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چكیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر تسهیم دانش در اداره
کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی -همبستگی است
.جامعه آماری مورد مطالعه ،کلیه کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 491نفر از آنان بطور تصادفی ساده انتخاب گردیده اند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بوده که جهت متغیر استراتژی مدیریت
استعداد از مدل سوئیم،هوش عاطفی کارکنان از مدل گلمن و تسهیم دانش از مدل دیکسون استفاده گردید .ضریب پایایی برای
پرسشنامه متغیرهای تحقیق به ترتیب  14..0 ، 14914و  14900بوده است .برای آزمون فرضیات از مدل معادالت ساختاری و نرم
افزار  AMOSاستفاده گردید ،یافته های تحقیق نشان داد بین استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی کارکنان رابطه مثبت و
معنا داری وجود دارد  ،همچنین نتایج حاکی از آن بود که متغیر تسهیم دانش نقش تعدیل گری در رابطه میان استراتژی مدیریت
استعداد و هوش عاطفی کارکنان را ندارد .

کلید واژگان:استراتژی مدیریت استعداد ،هوش عاطفی ،تسهیم دانش
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A survey to the relation of between emotional intelligence and talent management
strategy with regard to the moderator function of knowledge sharing (Case Study:
Khorasan Razavi office of the technical and vocational training)
Majid Bahadori Komijani
Neda Razazan
Abstract:
The purpose of this survey is investigating the relation of between emotional intelligence and
talent management strategy with regard to the moderator function of knowledge sharing in
Khorasan Razavi office of the technical and vocational training. The aim of this study is practical
with the consideration of applicability of it’s objectives.It is based on cross correlation
methodology.It has been applied based on a case study on assessing a set of population universe of
department of technical and vocational training of Khorasan Razavi’s employees .A number of
194 employees were chosen randomely based on Cochran formula. In order to collect the required
data, a questionnaire was used .To assess the strategic management talent variable, Sweem model
and to assess the emotional intelligence of the employees, Goleman model is used. Also in order to
assess the knowledge sharing ability, Dixon model is used. Reliability coefficient for the given
questionnaire are in following order 0.941, 0.855 and 0.956 .For hypothesis test, structural
equation model and AMOS software is used .The findings showed that there is a significant
correlation between talent management strategy and emotional intelligence of employees, the
results also showed that knowledge sharing variable has no any moderator function between talent
management strategy and emotional intelligence of employees.

Keywords: Talent management strategy, Emotional intelligence, Knowledge sharing

 مقدمه-1
 سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان ها قلمداد شده است (هیت و، در عصر جهانی شدن و پیشرفت فناوری
 چشم اندازهای استراتژیک و زیر سئوال،  باعث تغییر اولویت ها در کسب و کار،  ) و این منبع ارزش آفرین6002، 1دیگران
 ) به صورتی که پارادایم های سنتی در همه حوزه ها و به ویژه6006، 2رفتن صحت مدل های سنتی گردیده است (شیه و لین
در مدیریت به شدت سست گردیده و پارادایم های جدید به جای تاکید بر مدل سنتی فرماندهی و کنترل به استفاده از تیم
 مفاهیمی. )8811 ،  خودکنترلی و تحول آفرینی تاکید می کنند(فرهنگی و دیگران، یادگیری مستمر، های کاری مشارکتی
همچون استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی و تسهیم دانش که متغیرهای اصلی این پژوهش هستند نیز در راستای
 سازمان های موفق درپی آن هستند که استراتژی. حرکت به سمت پارادایم های منعطف تر در سال های اخیر مطرح شده اند
ها و خط مشی ها و رویه های خود را به گونه ای بهبود بخشند که بتوانند استعدادهایی را که برای تداوم حیات اقتصادی
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ض روری است  ،جذب نموده  ،توسعه داده و نگهداری نمایند.استراتژی مدیریت استعداد ابزاری است که سازمان را در جهت
دستیابی به این مهم یاری کرده و در صدد ایجاد شرایطی است که درآن مهارت های کارمندان مستعد شناسایی وازآن ها در
حوزه های مناسب استفاده شود.
 2-1بیان مسأله
با توجه به اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی درصدد است تا از طریق پرورش منابع انسانی خود  ،به
اهداف استراتژیک خود دست یابد  ،بررسی استراتژی مدیریت استعداد به عنوان یک رویکرد جدید  ،می تواند تحولی در
مدیریت سرمایه نیروی انسانی ایجاد نموده و نقاط ضعف و اشکاالت وارده بر رویکرد های سنتی را مرتفع نماید  .عالوه بر این ،
همراهی آن با متغیر هوش عاطفی که در حیطه روابط کارکنان و مدیر قرار دارد و توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجان
خود و دیگران می سنجد  ،زمینه ساز شرایطی می گردد که در آن کارکنان تمامی توانایی ها  ،استعدادها و مهارت های خود
را در نهایت خودآگاهی  ،اشتیاق و آرامش برای انجام وظایف محوله به کار گیرند تا بدین وسیله بازدهی سازمان خود را به
حداکثر رسانند  .اما نباید نقش تسهیم و انتقال دانش را در سازمان نادیده گرفت  ،انتقال و تسهیم دانش در سطوح مختلف یک
سازمان اتفاق می افتد  :بین افراد  ،از افراد به منابع آشکار  ،از افراد به گروهها  ،بین گروهها  ،در میان گروهها و از گروه به
سازمان  ،تسهیم دانش به عنوان یک نیروی مثبت در ایجاد سازمان های نوآور شناخته شده است  .از این رو نشان دادن تاثیر
استرات ژی مدیریت استعداد وتسهیم دانش در سازمان و هوش عاطفی کارکنان بر یکدیگر به عنوان یک مسئله مطرح است .
بنابراین مسئله اصلی این است که آیا بین استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی رابطه ای وجود دارد و آیا تسهیم
دانش نقش تعدیل گری بین رابطه این دو متغیر ایفا می کند یا خیر ؟

 3-1فرضیههای تحقیق:
 -8بین استراتژی مدیریت استعداد با هوش عاطفی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی رابطه معنی
داری وجود دارد .
 -6تسهیم دانش نقش تعدیل گری بر رابطه میان استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی کارکنان اداره کل آموزش
فنی و حرفه ای خراسان رضوی دارد .
 -2روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی از نوع تحلیل همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است و تحقیق کااربردی تحقیقای
است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سامت کااربرد علمای
دانش هدایت می شوند .با توجه به اینکه هدف تحقیق تعمیم یافته ها به جامعة آماری می باشاد و متغیرهاای تحقیاق از قبال
موجود می باشند ،از تکنیک پیمایش استفاده شده است( .خاکی )68 :8838،

 1-2ابزار جمع آوری اطالعات:
در این تحقیق از سه پرسشنامة استاندارد استراتژی مدیریت استعداد سوئیم  ،هوش عاطفی وزینگر و تسهیم دانش دیکسون
استفاده شده است.
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 2-2روایی ( قابلیت اعتبار):
به منظور تعیین روایی پرسشنامه  ،پرسشنامه تهیه شده توسط پژوهشگر ،جهت اظهار نظر در اختیار اساتید محتارم و افاراد
خبره و مطلع در امر مسائل تحقیق قرار گرفته و روایی آن مورد تائید قرار گرفت.
 3-2پایایی (قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری):
برای آزمون پایایی دو روش وجود دارد .اعتبار باز آزمایی و اعتبار سازگاری درونی در این تحقیق برای ارزیابی ضریب پایایی
پرسشنامه ها از روش ساازگاری درونای و ضاریب آلفاای کرونباا اساتفاده شاده اساتکاه مهمتارین روش بارای مقیاساهای
ابتدایی(ترتیبی) می باشد که توسط سه محقق مطالعه و ارایه گردیده ،ولی فقط به نام کرونبا معرفی شده است .و در آن عاالوه
بر آنکه شاخصی برای تایید اندازههای حاصله از گروهها و افراد به دست میآید ،قابلیت تقسیم این اندازه به سایر انادازههاا نیاز
معین میگردد.
به طور کلی ضریب الفای کرونبا برای پرسشنامه استراتژی مدیریت اساتعداد برابار  0/348بارای پرسشانامه هاوش عااطفی
 0/118و برای پرسشنامه تسهیم دانش برابر با  0/382میباشد .بر این اساس ،پایایی ابزار اندازهگیری مورد تایید است.
 4-2نمونه آماری
چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصای را باه
عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده ،شاخصها و اندازه های آمااری آن را
محاسبه کند به این جامعه محدود  ،نمونه می گویند .با توجه به تعریف فوق ،نمونه آماری در این پژوهش با اساتفاده از فرماول
کوکران  834نفر محاسبه گردید.
 5-2روش محاسبه حجم نمونه
بر اساس جامعه آماری مورد نظر و فرمول کوکران ،حجم نمونه  834نفر انتخاب شد .به منظور تعیاین حجام نموناه سااده
ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد.
برای تعیین حجم نمونه ،ابتدا پیشنمونهگیری از جامعهی آماری به تعداد 80نفر انجام شد و باا توجاه باه انحاراف معیاار ایان
پیشنمونه (که به مقدار  0/83به دست آمد) و با توجه به حجم جامعه ( )800و جایگاذاری در فرماول نموناهگیاری تصاادفی
کوکران ،حداقل حجم نمونه به تعداد  834نفر مشخص شد .الزم به ذکر است که  680پرسشنامه توزیع گردید که با توجه باه
ناقص تکمیل شدن برخی از آنها  ،تعداد  834پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت.

 -3روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصایفی و اساتنباطی اساتفاده گردیاده اسات .ابتادا جهات
تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد نظر از پارامتر های آمار توصیفی شامل جداول و نمودارهای فراوانی  ،میاانگین
 ،انحراف معیار در قسمت آزمون فرضیات تحقیق ،با استفاده ا ز نرم افزارآموس ابتدا از نرمال بودن داده ها اطمیناان وسا ب باا
استفاده از آزمون های آماری و معادالت ساختاری  ،داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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جنسیت پاسخدهندگان
اطالعات مربوط به جنسیت پاسخدهندگان در جدول شماره  8-4خالصه شده است .اطالعاات ایان جادول و نماودار 8-4
نشان میدهد که از بین پاسخدهندگان 81/8 ،درصد زن و  16/8درصد مرد هستند.
جدول  -1جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت پاسخ-

فراوانی

درصد فراوانی

1

زن

34

11/5

2

مرد

160

22/5

191

1/111

دهندگان

مجموع

نمودار  - 1جنسیت پاسخدهندگان

وضعیت خدمت پاسخدهندگان
اطالعات مربوط به وضعیت خدمت پاسخدهندگان در جدول شماره  6-4خالصه شده است .اطالعات ایان جادول و نماودار
 6-4نشان میدهد که بیشترین فراوانی مربوط به افراد با  8تا  80ساال ساابقه خادمت هساتند کاه  88/2درصاد و کمتارین
فراوانی مربوط به افراد با کمتر از  8سال سابقه خدمت می باشند که  2/1درصد از افراد نمونه را تشکیل می دهند.
جدول  2وضعیت خدمت پاسخ دهندگان
فراوانی

درصد فراوانی

وضعیت خدمت پاسخدهندگان
1

کمتر از  5سال

11

6/1

2

 5تا  11سال

69

15/6

1

 11تا  15سال

11

21/1

 16تا  21سال

11

22/1

باالی  21سال

21

11/9

مجموع

191

1/111

1
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نمودار  -2وضعیت خدمت پاسخدهندگان

سن پاسخدهندگان
در جدول  8-4و نمودار  ، 8-4نتایج مربوط به سن پاسخدهندگان نشان داده شاده اسات .همانگوناه کاه مشاخص اسات،
بیشترین فراوانی مربوط به افراد با سن  88تا  40سال میباشد ،که حدود  88/8درصد افراد نمونه و کمترین فراوانی مربوط باه
افراد با سن بیشتر از  80سال سن می باشد که  4/2درصد افراد نمونه را تشکیل میدهند.
جدول  3فراوانی سن پاسخدهندگان
فراوانی

سن پاسخدهندگان

درصد فراوانی

1

کمتر از  11سال

12

16/5

2

 11تا  11سال

111

51/1

1

 11تا  51سال

51

25/2

1

بیشتر از  51سال

9

1/6
191

مجموع
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نمودار  - 3سن پاسخدهندگان
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میزان تحصیالت پاسخدهندگان
به لحاظ تحصیالت ،همانگونه که در جدول  4-4و نمودار  4-4نشان داده شاده اسات ،از باین پاساخ دهنادگان باه ایان
سؤاالت ،بیشترین فراوانی مربوط به افراد با مدرک لیسانب میباشد که حدود  88/6درصد از افاراد نموناه و کمتارین فراوانای
مربوط به افراد با مدرک دکتری می باشد که  0/8درصد از افراد نمونه را تشکیل میدهند.
جدول  4تحصیالت پاسخدهندگان
فراوانی

درصد فراوانی

میزان تحصیالت
1

دی لم

12

6/2

2

فوق دی لم

51

21/1

1

لیسانب

111

55/2

1

فوق لیسانب

21

11/2

5

دکتری

1

1/5

191

1/111

مجموع

نمودار -4تحصیالت پاسخدهندگان

 -4یافته های تحقیق:
 1-4بررسی فرضیه اول تحقیق
فرضیه اصلی اول :بین مدیریت استعداد و هوش عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد.

بررسی ضریب اثر مدیریت استعداد بر هوش عاطفی  ،نشان میدهد که این ضریب مسیر به میزان  0/88برآورد شده است.
با توجه به مقدار شاخص جزئی ( )p-valueکه برابر  0/000شده است و همچناین عادد معنااداری ( )t-valueکاه برابار باا
 1/688شده و به ترتیب از  0/08کمتر و از  8/32بیشتر میباشند؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای
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 0/08معنادار است؛ یعنی مدیریت استعداد بر هوش عاطفی تأثیر مثبت و معناداری دارد .جدول  86-4نتایج مربوط به بررسای
این فرضیه را نشان میدهد.
جدول  -5ضریب رگرسیونی و معناداری اثر مدیریت استعداد بر هوش عاطفی
فرضیه

val ue

معناداری

ضریب

مسیر مستقیم

1

p-

عدد

مسیر

مدیریت استعداد  هوش عاطفی

/111

1/51

1/215

1

نتیجه
معنادار

 2-4بررسی فرضیه تعدیلگری:
فرضیه اصلی دوم  :تسهیم دانش رابطه میان مدیریت استعداد و هوش عاطفی را تعدیل می کند.
برای پاسخ به سؤال دوم ،از دو روش میتوان استفاده کرد :روش زیرگروه و روش رگرسیون تعدیلشده ،که در این مطالعه با
توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق از روش رگرسیون تعدیل شده استفاده گردیده است .در این روش باید دو مرحله به شرح زیر
انجام گیرد :الف) الزمهی انجام تحلیل تعدیلگری این است که متغیرهای مستقل و تعدیلگر ،مرکزی و استاندارد 1شوند تا باه
واسطهی کاهش همبستگی متغیرهای مستقل و تعدیلگر با متغیر تعاملی (متغیر ضارب) ،احتماال وقاوع هامخطای چندگاناه
کاهش یابد .ب) در استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی ،در مرحله اول متغیر مستقل و تعدیلگار باه عناوان مساتقل وارد مای
شوند و در مرحله دوم متغیر تعاملی (ضرب مستقل در تعدیلگر) نیز به آنها اضافه میشود .ضریب بتای استاندارد متغیر تعاملی
نشاندهنده شدت اثر متغیر تعدیلگر میباشد .در ادامه فرضیههای تعدیلگری مورد بررسی قرار گرفته است.
همانگونه که گفته شد ،ابتدا معناداری  R2بر اساس خروجیهای روش رگرسیون سلسله مراتبی جهات اطمیناان از وجاود
متغیر تعدیلگر انجام شد .ولیکن با توجه به عدم معناداری تغییرات  fمیتوان نتیجه گرفت متغیر تعدیلگر وجاود نادارد .عادم
معناداری مقدار  βبرای متغیر تعاملی نیز مورد بررسی قرار گرفت .همانگونه که مشاهده میگردد ،مقادار βاساتاندارد بارای اثار
متغیر تعاملی برابر با  0/018شده است و این مقدار در سطح اطمینان  0/38معنادار نمی باشد .بنابراین تساهیم داناش نقاش
تعدیلگری در تاثیر مدیریت استعداد بر هوش عاطفی ندارد .جدول  88-4نتایج تحلیل عدم تعدیلگاری بارای متغیار تساهیم
دانش را نشان می دهد.
جدول  -6نتایج تحلیل عدم تعدیلگری برای متغیر تسهیم دانش
مراحل
رگرسیون

متغ
متغیر مستقل

سلسله مراتبی

مرحله اول

β

یر

2

وابسته
مدیریت
استعداد

/221

تسهیم دانش

هوش
عاطفی

مدیریت
استعداد

هوش
عاطفی

1
/211
1

مرحله دوم

si
g

R

/121

Change Statistics
Sig.
R
F
F
Square
Change
Change
Change

ANOVA
si
g

11
1/6

2

11

1/19

1/219

/112
11

1/111

11
11/2

1
1/11

1/2
11

2

1/111

1/156

1/126

16

- mean centered and standardized
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1
تسهیم دانش

/251
1

مدیریت
استعداد × تسهیم
دانش

/115
1

1/1

1/52

21/1

1/11

11
1/1
12
1/6

 -5بحث و نتیجه گیری:
در صنعت پرشتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز  ،آنچه که برتری شرکت ها بر یکدیگر را تضمین مینماید  ،برخورداری از
منابع انسانی با استعداد است  .استراتژی مدیریت استعداد فرآیندی است که بر جاذب ،پارورش و نگهاداری اساتعدادها تمرکاز
داشته و از این رو در ای جاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان  ،نقش بسزایی دارد .مدیریت اساتعداد را باه دو دلیال کلای دارای
اهمیت می دانند  :اول اینکه اجرای مدیریت استعداد مؤثر باعث جذب و نگهداری موفقیت آمیز استعدادها می شود و دوم اینکه
کارکنان با استعداد برای پست های کلیدی در آینده انتخاب می شوند .بنابراین می توان با اتکاء بر استراتژی مادیریت اساتعداد
و ترویج مؤلفه های هوش عاطفی کارکنان  ،در حفظ و نگهداری کارکنان با استعداد  ،راهکارهای مؤثری ارائه نمود .
این مسأله برای مدیران به اثبات رسیده است که شرایط پیرامونی سازمانهای امروزی به گونه ای است که حال مشاکالت و
تنگناها نیازمند راه حلهای جدید و منابع مختلف می باشند و بدون تردید یکی از مهمتارین مناابع ،جانشاین پاروری و توساعه
استعدادها و در یک کلمه استراتژی مدیریت استعداد است که یکی ازمهم ترین عوامل توسعه شناخته شده است.
این پژوهش در پی آن است که با بررسی رابطه استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی کارکنان با توجه بر نقش تعادیل
گری تسهیم دانش  ،مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی را در اداره ی بهتر کارکنان یاری نماید .
نتایج تحقیق نشان داد که بین استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی کارکنان رابطاة معنااداری وجاود دارد .کاه ایان
نتیجه با یافته های پژوهش شائمی و دیگران ( )8836همسو می باشد که نشان دادند پرورش کارکنان بر هاوش عااطفی شاان
تاثیر مثبت و معناداری دارد  ،همراستا با این نظر سوئیم ( )6003نیز در پژوهش خود نشان داد که پرورش قابلیت های افراد و
تیم های کاری موجب پرورش هوش عاطفی آنان و در پی آن موفقیت پایدار سازمان می گردد .
نتایج همچنین نشان داد که تسهیم دانش نقش تعدیلگری در رابطه میان این دو متغیر را ندارد  .نتاایج حاصال از آزماون
رگرسیون نشان داد که استراتژی مدیریت استعداد می تواند پراکندگی های متغیر هوش عاطفی را تبیین کند .بنابراین با بهبود
استراتژی مدیریت استعداد می توان هوش عاطفی کارکنان را پرورش داد .
این نتیجه با یافته های پژوهش شائمی و دیگران ( )8836در بررسی رابطه این متغیرها همسویی دارد  .همچنین طالقاانی
و دیگران ( )8836در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که همبساتگی مثبات و معناا داری میاان مادیریت اساتعداد و
عملکرد کارکنان و جود دارد که ارتقای استراتژی مدیریت استعداد ،موجب ارتقاء عملکرد کارکنان خواهد شد .
از میان پژوهش های مشابه ،حدت ( )8811به این نتیجه دست یافت که هوش هیجانی اثار مثبات و معنای داری بار ناوع
نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش را دارد .و در پژوهشی دیگر فتاح و همکاران ( )8836نشان دادند مدیریت داناش تاأثیر
مثبت و معناداری بر هوش هیجانی دارد.
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 -6ارائه پیشنهادات:
همانطور که تائید فرضیه اصلی نشان میدهد که بین استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی کارکنان رابطه معنای داری
وجود دارد ،یعنی با توجه به آن می توان هوش عاطفی کارکنان را پرورش داد پیشنهاد میگردد :
با پیاده سازی صحیح فرآین د جامعه پذیری  ،از میزان تنش و ناهنجاری های کارکنان کاسته و با ایجاد یک جاو صامیمی و
معتمدانه زمینه استفاده از راهنمایی افراد خبره درون سازمان به منظور مادیریت صاحیح اساتعدادها و برناماه هاای جانشاین
پروری در سازمان فراهم آید .
همچنین توجه بیشتر به استراتژی مدیریت استعداد و عملیاتی نمودن آن از طریق :
استقرار نظام صحیح جذب ،توسعه و نگهداری کارکنان با استعداد .
توسعه برنامه های آموزشی نوین ،اساتفاده از آزمونهاای شخصایتی ،پیااده ساازی ارزیاابی عملکارد فاردی و بررسای ساابقه و
تحصیالت افراد برای شناسایی استعدادها و همچنین دادن اختیارات کافی و الزم به آنان
منابع
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