران
 6استاديار گروه مديريت دولتی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ايران (نويسنده مسئول) moradpower@gmail.com

 9استاديار گروه مديريت دولتی ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ايران
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مقدمه
با ورود به هزاره سوم میالدی و ظهور اقتصاد دانايی محور ،منابع انسانی بهعنوان عنصری رقسابتی
و راهبردی در حفظ بقسا سسازمان و افسزايش بهسرهوری آن مطسر گرديسد .تقاضسای رو بسه افسزايش
کارفرمايان برای جذب نیروهای ماهر از سويی و تمايل کارکنان توانمنسد بسرای تصساح و در اختیسار
گرفتن مشاغل با ارزش از سويی ديگر ،باعث شده است تا سازمانها برای جذب بهترين استعدادها ،بسا
يکديگر به نبرد بتردازند .در اين نبرد ،سازمانهای موفق در پی آن هسستند کسه راهبسرد ،خس مشسی و
رويههای خود را بهگونهای بهبود بخشنسد که بتوانند استعدادهايی را کسه برای تداوم حیات اقتصادی
ضروری است ،جذب کنند ،توسعه دهند و نگهداری نماينسد (حسسین پسور و همکساران .)12 :9914 ،در
عصر جهانیشدن و پیشرفت فنآوری ،سرمايه انسانی بهعنوان مهمترين سسرمايه سسازمانهسا قلمسداد
شده است و اين منبع ارزشآفرين ،باعث تغییر اولويتها در کس وکار ،چشسمانسدازهای اسستراتژيک و
زير سؤال رفتن صحت مدلهای سنتی گرديده است (شسائمی و همکساران .)9916 ،اهمیست مسديريت
منابع انسانی بهعنوان يک منبع مزيت رقابتی و يا عملکرد شرکت برتسر بارهسا در ادبیسات دانشسگاهی
اعالم کرد (کالوزن 9وهمکاران .)9916،برای کس مزيت رقابتی در رويارويی با اين محسی پیيیسده،
سازمانها به نخبگان نیاز دارند؛ از اينرو در سال  6664جستجويی که بر روی واژه"مديريت استعداد"

توس يکی از موتورهای جستجوی اينترنتی انجام گرديد 6566666 ،عنوان را شسامل شسد (رجسائی و
همکاران.)6 :9917 ،
اکنون در طی سالها مديريت استعداد و همراه با آن مسسئولیتهسا و مهسارت متخصصسان منسابع
انسانی بهبود و توسعه يافته است و سازمانها به اهمیست مسديريت اسستعداد بسر ابربخشسی و کسارايی
عملکرد کارکنان خود پی بردهاند .در حقیقت پیادهسازی مديريت استعداد تأبیر مثبتی بر عملکرد کاری
سازمانها داشته و در اين راستا تمرکز اصلی سازمانها بر «انتخاب ابزارهسای مناسس اسستعداد ،ارائسه
آموزش به کارکنان و نگهداشت کارکنان» بوده است (کوهیند .)9919،6مديريت اسستعداد يسک وظیفسه
نیست که تنها با جذب افراد مستعد میسر شود ،بلکه جذب افراد مستعد ،آغاز تالش سازمان در فراينسد
مديريت استعداد است .حقوق و مزايای باال نیز نمیتواند به تنهايی کساری پسیش ببسرد .افسراد مسستعد
دوست دارند بخشی از سازمانی باشند که آن را قبول دارند ،سسازمانی کسه در همسه حسال آنسان را بسه
9. Claussen
6. Kehinde
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هیجان آورد و محی کاری انعطافپذيری ايجاد کند .در اين حالت است که انتظسار مسیرود کارکنسان
تمامی تالش خود را معطوف درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی نمايند (خالوندی و عباسستور:9916 ،
.)964
اصطال "استعداد" به دنیای باستانی (از استعداد يونانی )Latintalentaکسه از آن بسرای نشسان دادن
يک واحد وزن يا پول استفاده میشد ،برگرفته شده است .در قرن چهاردهم ،استعداد به معنای توانايی و
توانايی خاص طبیعی به کار رفت (مايرز .)9916،9درحالیکه تیمهای فوتبسال و بسی بسال و همينسین
دنیای موسیقی مدتهاست متوجه شدهاند که استعداد برای موفقیت مهم است ،اين مفهوم استعداد در
عرصه مديريت نسبتاً جديد است که طی  66سال اخیر ظهور کرده است (النوين 6و همکساران.)9916،
در پژوهشی از مديران خواسته شد تا افراد با استعداد باال در سازمان خود را تعريف کنند .هسیچ تعريسف
روشنی ارائه نشد و مديران ،تنها به رفتارهای مشترک و مهارتهايی مانند :میسل بسه کسار ،توانسايی در
انگیزش ،يادگیری و ...اشاره کردند .هیچ تعريسف فراگیسر و مطلقسی در ايسن زمینسه وجسود نسدارد .واژه
استعداد در سازمانها ،با جنبههای متفاوتی توس کسار شناسسان و نظريسهپسردازان ارائسه شسده اسست.
استعداد ،يکی از مفاهیم اصلی مديريت استعداد است (مقیمسی و همکساران .)956 :9919 ،بسهطسورکلی
يکی از چالشهای مهم در مديريت استعداد ،تعريف مرزهای مفهومی و فکری آن است .همانطور که
لويی

و هکمن ( )6662نتیجهگیری کردهاند در تعريف ،دامنه و اهداف کلی مديريت استعداد با عسدم

شفافیت مواجهیم (ساهای و سوريواستاوا .)9919،9لوول و گراوا )6664( 4مديريت استعداد را بسهعنسوان
سیستمی برای شناسايی ،استخدام ،پرورش ،نگهداری افراد مستعد و بهینسه کسردن تسوان سسازمان بسه
منظور تحقق نتايج کس وکار تعريف کردهاند .ازنظر آنها مديريت استعداد میتواند ابزار برنامسهريسزی
برای مديريت منابع انسانی باشد .از اين لحاظ به نظر میرسد مديريت استعداد بهعنسوان ابسزار برنامسه
ريزی ،بسیار شبیه به برنامهريزی نیروی کار است (کوهیند.)9919،

9. Meyers
6. Lanvin
9. Sahai & Srivastava
4. Lowell & Gerova
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جدول .9بررسی مدلهای مختلف مديريت استعداد (حسینی)9916 ،
ارتباط با بخسش
خصوصسسسسسسی  /مدل /تاريخ
عوامل زمینهساز
متغیرهای کلید متأبر از مديريت استعداد
دولتی
مسسسدل اسسسستعداد بانسسسک
انتصسساب در مشسساغل کلیسسدی ،حمايسست ،رشسسد و راهبردهسسسا و نیازهسسسای
خصوصی
امريکا9925/
سازمان
پرورش ،مديريت عملکرد
استخدام افراد مستعد ،قرار دادن در منصس هسای نقسساط ضسسعف و قسسوت
خصوصی /دولتی مدل TQTM
سازمان
مناس و جانشین پروری
مديريت عملکرد ،برنامهريزی نیروی کار ،مديريت
راهبرد و اهداف کسس
Talent on
خصوصی
شرکا ،گزينش ،خزانۀ جانشینی ،آموزش و توسعه،
)Demand (2010
وکار سازمان
توسعۀ راهکار با مسیر شغلی ،9خدمات و مزايا
چشسسمانسسداز ،مأموريست،
آمسسادهسسسازی توسسسعۀ اسسستعداد ،حفسسظ اسسستعداد،
ارزشها و نگرشهسای خصوصی
))Maricopa 2010
استخدام استعداد ،انتخاب استعداد
هیئتامنا
فلسفه ،راهبسرد و روش
راهکار شغلی ،برنامهريزی جانشین پروری ،مسسیر
Technologies
شناسسسسی سسسسازمان و خصوصی
)(2008
استعداد ،توسعۀ کارمندی جامع ،مربیگری
برنامه توسعۀ فردی
طراح سی ،توسسسعۀ و بسسه
مربیگری ،توسسعۀ رهبسری ،تغییسر محسی کسار و
Creative Metrics
کارگیری راهحسلهسای خصوصی
)(2008
مديريت عملکرد
برجسته
برنامهريزی جانشین پروری ،راهکار شغلی ،تعیین
Jasper Associates
خصوصی
راهبرد کس وکار
)(2009
اهداف حرفهای ،تحلیل شکاف
مدل بلوغ مديريت استعداد
کشف ،يکتارچگی ،مديريت عملکرد ،حفظ و نگسه راهبرد و نیازهای کس
خصوصی
وکار
داری و خروج از خدمت
)6696( LORE

سازمانها بر پايه مهارتها و استعداد کارکنان خود ،باهم رقابت میکنند آنهسا کسه مسیداننسد .بسا
جذب و نگهداشت بهترين و بااستعدادترين کارکنان خود ،میتوانند به باالترين سهم بازار برسند و سود
خود را افزايش دهند (فیلیت

و روپر.)9922 ،

از سوی ديگر ،بحث مديريت استعداد در ايران ،به واسطه طر نامناس موضوع از سسوی جامعسه
دانشگاهی و اجرای نامناس و ناقص از سوی فضای سازمانها ،بدون توجه به فراهم کردن زيرساخت
9. Carear Path
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ها ،تأبیرگذاری و ابربخشی اين بحث در سازمانهای ما را خدشهدار میکند .اين در حسالی اسست کسه
سالهاست ،بحث فرار مغزها ،مسئله در جريان کشورماست .هرچند آماری رسمی داخلسی در خصسوص
اين پديده وجود ،ندارد ،به گزارش بانک جهانی ،آمار مهاجرت خالص از ايسران در  7سسال منتهسی بسه
 966 ،6696هزار نفر بوده است .بسه گسزارش بلسومبرر در طسی سسال  6696-6699نسرخ مهساجرت
دانشجويان به اياالتمتحده  67درصد افزايش يافته و به 2566نفر رسیده است .روشن است کسه ايسن
امر ،جدای تبعاتی که میتواند در سطح ،ملی و برای سیستم آموزشی ما داشته باشد ،سازمانها را نیسز
بهصورت مستقیم تحت تأبیر قرار میدهد (قلی پور و افتخار.)24-27 :9917 ،
الزم به ذکر است که غال مدلهای ارائهشده ،حالت مطلوب يک سیستم مديريت اسستعداد را بسه
تصوير کشیدهاند؛ به عبارت بهتر ،مدلها ،بدون توجه به شسراي واقعسی حساکم بسر سسازمانهسا ،تنهسا
تصويری از آرمانشهر مديريت استعدادند .بررسیهای ادبیات نشان داد که اغل پژوهشها توجهی به
شراي واقعی حاکم بر سازمانها ندارند .آنيه در خصوص شسراي واقعسی سسازمانهسا در پسژوهشهسا
موردبحث قرار میگیرد ،اغل در حد طر عباراتی است از قبیل اينکسه اگسر بسه مسديريت اسستعدادها
پرداخته نشود ،اگر راهکارهای مناس جذب ،پرورش و نگهداشت استعدادها مورد استفاده واقع نشسود،
سازمان استعدادهای خويش را از دست خواهد داد و نخواهد توانست به موفقیت برسد (ترو .)9919،9
نکته قابلذکر ديگر است که زمانی میتوانیم از سازمان انتظار اجرای مديريت استعداد را داشسته باشسد
که سیستمهای پايه ابربخش منابع انسانی (ماننسد جسذب ،عملکسرد ،پساداش و )...شسکل گرفتسه باشسد
(ارمسترانگ و تیلور.)9919 ،6
مديريت استعداد بسه دو دلیسل کلسی اهمیست دارد :اول اينکه اجرای مسديريت اسستعداد مسؤبر ،موجس
کشف و نگهداری موفقیتآمیز اسستعدادها میشود و دوم ،ايسن کارکنسان بااسستعداد بسرای پسستهسای
کلیدی آينده انتخاب میشوند که امسروزه ،مورد دوم با نام «جانشین پروری» شناخته میشود و توجسه
بسیاری از سازمانها را بسه خسود جلس کرده است (طالقانی و ديگران .)24 :9916،در حقیقست هسر دو
اين موارد پاسخی است به چالش اصلی گمرک در سالیان اخیر يعنی افزايش وظايف و حیطه کساری و
همينین بحران جانشینی و مديريتی با عنايت بسه خصوصسیات ويسژه سسازمانی و تخصصسی سسازمان
گمرک.
9. Tros
6. Armstrong & Taylor
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امروزه وظايف و مأموريتهای گمرکات کشسورها بسسیار فراتسر از وظسايفی نظیسر تسأمین درآمسد و
حمايت از صنايع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بینالمللی و تجارت خارجی را
شامل میشود (مقدسی .)54 :9919 ،تغییرات مداوم پیرامسونی گمسرک ،ازجملسه رشسد سسريع تجسارت
جهانی ،سب شده که فرآيند سنتی در تجارت بینالمللسی کسارايی خسود را بسهتسدريج از دسست داده و
استفاده از علوم و فنآوری جديد مدنظر قرار گیرد .طبق نظر سازمان جهانی گمرک "9گمرک نهسادی
ضروری برای حکومتداری مطلوب (حکمرانی خوب) ،تأمین رفاه و حفاظت از جامعه میباشسد ".ايسن
سازمان جابجايی کاال ،انسان و نقل و انتقاالت را در مناطق مرزی و بین کشورها مسديريت مسیکنسد.
دولتها جهت به اجرا درآوردن مناس برنامهها و سیاستهای مالی ،اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند
سازمان گمرکی کارآمد و مؤبر میباشد (مقدسی .)57-52 :9919 ،بسديهی اسست در راسستای نیسل بسه
اهداف گمرک در خصوص ارتقا عملکرد سازمان منابع انسانی نقشی غیر قابل انکسار دارنسد ،و در ايسن
بین ارايه مدل مديريت استعداد می تواند راه حلی برای مرتفع نمودن اين چالش باشد ،و به نظسر مسی
رسد اقدامات مديريت استعداد میتواند به بهتر شدن اين اقدامات کمک کند.
گمرک ايران با درک عمیق از شراي کنونی ،با توجه به انتظساراتی کسه نظسام ،دولست و جامعسه از
سازمان گمرک در جهت توسعه تجارت و سرمايهگذاری ،کس درآمد برای خزانه ،اجرايسیاسستهسای
بازرگانی خارجی دارند ،ضمن مطالعه اساسی و همهجانبه در جهت شناسايی اهداف راهبردی بسا توجسه
به چشمانداز  66ساله ،بیترديد توجه خود را به منابع انسانی میبايست صدچندان نمايسد کسه در ايسن
راستا ارائه مدل جامع مديريت استعداد مدنظر مديران گمرک قرارگرفته است .البته اين مدل حتماً بايد
همراستا با خصوصیات بومی و شراي خاص گمرک باشد بهعنوانمثال گمرک بالغبر  47سازمانهسای
ذیمدخل دارد لذا نقش تعامل مثبت با اين سازمانها جهت انجاموظیفهبهصسورت بهینسه قابسلچشسم
پوشی نیست.
هدف اين پژوهش ارائه مدل بهینه مديريت استعداد در سازمان گمسرک جمهسوری اسسالمی ايسران بسا
تأکید بر اکتشاف و عوامل مؤبر بر آن است.

)9. World Customs Organization (WCO
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روش شناسی
تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصسیفی اسست .روش تحقیسق پسژوهش ،بسه
لحاظ ماهیت سؤال تحقیق که ماهیت تبیینی و اکتشافی از طريق روش ترکیبی میباشسد  .گسردآوری
داده و تحلیل دادهها از روشهای کیفی و کمی استفاده شده است.
روند اجرای تحقیق به اين شکل بود که ابتدا عوامسل مسؤبر و شاخصسههسای مسورد نیساز در مسدل
مديريت استعداد از ادبیات موضوع استخراج شد .لیکن به نظر میرسید با توجه به لزوم توجه به تفاوت
های سازمانهای داخلی (ملی) و هريک از سازمانهای تخصصسی از مصساحبه و تحقیسق کیفسی نیسز
استفاده گردد ،پ ازآن اين (شاخصهها) میبايست اولويت بندی میگرديد و به تائید خبرگان میرسید.
برای اين کار از روش دلفی-فازی استفاده شد.
ضمناً برای اينکه تحقیق جامعیت داشته باشد ،از روش سهشاخهای میرزايی اهرنجانی استفاده شد ،بسه
جهت اينکه موضوع تحقیق ،ارائه مدل جامع بود لذا يک اليه ديگر به آن اضافه گرديد.
روشهای گردآوری اطالعات ،مطالعات؛ مصاحبههای نیمه ساختمند با خبرگسان و متخصصسین و
پرسشنامه می باشد.

با توجه به جوان بودن حوزه مديريت استعداد ،طسارق9و شسولر )6696(6خواسستار تحقیقساتی ماننسد
مشاهده مشارکتی و تحلیل محتوای مستندات بايگانیشده ،جهت ساخت نظريههای مبنسايی 9در ايسن
حوزه شدهاند .از سوی ديگر ،االري

و همکاران )6694(4از محققان خواستهاند تسا در بحسث مسديريت

استعداد ،رواب محی های فردی ،سازمانی ،نهادی ،ملی و بینالمللی را در نظر بگیرند .محی فسردی،
تجربه ذهنی فرد را دربر میگیرد .برای مثال میتواند شامل درک مديران و کارکنان از نحوه مديريت
استعدادها در سازمانشان باشد .جنبه دوم ،نقش میانی سازمانهاست کسه در آن سیاسستهسا و فعالیست
های مديريت استعداد رخ میدهد .محی نهادی کشور ،بهعنوان سسومین جنبسه ،مسديريت اسستعداد را
پیش میراند يا مانع آن میشود :مواردی مانند هنجارها ،ارزشها ،قوانین و مقررات که چه آگاهانسه و
چه ناآگاهانه بر سیاستها و فعالیتهای مديريت استعداد مؤبرند .در نهايت نیز محی های ملسی /بسین
المللی و حتی بخشی هستند که قابلیت انتقال فرايندهای مديريت استعداد را بین بخشهای مختلسف
9. Ibraiz Tarique
6. Randall S. Schuler
9. Grounded Theory Building
4. Al Ariss et al, 2014
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کس وکار و مرزهای ملی نشان میدهند.
بر اسا

جمعبندی شاخصهای مستخرج از ادبیسات تحقیسق  59شساخص اسستخراج شسد کسه در

جدول شماره  9پیوست نمايش داده میشود .منابع اخذ شده منابع در شکل شماره  6مشهود است.

شکل  .6منابع مستخرج از ادبیات تحقیق

جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیئتعلمی با مدارک دکترای مديريت و حداقل  96سسال
در زمینه مديريت منابع انسانی و همينین آشنايی با سازمانهسای دولتسی بخصسوص گمسرک

تدري

جمهوری اسالمی ايران و همينین قسمتی از جامعه هم مديران گمرک که سسابقه حسداقل  66سسال
دارای مدارک حداقل فوقلیسان

يکی از رشتههای علوم انسانی (الزم به ذکر است که معساونین اداره

مالی البتسه نسه گمرکسی شسامل جامعسه آمساری مسیشسدند) .نسرمافسزار مسورد اسستفاده گرنسدد تئسوری
 MAXQDAبود .روش نمونه گیری روش گلوله برفی بود .در قسمت پژوهش کیفی حجسم نمونسه
 94نفر بود .ست

قدم بعدی عملی تحقیق اسستفاده از روش دلفسی و تشسکیل پنسل صساح نظسران و

خبرگان بود .نظر به اينکه پ

از بررسی پیشینه به  991شاخصه دستيافتیم (جدول شماره ،)9نیاز به

قضاوت خبرگان جهت انتخاب و غربالگری شاخصههای موجود نیاز بسه روشسی داشستیم کسه ديسدگاه
کیفی را به ديدگاه کارشناسیتری تبديل کند لذا اسستفاده از پنسل خبرگسان و شسیوه دلفسی را مناسس
يافتیم.
در اين پژوهش از روش فازی مثلثی يک مرحلهای ،در مقیا

نه درجه لیکسرت در بیسان اهمیست

شاخصها در  4مرحله استفاده شده است؛ بنابراين از  991شاخصه (ضراي شاخص روايسی محتسوايی
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متغیرهای تحقیق در جدول شماره  4پیوست میباشد) بعد از  4مرحله فازی زدايی  74شاخصسه بساقی
ماند.
مرت سازی فهرست کدها و يادداشتهای تحلیلی از طريق برنامه  MAXQDAصورت گرفت که با
کلیک بر روی يک مورد فهرست کدها يا يادداشتهای تحلیلی ،تمام جمالت و بخشهای متنی کسه
برای آن کد يايادداشت نشانهگذاری تهیه شده بود ،بازيابی گرديد.
الزم به ذکر است در کدگذاری از روش باز استفاده شد .واحد اصلی تحلیل بسرای کدگسذاری بساز،
مفاهیم بودند .نسخه پیاده شده مصاحبهها برای يافتن مقوله اصلی ،مقولهها ،ويژگسیهسا و ابعساد ايسن
مقوالت بهطور منظم مورد بررسی قرار گرفتند (شاخصههای اسستخراجشسده از مصساحبه در جسدول 6
پیوست میباشد) .ضمناً اعتبار سنجی نیز با مراجعه به مشارکتکنندگان و تائیدکدهای مسورد نظسر بسه
دست آمد.
جدول  .6توصیف شغل پاسخدهندگان
فراوانی

درصد

هیئتعلمی

1

24/622

مديرکل گمرک آستارا

9

5/949

مديرکل گمرک کرمان
معاون اداری و مالی گمرک بندر امام خمینی

9
9

5/949
5/949

معاون مديرکل دفتر مطالعات و تحقیقات و ظرفیتسازی گمرک ايران

9

5/949

معاون دفتر تحول و نوسازی گمرک ايران

9

5/949

کل

94

966

جدول  .9نتايج حاصل از کدگذاریها
ارزيابی
آموزش

پديده

سنجش عملکرد
اندازهگیری نتايج فرآيندهای انسانی در سازمان
خارج سازمان
داخسسسسسسسل مربیگری
نوع آموزش
سازمان
استادشاگردی
فعالیتهای سیاسی–اجتماعی فرد

مسديريت منسابع
انسانی

مهارت در استفاده از سسامانه جسامع
گمرکی

انگیزش

استقرار نظام تعريسسسسسف
استقرار نظام شايسته
شايسسسسسسته مفسسسسساهیم
ساالری
شايستگی فوق فعال بودن
ساالری
انعطافپذيری در بیان مفاهیم
اعتمادبهنف
توسعه مداری
حصول نتیجه
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مديريت تعامالت و رواب متقابل
برنامهريزی و سازماندهی
قاطعیت
حساسیت بین فردی
ارائه فرصت

آزادی علمی
ادامه تحصیل
توسعه حرفهای

مديريت تعارض

توازن بین کار  -زندگی

توجه به سرمايه انسانی

تحلیل مالی شاخصهای سرمايه انسانی
تست ضري هوشی
تست خالقیت
تست هوش هیجانی

انتخاب

گزينش

کار راهه

تجارب حرفهای

تست شخصیت
استعداديابی
مصاحبه تخصصی

حقوق و دستمزد

جبران خدمت

رفتار سازمانی

ارائه پاداش

ديدگاه مسديريت منسابع انسسانی
استراتژيک

استفاده از ذخاير استعداد درونسازمانی

خروج از خدمت کارکنان

نحوه خروج از سازمان

رهبری

رفتار و اعمال رهبر

فرهنگسازی
مشارکت و همکاری در اجرای طر

سبکهای رهبری

مديريت مشارکتی

مشارکت

رواب خوب بین همکاران

برخورداری از سرمايه انسانی توانمند
توازن میان کار  -زندگی
تعارض
توالی استخدام

مداخلهگر
اسناد باالدستی

برونسازمانی

قانون خدمات کشوری

درونسازمانی

برنامسسسهريسسسزیهسسسای

توانمندسازی کارکنان
بازنشستگی
پاداش پايان خدمت
پرداخت مرخصیهای استفادهنشده
مدر نظام آموزش کارکنان
عضويت کمیسیون
بیمه درمان
توسسسعه هدفمنسسد سسسرمايه برنامههای

شناسايی شاخصههای مديريت استعداد در سازمان گمرک ج.ا.ا (به روش آمیخته)
سازمانی
ارزشهای سازمانی

علّی
راهبردها
زمینهای

25
انسانی و سازمان

پرورشسسسی
در سازمان

تخصص گرايی
ارزشهای اسالمی
جابهجايی کارکنان گمرک
اختصاص منازل سازمانی

قانون امور گمرکی
بخشنامههای سازمان
باور ،تعهد ،و حمايت مديران ارشد به فرآيندها
نگاه مديران
عوامل سیاسی درون سازمان
ببات مديريت
مديريت
تعیین اهداف و سطو مورد انتظار از نظام مديريت استعداد
تبیسسین اسسستراتژی استعداديابی نیروی انسانی موجود در سازمان
شناسايی استعداد پنهان
سازمان
توجه به منابع انسانی
همافزايی درونسازمانی
شهرت سازمانی

 22شاخصه از مصاحبه استخراج و 59شاخصه نیز از ادبیات تحقیق استخراج شد .در ايسن قسسمت
از پژوهش ،مجموع اين شاخصهها ( 991شاخصه) جهست الويست سسنجی و يسافتن شاخصسههسايی بسا
بیشترين اهمیت را دارند ،از روش دلفی -فازی استفاده .نتايج بهدستآمده از میانگین نظر خبرگسان در
مرحله اول ارائه شده است:
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جدول  .4میانگین فازی نظرات خبرگان در مرحله نخست و میانگین فازی زدايی شده
شسسسسسسماره
سؤال
9
6
9
4
7

میانگین فازی
()6 / 71 ،6 / 24 ،6 / 17
()6 / 667 ،6 / 457 ،6 / 599
()6 / 79 ،6 / 52 ،6 / 19
()6 / 41 ،6 / 54 ،6 / 1
()6 / 79 ،6 / 52 ،6 / 17

می سانگین فسسازی
زدايی شده
6 / 516
6 / 459
6 / 592
6 / 562
6 / 542

شسسسماره
سؤال
59
56
59
54
57

میانگین فازی
()6 / 7 ،6 / 57 ،6 / 19
()6 / 65 ،6 / 94 ،6 / 91
()6 / 71 ،6 / 24 ،6 / 14
()6 / 41 ،6 / 54 ،6 / 1
()6 / 79 ،6 / 52 ،6 / 19

میسسانگین فسسازی
زدايی شده
6 / 567
6 / 917
6 / 522
6 / 562
6 / 561













21
56

()6 / 74 ،6 / 51 ،6 / 14
-

6 / 574
-

991

()6 / 71 ،6 / 24 ،9

6 / 262

* جدول باال بهصورت کامل در (جدول )7پیوست ارائه شده است.
مشاهده میشود در بین  991شاخص شناسايیشده کمترين میانگین مربوط به شاخص شماره
 966با نمره ( )6/69 ،6/62 ،6/ 99و بیشترين میانگین نظر خبرگان مربوط به شاخص  99نمره
( )6/22 ،6/ 19 ،9میباشد.
در پرسشنامه دوم میانگینها بهدستآمده برای هر شساخص در اختیسار خبرگسان قسرار داده شسد و
مجدداً اقدام به توزيع و تکمیل پرسشنامهها گرديد.
گام دوم :اختالف ديدگاه هر کارشنا

بسا میسانگین ديسدگاههسا محاسسبهشسده و مجسدد در اختیسار

مربوطه قرار میگیرد .ديدگاه کارشنا ها مجدد گردآوری میشود و میانگین فسازی جديسد

کارشنا

محاسبه میشود .نتايج در جدول  7آمده است.
جدول  .7میانگین ديدگاه خبرگان حاصل از پرسشنامه دوم
میانگین فازی مرحله دوم

شسسسماره
سؤال
9
6
9
4
7

()6 / 29 ،6 / 22 ،6 / 12
()6 / 629 ،6 / 799 ،6 / 592
()6 / 77 ،6 / 2 ،6 / 19
()6 / 79 ،6 / 52 ،6 / 19
()6 / 72 ،6 / 2 ،6 / 12

می سانگین فسسازی
زدايی شده
6 / 267
6 / 764
6 / 522
6 / 572
6 / 551

شسسسسماره
سؤال
59
56
59
54
57

()6 / 79 ،6 / 52 ،6 / 14
()6 / 6 ،6 / 92 ،6 / 29
()6 / 29 ،6 / 22 ،6 / 17
()6 / 79 ،6 / 52 ،6 / 19
()6 / 74 ،6 / 51 ،6 / 19













21
56

()6 / 77 ،6 / 2 ،6 / 14
-

6 / 529
-

991

()6 / 29 ،6 / 22 ،9

6 / 267

* جدول باال بهصورت کامل در (جدول )2پیوست ارائهشده است.

میانگین فازی مرحله دوم

میسسانگین فسسازی
زدايی شده
6 / 542
6/4
6 / 262
6 / 561
6 / 57
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مشاهده میشود در پرسشنامه دوم ،در بین  991شاخص شناسايیشده کمترين میانگین مربوط به
شاخص شماره  962با نمره ( )6/61 ،6/91 ،6/44و بیشترين میانگین نظر خبرگان مربوط به شاخص
 997نمره ( )6/59 ،6/12 ،9میباشد.
اختالف ديدگاه هر کارشنا با میانگین ديدگاهها محاسبهشده و چرخه دلفی تکرار میشود.
جدول .2اختالف میانگین نظرات خبرگان در مراحل  9و ( 6پرسشنامههای اول و دوم)
معیار

میانگین فازی زدايی شده پرسشنامه 9
6 / 516
9
6 / 459
6
6 / 592
9
6 / 562
4
6 / 542
7





992
991

6/2
6 / 262

میانگین فازی زدايی شده پرسشنامه 6
اختالف میانگینها
6 / 699
6 / 267
6 / 699
6 / 764
6 / 6662
6 / 522
6 / 6662
6 / 572
6 / 699
6 / 551





6 / 295
6 / 267

6 / 695
6 / 695

* جدول باال بهصورت کامل در (جدول )5پیوست ارائه شده است.
مشاهده میشود که در اين مرحله ،اختالف میانگینها برای شاخصهسای شسماره ،66 ،92 ،97 ،6
،996 ،26 ،56 ،26 ،74 ،79 ،76 ،79 ،76 ،41 ،42 ،45 ،42 ،47 ،49 ،46 ،49 ،96 ،99 ،64 ،69 ،66
 965 ،966 ،991و  962در جدول فوق کمتر از ( 6/6حد آستانه) است ،لذا سؤالهای ذکرشده با توجسه
به میزان سطح میانگین که پايین میباشد ،يعنی ازنظر خبرگان دارای اهمیت بااليی نمیباشند و بايسد
از فرايند تحلیل حذف شوند .برای سؤالهای شسماره ،15 ،12 ،17 ،56 ،24 ،29 ،71 ،72 ،75 ،72 ،77
 995 ،999 ،962 ،966 ،966 ،11 ،12و  961با توجه به حد آستانه که باالتر از  6/6مسیباشسد ،فراينسد
انجام تحلیل دلفی فازی متوقف نشده و بايد برای سؤالهای باقیمانده اقدام به انجام تحلیسل مجسدد
دلفی فازی (دلفی فازی مرحله سوم) اقدام کرد.
جدول .5اختالف میانگین نظرات خبرگان در مراحل  6و ( 9پرسشنامههای دوم و سوم)
معیار
9
9
4
7

میانگین فازی زدايی شده پرسشنامه 6
6 / 267
6 / 572
6 / 561
6 / 551

میانگین فازی زدايی شده پرسشنامه 9

6 / 274
6 / 522
6 / 542
6 / 264

اختالف میانگینها
6 / 6616
6 / 6616
6 / 695
6 / 667









992
991

6 / 295
6 / 267

6 / 267
6 / 246

6 / 662
6 / 695

* جدول باال بهصورت کامل در (جدول )2پیوست ارائه شده است.
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بسسرای سسسؤالهسسای شسسماره ،966 ،966 ،11 ،12 ،15 ،12 ،17 ،56 ،24 ،29 ،71 ،72 ،75 ،72 ،77
 995 ،999 ،962و  961با توجه به میزان میانگین که در حد پايینی قسرار دارد ،لسذا از فراينسد تحلیسل
حذف میشود .برای سؤالهای  46و  44حد آستانه که باالتر از  6/6هست ،فرايند انجام تحلیل دلفسی
فازی متوقف نشده و بايد برای سؤالهای باقیمانده اقدام به انجام تحلیل مجدد دلفسی فسازی (دلفسی
فازی مرحله چهارم) اقدام کرد که موردتوافق خبرگان قرار گرفت در فرم پیوست میگردد.
جدول .2اختالف میانگین نظرات خبرگان در مراحل  9و ( 4پرسشنامههای سوم و چهارم)
معیار
9
9
4
7

میانگین فازی زدايی شده
پرسشنامه 9
6 / 274
6 / 522
6 / 542
6 / 264

میانگین فازی زدايی شده
پرسشنامه 4
6 / 257
6 / 512
6 / 525
6 / 299

اختالف
میانگینها
6 / 6616
6 / 6616
6 / 695
6 / 667









992
991

6 / 267
6 / 246

6 / 299
6 / 27

6 / 662
6 / 695

مشاهده میشود که در اين مرحله ،اختالف میانگینها برای تمامی سؤالهای پرسشنامه در جدول
فوق کمتر از ( 6/6حد آستانه) است و دلفی فازی در مرحله چهارم به اتمام رسیده و نیسازی بسه ادامسه
اين روش وجود ندارد .الزم به ذکر است که سؤالهای شماره ،27 ،92 ،61 ،65 ،62 ،69 ،94 ،99 ،99
،969 ،992 ،997 ،994 ،999 ،961 ،967 ،969 ،14 ،21 ،22 ،29 ،29 ،51 ،52 ،55 ،59 ،59 ،25
 997 ،994 ،999 ،996 ،962 ،964 ،966و  992با توجه به میزان سطح میانگین که پايین مسیباشسد،
يعنی ازنظر خبرگان دارای اهمیت بااليی نمیباشند و بايد از فرايند تحلیل حذف شوند.
جهت تائید دستهبندی نهايی بر اسا

مدل سه شاخکی (به انضمام يک شاخک اضافه شده) و هنگام

غربالگری مطالعه دلفی از خبرگان اين سؤال شد که چنانيه اين دستهبندی مؤلفهها و ابعاد آن مورد
تائید نمیباشد اعالم فرمايید و در صورت امکان پیشنهادی جهت دستهبندی شاخصهها ارائه فرمايید
که هیچ يک از خبرگان عدم موافقت خود را اعالم ننمودند لذا دستهبندی مورد تائید قرار گرفت.
بنابراين مدل ارائهشده توس اين پژوهش به شکل  4اليه به شر ذيل است:

شناسايی شاخصههای مديريت استعداد در سازمان گمرک ج.ا.ا (به روش آمیخته)
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شکل  .9مدل پژوهش

در مرحله آخر اعتبار سنجی مدل در جامعه اصلی يعنی سازمان گمرک انجام شد .در اين قسمت از
تحقیق جهت سنجش مدل به جامعه آماری از کل تعداد کارمندان گمرک که  2924نفر بودند مسدنظر
قرار گرفت .نمونه آماری (از طريق فرمول کوکران)  925نفر محاسبه شد و بهمنظور گردآوری دادهها،
پرسشنامه پژوهش  74گزينهای بین بیش از 466نفر از کارکنان گمرک ارائه شد ،که  925پرسسش-
نامه بازگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت.
در ابتدا بهمنظور بررسی ارتباط بین سؤاالت طراحیشده بر مبنای نتايج بخش کیفی و ارتبساط قطعسی
آنها با متغیرهای تحقیق ،منظور بررسی دقیق ارتباطات علیموجود در مدل بهدستآمسده و همينسین
انجام تحلیل عاملی تأيیدی و تحلیل مسیر ،از معادالت ساختاری بسا رويکسرد حسداقل مربعسات جزئسی
استفاده شده است.
با اجرای مدل تحقیق مقادير بارهای عاملی استخراج گرديد که با توجه به نتايج حاصل ارائهشسده
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در جدول زير ،تمام بارهای عاملی مقادير قابل قبولی را دارا میباشند که نشان از پايايی مناس مسدل
از منظر اين معیار است .در ابتدا متغیرهای ساختاری /نهادی ،رفتاری/کارکردی و محیطسی /مسوقعیتی
که دارای مؤلفه نیز هستند بهصورت جداگانه اقدام به ارائه مدل میشود.

شناسايی شاخصههای مديريت استعداد در سازمان گمرک ج.ا.ا (به روش آمیخته)

شکل .4مقادير بارهای عاملی

59
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شکل  .7سطح معناداری متغیرهای تحقیق

در نتايج حاصله از بررسی مدل حاضر که در جدول زير ارائه گرديده است ،نتايج هسم ازنظسر هسم
جهت بودن با مباحث تئوريک و هم ازنظر قدرت پیشبینی در سطح مطلوبی قسرار دارنسد؛ کسه نشسان
دهندهی برازش مناس مدل ساختاری پژوهش حاضر هست.
جدول  .1ضراي مسیر مدل ساختاری ()Pij
محورهای اصلی مدل
مديريت استعداد
ابعاد مدل
ی
/ادراک
شناختی
6 / 454
ساختاری /نهادی
6 / 969
رفتاری/کارکردی

6 / 929

محیطی/موقعیتی

6 / 692

مقادير اندازه تأبیر )  ( f 2برای هر يک از مسیرهای مدل پژوهش در جدول  96گزارش گرديده است.
جدول  .96اندازه تأبیر مسیرهای مدل
مسیر
شناختی /ادراکی و مديريت استعداد
ساختاری /نهادی و مديريت استعداد
رفتاری /کارکردی و مديريت استعداد
محیطی /موقعیتی و مديريت استعداد

ضري تأبیر
6/ 454
6/ 969
6/ 929
6/ 692

وضعیت
تائید
تائید
تائید
تائید
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با توجه به اندازههای تأبیر محاسبهشده که در جدول باال گزارش گرديده است میتوان گفست کسه
بخش ساختاری مدل حاضر از برازش مناسبی برخوردار است.
طبق ساختار مدلسازی  ،PLSمحقسق بايسد پس از بررسسی بسرازش بخسش انسدازهگیسری و بخسش
ساختاری مدل پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنتسرل نمايسد .بسه همسین دلیسل در ايسن مرحلسه از
شاخص نیکويی برازش 9برای بررسی تناس کلی مدل استفاده گرديده است (داوری و رضازاده.)9916 ،
جدول  .99مقادير اشتراکی و ضراي تعیین
ابعاد

ضري تعیین ()R2

شاخص اشتراکی)(Communality

رفتاری/کارکردی
ساختاری /نهادی
شناختی/ادراکی
محیطی/موقعیتی
مديريت استعداد

--------6 / 126

6 / 627
6 / 924
6 / 964
6 / 924
6 / 692

در اين فرمول R2يز مقدار میانگین مقادير ضراي تعیین سازههای درونزای مسدل اسست کسه بسرای
مدل حاضر  6/17محاسبه گرديد GOF .برابر  6/499استخراج گرديد.
GoF  communalities  R 2 = 6/499

وِتزلِ و همکاران )6661( 6سه مقدار  6/67 ،6/69و  6/92را بهعنوان مقادير ضسعیف ،متوسس و
قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند .ازآنجايیکه مقدار  GOFبرای مدل حاضسر برابسر  6/499محاسسبه
گرديد ،نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل کلی تحقیق دارد.
برای بررسی رواب بین متغیرهای تحقیق ابتدا بايد ضراي مسیر مربوط به رواب محاسبه گردد .ازاين
رو در شکل  9خروجی ضراي مسیر مدل معادالت سساختاری جهست آزمسون روابس بسین متغیرهسای
پژوهش که در مراحل قبل برازش آن نیز مورد تائید قرارگرفته ،ارائسه گرديسده اسست .مقسادير پسارامتر
استاندارد برای هريک از عوامل ،نشاندهنده بار عاملی آنها روی متغیر نهفته مربوط بوده کسه مقسدار
 t6متناظر آنها نیز معناداری سهم آنها در اندازهگیری متغیر نهفته را نشسان مسیدهسد؛ بنسابراين بسر
اسا مقدار  tبهدستآمده برای هر سؤال میتوان عنوان کرد که تمامی شاخصها دارای نقش مهم و
معنادار در اندازهگیری مؤلفهها و ابعاد هستند .تجزيهوتحلیل مرحله کمی و ضراي مسیر بهدستآمسده
در راستای پاسخ به سؤاالت تحقیق بدين شر است:
کلیه شاخصها با توجه به ضري مسیر بهدستآمده برای آنها باالتر از  6/9قرار گرفتند و لذا 74
شاخص برای مدل مديريت استعداد مورد تائید قرار گرفتند و تمامی شساخصهسا دارای نقسش مهسم و
)9.Goodness of Fit (GOF
6.Wetzels et al
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معنادار در اندازهگیری مؤلفهها و ابعاد هستند .کلیه مؤلفهها نیز با توجه به ضري مسیر بهدسستآمسده
برای آنها باالتر از  6/9قرار گرفتند و  4بعد شناسايیشده برای مدل مديريت استعداد مورد تائید قرار
گرفتند .ضراي چهار محور اصلی نیز در سطح قابل قبولی هستند و مدل با دادههسا بسرازش مناسسبی
دارد و يک عامل زيربنايی قلمداد میشوند.
جهت سنجش معنادار بودن ضراي مسیر از مدل اعسداد معنساداری ( )T-valueاسستفاده مسیشسود؛ و
چنانيه در آن مقادير معناداری بزررتر از قدر مطلق عدد  9/12باشند ،اين روابس در سسطح اطمینسان
 %17معنادار هستند.

شکل  .2مدل مديريت استعداد اکتشافی

شناسايی شاخصههای مديريت استعداد در سازمان گمرک ج.ا.ا (به روش آمیخته)

با استفاده از نرمافزار اکسترت چوي

55

اقدام به رتبهبندی ابعاد پرداخته میشود.
جدول  .96اولويتبندی ابعاد تحقیق

رديف
9
6
9
4

ابعاد
شناختی/ادراکی
ساختاری /نهادی
رفتاری/کارکردی
محیطی/موقعیتی

وزن
6 / 425
6 / 655
6 / 617
6 / 92

اولويت
9
6
4
9

نتیجهگیری
بررسی ادبیات موضوع در زمینه مديريت استعداد نشان میدهد اکثر مطالعات حس نیاز تخصصی
و محیطی بخشهايی را از مديريت استعداد برجسته کردهاند .برای مثال ،فیلیست

و روپسر ( )6661در

چارچوب راهبردیای که تدوين کردهاند ،مديريت استعداد شامل پسنج مؤلفسه اصسلی جسذب ،انتخساب،
استخدام ،توسعه و حفظ و نگهداشت کارکنان است که در درون استراتژی سازمان شکل مسیگیسرد در
اينجا تمرکز بر  4مؤلفه میباشد .ساير محققین نیز ماننسد :لسوي

و هکمسن ( )6662نیسز بسا تمثیسل

مديريت استعداد بهعنوان "معماری" ،ضرورت وجود پیوند قوی بین راهبسرد و اسستعداد در سسازمان را
روشن میکنند .پیرزاد و نظرپور ( )9917مدل سیستمی مديريت استعدادها در دانشگاه آزاد را طراحسی
کردند .اسماعیلی و همکاران ( )9916بیان کرد بسین دو متغیسر مسديريت اسستعداد و مانسدگاری منسابع
انسانی رابطه وجود دارد .در ساير پژوهشهای مديريت استعداد از جمله پژوهشهسای سسويم (،)6661
تیمسسون و همکسساران ( ،)6667اسسسمیت و همکسساران ( ،)6694ويلیسامز و همکسساران ( ،)6697مرجسسانی و
سلوکدار ( ،)9917حسن بگلو و همکاران ( )9914صغیرامرغان و همکاران ( ،)9916قربانی و همکاران
( ،)9917جوکار دهويی و همکساران ( )9919و شسکرانی و همکساران ( )9917شساهد آن هسستیم کسه
مديريت استعداد بهعنوان بخشی از توسعه منابع انسانی و بهعنوان يکی از کارکردهای مديريت منسابع
انسانی در نظر گرفتهشدهاند از اينرو ،در مدل طراحیشده در پژوهش حاضر،کوشش نمسوده اسست بسا
توجه موشکافانه به همه عوامل تأبیرگذار در مديريت استعداد سازمان گمسرک و همينسین اسستفاده از
روش چهار الیهای هیچ عواملی را ازنظر دور نمانسد.از طرفسی توجسه بسه روش آمیختسه و اسستخراج
شاخصه هم از پیشینه وهم مصاحبه و در نهايت آزمون مدل در جامعه هدف از طريق ابزار پرسشسنامه
نشاندهنده جامعیت اين کار پژوهشی بود .با عنايت به تائید و برازش خوب مدل مسديران گمسرک بسا
توسل به اين مدل میتوانند شاهد تحول مثبتی در منابع انسانی خود باشند.
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پیشنهادها .9 :بر اسا

يافتههای پژوهش ،مدل مديريت استعداد شامل 4بعد و  74شاخصه میباشد.

 .6در اکثر منابع و مدلها ابعاد مديريت استعداد را با اندک تفاوت بدين شر میداننسد :از کارمنسد
يابی ،انتخاب ،بهکارگماری ،مديريت عملکرد ،مراکز ارزيابی ،توسعه آموزش ،مديريت کارراهه ،جبسران
خدمات ،انضباط ،اشاره نمودند ،لذا در خصوص جنبه نوآوری داشتن تحقیسق مسیتسوان بسه بسازآفرينی
استعداد اشاره کرد که با توجه به نگرش سیستمی مديريت استعداد به نظر میرسد به آن توجه چندانی
نشده لذا اين تحقیق بهعنوان مؤلفه بازآفرينی استعداد که شامل سه شاخصه معرفی شده است:
 .9استفاده از بازنشسته بهعنوان مشاور  .6استفاده از بازنشسته بهعنوان مدر

اداری  .9استفاده از

بازنشسته بهعنوان شرکتکننده در کمسیونها.
با توجه به اينکه مديريت استعداد در اين پژوهش در چهار محور اصلی تعريف شده است بر اسا
اين نتايج پژوهش پیشنهاد میگردد:
الف -در اليه شناختی/ادراکی يکی از اصلیتسرين موضسوع پسژوهش ،در بخسش شسناختی/ادراکی
است .همانطوری که مشاهده نموديد بعد شناختی/ادراکی از نظر اولويت اول است ،اليهبندی مدل به
شکل دايرهای مؤيد اين نکته هست که اليههای درونی اهمیت بیشتر و اليسههسای بیرونسی اهمیست
بصری بیشتری دارند لذا اهمیت و تمرکز به شاخصههايی هميون :خوشنامی گمرک ،توجه به قسانون
مداری ،توجه به درستکاری ،وفاداری نسبت به سازمان ،دانش خسوب در بسهکسارگیری خس مشسیهسا،
ارزيابی صادقانه از عملکرد کارکنان ،تمايل واقعی افراد به توسعه آموزش ،ديدگاه استراتژيک نسبت به
منابع انسانی ،احسا

موفقیت و پیشرفت افراد ،فرصت بسروز اسستعداد جهست مسديران منسابع انسسانی

گمرک نقش بسزايی دارد .درست است که شايد در معرض ديد نباشد لذا بیشترين تأبیر دارد .به همین
دلیل الزم است مسئوالن منابع انسانی گمرک میبايست خیلی مفساهیم مسديريت اسستعداد را تعريسف
کنند که در رأ

اين مفاهیم مفهوم استعداد و شايستگی وجود دارد کارمندان گمرک بايد بداننسد کسه

استعداد ازنظر مديران گمرک به چه معناست تا رويکرد و اهداف خود رو بهدرستی تعیین کنند و دچسار
عدم ادراک از مفاهیم پايه و اصلی نشوند .لذا توجه به توافق بر تعاريف و ادراک صحیح قبسل بسه کسار
بردن اصول الزم و ضروری به نظرمیرسد لذا پیشنهاد ما در ابتدا تعريف استعداد در سسازمان گمسرک
است بهطوریکه مديران و کارمندان در مورد آنيک توافق همهجان هسای داشسته باشسند .حتسی ايسن
موضوع در بخش استخدامی جهت کارکنان جديد االستخدام نیز دارای اهمیست اسست شسرايطی بايسد
فراهم شود که افراد جديد هنگام ورود در سازمان درک صحیح از مثالً موفقیت داشته باشند .ضسمناً در
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اليه شناختی /ادراکی بیشترين بار عاملی مربوط به سوال  1بود که  69211میباشد بنابراين توجسه بسه
احسا

موفقیت در گمرک میتواند باعث تأبیر بیشتری در اين بخش گردد.

ب .-در اليه ساختاری /نهادی الزم است تصمیمگیرندگان سطو عالی سسازمان گمسرک آگساهی
الزم در زمینه داشته باشند به عبارتی دگر اگر مثالً برنامه جانشینی در سساختار گمسرک تعريسف نشسده
باشد ،مديريت استعداد قادر نیست شکل بگیرد و حتی نمسیتواننسد اگسر هسدفگسذاری مناسسبی بسرای
سازمان وجود دارد آن را اجرا نمايد؛ بنابراين پیشنهاد میگردد ساختار تشکیالتی حس نیاز گمرک بسه
نیروی انسانی توانا تدوين گردد و به منابع انسانی بهعنوان دارايیهای سازمان و منابع سسازمان دقست
ويژهای شود .ضمناً در اليهساختاری /نهادی بیشترين بار عاملی مربوط به سؤال 92بود که 69595می
باشد بنابراين توجه به تعیین معیارهای ارزيابی کارکنان در گمرک میتواند باعث تأبیر بیشتری در اين
بخش ايجاد نمايد.
ج .-در اليه محیطی/موقعیتی پیشنهاد میگردد در آغاز هرگونه تصمیمی در ارتباط با منابع انسانی
مستعد در سازمان ،ابتدا عوامل مربوط فرهنگ ،سیاست ،بازخورد ،حمايت و ...ازنقطهنظر تأبیری که بر
"منابع انسانی مستعد" میگذارند توجه نمايند ضمناً در اليسه محیطی/مسوقعیتی بیشسترين بسار عساملی
مربوط به سؤال 79بود که 69221میباشد بنابراين توجه به بازخورد صادقانه جهت توسعه کارمندان در
گمرک میتواند باعث تأبیر بیشتری در اين بخش ايجاد نمايد.
د -در اليه رفتاری /کارکردی پیشنهاد میگردد سازمان سرمايه انسانی مستعد و همسو بسا محسی
کار را حفظ نمايد .هنگامیکه بهمنظور ساختن پايه منابع انسانی نتوان از نیروهای مناس استفاده کرد
باعث میشود آسی هايی ناشی از جايگزينی ،عدم تجربه کافی و ساير بهعنوان آسی های جدی برای
سازمان تعريف شوند .ضمناً در اليه رفتاری /کارکردی بیشترين بار عاملی مربوط به سؤال 66بود کسه
6259میباشد بنابراين توجه به بررسی سوابق در استخدام گمرک میتواند باعث تأبیر بیشتری در اين
بخش ايجاد نمايد.
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