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پایدار / نظریه منبع محور /  رقابتی  مدیریت استعداد / مزیت 

صنعت بیمه

چکیده
کسب   برای  کاربردی  استراتژی  ارائه  هدف  با  پژوهش  این 

بر اساس مدیریت استعداد در صنعت  پایدار  رقابتی  مزیت 

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

از  داده ها  گردآوری  نحوه  حیث  از  و  کاربردی  هدف،  لحاظ 

متغیرهای  بین  ارتباط  لحاظ  از  و  توصیفی  پژوهش های  نوع 

از  اطالعات  جمع آوری  برای  است.  ی 
ّ
عل نوع  از  پژوهش، 

رقابتی  مزیت  پرسشنامه   و  استعداد  مدیریت  پرسشنامه  

پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران 

استان  بیمه در سطح  11 شرکت  نمایندگان  و  کارشناسان  و 

می دهند.  تشکیل  نفر   1493 تعداد  به  شرقی  آذربایجان 

نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  پژوهش  آماری  نمونه های 

کوکران در سطح اطمینان  تصادفی طبقه ای، بر اساس فرمول 

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

مدل سازی  روش  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  از  

استعداد  مدیریت  می دهد،  نشان  ساختاری  معادالت 

کسب مزیت رقابتی پایدار است. لذا  متغیری مهم در جهت 

استراتژی  یک  به عنوان  استعداد  مدیریت  می شود  پیشنهاد 

بــر  مبتنــی  پایــدار  رقابتــی  مزیــت  كســب  بــرای  مدلــی  تبییــن 
بیمــه صنعــت  در  اســتعداد  مدیریــت  اســتراتژی 
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عملیاتی  برنامه  در  پایدار،  رقابتی  مزیت  کسب  برای  حیاتی 

گنجانده شود. شرکت های بیمه 

مقدمه
ارزش  خلق  در  که  سهمی  لحاظ  به  سازمان  موجود  منابع 

از  بسیاری  بنابراین  ندارند؛  قرار  یک  مرتبه  در  می کنند،  ایفا 

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

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

دارایی های  و  منابع  مؤثر  مدیریت  دارند  عقیده  پژوهشگران 

فکری، بیشتر از دارایی های فیزیکی و مالی برای کسب مزیت 

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

کلیه منابع و  موفقیت بنگاه های اقتصادی مستلزم به کارگیری 

سرمایه های نامشهود به  موازات سرمایه های ملموس سازمانی 

یکرد، ویژگی هایی مانند ارزشمند بودن، کمیاب  است. این رو

را  سازمان  استفاده  و  حمایت  و  بودن  تقلید  غیرقابل  بودن، 

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

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

هستند.  انسانی  سرمایه  می شود،  سازمان  در  ارزش  خلق  به 

دانش محور،  اقتصاد  بر  کید  تأ با  اقتصادی  نوین  نظریه های 

که  می دانند  اقتصادی  را،  آینده  اقتصادهای  موفق ترین 

تجاری  صورت  به  آن  از  و  پرداخته  دانش  یع  توز و  تولید  به 

کند. از این رو، در نظریات نوین اقتصادی، نقش  بهره برداری 

از  بیش  درآمد  کسب  و  دانش  تولید  در  انسانی  سرمایه های 

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

تقلید،  دشواری  و  کمیابی  ارزش آفرینی،  نظیر  ویژگی هایی 

 .]9[ می آورد  فراهم  سازمان  قابلیت های  بهبود  برای  را  زمینه 

یک  منعکس کننده  ارزش،  نامحسوس  منابع  به  یکرد  رو این 

تغییر بنیادی در ماهیت مزیت رقابتی است و تقریبًا همه این 

دارایی های نامحسوس، به نحوی، به وسیله استعداد انسانی 

بر  یکرد مبتنی  رو بر اساس   .]10[ و مدیریت می شوند  هدایت 

از  که تقلید  از طریق ایجاد روش هایی  تنها  منابع، سازمان ها 

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

طبیعی،  منابع  مثل  سنتی  منابع  می یابند.  دست  پایدار 

و  می گیرند  قرار  همه  دسترس  در  به سرعت  غیره  و  فّناوری 

استعدادهای  اما  می دهند،  دست  از  را  رقابتی شان  مزیت 

که ایجاد ارزش افزوده  انسانی به مثابه سرمایه، راهبردی است 

استعداد  خزانه  ازاین رو،  نیست.  کپی برداری  قابل  و  می کند 

سازمان  استعدادهای  کلیه  از  هم افزا  سبدی  که  سازمان  هر 

ارزش ها،  به  و  می باشد  سازمان  همان  به  منحصر  است، 

بر  می شود.  منجر  سازمان،  آن  خاص  آینده  خلق  و  راهبردها 

جدیدی  یکرد  رو استعداد  مدیریت  پژوهشگران،  نظر  اساس 

ایجاد  انسانی  سرمایه  مدیریت  در  تحولی  می تواند  که  است 

و  ارتقا  شناسایی،  برای  فرایندی  استعداد  مدیریت  نماید. 

سازمان،  توان  کردن  بهینه  باهدف  مستعد  افراد  نگه داری 

کسب وکار است. مدیریت استعداد بر  به منظور تحقق نتایج 

که چگونه افراد در درون  الزامات شایستگی تمرکز دارد و این 

سازمان یا بیرون از آن حرکت می کنند ]11[.

زیرمجموعه های  از  یکی  به عنوان  نیز  بیمه  صنعت 

خدمات مالی، بر مجموعه متنوعی از منابع نامشهود استوار 

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

سرمایه  انسانی،  سرمایه  شامل  عمده  بخش  چهار  در  را 

سرمایه  تشکیل دهنده  )اجزای  ارتباطی  سرمایه  ساختاری، 

کرده اند.  طبقه بندی  مالی  و  فیزیکی  سرمایه  و  فکری( 

پیچیدگی  با  آن ها  ماهیت  سبب  به  مالی  و  فیزیکی  منابع 

و  ابهام  است.  برخوردار  نامشهود  منابع  به  نسبت  کمتری 

سبب  سازمان  نامشهود  سرمایه های  در  موجود  پیچیدگی 

به  نسبت  بیشتری  پیچیدگی  با  نیز  آن ها  مدیریت  می شود 

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

بهره برداری صحیح از منابع نامشهود، می تواند عامل مهمی 

بنگاه های  میان  در  رقابتی  مزیت  خلق  و  تمایز  ایجاد  در 

در  آید.  به شمار  بیمه  از جمله شرکت های   ]13[ دانش بنیان 

آزادسازی،  سیاست های  اجرای  به  توجه  با  اخیر  سال های 

روند  کشور  بیمه  صنعت  خصوصی سازی،  و  مقررات زدایی 

ایجاد  به  منجر  امر  این  است.  کرده  آغاز  را  خود  صعودی 
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آن،  دنبال  به  و  بیمه ای  شرکت های  میان  در  رقابتی  فضای 

از  ناشی  فشار  طرفی  از  است.  شده  صنعت  این  توسعه 

باال  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  انقالب  شدن،  جهانی 

رفتن سطح انتظارات مشتریان و تغییر الگوی رفتاری آنان در 

رقبا،  تعداد  افزایش  همچنین  و  بیمه  شرکت های  با  مواجهه 

کسب مزیت رقابتی را  مفهوم رقابت پذیری و تالش در جهت 

برای شرکت های بیمه به یک مسأله ضروری و حیاتی تبدیل 

کرده است ]14[. از سوی دیگر وجود نظام تعرفه ای در برخی 

از شرکت های بیمه در  را  آزادی عمل  بازار بیمه،  از خدمات 

تعیین نرخ سلب می نماید. بنابراین در چنین بازاری، رقابت 

خدمات  ارائه  روش ها،  زمینه  در  بیشتر  بیمه  شرکت های 

تسهیل،  موجب  به نحوی که  است؛  مشتری مداری  و  جدید 

تسریع و بهبود ارائه خدمات شود. به نظر می رسد پیاده سازی 

رقابتی  مزیت  کسب  در  بتواند  استعداد  مدیریت  استراتژی 

حاضر،  پژوهش  هدف  لذا  کند.  ایفا  عمده ای  نقش  پایدار 

بر  پایدار  رقابتی  مزیت  کسب  برای  کاربردی  راهکاری  ارائه 

اساس استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه است. 

1. مبانی نظری
1-1. مدیریت استعداد

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

نزاع  و  کشمکش  واژه  مکنزی  شرکت  مشاوران  از  گروهی  که 

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

که  سازمان هایی  که  شد  مشاهده  شرکت  این  بررسی  در 

موفق تر  بااستعداد  مدیران  نگهداری  و  توسعه  جذب،  در 

همین  دارند.  بیشتری  بهره وری  و  سوددهی  میزان  هستند، 

سازمان ها  برای  بااستعداد  افراد  به  نگرش  شد  سبب  امر 

رقابتی  مزیت  ایجاد  منبع  یک  دید  به  آن ها  به  و  عوض شده 

مدیریت  برای  جهان شمولی  تعریف   .]17[ شود  نگریسته 

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

خبره  نویسندگان  توسط  ارائه شده  فرضیات  و  نظرات  کثرت 

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

انسانی  منابع  مدیریت  گسترده  حیطه  از  بخشی  استعداد 

که  که به عنوان »خط مشی ها، شیوه ها و سیستم هایی  است 

کارکنان تأثیر می گذارد«، تعریف  بر رفتار، نگرش ها و عملکرد 

عبارتند  استعداد  مدیریت  اصلی  راهبردهای   .]16[ می شود 

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

نگهداشت استعداد.

1-2. راهبرد جذب استعداد

که شرکت ها،  هدف این راهبرد، اطمینان یافتن از این است 

کارکنان  استخدام  طریق  از  بتوانند  رقیبان،  با  قیاس  در 

راهبرد  از  هدف  یابند.  دست  رقابتی  مزیت  به  شایسته تر 

که دارای  کارکنان مناسب  جذب، به دست آوردن و جذب 

گذراندن  شایستگی ها، مهارت ها، دانش و ظرفیت الزم برای 

که  عواملی  مهم ترین   .]19[ است  باشند،  آینده  آموزش های 

راهبر جذب استعداد مورد توجه پژوهشگران است  در حوزه 

عبارتند از: 

متمایز  جذابیت  از  است  عبارت  کارفرما  برند  کارفرما:  برند 

یکی  سازمان.  روانی  و  اقتصادی  کارکردی،  مزیت های 

کارفرما،  برند  مفهوم  به  توجه  دالیل  بااهمیت ترین  از 

و  استراتژیک  انسانی  منابع  به  سازمان ها  دستیابی 

که  است  رقابتی  بازار  در  باال  عملکرد  و  استعداد  دارای 

سازمان  یک  جلب  عادی  کارمندیابی  استراتژی های  با 

سازمان های  در  به خصوص  موضوع  این  نمی شوند. 

گرفته است.  کید قرار  خدماتی مورد تأ

در  کارکنان  سازمان:  خارج  و  داخل  از  بااستعداد  افراد  شناسایی 

متنوعی  کاری  و  شخصیتی  ویژگی های  از  سازمان ها 

که  است  سازمان  مدیریت  وظیفه  این  و  برخوردارند 

کارکنان  ضعف  نقاط  حتی  و  استعدادها  و  توانایی ها 

به  باید  مدیر  نماید.  مدیریت  را  آن ها  و  شناخته  را 

کتور  فا یک  چشم  به  کارکنان  تک تک  فردی  تفاوت های 

استعدادهای  و  توانایی ها  این  از  بتواند  و  نگریسته  مهم 

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

متناسب با توانمندی های افراد در مکان و زمان مناسب 

در سازمان است. در فرایند به کارگیری استعداد تناسب 

شغل با شاغل راهبردی تر است ]10[.

1-3. راهبرد توسعه استعداد

مدیریت  فرایند  مهم  اجزاء  از  یکی  به عنوان  استعداد  توسعه 

ی  استعداد در سازمان به شمار می رود. توسعه استعداد بر رو

برای  توسعه  استراتژی های  اجرای  و  انتخاب  برنامه ریزی، 

تا اطمینان  تمرکز دارد  کلیه استعدادهای موجود در سازمان 

حاصل شود سازمان، استعدادهای موردنیاز برای رسیدن به 

اهداف استراتژیک حال و آینده را در اختیار دارد. اقدامات 

توسعه استعداد، از مهم ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی 

 .]20[ می کند  کمک  رقابتی  مزیت  کسب  به  که  هستند 

توسعه  اقدامات  می کنند  استدالل   ،]21[ دیگران  و  یس  هار

دانش،  بهبود  طریق  از  را  انسانی  سرمایه های  استعداد، 

و  دریز  می دهد.  افزایش  پتانسیل ها  و  قابلیت ها  مهارت ها، 

که این سرمایه های انسانی،  دیگران ]22[، نیز اشاره می کنند 

ارزشمند بوده و برای تقلید توسط رقبا بسیار مشکل هستند. 

است.  آموزش  استعدادها،  توسعه  بحث  در  اقدام  اولین 

و  آموزش  ی  بر رو نخستین دلیل سازمان ها در سرمایه گذاری 

است.  انسانی  سرمایه های  ارتقای  و  حفظ  کارکنان،  توسعه 

هدف آموزش، تجهیز کارکنان به دانش، مهارت و نگرش های 

کارکنان  افزایش دانش و مهارت های  درست است و اساسًا 

بهره وری،  افزایش  شامل  تأثیراتی  و  نتایج  افزایش  به  منجر 

می شود  انعطاف پذیری  و  ثبات  افزایش  و  نظارت  کاهش 

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

تجربیات  از  الگویی  شغلی  مسیر  مدیریت  است.  شغلی 

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

و  توسعه  معنای  به  شغلی  توسعه  مسیر  مدیریت  می یابند. 

به  همچنین،  باالست.  ظرفیت  با  کارکنان  و  رهبران  یج  ترو

انگیزه ای  و  توسعه  برای  فرصت هایی  کردن  فراهم  معنای 

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

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

شغلی  عملکرد  نظیر  سازمانی  پیامدهای  بر  شغلی  عوامل 

مثبت و تعیین کننده است.

1-4. راهبرد حفظ و نگهداشت استعداد

مفهوم  دو  در  نگهداشت  و  حفظ  انسانی،  منابع  متون  در 

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

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

پیشرفت شرکت ها می شود، توانایی آن ها در جذب و حفظ 

کارمندی سازمان را ترک می کند،  افراد مناسب است. هرگاه 

زمان،  یافت.  خواهد  کاهش  سازمانی  سود  از  یادی  ز مقدار 

انرژی و هزینه سرمایه گذاری شده برای آموزش و توجیه افراد 

در مورد عملکرد سازمان هم از دست خواهد رفت. همچنین 

و  پول  زمان،  نیازمند  موردنظر  پست  برای  دیگری  فرد  جذب 

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

است.  خدمت  جبران  مقوله  استعدادها،  حفظ  حوزه  در 

حقوق  مانند  بیرونی  یافتی های  در نه فقط  خدمات  جبران 

در  که  می شود  شامل  را  یافتی هایی  در همه  بلکه  مزایا،  و 

مطرح شدن،  و  شناسایی  مانند  دارد،  وجود  شغل  طبیعت 

شدن  پرمحتوا  و  غنی  شغلی،  پیشرفت  فرصت های  ترفیع، 

از  خدمات  جبران  و  مزایا  مطلوب.  کاری  شرایط  و  شغل 

هنگام  در  نه تنها  و  می کند  حمایت  سازمانی  اهداف  کلیه 

 .]26[ است  مؤثر  هم  سازمان  عملکرد  در  بلکه  استخدام 

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

فضای  )ایجاد  فردی  توسعه  برنامه ریزی  در  را  دانش محور 

توسعه دانش فردی، مشارکت در تصمیم سازی، ترسیم مسیر 

شدن  اجتماعی  فرایند  منعطف(،  حضور  زمان  و  شغلی 

فعالیت های  انجام  کاری،  گروه های  در  ارتباطات  )توسعه 

چالشی و آزادی و استقالل عمل در فعالیت ها( و برنامه ریزی 

اهداف  در  مشارکت  و  پرداخت  )نظام های  سازمانی  توسعه  

تجاری( بیان می کنند. 
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1-5. مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی توانایی شرکت ها در جلب نظر مشتریان نسبت 

است  سازمانی  ظرفیت های  و  قابلیت ها  تکیه  بر  با  رقبا،  به 

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

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

از  است  عبارت  پایدار  رقابتی  مزیت  که  کرد  مطرح  صورت 

منحصربه فرد  ارزش  خلق  استراتژی های  اعمال  فواید  تداوم 

قادر  که  موجود  و  بالقوه  رقبای  با  غیرهم زمان  شکل  به  و 

دیدگاه  اساس  بر  نیستند.  فواید  این  از  نسخه برداری  به 

طریق  از  را  پایدار  رقابتی  مزیت  باید  سازمان  منبع محور، 

نسخه برداری  غیرقابل  و  کمیاب  که  کند  ایجاد  منابعی 

توسط سایر سازمان ها باشند ]8[. مطالعات متعددی توسط 

که مزیت رقابتی  پژوهشگران دو دهه اخیر نشان داده است 

برای  منشأ  بهترین  سازمان،  داخلی  قابلیت های  بر  مبتنی 

رقابتی  مزیت  می تواند  بنگاهی   .]28[ است  رقابتی  مزیت 

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

ویژگی هایی اعمال کنند که به راحتی قابل کپی شدن نیستند 

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

می توانند  سازمان  انسانی  منابع  چگونه  این که  بررسی  برای 

منشأ مزیت رقابتی پایدار باشند، به کار برده اند. منابع انسانی 

که برای سازمان ایجاد ارزش  دارایی های نامشهودی هستند 

کمیاب  می کنند و مزیت رقابتی پایدار به وجود می آورند، زیرا 

هستند و توسط دیگران به راحتی قابل نسخه برداری نیستند 

]28[. پژوهش های بسیاری برای شناسایی مهم ترین عوامل 

مزیت  حفظ  روش های  همچنین  و  رقابتی  مزیت  بر  مؤثر 

شایستگی های  اخیر  پژوهش های  گرفته اند.  صورت  رقابتی 

پایدار در  را به عنوان عامل محوری در مزیت رقابتی  کارکنان 

و  مهارت ها  دانش،  از  ترکیبی  شایستگی   .]4[ می گیرند  نظر 

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

نامشهود  منابع  از  ی  پیرو است.  جزء  سه  این  بین  ارتباط 

از  کپی برداری  از  دشوارتر  به مراتب  شایستگی(  و  )دانش 

منابع فیزیکی است. طرح های جدید محصوالت را می توان 

که  به ویژه دانشی  از دانش  تقلید  اما  مجددًا مهندسی نمود؛ 

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

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

نساجی در هندوستان نشان دادند مدل جامع عملکرد مرتبط 

هماهنگی  و  امتیازبندی  شناسایی،  ی  رو بر  شایستگی  با 

تمرکز  انسانی  منابع  استراتژیک  اقدامات  سایر  با  شایستگی 

خواهد  کمک  رقابت  در  پایداری  در  را  سازمان  و  می کند 

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

نیازمند  انسانی  منابع  متخصصان  می کنند  استدالل  خود 

کردن درگیری شغلی در  حرکتی فراتر از اقدامات روزمره و وارد 

اقدامات منابع انسانی مثل جذب، جامعه پذیری، مدیریت 

به  منجر  اقدام  این  که  هستند  توسعه  و  آموزش  عملکرد، 

درگیری شغلی بیشتر و در نهایت بهبود خروجی های مثبت و 

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

کید بر جنبه های داخلی شرکت )منابع و قابلیت ها( به  با تأ

چهار  و  پرداخته  شرکت ها  موفقیت  کلیدی  عوامل  بررسی 

کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی را عوامل مؤثر بر  کارایی،  عامل 

کسب مزیت رقابتی در صنعت بیمه معرفی نمودند. 

که  است  شایستگی ای  ویژه،  شایستگی  یک  بنابراین، 

که  دهد  اجازه  شرکت ها  به  و  نموده  ایجاد  رقابتی  مزیت 

بازدهی باالتر از سطح معمول داشته باشند؛ چنین شایستگی 

اینکه سازمان  برای  نایاب و بی نظیر است.  ارزشمند،  بسیار 

شایستگی های  از  را  بهره برداری  و  استفاده  بهترین  بتواند 

خاص  شایستگی های  مورد  در  باید  بنماید،  انسانی  منابع 

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

کرده  عمیقی به دست آورد تا شایستگی اصلی را مدل سازی 

و اقدامات الزم را برای توسعه و به کارگیری آن ها انجام دهد.

شایستگی های  دیدگاه  از  شایستگی  پژوهش  این  در   

در  است.  بررسی شده  و  تحلیل  بیمه  صنعت  برای  فردی 

تعریف  اساس  بر  پایدار  رقابتی  مزیت  عوامل  پژوهش  این 

مفهومی  الگوی  از  نگرش(  و  مهارت  )دانش،  شایستگی 

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

خالقیت، رضایت شغلی، انعطاف پذیری و اخالق حرفه ای 

بیمه معرفی شده اند،  به عنوان عوامل مزیت ساز در صنعت 

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

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

مدیریت  نقش  به  ادامه  در  سپس  می شود.  پرداخته  پایدار 

استعداد در بهبود این عوامل در قالب مدل مفهومی پژوهش 

پرداخته شده است.

1-6. دانش فنی

دانش  بر  مبتنی  دارایی های  جدید،  اقتصادی  رقابت  در 

 .]35[ هستند  ذاتی  رقابتی  مزیت  یک  فراهم کننده 

منبع  تقلیدترین  غیرقابل  و  منحصربه فردترین  ازآنجایی که 

فنی  دانش  هستند،  آن  انسانی  سرمایه های  سازمان، 

خلق  و  اصلی  قابلیت های  اساس  انسان ها  در  نهادینه شده 

مدیریت  پیوند  و  می شود  محسوب  سازمان  برای  ارزش 

شد.  خواهد  برقرار  نقطه  این  در  انسانی  منابع  و  راهبردی 

مهم ترین   ،]12[ همکاران(  و  کری  ذا از  نقل  )به  اوترویل 

حوزه های تخصصی یک شرکت بیمه را با توجه به عملیات 

اصلی آن شامل موارد زیر می داند: 

دانش بیمه گری: تخصص مورد نیاز برای انتخاب و طبقه بندی 

پیشنهادهای بیمه ای بر اساس فرضیه های نرخ گذاری.

سبد  مدیریت  برای  نیاز  مورد  تخصص  سرمایه گذاری:  دانش 

دارایی های شرکت.

دانش ارزیابی خسارت: تخصص مورد نیاز برای بررسی دقیق 

یابی صحیح خسارت. و ارز

بیمه  حق  تعیین  برای  نیاز  مورد  تخصص  اکچوئری:  دانش 

مناسب برای هر پوشش بیمه ای.

]12[، در پژوهشی جایگاه استراتژیک  کری و همکاران  ذا

صنایع  از  یکی  به عنوان  را  بیمه  صنعت  در  فکری  سرمایه 

بیمه گری،  دانش  ازجمله  منبع،   23 و  بررسی  دانش بنیان، 

و  دانش  خسارت،  یابی  ارز دانش  سرمایه گذاری،  دانش 

زمره  در  رهبری  و  مدیریت  دانش  و  فروشندگان  مهارت 

و  مشخص  را  سازمانی  منابع  از  انسانی  سرمایه های  گروه 

مهدی زاده  و  طبری  علوی  مجتهدزاده،  کردند.  طبقه بندی 

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

عملکرد  بر  اثرگذار  عامل  به عنوان  است،  افراد  مهارت  و 

شرکت های بیمه معرفی نمودند.

1-7. انعطاف پذیری منابع انسانی

انعطاف پذیری  تعریف  منابع،  بر  مبتنی  نظریه  اساس  بر 

انعطاف پذیری  زیرا  دارد،  درونی  جهت گیری  انسانی  منابع 

رفتاری  قابلیت های  و  مهارت ها  وسعت  به  انسانی  منابع 

مختلف  انتخاب های  با  سازمانی  که  برمی گردد  کارکنان 

دنبال  را  مختلف  راهبردی  جایگزین های  تا  می کند  فراهم 

که انعطاف پذیری منابع  کرده اند  کنند. پژوهشگران استدالل 

که می تواند از  انسانی ویژگی یا خصیصه درونی شرکت است 

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

پذیرش  توانایی  انسانی  منابع  می شود  موجب  وظیفه ای 

مختلف  حوزه های  در  ارزش آفرینی  و  متفاوت  نقش های 

برای  مستمر  به طور  را  خود  نقش های  و  کسب  کنند  را 

کنند.  مجدد  شکل دهی  تغییر،  حال  در  نیازهای  به  پاسخ 

انعطاف پذیری مهارتی باعث می شود کارکنان بتوانند وظایف 

انعطاف پذیری  از  نوع  این  دهند،  انجام  را  متفاوتی  شغلی 

می تواند منبع مزیت رقابتی سازمان باشد، زیرا، مهارت های 

تقلید  رقبا  توسط  به سختی  و  هستند  ارزشمند  متنوع، 

بهره مندی  میزان  بیانگر  رفتاری  انعطاف پذیری  می شوند. 

است؛  رفتاری  الگوهای  از  گسترده ای  مجموعه  از  کارکنان 

یک  خاص  الزامات  با  سازگاری  امکان  آنان  به  به نحوی که 

کارکنان قادر باشند به جای اینکه از  گر  موقعیت را می دهد. ا

روندهای استاندارد تبعیت نمایند، الگوهای رفتاری متعدد 

سازمان   ببرند،  کار  به  مختلف  شرایط  در  مقتضی  به طور  را 

به  و  شده  سازگار  متغیر  موقعیت های  با  بیشتری  سهولت  با 

خود  رقابت پذیری  درنتیجه،  و  می دهد  نشان  کنش  وا آن ها 
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در   ،]37[ همکاران  و  سیدنقوی   .]37[ می دهد  افزایش  را 

کشور نشان دادند همه ابعاد  بررسی خود در 17 شرکت بیمه 

بر  تأثیر مثبتی  و رفتاری(  انعطاف پذیری )وظیفه ای، مهارتی 

میان  در  و  دارند  شرکت ها  اثربخشی(  و  )سودآوری  عملکرد 

آن ها انعطاف پذیری مهارتی بیشترین اثر را بر عملکرد شرکت 

کسب مهارت های  توانایی  و  کارکنان  دارد. لذا مهارت های 

کسب مزیت رقابتی برای شرکت ها  جدید نقش مهمی را در 

ایفا می کند.

1-8. تعهد سازمانی

سازمان،  با  فرد  هویت  تعیین  نسبی  درجه  را  سازمانی  تعهد 

کرده اند  تعریف  خاص  سازمان  یک  در  درگیری  و  مشارکت 

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

تبدیل  شده  و چالش برانگیز  به موضوعی مهم  نیز  آنان  تعهد 

از  باالتری  سطح  هستند،  تعهد  دارای  که  افرادی  است. 

را  عاطفی  پیوند  و  ذهنی  درگیری  فیزیکی،  اشتیاق  و  انرژی 

مناسبی  نحو  به  کارکنان  وقتی  می دهند.  نشان  خود  کار  با 

می گردند،  تعهد  دارای  و  شده  هم راستا  سازمان  اهداف  با 

قدرت سازمان را از نظر بهره وری، خدمت رسانی به مشتریان، 

مالیب  چامی   .]39[ می بخشند  ارتقاء  سودآوری  و  نوآوری 

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

سازمان  در  استعدادها  ماندن  قصد  با  مثبتی  رابطه  رهبری 

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

1-9. خالقیت

جدید،  و  بدیع  ایده های  تولید  به عنوان  معمواًل  خالقیت 

می شود  تعریف  مسائل  برای  راه حل هایی  یا  مفید  مفاهیم 

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

سازمان ها را اجتناب ناپذیر می سازد. به همین دلیل، امروزه 

کید  تأ آن ها  رفع  راه های  و  نیازها  پیش بینی  به  ضرورت 

بیشتری می شود. ویژگی های خاص مربوط به ماهیت دانشی 

و فنی خدمات بیمه ای مانند تجاری بودن، خالقیت پذیری 

و تنوع پذیری، موجب امکان عرضه خدمات بیمه به شکلی 

گسترده شده است. ضرورت های خاص وضعیت صنعت 

بیمه در ایران مانند بازار بالقوه بسیار باال برای انواع رشته های 

تصمیم گیری  لزوم  اجتماع،  مختلف  بخش های  در  بیمه ای 

را  کارکنان  خالقیت  رشد  و  نوین  روش های  به کارگیری  برای 

می کنند  بیان   ،]43[ فلدمن  و  جی  ان   .]42[ می دهد  نشان 

و  بدیع  ایده های  توسعه  ویژه،  به طور  کارکنان  خالقیت  که 

کردن  فراهم  کار،  چالش های  برای  راه حل هایی  و  جدید 

سازمان  بهبود  به  که  اندازه گیری  قابل   و  محسوس  عملکرد 

کند، را شامل می شود. کمک 

1-10. رضایت شغلی

کارش مفهوم سازی  رضایت شغلی به عنوان نگرش فرد درباره 

که معلول  کلی فردی از شغلی است  یابی  که یک ارز می شود؛ 

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

رفتار  و  نگرش  بین  که  است  فرض  این  بر  تحقیقات  اساس 

کارهایی  رابطه علی وجود دارد یعنی نگرش فرد تعیین کننده 

مؤثر  به طور  زمانی  فرد  بنابراین  می دهد.  انجام  ی  و که  است 

که  سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند 

یگلر  ابتدا از شغل و حرفه خود راضی باشد. نتایج پژوهش ز

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

که  کمتری در مقایسه با زمانی  که افراد دوگانگی شغلی  زمانی 

افراد دوگانگی شغلی باالیی را تجربه می کنند رضایت شغلی 

بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی است. 

1-11. اخالق حرفه ای

با  که  است  اخالقی  فلسفه  از  شاخه ای  به عنوان  اخالقیات 

کار  و  سر  اخالقی  رفتاری  قوانین  و  استانداردها  قضاوت ها، 

افراد  بر  کم  حا رفتار  اخالقی  کدهای  از  متشکل  و  داشته 

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

توسط  صحیح  به طور  اخالقی  جو  گر  ا که  می کند  بیان   ،]8[

یک  به  می تواند  شود؛  حمایت  انسانی  منابع  سیستم های 
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رقابتی  مزیت  موجب  و  تبدیل شده  سازمانی  ارزشمند  منبع 

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

انسانی  منابع  کیفی  اقدامات  که  می کنند  استدالل  خود 

نیز  و بستر اخالقی  بهبود بستر اخالقی سازمان شده  موجب 

کاری مثبت و مطلوب بیشتری نصیب سازمان  نگرش های 

نقش  بررسی  با   ،]45[ یان  معمار و  وظیفه دوست  می کند. 

رفتار فروش اخالقی بر رضایت و اعتماد مشتری و در نهایت 

وفاداری بیمه گذاران، به اهمیت و جایگاه اخالق در فروش، 

افزایش سهم بازار و در نهایت عملکرد باال و سودآوری شرکت 

پرداخته اند.

2. مدل مفهومی پژوهش
کیفیت منابع انسانی یک سازمان برای رقابت حیاتی است 

انگیزش،  شایستگی ها،  مهارت ها،  با  انسانی  منابع   .]40[

کمک  سازمان  نفع  به  نگرش ها  سایر  و  بصیرت  با  تالش 

با  رابطه  در  را  تصمیماتی  سازمان ها  بنابراین  می کنند. 

خروجی ها  این  به  یافتن  دست  برای  انسانی  منابع  اقدامات 

به وجود  را  اطمینان  این  استعداد  مدیریت  می کنند.  اتخاذ 

مهارت های  و  استعدادها  با  کارکنان،  از  یک  هر  که  می آورد 

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

پرورش  و  نگهداشت  شایسته،  انتخاب  می کنند  اشاره  نیز 

کار، خروجی سازمان را ارتقا داده، رضایت شغلی افراد  ی  نیرو

را بهبود بخشیده و در نهایت باعث بهره وری می شود. هدف 

به  رسیدن  استعداد،  مدیریت  سیستم  به کارگیری  از  اصلی 

سیستم  یک  است.  مطلوب  فردی  و  سازمانی  ستاده های 

عملکرد  با  غیرمستقیمی  رابطه  استعداد  مدیریت  مناسب 

استعداد  مدیریت  سیستم  به عبارت دیگر  دارد؛  سازمانی 

رفتارهای  و  سازمانی  تعهد  کاری،  انگیزش  بر  اثرگذاری  با 

ارتقای عملکرد سازمانی می شود.  کارکنان موجب  فرانقشی 

همچنین مدیریت استعداد اثر مثبتی بر نتایج منابع انسانی، 

کیفیت  بهبود  کارکنان،  درگیری  مثل  دارد؛  مالی  و  سازمانی 

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

بین  دوسویه  تعهد  یک  مناسب،  محیطی  ایجاد  با  استعداد 

چیزی  آن  نتیجه  که  می آورد؛  به وجود  سازمان  و  کارکنان 

شناسایی  با  نیست.  سازمانی  و  فردی  عملکرد  بهبود  جز 

و  مناسب  جای  در  آن ها  قراردادن  و  کارکنان  قابلیت های 

قدردانی  و  آن ها  توسعه  و  توانایی ها  این  از  بهینه  استفاده 

رضایت  هم  مطلوب،  عملکردهای  از  مناسب  و  به موقع 

نائل  خود  اهداف  به  سازمان  هم  و  شده  برآورده  کارمند 

می شود.

نمودار 1- چارچوب مدل مفهومی پژوهش
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3. روش شناسی پژوهش
آن  نتایج  و  است  کاربردی  هدف،  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 

شرکت  و  صنعت  سطح  در  متعدد  کاربردهای  می تواند 

و  توصیفی  تحقیقات  جزء  روش  لحاظ  به  باشد.  داشته 

روش  از  پژوهش  این  در  می رود.  به شمار  همبستگی  نوع  از 

مدل سازی معادالت ساختاری برای آزمون مدل اندازه گیری 

و فرضیه پژوهش استفاده  شده است. جامعه آماری پژوهش 

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

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

ما( بر اساس معرفی 500 شرکت برتر توسط سازمان مدیریت 

 1493 تعداد  به  شرقی  آذربایجان  استان  سطح  در  صنعتی، 

با توجه به  نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری پژوهش 

از  استفاده  با  آماری  جامعه  اعضای  تعداد  بودن  مشخص 

کوکران با سطح اطمینان 0/95، تعداد 305 نفر تعیین  فرمول 

تصادفی   - طبقه ای  نمونه گیری  روش  اساس  بر  که  گردید 

منابع  بر  عالوه  اطالعات  جمع آوری  برای  شدند.  انتخاب 

آزمون  و  تجزیه وتحلیل  جهت  آماری  جامعه  از  کتابخانه ای 

تأیید  جهت  است.  شده  استفاده   پرسشنامه  از  فرضیه ها 

معتبر  پرسشنامه های  از  آن  سؤاالت  که  پرسشنامه  روایی 

نیز تحلیل عاملی تأییدی  از نظر اساتید و  گردیده،  انتخاب 

کرونباخ برای  استفاده  شده و پایایی آن توسط ضریب آلفای 

مزیت  پرسشنامه  برای  و   0/91 استعداد  مدیریت  پرسشنامه 

رقابتی پایدار 0/71 به دست آمد. 

4. یافته های پژوهش
4-1. تحلیل داده های جمعیت شناختی

در بخش کمی نیز اطالعات مورد نیاز از مدیران و کارشناسان 

مشخصات  که  است  شده  استفاده  بیمه  برتر  شرکت   11

جمعیت شناختی در جدول )1( آورده شده است.

جدول 1- اطالعات تفصیلی جامعه آماری و حجم نمونه

حجم نمونهتعداد کلعناوین شرکت های بیمهردیف

660135ایران1

12926البرز2

20742آسیا3

295سینا4

9319کارآفرین5

13026نوین6

8417پاسارگاد7

428میهن8

133ملت9

6914رازی10

377ما11

1493305جمع کل

4-2. نتایج تحلیل الگوهای عاملی و ساختاری

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

استعداد  پنهان( شامل مدیریت  )متغیر  که دو مفهوم  است 

متغیرهای  می کند.  اندازه گیری  را  پایدار  رقابتی  مزیت  و 

و  حفظ  و  توسعه  جذب،  شامل  استعداد  مدیریت  آشکار 

نگهداشت هستند. برای برازش مدل از معیارهای برازشی که 

در مدل سازی معادالت ساختاری وجود دارد استفاده  شده 

فنی،  دانش  شامل  رقابتی  مزیت  آشکار  متغیرهای  است. 

انعطاف پذیری  و  شغلی  رضایت  خالقیت،  سازمانی،  تعهد 

و اخالق حرفه ای هستند. 

عاملی  )الگوهای  اندازه گیری  الگوی های  آزمون  و  برآورد   .3-4

تأییدی(

)تحلیل  اندازه گیری  الگوهای  برای  برازش  شاخص های 

با   )Y عاملی  مدل  و   X عاملی  مدل  برای  تأییدی  عاملی 

استفاده از نرم افزار Amos 21 در جدول )2( آمده است.
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جدول 2- تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازه گیری مدل

 DFCIMINPGFICFIRMSEAمتغیرهای پنهان

4146/840/240/950/990/02مدیریت استعداد

8093/390/140/930/970/03مزیت رقابتی پایدار

می توان  می شود  مشاهده   )2( جدول  در  که  همان طور 

که الگوهای اندازه گیری )متغیرهای مشاهده(  گرفت  نتیجه 

که  است  معنی  این  به  و  هستند  برخوردار  خوبی  برازش  از 

را  پنهان  متغیرهای  می توانند  به خوبی  آشکار  متغیرهای 

کنند.  اندازه گیری 

4-4. آزمون فرضیه های پژوهش

استفاده  ساختاری  معادالت  از  پژوهش  فرضیه   آزمون  برای 

نمودار  در   AMOS 21 نرم افزار  خروجی  مدل  که  است   شده 

)2( نشان داده  شده است.

Amos 21 نمودار 2- مدل خروجی نرم افزار

4-5. ارزیابی برازش مدل

پیشینه  و  نظری  چارچوب  مبنای  بر  تدوین شده ای  مدل  هر 

چه  تا  تدوین شده  مدل  که  روبروست  سؤال  این  با  تجربی 

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

داده های گردآوری شده تا چه حد حمایت کننده مدلی است 

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

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

پژوهش  مدل  برای  محاسبه شده  میزان  همراه  به  شاخص ها 

اشاره  شده است.

جدول 3- برازش مدل مفهومی

DFCIMNPCMIN/DFGFIIFICFIRMSEA

1934/460/011/810/950/950/950/06

برازش  از  مدل  یافت،  در می توان   )3( جدول  به  توجه  با 

خوبی برخوردار است.

بررسی  به  مدل،  تجزیه وتحلیل  نتایج  گرفتن  نظر  در  با   

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

 شده است. پس از بررسی و تأیید الگو برای آزمون معنی داری 

فرضیه ها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی CR و P استفاده 

 شده است. 

جدول 4- ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص های جزئی فرضیه 

ضریب  فرضیه
رگرسیونی

مقدار 
بحرانی

Pنتیجه

تأیید0/673/530/000مدیریت استعداد  مزیت رقابتی پایدار
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جمع بندی و مالحظات
مزیت  نتیجه  در  و  موفقیت  بقا،  امروزی،  متغیر  دنیای  در 

بستگی  شایستگی هایی  و  قابلیت ها  به  سازمان ها  رقابتی 

و  دهند  توسعه  تغییرات  با  سازگاری  برای  بایستی  که  دارد 

با تغییر جهت تمرکز نظریه های  برند.  به کار  به بهترین شکل 

و دانش بنیان،  به سوی دیدگاه منبع محور  راهبردی  مدیریت 

ارزش آفرینی  بر  تغییر  این  آثار  بررسی  به سوی  نیز  پژوهش ها 

انسانی  عامل  است.  شده  معطوف  رقابتی  مزیت  کسب  و 

نقش  دانش محور  سازمان های  و  دانش  مدیریت  فرایند  در 

کمیاب ترین  اساسی دارد و مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و 

با  انسانی  منابع  است.  امروز  دانش محور  اقتصاد  در  منبع 

کمیابی و دشواری  دارا بودن ویژگی هایی نظیر ارزش آفرینی، 

فراهم  سازمان  قابلیت های  بهبود  برای  را  زمینه  تقلید، 

می آورد.

ارزشمندترین  آن،  که  توسعه  و  انسانی  منابع  به  توجه 

و  توانایی  محور  و  شده  محسوب  سازمانی  سرمایه های 

انسان  که  است  واقعیت  این  مؤید  است،  دانش افزایی 

مدنظر  سازمان ها،  در  مؤثر  و  تعیین کننده  شریک  به عنوان 

گرفته و توسعه منابع انسانی، موجب توسعه همه جانبه  قرار 

آن  نیازمند  بودن  راهبردی  شریک  است.  سازمان  متوازن  و 

که مدیران بدانند چه شایستگی هایی متضمن اجرای  است 

با شناخت ماهیت  که این مهم  موفق راهبرد شرکت است؛ 

به  ارزش  ارائه  در  انسانی  سرمایه های  نقش  و  ارزش آفرینی 

مشتریان در شرکت های بیمه امکان پذیر خواهد بود. تحوالتی 

فرایندهای  شدن  دانش محور  دانشی،  کارکنان  ظهور  نظیر 

سازمانی و ضرورت توسعه دانایی و افزایش ضریب اهمیت 

نوین  استراتژی های  توسعه،  و  رشد  در  انسانی  سرمایه های 

ساخته  معطوف  شایسته ساالری  توسعه  به  را  بیمه  مدیریت 

مبانی  اساس  بر  مفهومی  الگوی  منظور  بدین  لذا  است. 

دانشگاهی  خبرگان  با  مصاحبه  طریق  از  همچنین  و  نظری 

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

نظر  به  شد.  طراحی  پایدار  رقابتی  مزیت  خلق  در  آن ها  از 

الگو  این  از  الهام  با  بیمه  شرکت های  ارشد  مدیران  می رسد 

قادر به تدوین و اجرای استراتژی های توسعه شایستگی های 

منابع انسانی و تعیین شکاف های دانشی، مهارتی و نگرشی 

منابع انسانی خواهند بود.

پیاد ه سازی  با  می شود  پیشنهاد  بیمه  شرکت های  به 

به کارگیری،  و  جذب  شامل  استعداد،  مدیریت  استراتژی 

انسانی، زمینه  ی  نیرو و نگهداشت  و توسعه و حفظ  آموزش 

مدیریتی  سطوح  کلیه  در  را  حرفه ای  اخالق  تعالی  و  بهبود 

پایدار  رقابتی  مزیت  خلق  فرایند  تا  آورند  فراهم  عملیاتی  و 

به کارگیری،  و  جذب  مرحله  در  منظور  بدین  گردد.  تسهیل 

اساس  بر  را  خود  نظر  مورد  کارکنان  می توانند  سازمان ها 

آزمون هاى  از  استفاده  با  و  استعداد  قابلیت،  شایستگی، 

کز  مرا همین طور  و  شده  شبیه سازى  و  عملی  استخدامی 

حوزه  در  برگزینند.  یافته  ساختار  مصاحبه هاى  و  یابی  ارز

مورد  روش های  از  یکی  انسانی،  ی  نیرو نگهداشت  و  حفظ 

این  است.  عملکرد  مدیریت  سیستم  از  استفاده  تأیید، 

و  عملکرد  یابی  ارز می شود:  تشکیل  بخش  دو  از  سیستم 

در  دیگر  مهم  مؤلفه  همچنین  عملکرد.  مبناى  بر  پرداخت 

خدمات  جبران  بحث  مزیت آفرین،  انسانی  ی  نیرو حفظ 

است. پرداخت حقوق و مزایا بر مبناى عملکرد فرد موجب 

افزایش رضایت شغلی فرد می گردد. بنابراین توصیه می شود 

یابی  ارز از  خود  انسانی  ى  نیرو نگهدارى  براى  سازمان ها  که 

عملکرد به خصوص بازخورد 360 درجه و پرداخت بر مبناى 

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

و  برده  بهره  یادگیری سازمانی  از  پیشنهاد می شود سازمان ها 

کارکنان  تک  تک  فردی  توسعه  و  یادگیری  برای  برنامه هایی 

گیرند.  خود به کار 
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