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مدیریت استعداد  /مزیت رقابتی پایدار  /نظریه منبعمحور /
صنعت بیمه

پایدار ،استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را مدیران
و کارشناسان و نمایندگان  11شرکت بیمه در سطح استان

چکیده

آذربایجان شرقی به تعداد  1493نفر تشکیل میدهند.

این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب

نمونههای آماری پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری

مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت

تصادفی طبقهای ،بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان

بیمه ،به مطالعه و کاوش پرداخته است .پژوهش حاضر از

 95درصد ،تعداد  305نفر تعیین شده است .نتایج حاصل

لحاظ هدف ،کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهها از

از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش مدلسازی

نوع پژوهشهای توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای
ّ
پژوهش ،از نوع علی است .برای جمعآوری اطالعات از

معادالت ساختاری نشان میدهد ،مدیریت استعداد
متغیری مهم در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار است .لذا

پرسشنام ه مدیریت استعداد و پرسشنام ه مزیت رقابتی

پیشنهاد میشود مدیریت استعداد بهعنوان یک استراتژی
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پایدار دست مییابند .منابع سنتی مثل منابع طبیعی،
ّفناوری و غیره بهسرعت در دسترس همه قرار میگیرند و

حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدار ،در برنامه عملیاتی
شرکتهای بیمه گنجانده شود.

مزیت رقابتیشان را از دست میدهند ،اما استعدادهای

مقدمه

انسانی بهمثابه سرمایه ،راهبردی است که ایجاد ارزشافزوده

منابع موجود سازمان به لحاظ سهمی که در خلق ارزش

میکند و قابل کپیبرداری نیست .ازاینرو ،خزانه استعداد

ایفا میکنند ،در یک مرتبه قرار ندارند؛ بنابراین بسیاری از

هر سازمان که سبدی همافزا از کلیه استعدادهای سازمان

پژوهشگران با تأ کید بر این تفاوت ،لزوم توجه به ارزش منابع

است ،منحصر به همان سازمان میباشد و به ارزشها،

و شناسایی منابع راهبردی را مورد اشاره قرار دادهاند [.]1,2

راهبردها و خلق آینده خاص آن سازمان ،منجر میشود .بر

پژوهشگران عقیده دارند مدیریت مؤثر منابع و داراییهای

اساس نظر پژوهشگران ،مدیریت استعداد رویکرد جدیدی

فکری ،بیشتر از داراییهای فیزیکی و مالی برای کسب مزیت

است که میتواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد

رقابتی ضروری است [ .]3,4از منظر دیدگاه منبعمحور نیز

نماید .مدیریت استعداد فرایندی برای شناسایی ،ارتقا و

موفقیت بنگاههای اقتصادی مستلزم بهکارگیری کلیه منابع و

نگهداری افراد مستعد باهدف بهینه کردن توان سازمان،

سرمایههای نامشهود بهموازات سرمایههای ملموس سازمانی

بهمنظور تحقق نتایج کسبوکار است .مدیریت استعداد بر

است .این رویکرد ،ویژگیهایی مانند ارزشمند بودن ،کمیاب

الزامات شایستگی تمرکز دارد و این که چگونه افراد در درون

بودن ،غیرقابل تقلید بودن و حمایت و استفاده سازمان را

سازمان یا بیرون از آن حرکت میکنند [.]11

برای منابع در نظر میگیرد [ ]5,6و یک منبع مزیت رقابتی

صنعت بیمه نیز بهعنوان یکی از زیرمجموعههای

برای سازمان فراهم میآورد [ .]7,8یکی از منابعی که منجر

خدمات مالی ،بر مجموعه متنوعی از منابع نامشهود استوار

به خلق ارزش در سازمان میشود ،سرمایه انسانی هستند.

است .ذاکری و دیگران [ ،]12منابع سازمانی صنعت بیمه

نظریههای نوین اقتصادی با تأ کید بر اقتصاد دانشمحور،

را در چهار بخش عمده شامل سرمایه انسانی ،سرمایه

موفقترین اقتصادهای آینده را ،اقتصادی میدانند که

ساختاری ،سرمایه ارتباطی (اجزای تشکیلدهنده سرمایه

به تولید و توزیع دانش پرداخته و از آن به صورت تجاری

فکری) و سرمایه فیزیکی و مالی طبقهبندی کردهاند.

بهرهبرداری کند .از این رو ،در نظریات نوین اقتصادی ،نقش

منابع فیزیکی و مالی به سبب ماهیت آنها با پیچیدگی

سرمایههای انسانی در تولید دانش و کسب درآمد بیش از

کمتری نسبت به منابع نامشهود برخوردار است .ابهام و

پیش مورد توجه قرار گرفته است .منابع انسانی با دارا بودن

پیچیدگی موجود در سرمایههای نامشهود سازمان سبب

ویژگیهایی نظیر ارزشآفرینی ،کمیابی و دشواری تقلید،

میشود مدیریت آنها نیز با پیچیدگی بیشتری نسبت به

زمینه را برای بهبود قابلیتهای سازمان فراهم میآورد [.]9

منابع فیزیکی و مالی مواجه شود؛ از سوی دیگر دستیابی و

این رویکرد به منابع نامحسوس ارزش ،منعکسکننده یک
ً
تغییر بنیادی در ماهیت مزیت رقابتی است و تقریبا همه این

بهرهبرداری صحیح از منابع نامشهود ،میتواند عامل مهمی
در ایجاد تمایز و خلق مزیت رقابتی در میان بنگاههای

داراییهای نامحسوس ،به نحوی ،بهوسیله استعداد انسانی

دانشبنیان [ ]13از جمله شرکتهای بیمه بهشمار آید .در

هدایت و مدیریت میشوند [ .]10بر اساس رویکرد مبتنی بر

سالهای اخیر با توجه به اجرای سیاستهای آزادسازی،

منابع ،سازمانها تنها از طریق ایجاد روشهایی که تقلید از

مقرراتزدایی و خصوصیسازی ،صنعت بیمه کشور روند

آن برای سایر رقبا دردسرساز و مشکل باشد ،به مزیت رقابتی

صعودی خود را آغاز کرده است .این امر منجر به ایجاد
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فضای رقابتی در میان شرکتهای بیمهای و به دنبال آن،

استعداد بخشی از حیطه گسترده مدیریت منابع انسانی

توسعه این صنعت شده است .از طرفی فشار ناشی از

است که بهعنوان «خطمشیها ،شیوهها و سیستمهایی که

جهانی شدن ،انقالب ارتباطات و فناوری اطالعات ،باال

بر رفتار ،نگرشها و عملکرد کارکنان تأثیر میگذارد» ،تعریف

رفتن سطح انتظارات مشتریان و تغییر الگوی رفتاری آنان در

میشود [ .]16راهبردهای اصلی مدیریت استعداد عبارتند

مواجهه با شرکتهای بیمه و همچنین افزایش تعداد رقبا،

از  -1جذب استعداد -2 ،توسعه استعداد و  -3حفظ و

مفهوم رقابتپذیری و تالش در جهت کسب مزیت رقابتی را

نگهداشت استعداد.

برای شرکتهای بیمه به یک مسأله ضروری و حیاتی تبدیل
کرده است [ .]14از سوی دیگر وجود نظام تعرفهای در برخی

 .2-1راهبرد جذب استعداد

از خدمات بازار بیمه ،آزادی عمل را از شرکتهای بیمه در

هدف این راهبرد ،اطمینان یافتن از این است که شرکتها،

تعیین نرخ سلب مینماید .بنابراین در چنین بازاری ،رقابت

در قیاس با رقیبان ،بتوانند از طریق استخدام کارکنان

شرکتهای بیمه بیشتر در زمینه روشها ،ارائه خدمات

شایستهتر به مزیت رقابتی دست یابند .هدف از راهبرد

جدید و مشتریمداری است؛ بهنحویکه موجب تسهیل،

جذب ،به دست آوردن و جذب کارکنان مناسب که دارای

تسریع و بهبود ارائه خدمات شود .به نظر میرسد پیادهسازی

شایستگیها ،مهارتها ،دانش و ظرفیت الزم برای گذراندن

استراتژی مدیریت استعداد بتواند در کسب مزیت رقابتی

آموزشهای آینده باشند ،است [ .]19مهمترین عواملی که

پایدار نقش عمدهای ایفا کند .لذا هدف پژوهش حاضر،

در حوزه راهبر جذب استعداد مورد توجه پژوهشگران است

ارائه راهکاری کاربردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار بر

عبارتند از:

اساس استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه است.

برند کارفرما :برند کارفرما عبارت است از جذابیت متمایز
مزیتهای کارکردی ،اقتصادی و روانی سازمان .یکی

 .1مبانی نظری

از بااهمیتترین دالیل توجه به مفهوم برند کارفرما،

 .1-1مدیریت استعداد

دستیابی سازمانها به منابع انسانی استراتژیک و

مفهوم اصلی «مدیریت استعداد» در اواخر دهه  ،1990زمانی

دارای استعداد و عملکرد باال در بازار رقابتی است که

که گروهی از مشاوران شرکت مکنزی واژه کشمکش و نزاع

با استراتژ یهای کارمندیابی عادی جلب یک سازمان

برای افراد بااستعداد را ابداع کردند ،معرفی شد [.]15,16

نمیشوند .این موضوع بهخصوص در سازمانهای

در بررسی این شرکت مشاهده شد که سازمانهایی که

خدماتی مورد تأ کید قرار گرفته است.

در جذب ،توسعه و نگهداری مدیران بااستعداد موفقتر

شناسایی افراد بااستعداد از داخل و خارج سازمان :کارکنان در

هستند ،میزان سوددهی و بهرهوری بیشتری دارند .همین

سازمانها از ویژگیهای شخصیتی و کاری متنوعی

امر سبب شد نگرش به افراد بااستعداد برای سازمانها

برخوردارند و این وظیفه مدیریت سازمان است که

عوضشده و به آنها به دید یک منبع ایجاد مزیت رقابتی

تواناییها و استعدادها و حتی نقاط ضعف کارکنان

نگریسته شود [ .]17تعریف جهانشمولی برای مدیریت

را شناخته و آنها را مدیریت نماید .مدیر باید به

استعداد وجود ندارد و بیان یک تعریف دقیق از آن به دلیل

تفاوتهای فردی تکتک کارکنان به چشم یک فاکتور

کثرت نظرات و فرضیات ارائهشده توسط نویسندگان خبره

مهم نگریسته و بتواند از این تواناییها و استعدادهای

در سرتاسر جهان ،بسیار مشکل است [ .]18مدیریت

بالقوه به نحو مطلوب و در جای مناسب استفاده نماید.
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بهکار گماری :بعد از انتخاب ،نوبت بهکارگیری افراد در شغل

برای موفقیت کارکنان است .خائف الهی و شرافت [،]24

متناسب با توانمندیهای افراد در مکان و زمان مناسب

در بررسی خود نشان دادند که اثر ابعاد کار راهه به لحاظ

در سازمان است .در فرایند بهکارگیری استعداد تناسب

عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی نظیر عملکرد شغلی

شغل با شاغل راهبردیتر است [.]10

مثبت و تعیینکننده است.

 .3-1راهبرد توسعه استعداد

 .4-1راهبرد حفظ و نگهداشت استعداد

توسعه استعداد بهعنوان یکی از اجزاء مهم فرایند مدیریت

در متون منابع انسانی ،حفظ و نگهداشت در دو مفهوم

استعداد در سازمان بهشمار میرود .توسعه استعداد بر روی

مطرح است :جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد و تأمین

برنامهریزی ،انتخاب و اجرای استراتژیهای توسعه برای

سالمت جسمی و روانی آنها [ .]25آنچه سبب موفقیت و

کلیه استعدادهای موجود در سازمان تمرکز دارد تا اطمینان

پیشرفت شرکتها میشود ،توانایی آنها در جذب و حفظ

حاصل شود سازمان ،استعدادهای موردنیاز برای رسیدن به

افراد مناسب است .هرگاه کارمندی سازمان را ترک میکند،

اهداف استراتژیک حال و آینده را در اختیار دارد .اقدامات

مقدار زیادی از سود سازمانی کاهش خواهد یافت .زمان،

توسعه استعداد ،از مهمترین اقدامات مدیریت منابع انسانی

انرژی و هزینه سرمایهگذاری شده برای آموزش و توجیه افراد

هستند که به کسب مزیت رقابتی کمک میکند [.]20

در مورد عملکرد سازمان هم از دست خواهد رفت .همچنین

هاریس و دیگران [ ،]21استدالل میکنند اقدامات توسعه

جذب فرد دیگری برای پست موردنظر نیازمند زمان ،پول و

استعداد ،سرمایههای انسانی را از طریق بهبود دانش،

انرژی برای آموزش دوباره خواهد بود [ .]26از مقولههای مهم

مهارتها ،قابلیتها و پتانسیلها افزایش میدهد .دریز و

در حوزه حفظ استعدادها ،مقوله جبران خدمت است.

دیگران [ ،]22نیز اشاره میکنند که این سرمایههای انسانی،

جبران خدمات نهفقط دریافتیهای بیرونی مانند حقوق

ارزشمند بوده و برای تقلید توسط رقبا بسیار مشکل هستند.

و مزایا ،بلکه همه دریافتیهایی را شامل میشود که در

اولین اقدام در بحث توسعه استعدادها ،آموزش است.

طبیعت شغل وجود دارد ،مانند شناسایی و مطرحشدن،

نخستین دلیل سازمانها در سرمایهگذاری بر روی آموزش و

ترفیع ،فرصتهای پیشرفت شغلی ،غنی و پرمحتوا شدن

توسعه کارکنان ،حفظ و ارتقای سرمایههای انسانی است.

شغل و شرایط کاری مطلوب .مزایا و جبران خدمات از

هدف آموزش ،تجهیز کارکنان به دانش ،مهارت و نگرشهای
ً
درست است و اساسا افزایش دانش و مهارتهای کارکنان

کلیه اهداف سازمانی حمایت میکند و نهتنها در هنگام
استخدام بلکه در عملکرد سازمان هم مؤثر است [.]26

منجر به افزایش نتایج و تأثیراتی شامل افزایش بهرهوری،

افجه و صالح غفاری [ ،]27عوامل مؤثر بر نگهداری کارکنان

کاهش نظارت و افزایش ثبات و انعطافپذیری میشود

دانشمحور را در برنامهریزی توسعه فردی (ایجاد فضای

[ .]23اقدام بعدی در توسعه استعدادها ،مدیریت مسیر

توسعه دانش فردی ،مشارکت در تصمیمسازی ،ترسیم مسیر

شغلی است .مدیریت مسیر شغلی الگویی از تجربیات

شغلی و زمان حضور منعطف) ،فرایند اجتماعی شدن

کاری است که افراد در طول زندگی کاری خود به آن دست

(توسعه ارتباطات در گروههای کاری ،انجام فعالیتهای

مییابند .مدیریت مسیر توسعه شغلی به معنای توسعه و

چالشی و آزادی و استقالل عمل در فعالیتها) و برنامهریزی

ترویج رهبران و کارکنان با ظرفیت باالست .همچنین ،به

توسع ه سازمانی (نظامهای پرداخت و مشارکت در اهداف

معنای فراهم کردن فرصتهایی برای توسعه و انگیزهای

تجاری) بیان میکنند.
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 .5-1مزیت رقابتی پایدار

ً
مجددا مهندسی نمود؛ اما تقلید از دانش بهویژه دانشی که

مزیت رقابتی توانایی شرکتها در جلب نظر مشتریان نسبت

ثبتنشده باشد (دانش ضمنی) بسیار دشوار است [.]32

به رقبا ،با تکیه بر قابلیتها و ظرفیتهای سازمانی است

سنگوپتا و همکاران [ ،]4در پژوهش خود در یک شرکت

[ .]5مفهوم مزیت رقابتی پایدار در سال  ،1984مطرح شد.

نساجی در هندوستان نشان دادند مدل جامع عملکرد مرتبط

بارنی [ ،]5نزدیکترین تعریف مزیت رقابتی پایدار را به این

با شایستگی بر روی شناسایی ،امتیازبندی و هماهنگی

صورت مطرح کرد که مزیت رقابتی پایدار عبارت است از

شایستگی با سایر اقدامات استراتژیک منابع انسانی تمرکز

تداوم فواید اعمال استراتژیهای خلق ارزش منحصربهفرد

میکند و سازمان را در پایداری در رقابت کمک خواهد

و به شکل غیرهمزمان با رقبای بالقوه و موجود که قادر

کرد .آلبرچت و همکاران [ ،]30بر اساس نتایج پژوهش

به نسخهبرداری از این فواید نیستند .بر اساس دیدگاه

خود استدالل میکنند متخصصان منابع انسانی نیازمند

منبعمحور ،سازمان باید مزیت رقابتی پایدار را از طریق

حرکتی فراتر از اقدامات روزمره و وارد کردن درگیری شغلی در

منابعی ایجاد کند که کمیاب و غیرقابل نسخهبرداری

اقدامات منابع انسانی مثل جذب ،جامعهپذیری ،مدیریت

توسط سایر سازمانها باشند [ .]8مطالعات متعددی توسط

عملکرد ،آموزش و توسعه هستند که این اقدام منجر به

پژوهشگران دو دهه اخیر نشان داده است که مزیت رقابتی

درگیری شغلی بیشتر و در نهایت بهبود خروجیهای مثبت و

مبتنی بر قابلیتهای داخلی سازمان ،بهترین منشأ برای

دستیابی به مزیت رقابتی میشود .مظلومی و دادوند [،]33

مزیت رقابتی است [ .]28بنگاهی میتواند مزیت رقابتی

با تأ کید بر جنبههای داخلی شرکت (منابع و قابلیتها) به

پایدار ایجاد کند که مدیران آن ،استراتژی خود را بر اساس

بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکتها پرداخته و چهار

ویژگیهایی اعمال کنند که بهراحتی قابل کپی شدن نیستند

عامل کارایی ،کیفیت ،نوآوری و پاسخگویی را عوامل مؤثر بر

[ .]8،29پژوهشگران [ ]4،30،31چارچوب منبعمحور را

کسب مزیت رقابتی در صنعت بیمه معرفی نمودند.

برای بررسی اینکه چگونه منابع انسانی سازمان میتوانند

بنابراین ،یک شایستگی ویژه ،شایستگیای است که

منشأ مزیت رقابتی پایدار باشند ،بهکار بردهاند .منابع انسانی

مزیت رقابتی ایجاد نموده و به شرکتها اجازه دهد که

داراییهای نامشهودی هستند که برای سازمان ایجاد ارزش

بازدهی باالتر از سطح معمول داشته باشند؛ چنین شایستگی

میکنند و مزیت رقابتی پایدار بهوجود میآورند ،زیرا کمیاب

بسیار ارزشمند ،نایاب و بینظیر است .برای اینکه سازمان

هستند و توسط دیگران بهراحتی قابل نسخهبرداری نیستند

بتواند بهترین استفاده و بهرهبرداری را از شایستگیهای

[ .]28پژوهشهای بسیاری برای شناسایی مهمترین عوامل

منابع انسانی بنماید ،باید در مورد شایستگیهای خاص

مؤثر بر مزیت رقابتی و همچنین روشهای حفظ مزیت

و عام مورد نیاز برای نیل به اهداف استراتژیک خود ،درک

رقابتی صورت گرفتهاند .پژوهشهای اخیر شایستگیهای

عمیقی بهدست آورد تا شایستگی اصلی را مدلسازی کرده

کارکنان را بهعنوان عامل محوری در مزیت رقابتی پایدار در

و اقدامات الزم را برای توسعه و بهکارگیری آنها انجام دهد.

نظر میگیرند [ .]4شایستگی ترکیبی از دانش ،مهارتها و

در این پژوهش شایستگی از دیدگاه شایستگیهای

نگرشها است []4,28؛ آنچه بایستی مورد توجه قرار گیرد،

فردی برای صنعت بیمه تحلیل و بررسیشده است .در

ارتباط بین این سه جزء است .پیروی از منابع نامشهود

این پژوهش عوامل مزیت رقابتی پایدار بر اساس تعریف

(دانش و شایستگی) بهمراتب دشوارتر از کپیبرداری از

شایستگی (دانش ،مهارت و نگرش) از الگوی مفهومی

منابع فیزیکی است .طرحهای جدید محصوالت را میتوان

سپهوند و همکاران [ ]34استفاده شده است .در الگوی
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مفهومی فوق ،شش عامل شامل دانش فنی ،تعهد سازمانی،

مهارت فروشندگان و دانش مدیریت و رهبری در زمره

خالقیت ،رضایت شغلی ،انعطافپذیری و اخالق حرفهای

گروه سرمایههای انسانی از منابع سازمانی را مشخص و

بهعنوان عوامل مزیتساز در صنعت بیمه معرفی شدهاند،

طبقهبندی کردند .مجتهدزاده ،علوی طبری و مهدیزاده

که با توجه به تشریح مبانی نظری و تجربی مربوط به این

[ ،]35نیز سرمایه فکری را که مهمترین رکن آن دانش

عوامل ،در ادامه به تعریف و نقش آنها در خلق مزیت رقابتی

و مهارت افراد است ،بهعنوان عامل اثرگذار بر عملکرد

پایدار پرداخته میشود .سپس در ادامه به نقش مدیریت

شرکتهای بیمه معرفی نمودند.

استعداد در بهبود این عوامل در قالب مدل مفهومی پژوهش
 .7-1انعطافپذیری منابع انسانی

پرداخته شده است.

بر اساس نظریه مبتنی بر منابع ،تعریف انعطافپذیری
 .6-1دانش فنی

منابع انسانی جهتگیری درونی دارد ،زیرا انعطافپذیری

در رقابت اقتصادی جدید ،داراییهای مبتنی بر دانش

منابع انسانی به وسعت مهارتها و قابلیتهای رفتاری

فراهمکننده یک مزیت رقابتی ذاتی هستند [.]35

کارکنان برمیگردد که سازمانی با انتخابهای مختلف

ازآنجاییکه منحصربهفردترین و غیرقابل تقلیدترین منبع

فراهم میکند تا جایگزینهای راهبردی مختلف را دنبال

سازمان ،سرمایههای انسانی آن هستند ،دانش فنی

کنند .پژوهشگران استدالل کردهاند که انعطافپذیری منابع

نهادینهشده در انسانها اساس قابلیتهای اصلی و خلق

انسانی ویژگی یا خصیصه درونی شرکت است که میتواند از

ارزش برای سازمان محسوب میشود و پیوند مدیریت

سه جزء مفهومی مورد توجه قرار گیرد [ :]9,36انعطافپذیری

راهبردی و منابع انسانی در این نقطه برقرار خواهد شد.

وظیفهای موجب میشود منابع انسانی توانایی پذیرش

اوترویل (به نقل از ذاکری و همکاران) [ ،]12مهمترین

نقشهای متفاوت و ارزشآفرینی در حوزههای مختلف

حوزههای تخصصی یک شرکت بیمه را با توجه به عملیات

را کسب کنند و نقشهای خود را بهطور مستمر برای

اصلی آن شامل موارد زیر میداند:

پاسخ به نیازهای در حال تغییر ،شکلدهی مجدد کنند.

دانش بیمهگری :تخصص مورد نیاز برای انتخاب و طبقهبندی

انعطافپذیری مهارتی باعث میشود کارکنان بتوانند وظایف
شغلی متفاوتی را انجام دهند ،این نوع از انعطافپذیری

پیشنهادهای بیمهای بر اساس فرضیههای نرخگذاری.

میتواند منبع مزیت رقابتی سازمان باشد ،زیرا ،مهارتهای

دانش سرمایهگذاری :تخصص مورد نیاز برای مدیریت سبد

متنوع ،ارزشمند هستند و بهسختی توسط رقبا تقلید

داراییهای شرکت.

میشوند .انعطافپذیری رفتاری بیانگر میزان بهرهمندی

دانش ارزیابی خسارت :تخصص مورد نیاز برای بررسی دقیق

کارکنان از مجموعه گستردهای از الگوهای رفتاری است؛

و ارزیابی صحیح خسارت.

بهنحویکه به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص یک

دانش اکچوئری :تخصص مورد نیاز برای تعیین حق بیمه
مناسب برای هر پوشش بیمهای.

موقعیت را میدهد .اگر کارکنان قادر باشند بهجای اینکه از

ذاکری و همکاران [ ،]12در پژوهشی جایگاه استراتژیک

روندهای استاندارد تبعیت نمایند ،الگوهای رفتاری متعدد

سرمایه فکری در صنعت بیمه را بهعنوان یکی از صنایع

را بهطور مقتضی در شرایط مختلف به کار ببرند ،سازمان

دانشبنیان ،بررسی و  23منبع ،ازجمله دانش بیمهگری،

با سهولت بیشتری با موقعیتهای متغیر سازگار شده و به

دانش سرمایهگذاری ،دانش ارزیابی خسارت ،دانش و

آنها واکنش نشان میدهد و درنتیجه ،رقابتپذیری خود
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را افزایش میدهد [ .]37سیدنقوی و همکاران [ ،]37در

و تنوعپذیری ،موجب امکان عرضه خدمات بیمه به شکلی

بررسی خود در  17شرکت بیمه کشور نشان دادند همه ابعاد

گسترده شده است .ضرورتهای خاص وضعیت صنعت

انعطافپذیری (وظیفهای ،مهارتی و رفتاری) تأثیر مثبتی بر

بیمه در ایران مانند بازار بالقوه بسیار باال برای انواع رشتههای

عملکرد (سودآوری و اثربخشی) شرکتها دارند و در میان

بیمهای در بخشهای مختلف اجتماع ،لزوم تصمیمگیری

آنها انعطافپذیری مهارتی بیشترین اثر را بر عملکرد شرکت

برای بهکارگیری روشهای نوین و رشد خالقیت کارکنان را

دارد .لذا مهارتهای کارکنان و توانایی کسب مهارتهای

نشان میدهد [ .]42ان جی و فلدمن [ ،]43بیان میکنند

جدید نقش مهمی را در کسب مزیت رقابتی برای شرکتها

که خالقیت کارکنان بهطور ویژه ،توسعه ایدههای بدیع و

ایفا میکند.

جدید و راهحلهایی برای چالشهای کار ،فراهم کردن
ل اندازهگیری که به بهبود سازمان
عملکرد محسوس و قاب 

 .8-1تعهد سازمانی

کمک کند ،را شامل میشود.

تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان،
مشارکت و درگیری در یک سازمان خاص تعریف کردهاند

 .10-1رضایت شغلی

[ .]38با افزایش اتکا و وابستگی سازمانها به استعدادها،

رضایت شغلی بهعنوان نگرش فرد درباره کارش مفهومسازی

تعهد آنان نیز به موضوعی مهم و چالشبرانگیز تبدیل شده

میشود؛ که یک ارزیابی کلی فردی از شغلی است که معلول

است .افرادی که دارای تعهد هستند ،سطح باالتری از

تجربه عاطفی و باورها (شناختی) درباره شغل است [.]44

انرژی و اشتیاق فیزیکی ،درگیری ذهنی و پیوند عاطفی را

اساس تحقیقات بر این فرض است که بین نگرش و رفتار

با کار خود نشان میدهند .وقتی کارکنان به نحو مناسبی

رابطه علی وجود دارد یعنی نگرش فرد تعیینکننده کارهایی

با اهداف سازمان همراستا شده و دارای تعهد میگردند،

است که وی انجام میدهد .بنابراین فرد زمانی بهطور مؤثر

قدرت سازمان را از نظر بهرهوری ،خدمترسانی به مشتریان،

سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری میرساند که

نوآوری و سودآوری ارتقاء میبخشند [ .]39چامی مالیب

ابتدا از شغل و حرفه خود راضی باشد .نتایج پژوهش زیگلر

و گاروان [ ،]40نیز نشان دادند اقدامات توسعه استعداد و

و همکاران [ ،]44در یک شرکت فناوری اطالعات نشان داد

رهبری رابطه مثبتی با قصد ماندن استعدادها در سازمان

زمانی که افراد دوگانگی شغلی کمتری در مقایسه با زمانی که

دارد که تعهد عاطفی نقش میانجی را در این رابطه دارد.

افراد دوگانگی شغلی باالیی را تجربه میکنند رضایت شغلی
بهترین پیشبینیکننده عملکرد شغلی است.

 .9-1خالقیت
ً
خالقیت معموال بهعنوان تولید ایدههای بدیع و جدید،

 .11-1اخالق حرفهای

مفاهیم مفید یا راهحلهایی برای مسائل تعریف میشود

اخالقیات بهعنوان شاخهای از فلسفه اخالقی است که با

[ .]41بروز تغییرات محیطی ،ضرورت ایجاد تغییر در

قضاوتها ،استانداردها و قوانین رفتاری اخالقی سر و کار

سازمانها را اجتنابناپذیر میسازد .به همین دلیل ،امروزه

داشته و متشکل از کدهای اخالقی رفتار حاکم بر افراد

به ضرورت پیشبینی نیازها و راههای رفع آنها تأ کید

و جوامع در تشخیص خوب یا بد است [ .]45منروپ

بیشتری میشود .ویژگیهای خاص مربوط به ماهیت دانشی

[ ،]8بیان میکند که اگر جو اخالقی بهطور صحیح توسط

و فنی خدمات بیمهای مانند تجاری بودن ،خالقیتپذیری

سیستمهای منابع انسانی حمایت شود؛ میتواند به یک
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منبع ارزشمند سازمانی تبدیلشده و موجب مزیت رقابتی

نیز اشاره میکنند انتخاب شایسته ،نگهداشت و پرورش

شود .والنتین و همکاران [ ،]46بر اساس نتایج پژوهش

نیروی کار ،خروجی سازمان را ارتقا داده ،رضایت شغلی افراد

خود استدالل میکنند که اقدامات کیفی منابع انسانی

را بهبود بخشیده و در نهایت باعث بهرهوری میشود .هدف

موجب بهبود بستر اخالقی سازمان شده و بستر اخالقی نیز

اصلی از بهکارگیری سیستم مدیریت استعداد ،رسیدن به

نگرشهای کاری مثبت و مطلوب بیشتری نصیب سازمان

ستادههای سازمانی و فردی مطلوب است .یک سیستم

میکند .وظیفهدوست و معماریان [ ،]45با بررسی نقش

مناسب مدیریت استعداد رابطه غیرمستقیمی با عملکرد

رفتار فروش اخالقی بر رضایت و اعتماد مشتری و در نهایت

سازمانی دارد؛ بهعبارتدیگر سیستم مدیریت استعداد

وفاداری بیمهگذاران ،به اهمیت و جایگاه اخالق در فروش،

با اثرگذاری بر انگیزش کاری ،تعهد سازمانی و رفتارهای

افزایش سهم بازار و در نهایت عملکرد باال و سودآوری شرکت

فرانقشی کارکنان موجب ارتقای عملکرد سازمانی میشود.

پرداختهاند.

همچنین مدیریت استعداد اثر مثبتی بر نتایج منابع انسانی،
سازمانی و مالی دارد؛ مثل درگیری کارکنان ،بهبود کیفیت

 .2مدل مفهومی پژوهش

و مهارتها و رضایت شغلی باال دارد [ .]40,47مدیریت

کیفیت منابع انسانی یک سازمان برای رقابت حیاتی است

استعداد با ایجاد محیطی مناسب ،یک تعهد دوسویه بین

[ .]40منابع انسانی با مهارتها ،شایستگیها ،انگیزش،

کارکنان و سازمان بهوجود میآورد؛ که نتیجه آن چیزی

تالش با بصیرت و سایر نگرشها به نفع سازمان کمک

جز بهبود عملکرد فردی و سازمانی نیست .با شناسایی

میکنند .بنابراین سازمانها تصمیماتی را در رابطه با

قابلیتهای کارکنان و قراردادن آنها در جای مناسب و

اقدامات منابع انسانی برای دست یافتن به این خروجیها

استفاده بهینه از این تواناییها و توسعه آنها و قدردانی

اتخاذ میکنند .مدیریت استعداد این اطمینان را بهوجود

بهموقع و مناسب از عملکردهای مطلوب ،هم رضایت

میآورد که هر یک از کارکنان ،با استعدادها و مهارتهای

کارمند برآورده شده و هم سازمان به اهداف خود نائل

ویژه در شغل مناسب قرار گیرند .صیادی و همکاران [،]17

میشود.

نمودار  -1چارچوب مدل مفهومی پژوهش
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جدول  -1اطالعات تفصیلی جامعه آماری و حجم نمونه

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی است و نتایج آن

ردیف

عناوین شرکتهای بیمه

تعداد کل

حجم نمونه

میتواند کاربردهای متعدد در سطح صنعت و شرکت

1

ایران

660

135

داشته باشد .به لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و

2

البرز

129

26

از نوع همبستگی بهشمار میرود .در این پژوهش از روش

3

آسیا

207

42

مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون مدل اندازهگیری

4

سینا

29

5

و فرضیه پژوهش استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش

5

کارآفرین

93

19

را مدیران و کارشناسان  11شرکت بیمه برتر (ایران ،البرز،

6

نوین

130

26

آسیا ،سینا ،کارآفرین ،نوین ،پاسارگاد ،میهن ،ملت ،رازی و

7

پاسارگاد

84

17

ما) بر اساس معرفی  500شرکت برتر توسط سازمان مدیریت

8

میهن

42

8

صنعتی ،در سطح استان آذربایجان شرقی به تعداد 1493

9

ملت

13

3

نفر تشکیل میدهند .حجم نمونه آماری پژوهش با توجه به

10

رازی

69

14

مشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری با استفاده از

11

ما

37

7

جمع کل

1493

305

فرمول کوکران با سطح اطمینان  ،0/95تعداد  305نفر تعیین
گردید که بر اساس روش نمونهگیری طبقهای  -تصادفی
انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات عالوه بر منابع
کتابخانهای از جامعه آماری جهت تجزیهوتحلیل و آزمون

 .2-4نتایج تحلیل الگوهای عاملی و ساختاری

فرضیهها از پرسشنامه استفاد ه شده است .جهت تأیید

با توجه به مدل مفهومی ،این تحقیق دارای  9متغیر آشکار

روایی پرسشنامه که سؤاالت آن از پرسشنامههای معتبر

است که دو مفهوم (متغیر پنهان) شامل مدیریت استعداد

انتخاب گردیده ،از نظر اساتید و نیز تحلیل عاملی تأییدی

و مزیت رقابتی پایدار را اندازهگیری میکند .متغیرهای

استفادهشده و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ برای

آشکار مدیریت استعداد شامل جذب ،توسعه و حفظ و

پرسشنامه مدیریت استعداد  0/91و برای پرسشنامه مزیت

نگهداشت هستند .برای برازش مدل از معیارهای برازشی که

رقابتی پایدار  0/71بهدست آمد.

در مدلسازی معادالت ساختاری وجود دارد استفاده شده
است .متغیرهای آشکار مزیت رقابتی شامل دانش فنی،

 .4یافتههای پژوهش

تعهد سازمانی ،خالقیت ،رضایت شغلی و انعطافپذیری

 .1-4تحلیل دادههای جمعیتشناختی

و اخالق حرفهای هستند.

در بخش کمی نیز اطالعات مورد نیاز از مدیران و کارشناسان
 11شرکت برتر بیمه استفاده شده است که مشخصات

 .3-4برآورد و آزمون الگویهای اندازهگیری (الگوهای عاملی

جمعیتشناختی در جدول ( )1آورده شده است.

تأییدی)

شاخصهای برازش برای الگوهای اندازهگیری (تحلیل
عاملی تأییدی برای مدل عاملی  Xو مدل عاملی  )Yبا
استفاده از نرمافزار  Amos 21در جدول ( )2آمده است.
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جدول  -2تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازهگیری مدل
متغیرهای پنهان

DF

CIMIN

مدیریت استعداد

P

CFI GFI

متغیرهای آشکار بهخوبی میتوانند متغیرهای پنهان را

RMSEA

41

46/84

0/99 0/95 0/24

0/02

مزیت رقابتی پایدار 80

93/39

0/97 0/93 0/14

0/03

اندازهگیری کنند.
 .4-4آزمون فرضیههای پژوهش

برای آزمون فرضی ه پژوهش از معادالت ساختاری استفاده
شده است که مدل خروجی نرمافزار  AMOS 21در نمودار

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود میتوان

( )2نشان دادهشده است.

نتیجه گرفت که الگوهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهده)
از برازش خوبی برخوردار هستند و به این معنی است که

نمودار  -2مدل خروجی نرمافزار Amos 21

 .5-4ارزیابی برازش مدل

با توجه به جدول ( )3میتوان دریافت ،مدل از برازش
خوبی برخوردار است.

هر مدل تدوینشدهای بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه
تجربی با این سؤال روبروست که مدل تدوینشده تا چه

با در نظر گرفتن نتایج تجزیهوتحلیل مدل ،به بررسی

اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ در واقع سؤال این است که

فرضیه پرداخته شده است که نتایج آن در جدول ( )4ارائه

دادههای گردآور یشده تا چه حد حمایتکننده مدلی است

شده است .پس از بررسی و تأیید الگو برای آزمون معنیداری

که به لحاظ نظری تدوین شده است؟ این سؤال کلیدی،

فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی  CRو  Pاستفاده

موضوع برازش دادهها است .در جدول ( )3به تعدادی از

شده است.

شاخصها به همراه میزان محاسبهشده برای مدل پژوهش
جدول  -4ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی فرضیه

اشاره شده است.

فرضیه

جدول  -3برازش مدل مفهومی
CIMN DF
19

GFI CMIN/DF

P

0/01 34/46

1/81

IFI

CFI

0/95 0/95 0/95
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مدیریت استعداد  مزیت رقابتی پایدار

RMSEA
0/06

112

مقدار
ضریب
رگرسیونی بحرانی
0/67

P

نتیجه

 0/000 3/53تأیید

جمعبندی و مالحظات

میرسد مدیران ارشد شرکتهای بیمه با الهام از این الگو

در دنیای متغیر امروزی ،بقا ،موفقیت و در نتیجه مزیت

قادر به تدوین و اجرای استراتژ یهای توسعه شایستگیهای

رقابتی سازمانها به قابلیتها و شایستگیهایی بستگی

منابع انسانی و تعیین شکافهای دانشی ،مهارتی و نگرشی

دارد که بایستی برای سازگاری با تغییرات توسعه دهند و

منابع انسانی خواهند بود.

به بهترین شکل بهکار برند .با تغییر جهت تمرکز نظریههای

به شرکتهای بیمه پیشنهاد میشود با پیادهسازی

مدیریت راهبردی بهسوی دیدگاه منبعمحور و دانشبنیان،

استراتژی مدیریت استعداد ،شامل جذب و بهکارگیری،

پژوهشها نیز بهسوی بررسی آثار این تغییر بر ارزشآفرینی

آموزش و توسعه و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ،زمینه

و کسب مزیت رقابتی معطوف شده است .عامل انسانی

بهبود و تعالی اخالق حرفهای را در کلیه سطوح مدیریتی

در فرایند مدیریت دانش و سازمانهای دانشمحور نقش

و عملیاتی فراهم آورند تا فرایند خلق مزیت رقابتی پایدار

اساسی دارد و مهمترین مزیت رقابتی سازمان و کمیابترین

تسهیل گردد .بدین منظور در مرحله جذب و بهکارگیری،

منبع در اقتصاد دانشمحور امروز است .منابع انسانی با

سازمانها میتوانند کارکنان مورد نظر خود را بر اساس

دارا بودن ویژگیهایی نظیر ارزشآفرینی ،کمیابی و دشواری

شایستگى ،قابلیت ،استعداد و با استفاده از آزمونهاى

تقلید ،زمینه را برای بهبود قابلیتهای سازمان فراهم

استخدامى عملى و شبیهسازى شده و همینطور مراکز

میآورد.

ارزیابى و مصاحبههاى ساختار یافته برگزینند .در حوزه

توجه به منابع انسانی و توسعه آن ،که ارزشمندترین

حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ،یکی از روشهای مورد

سرمایههای سازمانی محسوب شده و محور توانایی و

تأیید ،استفاده از سیستم مدیریت عملکرد است .این

دانشافزایی است ،مؤید این واقعیت است که انسان

سیستم از دو بخش تشکیل میشود :ارزیابى عملکرد و

بهعنوان شریک تعیینکننده و مؤثر در سازمانها ،مدنظر

پرداخت بر مبناى عملکرد .همچنین مؤلفه مهم دیگر در

قرار گرفته و توسعه منابع انسانی ،موجب توسعه همهجانبه

حفظ نیروی انسانی مزیتآفرین ،بحث جبران خدمات

و متوازن سازمان است .شریک راهبردی بودن نیازمند آن

است .پرداخت حقوق و مزایا بر مبناى عملکرد فرد موجب

است که مدیران بدانند چه شایستگیهایی متضمن اجرای

افزایش رضایت شغلى فرد مىگردد .بنابراین توصیه میشود

موفق راهبرد شرکت است؛ که این مهم با شناخت ماهیت

که سازمانها براى نگهدارى نیروى انسانى خود از ارزیابى

ارزشآفرینی و نقش سرمایههای انسانی در ارائه ارزش به

عملکرد بهخصوص بازخورد  360درجه و پرداخت بر مبناى

مشتریان در شرکتهای بیمه امکانپذیر خواهد بود .تحوالتی

عملکرد بهره ببرند .در نهایت ،در بخش توسعه استعدادها،

نظیر ظهور کارکنان دانشی ،دانشمحور شدن فرایندهای

پیشنهاد میشود سازمانها از یادگیری سازمانی بهره برده و

سازمانی و ضرورت توسعه دانایی و افزایش ضریب اهمیت

برنامههایی برای یادگیری و توسعه فردی تک تک کارکنان

سرمایههای انسانی در رشد و توسعه ،استراتژیهای نوین

خود بهکار گیرند.

مدیریت بیمه را به توسعه شایستهساالری معطوف ساخته

پینوشت

است .لذا بدین منظور الگوی مفهومی بر اساس مبانی
نظری و همچنین از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی

1. Sophie & Kimberly, 2018.
2. Wang et al, 2018.

و صنعت بیمه با هدف شناسایی ،تعریف و نقش هر یک

3. Barney, 2018.

از آنها در خلق مزیت رقابتی پایدار طراحی شد .به نظر

4. Sengupta et al, 2013.
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5. Barney, 1991.

4242مظلومی و همکاران.1392 ،

6. Lambourdière et al, 2017.

43. Ng, and Feldman, 2012.

7. Wan, Ngui, 2014.

44. Ziegler et al, 2012.

8. Manroop, 2015.

4545وظیفه دوست و همکاران.1393 ،

9 .9اسماعیلی و همکاران.1394 ،

46. Valentine et al, 2013.

10. Cheese et al, 2015.

47. Bjorkman et al, 2013.

1111غفاری و همکاران.1396 ،
1212ذاکری و همکاران.1392 ،

منابع

1313نظرپوری و همکاران.1394 ،

اسماعیلی ،محمودرضا و صمد رحیمیاقدم (« ،1394۹بررسی تأثیر سرمایه
14. Cremer, and Roeder, 2017.

فکری بر انعطاف منابع انسانی در صنعت بانکداری» ،پژوهشهای

1515کرد و همکاران.1393 ،

مدیریت منابع انسانی ،سال ،7شماره .129-151 ،2
16. Festing, Schafer, 2014.

افجه ،علیاکبر و عادل صالح غفاری (« ،)1392عوامل مؤثر بر نگهداری و

1717صیادی و همکاران.1391 ،

ترک خدمت کارکنان دانشمحور» ،راهبرد فرهنگ ،شماره .79-112 ،21
18. Neri et al, 2019.

حیدری ،علی ،مینا بیگی و محسن حیدری (« ،)1392اثربخشی خلق مزیت

1919فروغی و همکاران.1393 ،

رقابتی پایدار آموزش و توسعه مهارتهای فروشندگان بیمه» ،مطالعات

20. Hernández et al, 2019.

مدیریت راهبردی ،سال ،4شماره .199-221 ،16

21. Harris et al, 2012.

خائف الهی ،احمد و شاپور شرافت (« ،)1393تأثیر ابعاد کارراهه با توجه

22. Dries et al, 2012.

به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی» ،پژوهشهای مدیریت منابع

2323فتحی و همکاران.1393 ،

انسانی ،سال  ،6شماره .157-182 ،4

2424خائف الهی و همکاران.1393 ،

دقتی ،عادله (« ،)1395رویکردی راهبردی به نگهداشت نیروی انسانی در

2525دقتی ،عادله.1395،

آموزش عالی استان خراسان جنوبی» ،پژوهشهای مدیریت عمومی،

26. Phillips, and Roper, 2009.

سال  ،9شماره .153-137 ،32

2727افجه و همکاران.1392 ،

ذاکری ،امیر ،عباس افرازه ،نادر مظلومی و سیدحسین جاللی،)1392( ،

28. Cheraghalizadeh, & Tümer, 2017.

«ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایه فکری در صنعت بیمه» ،مطالعات

29. Silvaa, Gerwea, & Becerrab, 2017.

مدیریت راهبردی ،سال  ،4شماره .131-159 ،16

30. Albrecht et al, 2015.

سپهوند ،رضا ،حجت وحدتی ،محمودرضا اسماعیلی و صمد رحیمیاقدم،

31. Popli et al, 2017.

(« ،)1395طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه

3232عطاران و همکاران.1391،

انسانی در صنعت بیمه» ،پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال ،8

3333مظلومی و همکاران.1391 ،

شماره .208-179 ،1

3434سپهوند و همکاران.1395،

سیدنقوی ،میرعلی ،مهدی حقیقی کفاش و وحید نجفی کلیانی،)1391( ،

3535مجتهدزاده و همکاران.1389 ،

«انعطافپذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه»،

36. Ketkar, & Sett, 2010.

مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،سال  ،22شماره .129-153 ،67

3737سیدنقوی و همکاران.1391،

صیادی ،سعید ،مرضیه محمدی و امین نیکپور (« ،)1391بررسی رابطه بین

3838قالوندی و همکاران.1391 ،
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