پژوهشی
تاثیر استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر خطرهای منابع
انسانی :با در نظر گرفتن نقش میانجی معماری استعدادها (مورد
مطالعه :شرکتهای فعال در صنعت نرمافزار تهران)
تاریخ پذیرش0811/17/06 :

تاریخ دریافت0811/15/00 :
2

3

ليال آندرواژ ،1ابراهيم آلبو نعيمی  ،اميد زمان پور  ،ایمان قاسمی همدانی

4
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چکید
پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر خطرهای منابع انسانی با در نظر
گرفتن نقش میانجی معماری استعدادها است .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ نحوه گردآوری
دادهها ،توصیفی – پیمایشی و از نوع پژوهشهای کمّی است .جامعه آماری را مدیران شرکتهای فعال در
صنعت نرمافزار در استان تهران تشکیل دادند که زیر نظر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت
میکنند .تعداد این شرکتها  81شرکت بود که با توجه به کمبودن تعداد جامعه ،به روش تمام شماری
پرسشنامه پژوهش در اختیار همه مدیر عامالن  81شرکت مذکور ،قرار داده شد .برای تحلیل دادههای
حاصل از پرسشنامه از آزمونهای نرمالبودن ،همبستگی و مدل معادالت ساختاری از طریق نرمافزارهای
اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس ،استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد استفاده از روش رتبهبندی
توزیع اجباری بر معماری استعدادها تأثیر مثبت و بر خطرهای منابع انسانی تأثیر منفی دارد .معماری
استعدادها نیز بر خطرهای منابع انسانی دارای تأثیر منفی بود .همچنین نقش میانجی متغیر معماری
استعدادها در تأثیر استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر خطرهای منابع انسانی ،تأیید شد .براین اساس
استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری میتواند به حفظ و شناسایی کارکنان بااستعداد و در نتیجه کاهش
خطر منابع انسانی کمک کند.
کی هع کییدی
روش ارزیابی توزیع اجباری ،معماری استعدادها ،خطرهای منابع انسانی ،شرکتهای تولیدکننده نرمافزار.

 .0استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر،ایران ( ،رایانامه نویسنده مسئول:
) Leila.Andervazh@srbiau.ac.ir
 .0استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ایران
 .8دانشجوی دکتری ،مدیریت بازرگانی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 .4کارشناس ارشد بازاریابی ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.
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قد ا
با پیچیدهشدن محیط کسبوکار و رقابت فزاینده بین بازیگران بازارهای مختلف،
شرکتها با مخاطرات و خطرهای زیادی مواجه شده و وظیفه بخشهای مختلف شرکت،
کاهش اینگونه مخاطرات است .در واقع هر یک از بخشهای شرکت که بتواند خطرهای
عمده پیش روی آن را برطرف کند ،در مرکز توجه ذینفعان اصلی قرار گرفته و نقش
محوری پیدا میکند .یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی ،کاهش خطرهای
سازمانی از جنبه منابع انسانی است ،زیرا مشکالت منابع انسانی به سرعت به مشکالت
سازمان تبدیل میشود (انارکی اردالنی و گنجعلی .)080 :0105 ،در واقع سازمان از
لحاظ نیروی کار با مخاطراتی همچون جذب نامناسب ،ترک استعداد سازمان ،نقش
قوانین و مقررات دولتی در حوزه استخدام ،اخالل در عملیات سازمان به دلیل غیبت
زیاد کارکنان فاقد انگیزه و اشباع سازمان از افراد بیکفایت مواجه است که اگر مدیریت
نشوند ،موجودیت و بقای سازمان را با خطر روبهرو میکند (استفانزدوتیر.)81 :0107 ،0
به عبارت دیگر درک مفهوم خطر منابع انسانی باید از خصوصیات منابع انسانی و محیط
کسب و کار آغاز شود .خطر منابع انسانی ناشی از پیچیدگی روانشناختی و فیزیکی این
منبع و برخی تغییرات در محیط کسب و کار داخلی و خارجی است که موجب انحراف
از هدف در رفتار سازمانی مؤسسه و انتظارات سازمانی میشود (هوانگ 0و همکاران،
.)03 :0107
بخش منابع انسانی برای مدیریت و کاهش مخاطرات حوزة خود از ابزارهای مختلفی
استفاده میکند .یکی از مهمترین ابزارهای در اختیار حوزه منابع انسانی ،روش ارزیابی
عملکرد آن است .هدف روش ارزیابی عملکرد تعیین دقیق سهم هر کارمند در سازمان
است (تول .)086 :0100 ،8سازمانهایی که به ارزیابی کارکنان خود براساس عملکرد
آنها اهمیت میدهند ،از روشهای متفاوتی همچون ارزیابی تشریحی ،ارزیابی ترسیمی و
ارزیابی اجباری استفاده میکنند (مجید .)00 :0106 ،ارزیابی اجباری برای سازمانهایی
مناسب است که دارای راهبرد تمایز بوده و از مدیریت عملکرد شایستگیمحور برای
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تحقق راهبرد خود استفاده میکنند .به عالوه این نوع ارزیابی برای کارکنانی مناسب
است که به شغل و حرفۀ خویش بیش از سازمان وفادار بوده و برای ارضای حس
رقابتپذیری خود مایلند رتبه خویش را در بین همکارانشان ببینند (مون 0و همکاران،
 .)061 :0106شرکتهای فعال در صنعت نرمافزار به دلیل برخوداری از کارکنان حرفه-
ای میتوانند از روش ارزیابی اجباری به عنوان یک مزیت رقابتی برای افزایش سطوح
رضایت و بهرهوری افراد در کار و کاهش خطر منابع انسانی ،با وادار کردن کارکنان
کم کار و فاقد انگیزه به خروج از سازمان ،استفاده کنند (مجید .)00 :0106 ،یکی از
مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رابطه روش ارزیابی اجباری و خطر منابع انسانی ،معماری
استعدادهای سازمان است (هاتام و پرئو .)86 :0105 ،0منظور از معماری استعدادها،
ترکیب هنرمندانهای از افراد با شایستگیهای گوناگون برای کسب مزیت رقابتی سازمان
براساس استراتژی آن است (آرمسترانگ .)818 :0116 ،8روش ارزیابی اجباری با توزیع
هنرمندانه استعدادها براساس شاخصهای رقابتی ،ساختاری متفاوت برای منابع انسانی
ایجاد کرده و با اختصاص پستهای سازمانی به افراد شایسته و کارآمد که منجر به
کمینهسازی خطرهای منابع انسانی میشود ،سازمان را از رقبا متمایز میکند (بابایینژاد
و همکاران.)8 :0818 ،
موفقیت در صنعت نرم افزار بیش از هر چیزی به وجود منابع انسانی حرفهای و
کارآمد بستگی دارد .یکی از مهمترین دالیل ،سهم اندک صنعت نرمافزار در تولید
ناخالص داخلی ،بی توجهی شرکتهای این صنعت به جذب و معماری مناسب منابع
انسانی کارآمد و وادار کردن نیرویهای ناکارآمد به خروج از سازمان است ،زیرا چرخه
عمر محصوالت در این صنعت بسیار کوتاه و رقابت در آن بسیار شدید است .شرکتهای
تولیدکننده نرم افزار برای بقاء و ماندن در صحنه رقابت باید بتوانند محصوالت متناسب
با نیازهای روز دنیا ارائه داده و برای اجرای راهبرد تمایز خود قادر به ترکیب مناسب
استعدادهای در اختیار و کاهش خطرهای منابع انسانی خویش باشند .زمانی که مدیران
شرکتی اختیار حفظ نیروهای مستعد و کنارگذاشتن نیروهای بیاستعداد را داشته
باشند ،آنگاه عملکرد شرکت بهبود پیدا خواهد کرد .بیشتر سازمانهای ایران بدلیل
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عدم توانایی در اخراج افراد با عملکرد ضعیف ،بهرهوری پایینی دارند و این موضوع در
صنایع رقابتی مثل نرمافزار بیشتر مشهود است ،اما استفاده از روش ارزیابی توزیع
اجباری میتواند توانایی رقابتی شرکتها را از طریق حفظ افراد با صالحیت و حذف
کارکنان ضعیف بهبود بخشد .بنابراین با توجه به اینکه تأثیر استفاده از روش ارزیابی
توزیع اجباری بر معماری استعداد منابع انسانی و خطر منابع انسانی ،کمتر کانون توجه
قرار گرفته است .این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا استفاده از روش
ارزیابی توزیع اجباری کارکنان بر خطرهای منابع انسانی شرکتهای فعال در صنعت
نرمافزار استان تهران از راه معماری استعدادهای انسانی تأثیر دارد؟
پیشینا پژعهش
کارایی و اثربخشی هر سازمان تا حد قابل مالحظهای به نحوه مدیریت و کارکرد
صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد .هراندازه سازمانها و موسسات گسترش یافته و
متنوعتر شوند ،مشکالت و اهمیت اداره این نیروی عظییم افزون میشود (اخروی و
طالیی .)067 :0813 ،مدیریت منابع انسانی یکی از عواملی است که رقابتپذیری
شرکت و کل اقتصاد ملی را افزایش میدهد و یک عامل مهم پیشرفت اقتصادی و
اجتما عی است .مدیریت منابع انسانی قاطعانه به هماهنگی اهداف فردی و اهداف
اجتماعی و درهم آمیختن مفاهیم منافع اجتماعی به جای دالیل اقتصادی ،هم در
داخلی سازمان و هم در درون جامعه و اجتماع ،کمک میکند (پایونسکو.)0 :0108 ،0
سازمانها رشته مدیریت عملکرد ،مدیریت خطر و مدیریت رعایت اصول را برای مدت
زمانی طوالنی ،جدا از هم تصور می کردند اما این سد و دیدگاه شکسته شد .مدیریت
عملکرد با اهدافی که سازمان به دنبال به دست آوردن آنهاست ،آغاز میشود و مدیریت
خطر از ریشه انبارمحوری به مدیریت خطر مؤسسه تکامل یافته است .بنابراین ،واضح
است که سازمان باید با توجه به اهدافی که در پی دستیابی به آنهاست ،خطرها را
شناسایی و ارزیابی کند (مییر و همکاران.)0 :0100 ،
خطر منابع انسانی به صورت هرگونه عامل انسانی ،فرهنگی و حاکمیتی که سبب
ایجاد عدم قطعیت در محیط کسب وکار شده و تأثیر منفی بر عملیات سازمان دارد،
Paunescu
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تعریف شده است (هوانگ .)783 :0111 ،0در واقع آنچه خطر منابع انسانی را از سایر
خطرهای کسب و کار متمایز میکند ،نه فقط پیچیدگی آن است بلکه ارتباط آن با رفتار
و فرهنگ ،عوامل جمعیتشناسی و ارزشهای کشورهای مختلف میباشد .خطر منابع
انسانی ابعاد گستردهای دارد و به دلیل فرصتها و تهدیدات معناداری که برای سازمانها
به همراه خواهد داشت ،در کسب وکار امروزی ادغام شده است (محمدی مقدم و
همکاران .)001 :0815 ،همچنین بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی بزرگ
همافزایی ایجاد میکند که این نیرو میتواند پشتیبان برنامه رشد ،توسعه و تعالی سازمان
شود .بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت کارها و رسیدن به اهداف ،شناسایی
چالشهای پیش روی سازمان ،کسب بازخور و اطالع از میزان اجرای سیاستهای تدوین
شده و شناسایی مواردی که به بهبود احتیاج دارند ،بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد
بود .تمام موارد مذکور بدون اندازهگیری و ارزیابی امکانپذیر نیست .از این رو دستیابی به
نظامهای کارآ برای ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از اهداف مدیریت منابع انسانی است
(پارسا و همکاران .)871 :0108 ،در برخی از پژوهشها تأثیر استفاده از روش ارزیابی
توزیع اجباری بر عملکردو کاهش خطر منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است از
جمله :مون و همکاران ( )0106در پژوهشی با عنوان «در امتداد منحنی مخاطرهآمیز:
تأثیر روش رتبهبندی توزیع اجباری بر عملکرد شغلی» به بررسی تأثیر روش ارزیابی
توزیع اجباری بر عملکرد شغلی پرداختند.
هدف این مقاله استفاده از نظریه ترکیب و پژوهشهای تجربی برای طرح مدل
یکپارچه برای درک مزایای و خطرهای روش ارزیابی توزیع اجباری درباره سه بعد
عملکرد شغلی یعنی وظیفه ای ،شهروندی و عملکرد مخرب بود .نتایج این پژوهش نشان
داد روش ارزیابی توزیع اجباری ممکن است در کوتاهمدت به عملکرد وظیفهای باالتر
منجر شود ،زیرا در ابتدا تالش کارکنان را برانگیخته و همچنین موجب جذب
استعدادهای برتر می شود .با این حال در استفاده از این روش احتیاط الزم است چرا که
میتواند موجب عملکرد شهروندی پایین و عملکرد ضدتولیدی باالتر از طریق تصور
بیعدالتی و رقابت ناکارآمد شود .در طول زمان خطرهای روش روش ارزیابی توزیع
اجباری بر عملکرد شغلی ممکن است به طور فزایندهای بیش از منافع اولیه آن شود.
Huang
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کازکیو و بودریو )0104( 0در مطالعهای با عنوان «راهبرد منابع انسانی :بهینهسازی
خطرها و بهینهسازی پاداشها» به تشریح این هدف پرداختند که در عرصه مدیریت
خطر منابع انسانی ،کاهش خطر است که میتواند بر تصمیمات بهینهسازی خطرها اثر
بگذارد .بر اساس نتایج این پژوهش ،سازمانها باید در بحث مدیریت خطر منابع انسانی،
به صورت آگاهانهای ارتباطات میان سرمایههای انسانی و راهبرد رقابتی را برقرار کنند و
اگر غیر از این عمل کنند فرصتهای راهبر کلدییدی را از دست خواهند داد .به این
منظور آنها رویکرد مبتنی بر شواهد را ابزار مناسبی در این حوزه میبینند .در این
پژوهش تصریح شد که افزایش ت وجه به مدیریت خطر منابع انسانی تصادفی نبوده و
ناشی از نیازی است که سازمانها و مدیران آنها در این زمینه دارند.
بتاچاریا ،سِن و کورسچان )0113( 0بر این باورند که کسب مزیت رقابتی پایدار بین
رقبا ،به توانایی سازمان برای جذب ،انگیزش و نگهداشت مجموعهای غنی از کارکنان
بااستعداد بستگی دارد .از این رو ،مدیریت استعداد به عنوان نگرشی هوشمندانه به
منظور جذب ،پرورش و نگهداری افراد نخبه و استفاده از استعداد و شایستگی آنان برای
تأمین نیازها و اهداف حال و آینده سازمان در ادبیات مدیریت منابع انسانی پدیدار شده
است .پژوهشها نشان میدهد کارکنانی که در توانایی شناختی به نسبت باال هستند،
خودکارآمدند و نیاز به پیشرفت و موفقیت دارند به احتمال زیاد جذب سازمانهایی
میشوند که کارکنان را براساس عملکرد شغلی پاداش میدهند .این موضوع به این علّت
است که متقاضیان بالقوه به سازمانهایی جذب میشوند که استعدادهای خود را
شناخته و شکوفا میشوند .با جذب کارکنان با توانایی باال ،کارکنان موجود میتوانند
برانگیخته شوند تا به طور مستمر خود را برای بهبود عملکردشان جهت باقی ماندن در
رقابت با کارکنان جدید ،به چالش بکشند (مون و همکاران .)061 :0106 ،پژوهشی که
رابطه میان متغیرهای مذکور را از لحاظ پژوهشی بررسی کرده باشند ،انجام نشده است
و پژوهشهای محدودی به لحاظ نظری مقولههای مورد بررسی در این پژوهش را
بررسی کرده اند که برخی از آنها در زیر آمده است :هاتام و پرو )0105( 8در تحقیقی با
عنوان «مدیریت خطر استعداد» مدلی را نشان دادند که به درک اصول مدیریت خطر به
1
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سازمانها در راستای حفظ با استعدادترین افراد کمک میکند .آنان همچنین در این
مقاله تأکید می کنند با از دست رفتن افراد با استعداد ،سازمان در معرض خطر بیشتری
قرار میگیرد و از این رو به بررسی عوامل و علل تعیینکننده ترک سازمان از سوی افراد
با استعداد میپردازند .لی و ژانگ )0104( 0پژوهشی با عنوان «تحقیقی درباره مدیریت
استعداد نوآورانه مبتنی بر تئوری مدیریت خطر» انجام دادند .در این پژوهش که به
صورت مروری انجام شد ابتدا پژوهشگر به بررسی نظریه مدیریت خطر پرداخت و سپس
به تجزیه و تحلیل عوامل اثرگذار بر استعداد نوآورانه پرداخت .تجزیه و تحلیلهای عمیق
برای توسعه خطر شکست ،خطر فرار مغزها ،افزایش هزینههای خطر ،عملکرد و تأثیر
افشاگری عوامل خطر اسرار تجاری انجام گرفت .این پژوهش براساس نظریه خطر و
مکانیزم مدیریت استعداد نوآورانه مدلی برای اجتناب از خطر مدیریت استعداد نوآورانه
ارائه کرد.
محمودی و نیکپور دهکردی ( )0815به بررسی رابطه میان مدیریت استعداد و
عملکرد سازمانی پرداختند .این پژوهش که از نوع پژوهشهای کاربردی و از نوع
پیمایشی بود در میان کارکنان ستادی اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی چهارمحال و
بختیاری انجام گرفت .تعداد  55پرسشنامه در جامعه مذکور توزیع گردید .نتایج پژوهش
نشان داد میان مدیریت استعداد و عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
محمدی و همکاران ( )0815در پژوهشی با عنوان «ارزیابی نقش مدیریت خطر در
ارتقای نیروی انسانی سازمانها» که به صورت توصیفی کتابخانهای انجام گرفته است،
بیان میکنند که از مهمترین عوامل ایجادکننده خطر نیروی انسانی میتوان به آموزش
ناکافی ،ارزیابی نامناسب ،جذب نامناسب ،ارتباطات ضعیف ،ساختار سازمانی نامناسب،
پرداخت نامناسب ،مسیر شغ لی نامناسب و فرآیندهای مستندنشده اشاره کرد که به
کاهش بهرهوری ،افزایش خطر منابع انسانی ،جابهجایی زیاد کارکنان و  ...منجر میشود.
بهمن مظری
ا ل هبن م یکرد ع عش تول ع اجبه ی  :مدیریت عملکرد یک فرآیند هدفگراست
که به منظور اطمینان از اینکه فرآیندهای سازمانی برای افزایش بهرهوری کارکنان ،تیم-
. Li and Zhang
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ها و در نهایت سازمان مناسب هستند ،هدایت میشود .این فرآیند عاملی مهم در اجرای
راهبرد سازمان است که شامل اندازهگیری و بهبود ارزش نیروی کار است .مدیریت
عملکرد شامل اهداف انگیزشی و ارزشهای انگیزشی متناظر هستند تا روابط به روشنی
درک و برقرار شوند (تول .)086 :0100 ،0میتوان ارزیابی عملکرد را به عنوان فرآیند
ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل و استقرار برنامه بهبود آن
تعریف کرد (بایرزو و رو .)1 :0113 ،0ارزیابی عملکرد به طور معمول به دالیل مختلفی از
قبیل پاداش کارکنان ،افزایش حقوق ،بازخورد شغلی ،توسعه حرفهای و فردی استفاده
میشود؛ اغلب آنها به صورت ساالنه یا نیمهساالنه برنامهریزی میشوند (مجید:0106 ،
 .) 01روش ارزیابی توزیع اجباری یک روش ارزیابی عملکرد است که سرپرستان را
مجبور میکند که درصد مشخصی از کارکنان را در دستههایی براساس عملکرد کارکنان
نسبت به عملکرد سایر کارکنان قرار دهند (مون و همکاران .)0106 ،روش توزیع
اجباری در ارزیابی عملکرد مستلزم درجهبندی افراد است تا افراد یک گروه کاری را در
تعداد محدودی از دستهها قرار دهد ،این روش شبیه توزیع نرمال فراوانی است .هدف
توزیع اجباری این است که مدیران را از مدارا و مالیمت بیش از حد دور نگه دارد و
تعداد از کارکنان را در گروه عالی قرار دهند (تول.)087 :0100 ،
ع ه ی استعداد  :استعداد منبعی است که ارزشمند ،نادر و دشوار برای تقلید است.
مدیریت استعداد فعالیتی راهبردی است که با استراتژی کسب و کار شرکت که هدف
آن جذب ،توسعه و حفظ کارکنان با استعداد در هر سطح سازمان است ،همسو است
(هاتام و پرئو .)87 :0105 ،به زعم ویلیامز  )0111(8استعدادها افرادی هستند که به طور
مرتب ،تواناییهای چشمگیر و موفقیتآمیزی را در طیفی از فعالیتها و موقعیتها از
خود نشان میدهند یا در یک حوزة تخصصی خاص ،معموالً شایستگی باالیی را نشان
میدهند که به تحولهای چشمگیری منجر میشود (طهماسبی و همکاران:0814 ،
 .)085مدیریت استعداد کاربرد مجموعهای از فعالیتهای یکپارچه است به منظور
اطمینان از اینکه سازمان نیروهایی را که هم اکنون و در آینده نیاز دارد را جذب ،حفظ،
انگیزش و توسعه میدهد و هدفش حفظ جریان استعدادها و تأکید بر این موضوع است
1
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که افراد مستعد یکی از منابع اصلی سازمان هستند (آرمسترانگ .)814 :0116 ،معماری
مدیریت استعداد عبارت است ترکیبی از روشها ،فرایندها و شیوههای توسعهدادهشده و
بهکارگیری شده توسط سازمان ،تا اطمینان حاصل شود که چرخه استعداد به شکل
اثربخشی در سازمان به مرحله اجرا در آمده است و استعداد سازمانی مبتنی بر چهار
اصل رویکرد منبعمحوری شامل ارزشمند بودن ،بینظیر بودن ،غیرقابل تقلید بودن و
غیرقابل تعویض و جایگزینشدن ،در سازمان شناسایی ،جذب و به کار گرفته شده باشد
(اسپارو و ماکرام .)058 :0105 ،0معماری استعداد شناسایی آن دسته از رفتارهای
حیاتی شغل است که برای هر نقش یا بخش برای برآوردن نیازهای سازمانی مورد نیاز
است ،برنامه آموزشی مناسب را برای هر نقش ،بخش یا برنامه مبتنی بر دادههای عینی
تعیین می کند و سپس یک نقشه راه برای توسعه بلندمدت افراد ایجاد میکند (گروه
عملکرد پیشرفته .)5 :0108 ،طراحی معماری منابع انسانی خاص استعدادها ،ایجاد یک
معماری منابع انسانی متمایز است که فقط بر سهم متمایز گروههای خاصی از کارکنان
در عملکرد سازمانی تمرکز میکند (طهماسبی و همکاران.)085 :0814 ،
خطر نهبع امسهمن :واژه خطر در فرهنگ لغت آکسفورد عبارت است از امکان و نوع
رخداد نامطلوب در آینده ،موقعیتی که ممکن است خطرناک باشد یا پیامدهای
نامطلوبی به همراه داشته باشد .خطر ،زمانی به وجود میآید که احتمال وقوع انتظارات
از  011درصد کمتر باشد؛ از این رو ،خطر نشانگر وجود عدم قطعیت درباره نتیجه
اقدامی است که احتمال وقوع آسیب جسمانی یا خسارات دیگر را به دنبال دارد (ها و
سون .)054 :0104 ،0خطر در مورد عدم اطمینان است ،در مورد رویدادهایی است که
میتواند در آینده اتفاق بیفتد و نتایجی که میتواند متفاوت از انتظارات اصلی باشد.
افراد تمایل دارند که نگرش منفی نسبت به خطر داشته باشند ،آن را به عنوان خطری
در نظر بگیرند که ممکن است آنها را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد .بر طبق گفته
پرئو )0111( 8خطر احتمال کسب نتیجه ای که بهتر یا بدتر از انتظار اولیه است را در
برمیگیرد (هاتام و پرئو .)87 :0105 ،مدیریت خطر منابع انسانی بر شناسایی ،ارزیابی و
حل موقعیتهای خطر قبل از تهدید یک طرح  ،بخشی یا تمام سازمان متمرکز است.
1
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خطر افراد ممکن است به عنوان خطر عدم برآورده کردن نیازهای کسب و کار به دلیل
سیاستهای مدیریت منابع انسانی نامناسب ،مقولههای انگیزشی و تقلب ،تعریف شود
(انارکی اردالنی و گنجعلی .)080 :0105 ،خطر منابع انسانی آن دسته از خطرهایی را
شامل میشود که به برنامهها و فرآیندهای منابع انسانی در سازمان مرتبط است
(استیهر .)084 :0105 ،0در جدول ( )0میتوان برخی از خطرهای منابع انسانی از نظر
پژوهشگران مختلف را مشاهده کرد.
جدعل  :1امواع خطر نهبع امسهمن
به نقل از

مینپا و
ووتیالتین
()0100

0

محمدی و
همکاران
()0815

خطرهای سرمایه انسانی

به نقل از

 -0ترک سازمان توسط کارکنان
 -0آموزش ناکافی کارکنان
 -8تبعیض در میان کارکنان
 -4مدیریت ارشد بدون تجربه
 -5جرایم مرتکب شده توسط کارکنان نسبت به
شرکت
 -6از دست دادن مهارت  /دانش
 -7محدودیت شایستگی
 -3مشکالت در هدایت صالحیت
 -1استخدام ناموفق
 -01رقابت داخلی

مییر8و
همکاران
()0100

خطرهای سرمایه انسانی
 -0غیبت باال
 -0تقلب ،فساد ،سرقت و شیوههای غیراخالقی
 -8ترک شغل باالی کارکنان
 -4عدم مشارکت و تعهد کارکنان
 -5خطرات ایمنی مثل حوادث ،صدمات و مرگ و میر
 -6دزدیده شدن افراد شرکت
 -7انتخاب ،مثل تقلب در مدارک
 -3خطرهای روانشناختی مثل استرس ،قلدری ،آزار و اذیت
 -1کمبود مهارت
 -01مدیریت استعداد ضعیف
 -00امنیت اطالعات
 -00عدم پذیرش مسئولیت
 -08مشکالت تنوع و تفاوتها
 -04سوء مصرف مواد
 -05پاداش بیش از حد
 -06چالشهای منابع انسانی جهانی

 .0آموزش ناکافی
 .0جذب نامناسب
 .8ارتباطات ضعیف
 .4ساختار سازمانی نامناسب
 .5پرداخت نامناسب
 .6مسیر شغلی نامناسب
 .7فرآیندهای مستند نشده
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خطر مدیریت منابع انسانی به انحراف از نتایج عملیاتی از اهداف و احتمال ضرر و
اتالف در طی فرآیند مدیریت منابع انسانی اشاره میکند (یانژه 0و همکاران.)8 :0108 ،
خطر های افراد شامل فرهنگ شرکت ،کمبود و حفظ استعداد ،عدم صالحیت ،عملکرد
کارکنان ،رفتارهای غیراخالقی ،روحیه کم ،شکایات و اختالفات ،غیبت بیش از حد،
خوبی کارکنان ،خرابکاری ،خشونت در محل کار و همچنین عدم تطابق با صنعت و
سایر قوانین و مقررات است (مییر و همکاران .)4 :0100 ،پاین و مکدونالد ،0اظهار
میدارند که خطر افراد سازمانها (از نوع مالی) خطر باالیی است که مؤسسات با آن
مواجهاند .ارنست و یانگ ،8حوزه خطرهای منابع انسانی را به عنوان یکی از خطرهای
کلیدی کسب و کار در زمان حال میدانند (انارکی اردالنی و گنجعلی.)080 :0105 ،
الگوی فهو ن پژعهش
پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج از کشور ،بیشتر بر پیاده کردن روش توزیع
اجباری و مدلسازی معماری استعدادها و همچنین خطر منابع انسانی تأکید کرده اند و
این متغیرها اغلب به تنهایی بررسی شدهاند .اما ا ینکه آیا استفاده از یک نوع خاص از
روشهای ارزیابی عملکرد میتواند منجر به بهبود استعدادها در سازمان و کاهش خطر
منابع انسانی شود ،تاکنون بررسی نشده است .اگر تأثیر متغیری بر دیگر متغیرهای
سازمانی مورد تأیید قرار گیرد ،این متغیر میتواند در سازمانها بیشتر مد نظر قرار داده
شود و در ارتباط با روش ارزیابی توزیع اجباری این موضوع میتواند تأثیر بیشتری
داشته باشد .یکی دیگر از نوآوریهای پژوهش مربوط به جامعه آماری است .همان طور
که مطرح شد در کشور بیشتر روشهای ارزیابی عملکرد از نوع تساویمحور است و
کمتر از روشهای شایستگیمحور مانند ارزیابی توزیع اجباری استفاده میشود .اما
شرکتهای تولیدکننده نرمافزار که تحت نظارت پارک علم و فناوری هستند ،بیشتر
شرکتهای کوچک و کارآفرین است که براساس نوآوری و شایستگی کارکنان فعالیت
میکنند و از این رو ،عدم شایستگی افراد در این سازمانها بیش از سازمانهای بزرگ به
چشم آمده و افراد ناتوان مجبور به خروج از سازمان میشوند و بنابراین ،اصول ارزیابی
1
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توزیع اجباری ،بیش از سازمانهای دیگر در این شرکتها اجرا میشود .براساس مطالب
نظری و پیشینههای پژوهشی ارائه شده در بخشهای قبل ،الگوی مفهومی پژوهش به
صورت زیر طراحی شده است:
ع هی
استعدادهه

استفهد ال

سکههی

سیستم تبا-

نهبع امسهمن

بندی تول ع

هکل  :1الگوی فهو ن پژعهش( نبع :پژعهشگر سهختا)

فرضیا ههی پژعهش
با توجه به این مطالب بیان شده فرضیههای زیر مطرح میشود:
 :H1استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر معماری استعدادها تأثیر معناداری
دارد.
 :H2استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر خطرهای منابع انسانی تأثیر معناداری
دارد.
 :H3معماری استعدادها بر خطرهای منابع انسانی تأثیر معناداری دارد.
 :H4استفاده ازروش ارزیابی توزیع اجباری به واسطه معماری استعدادها بر ریسکهای
منابع انسانی تأثیر معناداری دارد.
عشهنهسن پژعهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی
همبستگی و از نوع پژوهشهای کمی است .جامعه آماری پژوهش را مدیران ارشد
شرکتهای فعال در صنعت نرمافزار که تحت نظر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
هستند ،تشکیل میدهد .تعداد این شرکتها طبق اطالعات دریافتی از پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران  81شرکت بود .با توجه به اینکه پاسخدهندگان مدیر عامل هر
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شرکت است ،تعداد این افراد نیز  81نفر در نظر گرفته شد .ابتدا در جدول ( )0ویژگی
های مدیرانی که مخاطب قرار گرفته اند بررسی گردیده است
جدعل  :7شخصهع ج عیت هنهختن
شاخص
جنسیت

سن

تحصیالت

شرح

تعداد

درصد

مرد

03

%70

زن

00

%03

41-05

3

%00

55-40

01

%41

بیش از 56

00

%80

لیسانس

01

%50

فوق لیسانس

05

%83

دکتری

4

%01

با توجه به محدود بودن حجم جامعه ،از روش تمام شماری برای گردآوری دادههای
پژوهش ،استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که پژوهشگر براساس
مباحث نظری و پژوهشی به طراحی آن پرداخت؛ بدین صورت که با اقتباس از پژوهش
مون و همکاران ( 6 )0106عامل «ارائه پاداش براساس عملکرد ،ارائه بازخورد به
کارکنان در ارتباط با عملکرد ،مشخص بودن گروههای مقایسه ،مشخصبودن معیارهای
ارزیابی کارکنان ،مشخص بودن رتبه هر فرد در طبقه شغل خود و عادالنه بودن
معیارهای ارزیابی عملکرد» برای سنجش متغیر استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری
مطرح شد .برای سنجش متغیر خطر منابع انسانی از  01عامل «ترک سازمان توسط
کارکنان شایسته ،ارشدیت و ارتقا بدون تجربه ،از دست رفتن دانش ضمنی کارکنان،
جذب افراد نامناسب ،جبران خدمت نامناسب ،رقابت مخرب داخلی ،عدم مشارکت و
تعهد کارکنان ،سوء رفتارهای سازمانی همچون استرس ،قلدری ،آزار و اذیت ،روشن
نبودن مسیر شغلی و رواج تبعیض در میان کارکنان» با اقتباس از پژوهش مییر و
همکاران ( )0100و مینپا و ووتیالتین ( )0100استفاده شد و برای سنجش متغیر
معماری استعداد از مبانی نظری ارائه شده در پژوهشهای پیشین به ویژه گروه عملکرد
پیشرفته استفاده شد و  6عامل برای سنجش این متغیر استخراج گردید که عبارتند از:
«مشخص بودن رفتارها و مهارتهای مرتبط با اهداف استراتژیک سازمان ،استفاده از
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فرآیندهای علمی در شایستهگزینی استعدادهای مؤثر ،ارائه برنامههای آموزشی متناسب
با نیازهای فعلی و آینده کسب و کار ،استفاده از مسیرهای شغلی سلسله مراتبی و متنوع
برای نیازهای انگیزشی و توسعهای استعدادها ،فراهم ساختن فرصتهای پیشرفت و
برنامهریزی جانشینپروری استعدادها و تقویت فرهنگ شایستهساالری از راه الگوسازی و
شایستهگماری در مناصب کلیدی سازمانی» .برای سنجش سواالت پرسشنامه در هر سه
متغیر مورد بررسی از طیف لیکرت پنج گزینهای (از کامالً مخالفم 0تا کامالً موافقم )5
استفاده شد .آزمون فرضیههای پژوهش ،با توجه به حجم اندک جامعه آماری و هدف
پژوهش که بررسی تأثیر متغیرهاست ،با نرمافزار پیالاس صورت گرفت وآزمونهای
تکمیلی با استفاده از نرمافزار اسپی اس اس انجام شد .آزمونهای آماری شامل آزمون
نرمالبودن توزیع دادهها ،آزمون همبستگی و آزمون مدل معادالت ساختاری هستند.
برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در
جدول ( )8آمده است:
جدعل  :3مته ج آلفهی کرعمبهخ برای هر ک ال سهختاههی پژعهش
متغیر

استفاده از روش رتبهبندی توزیع اجباری

معماری استعدادها

خطرهای منابع انسانی

آلفای کرونباخ

1/770

1/308

1/701

1/300

کل

از آنجا که مقدار آلفای مربوط به هر متغیر و آلفای کل از  1/7بیشتر است ،تمامی
متغیرها به طور مجزا و کل متغیرها با یکدیگر پایا میباشند.
هفتاهه
یکی از پیشفرضهای اصلی مدل معادالت ساختاری آزمون نرمال بودن توزیع
متغیرهای مورد بررسی است .یکی از این آزمونها ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف است
که به بررسی نرمال بودن متغیرها میپردازد .نتایج این آزمون در جدول ( )4ارائه شده
است.
جدعل ( :)8مته ج آل ون کول وگرعف-اس یرموف
متغیر

استفاده از روش رتبهبندی توزیع اجباری

معماری استعدادها

خطرهای منابع انسانی

اماره کولموگروف اسمیرنوف

1/010

1/005

1/007

Si g

1/011

1/070

1/011

تعداد

86
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نتایج این آزمون نشان میدهد سطح معناداری تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از
 1/15است؛ بنابراین ،فرضیه صفر یعنی نرمالبودن متغیرها مورد تأیید قرار میگیرد و
دادهها نرمال هستند .بنابراین در مراحل بعدی تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای
پارامتریک استفاده میشود.
برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه و همچنین میزان شدّت رابطه بین دو متغیر
کمی ،از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و با توجه به نرمال بودن دادهها از
همبستگی پیرسون استفاده شد .گرچه در پژوهش حاضر تأثیر متغیرها بررسی شده
است ،اما با توجه به اینکه در رابطه ،تأثیر دوجانبه متغیرها مد قرار میگیرد ،تأیید وجود
رابطه در آزمون همبستگی میتواند نشاندهنده تأثیر متغیرها برهم باشد .بنابراین ،این
آزمون به عنوان پیشنیازی برای مدل معادالت ساختاری انجام گرفته است .نتایج آزمون
همبستگی پیرسون در جدول ( )5قابل مشاهده است:
جدعل  :6آل ون ه بستگن پیرسون
1

2

3

متغیر مستقل

استفاده از روش رتبهبندی
توزیع اجباری

استفاده از روش ارزیابی
توزیع اجباری

معماری استعدادها

متغیر وابسته

معماری استعدادها

خطرهای منابع انسانی

خطرهای منابع انسانی

معنی داری()Sig

1/111

1/111

1/111

ضریب همبستگی

1/614

-1/818

-1/840

با توجه به مقادیر بهدست آمده ،در تمامی روابط ،مقدار  sigکمتر از  1/15است که
نشان دهنده رد فرض صفر آزمون (عدم وجود همبستگی) است .همچنین با توجه به
مقدار ضریب همبستگی که برای تمامی روابط بیش از  1/8است ،میتوان بیان کرد که
میان متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معناداری وجود دارد .عالمت منفی نشاندهنده
رابطه منفی میان متغیرهای پژوهش میباشد.
هر متغیر مکنون یک متغیر یا سازه غیرقابل مشاهده است که به طور مسقیم و با
استفاده از متغیرهای قابل مشاهده یا همان معرفهای آشکار اندازه گرفته میشوند .در
این پژوهش رابطه هر متغیر آشکار با متغیرهای مکنون متناظرش از نوع انعکاسی است.
یعنی هر متغیر آشکار با کمک رابطه رگرسیونی ساده با متغیر مکنون ارتباط مییابد.
برای ارزیابی مدل اندازهگیری (بیرونی) باید روایی و پایایی سازههای انعکاسی بررسی
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شوند .پایایی سازگاری درونی شامل آلفای کرونباخ و آلفای مرکب است .برای تشخیص
تکبعدی بودن یک بلوک پایایی مرکب نسبت به آلفای کرونباخ شاخص مناسبتری
است .این شاخص ها از طریق بررسی همبستگی درونی یا بارهای عاملی بین معرفها در
مورد پایایی همزمان متغیرها را نتیجه میگیرند .اما از آنجا که پایایی معرفها متفاوت
است ،پایایی هر معرف باید به تنهایی ارزیابی شود .متغیرهایی که بارهای عاملی کمتر از
 1/4داشته باشند ،باید از مدل اندازهگیری حذف شوند .برای بررسی روایی پرسشنامه از
دو معیار روایی همگرا و واگرا استفاده شده است .در جدول ( )6شاخصهای بررسی
مدل بیرونی پژوهش آورده شده است.
همان طور که در جدول ( )6مشاهده میشود مقادیر به دست آمده برای آلفای
کرونباخ و پایایی مرکب بیشتر از  1/71است که نشاندهنده پایایی مطلوب متغیرهای
پژوهش است .بنابراین مدل اندازهگیری از پایایی مطلوبی برخوردارند .برای بررسی روایی
پرسشنامه از دو نوع روایی همگرا (شاخص  )AVEو روایی واگر (بارهای عاملی) استفاده
شد .تمام بارهای عاملی در دامنه قابل قبول (بیش از  )1/4قرار دارند و لذا روایی سازهی
آنها تأیید میگردد .همچنین مقدار  AVEبرای متغیرهای مکنون باالتر از  1/5است.
بنابراین ،میتوان گفت که روایی همگرای مدلهای اندازهگیری مطلوب است .برای
بررسی برازش مدل پژوهش از شاخص  GOFاستفاده میشود .این شاخص خود به دو
قسمت شاخص اشتراک و شاخص افزونگی تقسیم میشود .مثبتبودن به ترتیب
نشاندهنده کیفیت مطلوب مدل اندازهگیری و کیفیت مطلوب مدل معادالت ساختاری
است .چون مقدار  GOFبرای مدل پژوهش برابر با  1/560است ،بنابراین مدل پژوهش
از برازش خوبی برخودار است.
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جدعل  :5عا ن ع په ه ن دل امدال گیری ع برالش دل کین
تغیرههی تحقیق

استفاده از روش
توزیع اجباری

معماری
استعدادها

خطرهای منابع
انسانی

گو اهه

به ههی

آلفهی

په ه ن

مه ین

کرعمبهخ

رکب

Q1

1/713301

Q2

1/710310

Q3

1/643658

Q4

1/301715

Q5

1/701004

Q6

1/701501

Q7

1/611107

Q8

1/750601

Q9

1/534164

Q10

1/755501

Q11

1/714087

Q12

1/311687

Q13

1/678110

Q14

1/575180

Q15

1/783584

Q16

1/667403

Q17

1/700053

Q18

1/341084

Q19

1/600538

Q20

1/307031

Q21

1/303730

Q22

1/766146

میانگین

1/344176

1/750071

1/334178

1/301403

R2

-

1/548101

AVE

1/560000

1/514375

ههخص

ههخص

اهتراک

افزعمگن

1/560000

1/514376

GOF

-

1/048008

1/560

1/311180

-

1/107164

-

1/630780

1/608800

1/580448

-

1/580448

1/50534

1/081718

-

پ س از آزمون مدل بیرونی و به عبارت تأیید روایی و پایایی مدل درونی (مدلهای
اندازهگیری پژوهش) مدل درونی یا همان مدل ساختاری پژوهش ارزیابی میگردد .با
استفاده از مدل درونی میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .مدل درونی
پژوهش با کاربرد نرمافزار  SMART-PLS Graphانجام شد.
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هکل  :7دل عهدالع سهخته ی د حهلت استهمدا د

0

هکل  :3دل عهدالع سهخته ی د حهلت مدد عنهدا ی
خطر منابع انسانی= , HR riskمعماری استعداد= , talent Arcنظام رتبهبندی توزيع اجباری=. FORS

1
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برای آزمون معناداری فرضیهها از شاخص جزئی مقدار آماره  )T-value( Tاستفاده
شده است .در این راستا اگر مقدار  Tبیشتر از  0/16باشد ،در سطح  15درصد میتوان
گفت تأثیر بین متغیرها معنادار است .همچنین جهت مشخص شدن میزان تأثیر
متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از از بار عاملی استفاده میشود .همچنین برای
آزمون معناداری آثار غیرمستقیمی که به واسطه یک متغیر میانجی به وجود میآیند
(یعنی دو مسیر وجود دارد) از فرمولی که اولین بار سوبل ارائه کرد ،استفاده میشود:

در این فرمول : a:مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛  :bمقدار ضریب
مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ : Saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان مستقل
و میانجی؛ : Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میانجی و وابسته؛
با توجه به آنچه بیان شد ،نتایج مربوط به فرضیههای پژوهش به شرح ذیل ارائه شده
است:
جدعل  :2خالصا مته ج آل ون فرضیاهه
خطهی استهمدا د

ضر ب سیر

آه T

1/787518

01/384144

تأیید

7/434117

تأیید

1/434411

تأیید

تغیر ستقل

تغیر عابستا

استفاده از روش ارزیابی
توزیع اجباری

معماری
استعدادها

1/104701

استفاده از روش ارزیابی
توزیع اجباری

خطرهای منابع
انسانی

1/150675

-1/814008

معماری استعدادها

خطرهای منابع
انسانی

1/150301

-1/410463

سیر

متیجا
آل ون

متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

آماره Z

نتیجه آزمون

استفاده از روش ارزیابی
توزیع اجباری

معماری
استعدادها

خطرهای منابع
انسانی

-1/18360013

تأیید

با توجه نتایج به دست آمده از جدول ( ، )7مقدار قدر مطلق  T-VALUEو  Zبیش
از  0/16هستند؛ بنابراین ،تمام فرضیههای مطرح شده در این پژوهش تأیید میشوند.
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بحث ع متیجاگیری
در این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از روش رتبهبندی توزیع اجباری بر خطر-
های مدیریت منابع انسانی به واسطه معماری استعدادها پرداخته شد .چهار فرضیه برای
بررسی هدف پژوهش مطرح شد که برای سنجش آنها آزمون مدل معادالت ساختاری
با استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس انجام شد .فرضیه اول به بررسی تأثیر استفاده
از روش ارزیابی توزیع اجباری بر معماری استعدادها پرداخت .نتایج نشان داد که ضریب
مسیر و عدد معناداری برای این فرضیه به ترتیب برابر با  1/78و  01/38بود .با توجه به
اینکه عدد معناداری بیش از  0/16بود ،بنابراین این فرضیه تأیید شد و با توجه به مثبت
بودن مقدار ضریب مسیر میتوان بیان کرد که استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر
معماری استعدادها تأثیر مثبت و معناداری دارد .مون و همکاران ( )0106بر نقش روش
ارزیابی توزیع اجباری در بهبود عملکرد شغلی کارکنان و کاهش خطرهای منابع انسانی
تأکید میکنند .برای شرکتهایی مانند شرکتهای تولیدکننده نرمافزار ،نیروی انسانی
کارآمد ،خالق ،شایسته و مستعهد بسیار اهمیت دارد ،زیرا رقابت در این صنعت بسیار
باال است و به نوآوری و عرضه محصوالت جدید نیاز است و بقای سازمان به وجود
کارکنان با استعداد بستگی دارد .برای این منظور سازمان باید از چرخۀ استعدادیابی و
مدیریت استعدادهای خود اطمینان حاصل کند تا بتواند نیازهای فعلی و آتی خود در
زمینه کارکنان مناسب را برآورده کند.
استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری میتواند سازمان را در شناسایی و حذف
کارکنان با عملکرد پایین یاری دهد و همچنین محیطی را فراهم آورد که کارکنان با
استعداد و نخبه جذب سازمان شوند .افراد نخبه و با استعداد جذب سازمانهایی میشود
که شایستگی های آنها در مقایسه با کارکنان با عملکرد پایین توجه شود و متمایز از
دیگران باشند به طوری که امکان پیشرفت برای این افراد فراهم شود .با بهکارگیری
روش توزیع اجباری برای ارزیابی عملکرد کارکنان افراد شایسته و با استعداد این
اطمینان را پیدا خواهند کرد که سازمان با توجه به تواناییها و عملکردشان ،آنان را
ارزیابی و متناسب آن پاداش دریافت خواهند کرد .سازمانهای استفاده کننده از این
روش به طور مداوم کارکنان خود را ارزیابی میکنند و افراد با عملکرد باال و پایین را
شناسایی و اقدامات الزم را برای ارتفا یا حذف آنها انجام میدهند .این اقدمات باعث
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میشود سازمان محیطی را فراهم آورد که فقط افراد با عملکرد باال یا به عبارتی افراد با
استعداد و نخبه جذب سازمان شوند .بنابراین ،میتوان بیان کرد که روش ارزیابی توزیع
اجباری اگر به درستی اجرا شود میتواند به معماری استعدادهای سازمان که درپی به
کارگیری یک روش نظامند برای جذب ،حفظ و ارتقا نیروی انسانی مؤثر است ،کمک
کند  .از آنجایی که ارزیابی عملکرد کارکنان یک فرآیند متناوب و همیشگی در بیشتر
سازمانهاست ،میتوان از آن ،عالوهبر بهرهبرداریهای معمول ،برای استعدادیابی و
جانشینپروری هم استفاده کرد.
فرضیه دوم به بررسی تأثیر استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر خطرهای منابع
انسانی پرداخت .ضریب مسیر برای این فرضیه برابر با  -1/81بود و همچنین عدد
معناداری برای آن برابر با  7/43بود که بیش از  0/16است .بنابراین ،این فرضیه نیز
تأیید قرار میگمی شود ،اما با توجه به منفیبودن ضریب مسیر مشخص میشود که
استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر خطرهای منابع انسانی تأثیر منفی و معناداری
دارد .مون و همکاران ( )0106در پژوهش خود تأثیر روش ارزیابی توزیع اجباری بر
کاهش خطر منابع انسانی را تأکید کردند .به عبارت دیگر با بهکارگیری روش ارزیابی
توزیع اجباری ،بیشتر خطرهای مربوط به منابع انسانی کاهش پیدا میکنند .ارزیابی
توزیع اجباری ،بر این نظر متکی است که سازمان به منظور رشد خود ،باید کارکنان
دارای عملکرد باال و پایین را شناسایی کند  ،به افراد دارای عملکرد باال ،پاداش و فرصت
رشد دهد و به افراد دارای عملکرد پایین ،خروج از سازمان را نشان دهد یا آنها را تشویق
به ترک سازمان کند.
اجازه تداوم کار به نیروهای ضعیف توسط سازمان ،نه فقط امری پذیرفتنی نیست،
بلکه مخرب است و در نهایت باعث ایجاد فرهنگی میشود تا کارکنان باور کنند عملکرد
پایین تر از سطح استاندارد و سازمان ،امری پذیرفتنی است و همین امر باعث میشود
نیروهایی که عملکرد بهتری دارند ،مجبور به ترک سازمان شوند ،زیرا نمیخواهند جزیی
از محیطی باشند که از کارکنان خود ،کم ترین را به جای بهترین میپذیرد .در این
وضعیت ،شکی نیست که شرکتها ،نیازمند شناسایی و حذف کارکنان دارای عملکرد
پایین خود هستند .استفاده از روش ارزیابی عملکرد توزیع اجباری که استانداردهای
مناسب و عادالنهای بر شناسایی کارکنان قوی و ضعیف داشته باشد ،میتوان از بسیاری
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از مشکالت سازمانی در ارتباط با منابع انسانی و فعالیتهای آنها جلوگیری کند .عملکرد
کارکنان در یک سازمان متشکل از سه نوع عملکرد مخرب ،وظیفهای و شهروندی است
که با استفاده از یک روش ارزیابی مناسب مانند روش ارزیابی توزیع اجباری میتوان
تمام این سه بعد را بررسی و کارکنان با عملکرد پایین که میتوانند مشکالت فراوانی
برای سازمان ایجاد کرده و باعث افزایش خطر منابع انسانی شوند را شناسایی و ترغیب
به ترک سازمان کرد .بنابراین ،میتوان بیان کرد روش ارزیابی عملکرد به شرط آنکه به
درستی انجام گیرد ،عادالنه باشد ،از استانداردهای شفاف ،روشن و قابل فهم در اجرای
آن استفاده شود و بازخورد مناسب به کارکنان ارائه دهد میتواند بسیاری از خطرهای
منابع انسانی از جمله رقابت ناسالم داخلی ،وارد شدن خسارت جبرانناپذیر به سازمان
به واسط حفظ کارک نان ضعیف و بدون تعهد ،امنیت اطالعات ،مشکالت مربوط به
شایستگی و  ...را کاهش دهد.
در فرضیه سوم تأثیر معماری استعدادها بر خطرهای منابع انسانی بررسی شد .با
توجه به اینکه ضریب مسیر برای این فرضیه برابر با  -1/41و عدد معناداری برای این
فرضیه برابر با  1/43است که عددی بزرگتر از  0/16است؛ بنابراین ،میتوان بیان کرد
که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته و معماری استعدادها بر خطرهای منابع انسانی
تأثیر منفی و معناداری دارد .نتیجه حاصل از این فرضیه با پژوهش لی و ژانگ ()0104
همخوانی دارد .از آنجا که نیاز سازمانها به ویژه شرکتهای تولیدکننده نرمافزارها ،به
مدیران و کارکنان توانمند همیشگی است لذا فرایند استعدادیابی ،کشف توانمندیها و
پرورش مهارتها و قابلیتهای کارکنان با استعداد باید فرایندی مستمر و دایم باشد.
سازمان برای موفقیت و بقا ،باید از این موضوع اطمینان یابد که آیا استعدادهای ضروری
برای رشد و بقای خود را میتواند به دست آورد و اینکه میتواند این افراد را در سازمان
حفظ کنند یا خیر؟ به کارگیری اصول معماری استعدادها میتواند سازمانها را در این
زمینه یاری دهد .شناسایی افراد با استعداد ،هماهنگی نقشها و رفتارهای آنها با اهداف
سازمان ،آموزشهای مناسب ،فرهنگ نخبهپروری ،انگیزهها و مشوقهای مناسب و ...
ممکن است باعث شود که سازمان به یک نیروی انسانی مناسب ،مؤثر و کارامد دست
یابد که این خود در طوالنیمدت باعث میشود خطرهای منابع انسانی سازمان که یکی
از مهمترین خطرهایی است که شرکتها در عصر حاضر با آن مواجهاند را کاهش دهد.
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استفاده از معماری استعدادها میتواند ار همان ابتدا ،نیازهای استخدامی را به دقت
ارزیابی و شناسایی کند و با جذب افراد مناسب که با سازمان و شغل بیش ترین تناسب
را دارند ،به نیروی انسانی دست یابد که منشا مزیت رقابتی پایدار برای سازمان باشد.
افرادی که با انجام رفتارها و اقدامات مناسب در راستای اهداف و راهبرد سازمان
میتوانند خطر های سازمان در زمینه منابع انسانی نامناسب را کاهش دهند و در آینده
نیز از ترک سازمان توسط افراد شایسته جلوگیری شود .در ارتباط با بررسی نقش
میانجی متغیر معماری استعداد در تأثیر استفاده از روش ارزیابی توزیع اجباری بر خطر-
های منابع انسانی از آزمون سوبل استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد مقدار  Zبرابر
با  -1/18است  .با توجه به اینکه قدر مطلق این عدد معناداری بیش از  0/16را نشان
میدهد؛ بنابراین ،نقش میانجی معماری استعداد در تأثیرگذاری استفاده از روش رتبه-
بندی توزیع اجباری بر خطرهای مدیریت منابع انسانی تأیید میشود .همچنین با توجه
به اینکه تأثیر مستقیم استفاده از روش رتبهبندی توزیع اجباری بر خطرهای منابع
انسانی تأیید شد ،میتوان گفت این نوع میانجیگری از نوع میانجی جزیی است.
همان طور که در بخش پیشینههای پژوهشی نیز مطرح شد بیشتر پژوهشهای
گذشته به ارائه الگوی و نحوه پیادهسازی روش توزیع اجباری و معماری استعدادها
پرداخته و کمتر بر ارتباط میان متغیرهای مذکور با متغیرهای سازمانی از جمله خطر
منابع انسانی پرداخته اند .در این پژوهش سعی شد روابط متغیرهای مذکور مورد بررسی
قرار گیرد تا نتایج آن یاریدهنده سازمانها در استفاده بهتر از این مفاهیم باشد.
استفاده از روش رتبهبندی توزیع اجباری میتواند سازمانها را حفظ کارکنان با استعداد
و حذف کارکنان ناتوان و ضعیف یاری دهد ،زیرا این روش مبتنی بر شایستگیها است و
افراد براساس تواناییشان ارزیابی میشوند؛ بنابراین ،این روش کمک میکند همواره
کارکنان سعی در بهبود خود داشته باشند .گرچه همانطور که در پژوهشهای گذشته
نیز بیان شده است ،این روش میتواند باعث ایجاد استرس و ناامنی در میان کارکنان
شود چرا که در صورت نشاندادن ضعف و ناتوانی مجبور به ترک سازمان خواهند بود.
بنابراین در استفاده از این روش باید دقت بسیاری صورت گیرد و در صورت انجام
صحیح آن مزایای آن بیش از معایب آن خواهد بود و با گذشت زمان خطرهای منابع
انسانی به خصوص در ارتباط با جذب و حفظ افراد با استعداد و نیاز به تأمین افراد
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شایسته ،کاهش مییابد .نتیجه این پژوهش نیز همانند پژوهشهای گذشته حاکی از
تأثیر مثبت روش رتبهبندی توزیع اجباری در کاهش خطر منابع انسانی و حفظ کارکنان
با استعداد است .درکل ،مدیریت ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکتها و سازمانها
یکی از مهمترین حوزه ها برای کشف نیاز کارکنان ،بررسی رفتارهای کاری (چه مخرب و
چه رفتارهای سازنده) ،برنامهریزی آموزشی برای بهبود کارکنان ،توسعه مسیر شغلی و
 ...است .ارزیابی عملکرد میتواند شرکتها را در طراحی مناسب برنامههای یادگیری و
توسعه کارکنان یاری دهد ،نیازهای کارکنان را شناسایی کند و بهترین مسیر شغلی را
برای آنان توصیه کند و این اقدمات میتواند توانایی کارکنان را شکوفا کرده و باعث
کاهش خطر و بهبود بهرهوری سازمان شود.
پیشنههدهه
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی کاربردی مطرح میشود .در این راستا باید
گفت موفقیت یا شکست مدیریت خطر به تغییر ادراکات ،نگرشها ،رفتارها و عملکرد
کارکنان در رابطه با خطر بستگی دارد .برای این کار به آموزش ،مدیریت عملکرد ،روش
پاداش و اقدمات و رویههای کاری توسعهای به صورتی مؤثر ،نیاز است تا خطاهای
انسانی محدود ،رضایت شغلی افزایش و استرس کاهش یابد .سازمانها باید رفتارها و
مهارتهای کلیدی مورد نیاز خود را به دقت شناسایی کنند ،از فرآیندهای علمی و
روشاتیک در شایستهگزینی استعدادهای مؤثر استفاده کنند ،برنامههای آموزشی
متناسب ب ا نیازهای فعلی و آینده کسب و کار را ارائه دهند و مسیر پیشرفت شغلی
کارکنان را به درستی طراحی کنند و به کارکنان اجازه دهند به توانمندیهای الزم
دست پیدا کنند .فرهنگ سازمان باید تقویتکننده یادگیری و رشد افراد باشد؛ به طوری
که کارکنان برای پیشرفت ترغیب و تشویق شوند .روش ارزیابی عملکرد مبتنی بر روش
توزیع اجباری باید دارای ویژگیهایی مانند دقت کافی در تعریف و اندازهگیری ابعاد
عملکرد ،تعریف عملکرد با توجه به نتایج مورد انتظار ،تعریف عملکرد با توجه به
جنبههای مختلف ارزش مثل کیفیت ،کمیت ،مناسبت و بجابودن ،اتصال ابعاد عملکرد
با برآوردهساختن نیازهای مشتریان ،در نظرگرفتن محدودیتهای موقعیتی در عملکرد
افراد ،وجود اعتماد میان سرپرستان و زیردستان ،پیوند میان ارزیابی عملکرد و هدایت
عملکرد کارکنان به طور کلی و ملموس ،پرداختهای مبتنی بر عملکرد ،شفافبودن
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رتبههای افراد د ر مقایسه با دیگران و ارائه بازخورد مناسب به افراد ،باشد تا بتواند به
درستی عملکرد افراد را اندازهگیری کرده و باعث بهبود عملکرد افراد شود .شناخت
ارزشهای هر فرد ،درک انگیزههای انسان ،اختصاص افراد به موقعیتهایی که میتوانند
در آن موفق باشند و گوش دادن به نظرات و نیازهای کارکنان پیش نیازی برای مدیریت
مسیر شغلی آنهاست .مادامی که سازمان از نیازهای کارکنان اطالعاتی دقیقی کسب
نکند ،نمیتواند مسیر شغلی سازمانی آنها را برای مدیریت صحیح استعداد ،برنامهریزی
کند .برای رشد و شکوفایی احساس شایستگی در کارکنان توصیه میشود تاحد امکان
کلیه عزل و نصبها در مجموعه کارمندان داخل سازمان صورت گیرد و از جذب نیروی
خارج از سازمان جهت تصدی پستهای مدیریتی جلوگیری شود .همچنین واگذاری
وظایف و مسئولیتهای مختلف کاری در روند افزایش احساس شایستگی کارکنان بسیار
مؤثر خواهد بود.
تشکر ع قد دامن
از زحمات مدیران و کارکنان شرکتهای فعال در صنعت نرمافزار در استان تهران که
زیر نظر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت میکنند و ما را در انجام این پژوهش
یاری رساندند و پاسخگوی سواالت ما بوده اند تشکر و قدردانی میکنیم.
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