 وصول مقاله1011/3/19 :
 اصالح نهايي1011/6/8 :
 پذيرش نهايي1011/6/10 :

طراحی مدل انتصابات مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران

چکیده

رشید تورجی /0صمد جباریاصل /2نوروز ایزدپناه3

مقدمه :این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای انتصاب مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی انجام پذیرفت.
روش پژوهش :این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی  -پیمایشی است و از نظر ابزار جز تحقیقات
کیفی-کمی می باشد .گردآوری اطالعات در سه مرحله طراحی مدل ،سنتز مطالعات ،انتخاب معیارهای مطلوب وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی انجام گردید و به صورت میدانی در بین  153مدیر و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجرا
گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  Spssو  Amosنسخه  31استفاده گردید.
یافتهها :بر اساس یافتهها انتصاب مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در  5بعد مورد
بررسی است که متغیر توسعه استعداد با ضریب استاندارد  0/113باالترین رتبه و به ترتیب حفظ و نگهداری استعداد با ضریب
استاندارد  0/199در رتبه دوم و بهکارگیری استعداد با ضریب استاندارد  0/119در رتبه سوم و جذب و استخدام نیروی مستعد با
ضریب استاندارد  0/178در رتبه چهارم و شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد با ضریب استاندارد  0/891در رتبه پنجم قرار دارد.
نتیجهگیری :در مطالعه حاضر مدل انتصاب مدیران با در نظر گرفتن مدیریت استعداد در پنج بعد توسعه استعداد ،حفظ و نگهداری
استعداد ،بهکارگیری استعداد ،جذب و استخدام نیروی مستعد و شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد برای سیاستگذاریها و
تصمیمات مدیران ارائه می گردد.
کلید واژهها :انتصاب مدیران ،مدیریت استعداد ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.

 -3دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،واحد َآستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران
 -2استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،واحد َآستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
s.jabbarri@iau_astara.ac.ir
 -1استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،واحد َآستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران
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طراحی مدل انتصابات مدیران با تاکید بر

مقدمه

اکثر نظریه پردازان مدیریت ،مدیریت استعداد را فرآیند
جذب ،توسعه و حفظ کارکنان با افزایش تواناییها،
مهارتها و دانش توصیف می کنند[ .]3،2مدیریت
استعداد یک حوزه تحقیقاتی مدرن در مدیریت منابع
انسانی است و برای بقا و مزیت رقابتی سازمانها
حیاتی است ،از طریق مدیریت منابع انسانی ،سازمانها
کارکنان خود را به بهترین شکل ممکن برای افزایش
بهرهوری ،اثربخشی و کیفیت خدمات خود مدیریت
میکنند[ .]3،1سازمانهای ارائه دهنده خدمات
بهداشتی پیچیده ترین سازمانهای ارائه دهنده خدمات
باشند[ .]9این سازمانها امروزه با چالش هایی مانند
جهانی شدن و بین المللی شدن سالمت ،کاهش
بودجههای قابل استفاده ،فقدان نیروی انسانی با
استعداد ،پیری جمعیت و توسعه فناوری مواجه هستند.
همچنین در سطح جهانی ،مهاجرت متخصصان و
کارکنان مراقبت های بهداشتی با عملکرد باال در بین
کشورها رو به افزایش است[ .]5بر اساس آخرین
تحقیقات ،کمبود نیروی کار با استعداد در بخش
سالمت به زودی از  35میلیون نفر فراتر می رود[.]3،8
فقدان مدیران و کارکنان با عملکرد باال ،نیاز به اتخاذ
استراتژی های مدیریت استعداد و سیستم های مدیریت
استعداد یکپارچه را از ارائه دهندگان مراقبتهای
بهداشتی برای رسیدگی به چالش های فعلی این بخش
تقویت می کند[ .]3محققان در حوزه مدیریت استعداد
استدالل می کنند که پیاده سازی سیستم های مدیریت
استعداد ،کارایی سازمان را افزایش می دهد ،هزینهها را
کاهش می دهد و خطرات سالمتی بیماران را کاهش
میدهد[ .]1,3،7در چنین محیط پیچیده ،جذب ،توسعه
و حفظ پرسنل با استعداد وظایفی چالش برانگیز ،مرکب
و دقیق است[.]1
امروزه سازمانها بهخوبی دریافتهاند که به منظور
موفقیت در محیط پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در
فضای رقابتی ،به داشتن بهترین استعدادها نیاز
دارند[ .]30چراکه در محیطهای پیچیده ،استعدادهای
برتر مسیری مطمئن برای پایدار ماندن مزیت رقابتی در
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سازمانها را به ارمغان میآورند[.]33
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که اکثر
سازمانهای کشورمان به دلیل عدم رعایت نظام
شایستهساالری و لیاقت محوری ،در انتخاب و انتصاب
مدیران و کارکنان و بیتوجهی به اصل بهرهوری،
عملکرد رضایت بخشی نداشتهاند[.]32
از سوی دیگر ،بحث مدیریت استعداد در ایران ،شبیه
سایر مفاهیم نوین مدیریتی ،بهواسطه طرح نامناسب
موضوع از سوی جامعه دانشگاهی و اجرای نامناسب و
ناقص از سوی فضای سازمانها ،بدون توجه به فراهم
کردن زیرساختها ،تأثیرگذاری و اثربخشی این بحث
در سازمانها را خدشهدار میکند[.]31
در ادبیات تحقیق مدلهای مختلفی برای مدیریت
استعداد طرح شده است[ .]20-39غالب مدلهای ارائه
شده ،حالت مطلوب یک سیستم مدیریت استعداد را به
تصویر کشیدهاند؛ به عبارت بهتر ،مدلها ،بدون توجه به
شرایط واقعی حاکم بر سازمانها ،تنها تصویری از
آرمانشهر مدیریت استعدادند .اغلب پژوهشها ،توجهی
به شرایط واقعی حاکم بر سازمانها ندارند .آنچه در
خصوص شرایط واقعی سازمانها در پژوهشها مورد
بحث قرار میگیرد ،اغلب در حد طرح عباراتی است از
قبیل این که اگر به مدیریت استعدادها پرداخته نشود ،اگر
راهکارهای مناسب جذب ،پرورش و نگهداشت استعدادها
مورداستفاده واقع نشود ،سازمان استعدادهای خویش را از
دست خواهد داد و نخواهد توانست به موفقیت
برسد[ .]23،22با این وجود در حوزه بهداشت و آموزش
پزشکی تاکنون در ایران مدلی برای این منظور ارائه
نگردیده است ،ازاینرو در این پژوهش محقق به دنبال
طراحی مدل انتصابات مدیران با تأکید بر مدیریت
استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
میباشد تا خأل علمی و مطالعاتی در این زمینه را پر کند.
روش پژوهش
این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش و
ماهیت جزو تحقیقات توصیفی  -پیمایشی است.
همچنین از لحاظ استراتژی ،کیفی  -کمی است .در این

رشید تورجی و همکاران

مطالعه روش گردآوری اطالعات در سه مرحله انجام
شد؛ در مرحله اول به منظور طراحی مدل با استفاده از
مطالعات کتابخانهای از جمله مطالعه کتب و نشریات
داخلی و خارجی و جستجو در پایگاههای اطالعاتی
(اینترنت) استفاده گردید؛ بدین صورت که با توجه به
مبانی نظری و عملی تحقیق معیارهای مطلوب برای
انتصاب مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخص گردید .در
مرحله بعد معیارهای به دست آمده با استفاده از الگوی
شش مرحله ای روبرتس سنتز شده[ ]21و مؤلفههای
تکراری حذف گردیده و در نهایت معیارهای مطلوب
برای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی انتخاب
گردید( .شکل  )3در مرحله سوم با توجه به معیارهای
انتخاب شده از مبانی نظری و عملی تحقیق و ادغام آن
با نظرات متخصصان پرسشنامهای در این زمینه طراحی
گردید و به صورت میدانی اجراء گردید.
با توجه به مطالعات حاصل از سنتز پژوهی[]15-29
مؤلفههای شایستگیهای مدیریتی را میتوان به 11
عامل زیر طبقهبندی کرد -3 .جهتگیری استراتژیک -2
مشتریمداری  -1نتیجه گرایی  -9تشریک مساعی و
نفوذ  -5رهبری تغییر  -8توسعه سازمانی و عمومی -7
رهبری تیم  -1حساسیت  -1خالقیت  -30آفرینندگی
 -33نتیجهگرایی  -32سازگاری و وفقپذیری -31
مهارت ارتباطی  -39مهارتهای تصمیمگیری -35
درک شرایط ملی -38مهارتها و ویژگیهای شخصیتی
 -37شایستگیهای اجرائی  -31شایستگیهای
مسئولیت اجتماعی  -31شایستگیهای رسمی و
سازمانی  -20دانش مدیریتی  -23اخالق حرفهای -22
الزامات حکومتی  -21ویژگیهای تخصصی و
ویژگیهای مدیریتی  -29ویژگیهای عملکردی و
تجربی  -25هوش مدیریتی  -28مهارت اجتماعی -27
توانایی سازمانی  -21نگرش حرفهای و ارزشی -21
خدمتگزاری  -10توجه به ارزشهای اعتقادی و اخالقی
 -13مهارتهای رفتاری و فکری  -12اعتبار -11
هوش هیجانی و مهارتهای کالمی -19 ،آرمانخواهی
 -15قدرت یادگیری  -18قانونشناسی  -17جهتگیری
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استراتژیک  -11تخصص و سابقه اجرایی – آموزشی.
با ترکیب این مؤلفهها با مؤلفههای مدیریت استعداد -3
جذب و شناسایی استعدادها -2 .انتخاب استعدادها-1 .
بهکارگیری استعدادها -9 ،توسعه استعدادها -5 ،حفظ و
نگهداری استعدادها.
بعد از مطالعه مبانی نظری و عملی پژوهش و ارائه مدل
اولیه حاصل از سنتز پژوهی پرسشنامه ای در زمینه
انتصاب مدیران با در نظر گرفتن مدیریت استعداد ساخته
شد ،و با توجه به حجم جامعه آماری ( )N=9500تعداد
 153نفر مدیر و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی
کشور به صورت آنالین مورد بررسی قرار گرفت.
پرسشنامه ساخته شده شامل  95سوال بسته پاسخ
لیکرتی (کامال موافقم ،مواققم ،تا حدودی ،مخالفم ،کامال
مخالفم) در  5حیطه جذب و استخدام نیروی مستعد (30
سوال) ،شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد ( 9سوال)،
بهکارگیری استعداد ( 1سوال) ،توسعه استعداد ( 30سوال)
و حفظ و نگهداری استعداد ( 31سوال) دستهبندی قرار
گرفت .روایی محتوایی سوال بوسیله  CVRتوسط 30
متخصص مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه
توسط آلفا کرونباخ  0/11بدست آمد ،و برای تجزیه و
تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از
نرمافزار  Spssنسخه  31و نرمافزار  Amosنسخه 31
استفاده گردید .به طوری که برای تجزیه و تحلیل
دادههای جمعیتشناختی از آمار توصیفی شامل درصد و
فراوانی استفاده شد؛ و سپس برای مدلیابی معادالت
ساختاری و برازش مدل از نرمافزار آموس استفاده گردید.
یافتهها
نتایج نشان داد که از  153فرد مورد بررسی  251نفر
( )%71/1مرد و  12نفر ( )%28/2زن بودند .همچنین
تحصیالت  59نفر ( )%35/9کارشناسی و پایین و 209
نفر ( )%51/3کارشناسی ارشد و  11نفر ( )%28/5دکترا
بود و  391نفر ( )%99/1مدیر میانی و  351نفر
( )%97/9مدیر عملیاتی و  27نفر ( )%1/9مدیر ارشد
بودند.
در ادامه نتایج در جدول  2نشان داد که متغیر توسعه

طراحی مدل انتصابات مدیران با تاکید بر

استعداد با ضریب استاندارد  0/113باالترین تأثیر و به
ترتیب حفظ و نگهداری استعداد با ضریب استاندارد
 0/199در رتبه دوم و بهکارگیری استعداد با ضریب
استاندارد  0/119در رتبه سوم و جذب و استخدام
نیروی مستعد با ضریب استاندارد  0/178در رتبه چهارم
و شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد با ضریب
استاندارد  0/891در رتبه پنجم قرار دارد ،همچنین همه
مؤلفههای مورد بررسی و زیر شاخصهای آن(سؤاالت)
ازلحاظ آماری معنادار بودند(( .)P<0.05جدول  3تا )1
در ادامه برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت .با توجه
جدول  9چون سطح معناداری کای اسکوئر هنجار شده
به درجه آزادی از  0/05بزرگتر است بنابراین مدل
فوق برازش الزم را دارد؛ اما از نظر گروه متخصصین
آمار دانشگاه ایالتی کالیفرنیای شمالی ( ،)2001به چند
دلیل قضاوت درباره برازش مدل که صرفاً بر مبنای
مقدار کای اسکوئر و سطح معناداری آن انجام شده
باشند میتواند گمراه کننده باشند[]18؛ بنابراین
پژوهشگر اغلب نیازمند توجه به شاخصهای برازش
دیگری برای تصمیمگیری نهایی است .این دالیل به
شرح زیر میباشد .هرچه مدل پیچیدهتر باشد ،احتمال
برازش بهتر دادهها به مدل افزایش مییابد بهنحویکه
در یک مدل اشباعشده (که تعداد پارامترها به تعدادی
است که امکان تعریف آن وجود دارد درحالیکه یکراه
حل برای برآورد پارامترها نیز وجود خواهد داشت)
برازش مدل کامل خواهد بود.
با توجه به حساسیتی که مقدار کای اسکوئر به حجم
نمونه دارد با افزایش حجم نمونه ،بهطورکلی احتمال رد
فرضیه صفر افزایش مییابد چرا که حتی تفاوت اندک
بین دو ماتریس  Sو  Σبه لحاظ آماری معنادار خواهد
شد؛ بنابراین باید به شاخصهای دیگر هم توجه شود.
اگر شاخصهای  TLI ،CFIبزرگتر از  %10باشند
بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب داللت دارند و
بزرگتر بودن این شاخصها از  %70حاکی از برازش
مطلوب و مناسب مدل است؛ بنابراین با توجه به جدول
 1مدل از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
اگر شاخصهای برازش مقتصد ( PNFIو )PCFI
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باالتر از  95درصد و همچنین اگر شاخصهای
 RMSEAکوچکتر از  0/05و مقدار CMIN/DF
کمتر از  1میباشد ،بنابراین بر برازش بسیار مطلوب مدل
داللت دارند و کوچکتر بودن آنها از  0/01حاکی از
برازش مطلوب مدل است[ ]17با توجه به جدول  9مدل
از برازش مطلوبی برخوردار است ،بنابراین فرضیه اصلی
تحقیق مورد تائید قرار میگیرد این بدان معنی است که
میتوان مدلی را برای انتصابات مدیران با تأکید بر
مدیریت استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی طراحی کرد( .جدول .)9
با توجه به شاخصهای برازش ذکر شده در باال در کل
میتوان گفت که مدل تدوین شده از شاخص برازش
خوبی برخوردار است( .شکل )2
بحث و نتیجهگیری
امروزه سازمانها به خوبی دریافتهاند که به منظور
موفقیت در محیط پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در
فضای رقابتی ،بـه داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند.
چرا که در محیطهای پیچیده ،استعدادهای برتر مسیری
مطمئن برای پایدار ماندن مزیت رقابتی در سازمانها را
به ارمغان میآورند .اهمیت شیوههای مدیریت استعداد
از این واقعیت منشأ میگیرد که مدیران با استعداد،
تواناییهای استراتژیکی دارند که میتواند بهرهوری،
کارآیی و مزیت رقابتی سازمانها در تمام موضوعات را
افزایش دهند .لذا ،استراتژی مدیریت استعداد در حال
تبدیلشدن به یکی از معاصرترین موضوعات در حوزۀ
مدیریت و مهمترین سالح سازمانی برای رسیدن به
اهداف میباشد .این در حالی است که سازمانها با
کمبود مزمن نیروی انسانی با استعداد مواجه هستند و
به عنوان چالشی اساسی آنها را تهدید میکند .از
طرفی مدیریت استعدادها بر الزامات شایستگی
چگونگی حرکت افراد در درون سازمان یا بیرون از آن
تمرکز دارد و فقط شامل جذب و حفظ بهترین افراد
نیست ،بلکه کیفیت استعدادها و حذف افراد غیرضروری
و کامالً نامناسب و توانمندسازی آنها را نیز در بر
میگیرد[ .]11در این راستا ،دانشگاههای علوم پزشکی
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از جمله سازمانهای مهمی محسوب میشوند که نقش
استراتژیکی در پیشبرد سالمت و تولید علم در کشور
دارند؛ اما علیرغم دستاوردهای ارزشمند ،هنوز مدلی
برای انتصاب مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طراحی
نگردیده است .چراکه مدیریت استعدادهای درخشان
برای دانشگاههای علوم پزشکی ،با انتصاب استعدادهای
ناب و کلیدی و توانمندسازی آنها ،میتوانند رهبران
عرصه آموزش و سالمت را در جایگاه مناسب بگذارند.
برای رسیدن به این مهم این مطالعه با هدف ارائه
مدلی برای انتصاب مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی انجام
پذیرفت؛ برای رسیدن به این هدف دو سؤال اساسی
طراحی گردید.
سؤال اول تحقیق به بررسی معیارهای مطلوب برای
انتصاب مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میپرداخت .نتایج
مطالعه نشان داد که معیارهای مطلوب برای انتصاب
مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی شامل  5مؤلفه جذب و
استخدام نیروی مستعد ،شناسایی و تفکیک کارکنان
مستعد ،بهکارگیری استعداد ،توسعه استعدادها؛ و حفظ و
نگهداری استعداد میباشد که جذب و استخدام نیروی
مستعد شامل جذب و استخدام نیروی مستعد بر اساس
خالقیت و آفرینندگی منطبق با مطالعات[]92-21،11؛
مهارتهای تصمیمگیری منطبق با مطالعه[-21،11،91
]97؛ شایستگیهای اجرائی و شایستگیهای رسمی و
سازمانی منطبق با مطالعه[]10؛ اخالق حرفهای منطبق
با مطالعه[]28،27؛ ویژگیهای تخصصی و ویژگیهای
مدیریتی منطبق با مطالعات[]13،91؛ ویژگیهای
عملکردی و تجربی منطبق با مطالعه[]13؛ توانایی
سازمانی منطبق با مطالعات[]12،99؛ تخصص و سابقه
اجرایی – آموزشی منطبق با مطالعات]]51-19،15،91؛
و عملکرد باال منطبق با مطالعات[ ]58-37،59بود.
همچنین شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد شامل
شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد بر اساس سطوح
/ 07
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عملکرد کارکنان منطبق با مطالعه[]57،51؛ استفاده از
ابزارهای مناسب برای ارزیابی کارکنان در سازمان و
ارزیابی صادقانه عملکرد کارکنان منطبق با
مطالعه[ ]83-92،95،51بود و بهکارگیری استعداد شامل
تناسب رده شغلی کارکنان با نقشی که در سازمان ایفا
میکنند منطبق با مطالعه[]82؛ تناسب در بین شغلی که
در سازمان وجود دارد منطبق با مطالعه[]85-13،81؛
مهیا کردن محیط کاری مناسبی برای افراد و کارکنان
منطبق با مطالعات[]88،87؛ تدارک توسعه شغلی
مناسب برای کارکنان و مدیران منطبق با مطالعه[]81؛
ارزش و بها دادن به خالقیت و دانش مدیریتی منطبق
با مطالعه[]28،27،21،90،92؛ آموزش کارکنان بر اساس
نیاز سازمان منطبق با مطالعات[]30،81،70؛ داشتن
برنامه برای آمادهسازی افراد برای پر کردن نقشهای
کلیدی در سازمان منطبق با مطالعات[ ]72,37،73بود.
توسعه استعدادها شامل توسعه استعداد بر اساس
ارزشها و بها دادن به ویژگیهای عملکردی و تجربی
منطبق با مطالعه[]13؛ و مهارتهای رفتاری و فکری
منطبق با مطالعه[]29،25؛ قدرت یادگیری منطبق با
مطالعه[]19؛ تخصص و سابقه اجرایی – آموزشی
کارکنان منطبق با مطالعات[]53،52،72؛ ایجاد تمایل
واقعی برای پرورش یادگیری و توسعه کارکنان در
سازمان منطبق با مطالعات[]59،80،71؛ بازخورد
صادقانه منطبق با مطالعات[]52،72؛ فرصتهای
توسعهای برای کارکنان منطبق با مطالعات[]80،79؛
برگزاری جلسات با کارکنان جهت برنامهریزی مسیر
شغلی منطبق با مطالعات[]72،75؛ برگزاری دورههای
آموزشی در داخل و خارج از سازمان جهت توسعه
استعداد کارکنان و گردش شغلی در سازمان منطبق با
مطالعه[ ]10بود و متغیر حفظ و نگهداری استعداد شامل
وقت و تالش کافی جهت حفظ ارتباط با کارکنان
منطبق با مطالعه[]19،15،91؛ اعتمادسازی بین کارکنان
توسط مدیران منطبق با مطالعه[]78؛ مدیریت مؤثر و
کارآمد و صحیح منطبق با مطالعه[]12؛ برقراری ارتباط
باز با کارکنان در سازمان و ایجاد ارتباط مؤثر بین مدیر
و کارمندان منطبق با مطالعه[]91،77؛ ایجاد
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فرصتهایی برای رشد شخصی و توسعه حرفهای و
شغلی در سازمان منطبق با مطالعه[]71؛ ایجاد احساس
موفقیت و پیشرفت در سازمان منطبق با
مطالعه[]71،10؛ مهیاسازی محیط و فضای مناسب
برای کار منطبق با مطالعه[]30؛ احترام به کارکنان
منطبق با مطالعه[]29،28،13؛ تناسب حقوق و دستمزد
کارکنان با تواناییها منطبق با مطالعه[]12؛ پاداش
کافی برای حفظ و نگهداری کارکنان با استعداد منطبق
با مطالعه[]72،11؛ فرصتهای برابر شغلی در سازمان
منطبق با مطالعه[ ]19بود.
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که
معیارهای مطلوب تعیینشده برای انتصاب مدیران با
تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی منطبق با مطالعات قبلی میباشد؛
بنابراین از لحاظ نظری مدل تدوین شده از حمایت
مطالعات قبلی برخوردار است.
سؤال دوم تحقیق به بررسی این سؤال میپرداخت که
آیا مدل تدوین شده برای انتصاب مدیران با تأکید بر
مدیریت استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از برازش الزم برخوردار است؟
با توجه به این که شاخصهای برازش مقتصد (PNFI
و  )PCFIباالتر از  95درصد و همچنین شاخصهای
 RMSEAکوچکتر از  0/05و مقدار
 CMIN/DFکمتر از  1بود ،بنابراین میتوان گفت
که مدل تدوین شده برای انتصاب مدیران با تأکید بر
مدیریت استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از برازش الزم برخوردار است؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که مدل طراحیشده از لحاظ عملی نیز
قابلیت کاربرد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی را دارد.
در کل نتایج این مطالعه نشان داد که مدل تدوین شده
از لحاظ نظری و عملی قابلیت کاربست در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را دارد؛ بنابراین مدل
زیرا میتوان برای انتصاب مدیران با تأکید بر مدیریت
استعداد در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ارائه داد .پیشنهاد میگردد مدل ارائه شده برای انتصاب
/ 00
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مدیران در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مورد استفاده قرار گیرد .باید در نظر گرفت که در این
پژوهش به منظور زمینهیابی از پرسشنامه استفاده
گردید ،در نتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه
پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیر واقعی داده
باشند و با توجه به این که نمونه آماری این تحقیق
مدیران و کارکنان در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی میباشد؛ بنابراین تعمیم نتایج این تحقیق به
سازمانهای دیگر باید بااحتیاط صورت پذیرد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از همکاری
صمیمانه مدیران و کارکنان در وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی کشور تشکر و قدردانی نمایند .این
مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت منابع
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا با کد تصویب
382959011میباشد.
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جدول  - 0آمارههای مدل یابی معادالت ساختاری در مولفه های مورد بررسی
هدف

مولفه ها

ضریب
استاندارد

مدیران با تأکید

حفظ و نگهداری استعداد
توسعه استعداد
بهکارگیری استعداد
شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد

0/199
0/113
0/119
0/891

استعداد

جذب و استخدام نیروی مستعد

0/178

مدل انتصابات
بر مدیریت

خطای

سطح

انحراف

C.R.

استاندارد
0/089
0/083
0/058
0/079

1/105
1/713
30/870
8/381

0/000
0/000
0/000
0/000

0/081

5/188

0/000

معناداری

جدول  - 2آمارههای مدل یابی معادالت ساختاری در زیر شاخص های مورد بررسی
مولفه ها

جذب و استخدام
نیروی مستعد

توسعه استعداد

/ 02

زیر شاخص ها
خالقیت و آفرینندگی
مهارتهای تصمیمگیری
شایستگیهای اجرائی
شایستگیهای رسمی و سازمانی
اخالق حرفهای
ویژگیهای تخصصی و ویژگیهای مدیریتی
ویژگیهای عملکردی و تجربی
توانایی سازمانی
تخصص و سابقه اجرایی – آموزشی
بکارگیری کارکنانی با عملکرد باال
گردش شغلی در سازمان
برگزاری دورههای آموزشی در داخل و خارج از سازمان
برگزلری جلساتی با کارکنان جهت برنامهریزی مسیر شغلی
ایجاد فرصتهای توسعه استعداد برای کارکنان
بازخورد صادقانه جهت توسعه استعداد
ایجاد تمایل واقعی برای پرورش یادگیری و توسعه استعداد
ارزش و بها دادن به تخصص و سابقه اجرایی– آموزشی
کارکنان
ارزش و بها دادن به قدرت یادگیری کارکنان
ارزش و بها دادن به مهارتهای رفتاری و فکری کارکنان
ارزش و بها دادن به به ویژگیهای عملکردی و تجربی
کارکنان
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ضریب

خطای

سطح

انحراف

C.R.

استاندارد
0/281
0/200
0/225
0/299
0/295
0/252
0/211
0/202
0/250
0/312
0/301
0/311
0/321
0/397
0/338
0/397.

9/938
5/111
1/920
5/811
5/878
9/100
5/815
5/201
5/839
5/201
9/919
8/110
1/319
8/110
7/009
1/110

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/857

0/339

1/312

0/000

0/513
0/859

0/322
0/328

7/981
1/089

0/000
0/000

0/818

0/327

7/121

0/000

استاندارد
0/931
0/820
0/211
0/879
0/700
0/500
0/878
0/572
0/857
0/911
0/109
0/858
0/857
0/553
0/552
0/258

معناداری
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جدول  - 3ادامه آمارههای مدل یابی معادالت ساختاری در زیر شاخص های مورد بررسی
زیر شاخص ها
شناسایی و
تفکیک کارکنان
مستعد

بهکارگیری
استعداد

حفظ و نگهداری
استعداد

خطای

ضریب

سواالت

استاندارد

فعالیتها و تصمیمات مدیریت متناسب با سطوح عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان بصورت صادقانه
تشویق کارکنان مستعد برای توسعه شغلی
استفاده از ابزارهای مناسبی برای ارزیابی کارکنان
ارائه برنامه مناسب برای آمادهسازی افراد در نقشهای کلیدی
ارزش و بها دادن به دانش مدیریتی کارکنان در سازمان
ارزش و بها دادن به به خالقیت کارکنان در سازمان
تدارک توسعه شغلی مناسب
مهیا کردن محیط کاری مناسب
تناسب شغلی در سازمان
آموزش کارکنان بر اساس نیازهای موجود در سازمان
تناسب بین افراد با نقشی که در سازمان ایفا میکنند
وقت و تالش کافی جهت حفظ ارتباط با کارکنان
اعتمادسازی بین کارکنان توسط مدیران
حل تعارض با مدیریت مؤثر ،کارآمد و صحیح
برقراری ارتباط باز با کارکنان در سازمان
ارتباط فعال و مثبت بین مدیر و کارمند
ایجاد فرصتهایی برای رشد شخصی و توسعه حرفهای و شغلی
روابط خوب بین همکاران
احساس موفقیت و پیشرفت در سازمان
ایجاد محیط و فضای مناسب برای کار
احترام به کارکنان در سازمان
تناسب حقوق و دستمزد کارکنان ت با تواناییهایی ها
پاداش کافی برای حفظ و نگهداری کارکنان بااستعداد
فرصتهای برابر شغلی در سازمان

0/717
0/918
0/211
0/889
0/721
0/830
0/833
0/932
0/818
0/898
0/517
0/855
0/873
0/811
0/510
0/820
0/851
0/973
0/700
0/805
0/811
0/827
0/851
0/515
0/539

انحراف

C.R.

استاندارد
0/353
0/383
0/351
0/353
0/338
0/309
0/332
0/392
0/333
0/305
0/331
0/333
0/339
0/339
0/011
0/338
0/309
0/301
0/015
0/332
0/307
0/303
0/338
0/339
0/307

8/833
5/911
1/311
8/833
1/197
1/287
7/118
5/551
1/111
1/802
7/120
1/197
1/771
1/771
7/897
1/029
1/992
8/359
1/118
7/798
1/038
1/035
1/103
8/108
8/853

سطح
معناداری
0/000
0/000
0/003
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

جدول  - 0بررسی شاخصهای برازش مدل اندازهگیری شده در مدل نهایی
دستهبندی شاخصها
نام شاخص
برازش مورد قبول
مقدار به دست آمده قبل
از اصالح
مقدار به دست آمده بعد
از اصالح
نتیجه

/ 02

شاخص
مطلق
CMIN
مقدار احتمال
باالتر از 0/05

شاخصهای تطبیقی
CFI
باالتر از
0/1

PNFI
باالتر از
0/95

PCFI
باالتر از
0/95

0/710

0/802

0/750

0/085

0/087

0/121

0/133

0/859

0/133

0/053

3/523

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

0/000

TLI
باالتر از
0/1

شاخصهای مقتصد

0/777
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RMSEA

CMIN/DF

کمتر از 0/08

کمتر از 1
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Developing a Model for Selecting Managers with an Emphasis on Talent
Management in the Ministry of Health and Medical Education of Iran

1

Abstract

2

Tooraji R , Jabbari Asl S , Izadpanah N

3

Introduction: This study was conducted with the aim of providing a model for the
appointment of managers with an emphasis on talent management in the Ministry of
Health and Medical Education.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms
of method and a qualitative-quantitative research in terms of tools. Data were collected
in three stages: model design, synthesis of studies, selection of desirable criteria of the
Ministry of Health and Medical Education, and conducted among 351 managers and
staff of medical universities. Descriptive and inferential statistics were used to analyze
the data using SPSS and Amos software version 18.
Results: The appointment of managers with emphasis on talent management in the
Ministry of Health, Treatment and Medical Education is examined in 5 dimensions. The
variable of talent development with a standard coefficient of 0.981 is the highest rank
and respectively the maintenance of talent with a standard coefficient of 0.944 in the
second rank and the use of talent with a standard coefficient of 0.934 in the third rank
and the recruitment of talented people with a standard coefficient of 0.876 is in the
fourth rank and identification and segregation of talented employees with a standard
coefficient of 0.649 is in the fifth rank.
Conclusion: In present study model of appointing managers by considering talent
management in five dimensions of talent development, talent retention, talent
utilization, recruitment of talented and identification and segregation of talented
employees for policies and decisions managers' is presented.
Keywords: Appointment of Managers, Talent Management, Ministry of Health,
Treatment and Medical Education.
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