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شناسایی الگوهای ذهنی مدیران بهمنظور چابکسازی سرمایههای انسانی در
سازمانهای ورزشی با استفاده از رویکرد کیو
4

امیرهوشنگ نظرپوری ،1علی شریعتنژاد ،2عبداله ساعدی ،3آزیتا حاجیزاده
 .1استادیار مدیریت دولتی ،دانشگاه لرستان
 .2دانشجوی دکتری منابع انسانی ،دانشگاه لرستان
*
 .3دانشجوی دکتری منابع انسانی ،دانشگاه لرستان
 .4دانشجوی دکتری منابع انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت1396/07/25 :

تاریخ پذیرش1397/01/21 :

چکیده
پژوهش حاضر ازنوع پژوهشهاي کیفی بود که با استفاده از رویکرد کیو الگوهاي ذهنی مدیران درراستاي
چابکسازي سرمایة انسانی در سازمانهاي ورزشی شناسایی و تبیین شده است .در این پژوهش ،از
مصاحبة عمیق بهعنوان ابزار اصلی جمعآوري دادهها استفاده شده است که روایی آن با استفاده از رویکرد
نسبت روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش کاپاي کوهن تأیید شده است .بهعالوه براي انتخاب
نمونه ،از نمونهگیري هدفمند استفاده شده است که از روشهاي نمونهبرداري غیراحتمالی است .در پژوهش
حاضر ،با استفاده از  23مصاحبه فضاي گفتمان حاصل شد و با استفاده از نظرهاي آنها نمونه و گزینههاي
کیو و در ادامة آن ،مجموعة کیو بهدست آمد .نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل تشکیلدهندة
ذهنیت مدیران درراستاي چابکسازي سرمایههاي انسانی و همچنین ،تبیین ذهنیتهاي مدیران
دراینرابطه است .نتایج نشان داد که حامی شایستگی ،پشتیبان یادگیري و هوشمندي ،مروج ظرفیتسازي
و انعطافپذیري ،توانمندساز و مشوق ،اشاعهدهندة انگیزه و جو مثبت و آیندهنگر و توسعهدهنده ،شش
الگوي ذهنی مدیران درراستاي چابکسازي سرمایههاي انسانی هستند .پیشنهادهاي پژوهش نیز در دو
حیطة کاربردي و پژوهشی براي اقدامی عملیتر و کارآمدتر در عرصة چابکسازي سرمایههاي انسانی ارائه
شدهاند.
واژگان کلیدی :چابکی سرمایههاي انسانی ،انعطافپذیري ،هوشمندي ،سازمانهاي ورزشی

* نویسندة مسئول

Email: saediabd115@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،تغییرات سریع و غیرمنتظره بهواسطة نوآوریهای فناورانه ،نیازهای درحالتغییر مشتریان و
نبود اطمینان در محیطهای رقابتی ،انعطافپذیری و قدرت پاسخگویی سازمانها را با مشکل مواجه
ساخته است؛ بهگونهایکه شکلگیری این وضعیت بحرانی چارهای جز انجام اصالحات عمده در
چشمانداز راهبردی ،بازبینی مدلهای سنتی و اولویتهای کسبوکار را برای سازمانها باقی
نگذاشته است؛ بنابراین ،سازمانها بهخوبی میدانند که برای رهایی از این چالشهای محیطی و
حفظ توان رقابتی ،رویکردها و راهحلهای گذشته قابلیت و توانایی خود را ازدست دادهاند و محیط
کنونی پارادیمها و دیدگاههای جدیدی را طلب میکند؛ ازاینرو ،چابکی 1سالحی راهبردی و نوین
برای بهرهگیری از فرصتهای بالقوه و نیز مقابلة مثبت با تهدیدهای محیطی محسوب میشود
(حامد و یازگت .)409 ،2017 ،2درواقع ،چابکی به توانایی سازمان در پیشبینی ،واکنش کارآمد و
اثربخش ،تفکر سریع و هوشمندانه و همچنین ،بهکارگیری راهبرد انتخابی مناسب برای رویارویی با
عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمان اشاره دارد (نکودا .)3 ،2017 ،3الزم است ذکر شود درمیان
جنبههای مختلف چابکی ،چابکی سرمایههای انسانی 4ابزار مهم و مناسبی برای بهبود توانایی
کارکنان در واکنش به محرکهای محیطی ،انعطافپذیری و ارتقای عملکرد سازمانی در عرصة
رقابت جهانی است .وجود سرمایة انسانی چابک در سازمان ،نه بهعنوان یک ماشین ،بلکه مانند یک
عنصر پویا و مؤثر ،دانش سازمانی شرکت را افزایش میدهد و بهسرعت خود را با تغییر و تحوالت
درونی و بیرونی سازمان منطبق میکند (شریهای ،کاروسکی و الیر)449 ،2007 ،5؛ بدینترتیب،
چابکی سرمایة انسانی استعداد سازمانیافته و پویایی است که بهسرعت میتواند مهارتهای الزم و
موردنیاز سازمان را بهدست آورد و بهراحتی آن را در کسب فرصتهای جدید ،شرایط بازار و
سازگاری با سطوح باالی نبود اطمینان یاری رساند (مادولی.)57 ،2013 ،6
از آغاز هزارة سوم ،رقابت شدید بر سر توسعة فناوری ،افزایش انتطارات مشتریان ،افزایش فشار
هزینهای ،بیثباتی و ناپایداری بازارها و غیره ،ازجمله عواملی هستند که لزوم بهکارگیری الگوها،
رویهها و ابزارهای جدیدی را به سازمانها برای موفقیت و بقا تحمیل میکنند .افزونبراین ،تشدید
رقابت جهانی سازمانها را بر آن داشته است تا ازمیان راهکارهای متفاوت ارائهشده برای تقابل با
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محیط متالطم ،چابکی در سرمایة انسانی را بهعنوان پارادیم غالب در مواجهه با این شرایط
برگزینند؛ بنابراین ،توانایی در چابکسازی سرمایههای انسانی دامنة گستردهای از مزایا و منافع را
برای سازمان مانند تسریع منحنی یادگیری ،بهبود کیفیت ،خدمترسانی بهتر به مشتری و
صرفهجویی در دامنه و عمق میتواند بههمراه داشته باشد (عباسپور ،میرکمالی ،حسام امیری و
مرادی)7 ،2014 ،؛ بدینترتیب ،سازمانها برای موفقماندن در صحنة رقابت ،انعطافپذیری در ارائة
خدمات ،سرعت و کیفیت پاسخگویی به نیازهای مشتریان ،عالوهبر مدیریت و ایجاد انگیزه در
سرمایههای انسانی نیازمند مدیرانی هستند که با توانمندهای ذهنی خود به بهترین شکل ممکن
بتوانند کارکنانی با قابلیتها و مهارتهای کافی و نیز سازگار با فناوریهای موجود پرورش دهند.
درهمینراستا ،سازمان میتواند بهسرعت رشد کند و قابلیت خود را دربرابر سیر عظیم تغییر و
تحوالت محیطی بهرخ بکشد .مسئلة مهم و قابلبحث در سازمانهای کنونی بهویژه سازمانهای
ورزشی این است که با عوامل مختلفی مانند دولت ،حامیان مالی ،بخش خصوصی ،طرفداران،
ورزشکاران در ارتباط می باشند و مهمترازهمه ارتباط آن با عوامل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی ایجاب می کند که سازمانهای ورزشی مانند هر سازمان دیگری برای بهبود توان
پاسخگویی خود به تغییرات محیطی باید با بهکارگیری روشهای نوینی همچون توانمندسازی
چابکی سرمایههای انسانی موجب افزایش بهرهوری ،انعطافپذیری باال ،افزایش ثروت سازمان و
واکنش بهموقع و مناسب برای سازمان خود شوند؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت شناسایی الگوهای
ذهنی مدیران در توانمندسازی چابکی سرمایههای انسانی درراستای کمک به سازمانها در مقابله با
چالشها و تغییرات سریع امروزی ،بحث چابکی در حوزة سرمایههای انسانی کمتر موردتوجه
پژوهشگران قرار گرفته است .با توجه به مطالب گفتهشده  ،پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از
روش کیو 1الگوهای ذهنی مدیران را که باعث توانمندسازی چابکی سرمایههای انسانی میشوند،
شناسایی کند.
اولین بار ،ریچارد )1996( 2اصطالح چابکی را در سال 1950برای توانایی سرعت مانور هواپیما بهکار
گرفت و در اوایل دهة  ،1990چابکی برای تولید در واکنش به درخواست کنگره ایاالت متحده برای
کسب موفقیت در عرصة رقابت اعمال شد (جوانمردی ،خوابشانی و عبدی .)421 ،2012 ،یوسف،
سارهادی و گانسکران )1999( 3چابکی را قابلیتهای پاسخگویی یک سیستم به نیازهای بهسرعت
درحالتغییر بازار میدانند .درواقع ،چابکی فرصت فوقالعادهای را برای سرعت ارزیابی ،واکنش به
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شرایط مختلف و متغیر محیط بازار و اطمینان از قابلیتهای مداوم در صحنة رقابت برای سازمان
فراهم میآورد (بونتن .)71 ،2017 ،1چابکی ،بهبکارگیری موفقیتآمیز مبانی رقابت همانند انعطاف،
سرعت ،نوآوری و کیفیت برای کمک به یکپارچهسازی منابع و تالش برای تهیة محصوالت و خدمات
مشتریمحور در یک محیط متالطم و مملو از تغییرات سریع است (ترانگ لین ،چیو و تسنگ،2
 .)9 ،2005در تعریفی دیگر ،برو ،همینگوی ،استراتن و بریجر )2001( 3معتقدند که اصطالح
چابکی ،سرعت واکنش و انعطافپذیری سازمان را در مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان
میکند (جاللی فراهانی ،حیدری و جاوید .)38 ،2015 ،ماسکل )2001( 4نیز چابکی را توانایی رونق
و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابلپیشبینی بیان میکند (ماسکل)7 ،2001 ،؛
بنابراین ،چابکی را میتوان پاسخهای فعال به تغییرات ،استفاده از تغییرات بهعنوان فرصتهای ذاتی
در محیط آشفته و توانایی برای زندهماندن و پیشرفت در محیط متغیر و غیرقابلپیشبینی دانست
(نافی.)299 ،2016 ،5
امروزه ،پژوهشها نشان میدهند که برخالف تصور گذشته ،بحث چابکی و چابکسازی وابستگی
بیشتری به سرمایههای انسانی دارد تا فناوریهای پیشرفته .الحدید و ابورحمان )2015( 6بیان
کردند زمانیکه یک سازمان با تغییرات دائمی در محیط مواجه میشود ،سرمایة انسانی چابک
میتواند با قابلیت و انعطاف الزم نقشهای حیاتی در سازمان را ایفا کند و به گرفتن تصمیمات
درست برای بحرانهای سازمانی کمک کند (الحدید .)275 ،2016 ،درواقع ،سرمایة انسانی چابک
بهخوبی آموزشدیده و انعطافپذیر است و بهط ور کارا و مؤثر به مشکالت و فشارهای محیطی پاسخ
میدهد و میتواند بهسرعت با فرصتهای جدید ،شرایط بازار ،موقعیتهای راهبردی و سطوح باالی
نبود اطمینان ،خود را منطبق سازد (مادولی .)58 ،2013 ،بهعبارتیدیگر ،چابکی سرمایة انسانی
بهمعنای توانایی کارکنان برای واکنش راهبردی به نبود اطمینان است .درواقع ،اساس چابکی
سرمایههای انسانی توانایی برای تغییر قابلیت و ظرفیت سرمایة انسانی و متعاقب آن ،آموزش سرمایة
انسانی برای تسلط کامل به دانش و مهارت است (زاهدی ،خسروی ،یاراحمدزهی و احمدی،2013 ،
 .)11برو ،همینگوی ،استراتن و بریجر ( )2002برخی از ویژگیهای چابکی سرمایة انسانی را
اینگونه برشمردند :سرعت توسعة مهارتها ،پاسخگویی به تغییرات بیرونی ،سرعت سازگاری با
شرایط کاری جدید ،استفاده از فناوریهای سیار ،سرعت دسترسی به اطالعات ،فناوریهای
1. Bunton
2. Trong Lin, Chiu & Tseng
3. Breu, Hemingway, Strathern & Bridger
4. Maskell
5. Nafei
6. Alhadid & Aburuhman

231

شناسایی الگوهاي ذهنی مدیران به منظور چابک سازي...

پلونکا1

مشارکتی و استقالل در محیط کاری (برو ،همینگوی ،استراتن و بریجر.)25 ،2002 ،
( )1997نیز مشخصههای سرمایة انسانی چابک را راحتکنارآمدن با تغییر ،ایدهها و فناوری جدید،
چابکی در حل مسائل ،پذیرش مسئولیتهای جدید ،تمایل به توسعه و آموزش خود و توانایی خلق
ایدههای جدید بیان میکند .چابکی سرمایة انسانی عموماً بهعنوان یک راهبرد که به سودآوری
سازمان در محیطهای بهسرعت درحالتغییر کمک میکند ،تشریح شده است .درواقع ،سرمایة
انسانی چابک این قابلیت را دارد که با پرچم نوآوری ،بازارهای جدید را فتح کند ،توسعه دهد ،تعالی
سازمان را تضمین کند و آیندة روشنی را پیش روی آن ترسیم کند (رادینا ،زیمپکیس و فوسکس،2
 .)36 ،2003بهطورکلی ،در جدول شمارة یک ،برخی از تعاریف چابکی سرمایههای انسانی ارائه شده
است.
جدول  -1تعاریف چابکی سرمایههاي انسانی
ردیف

منبع

تعاریف
جونز،3

1
2
3
4

توانایی کسب مزایا و منافع در فضای رقابتی برای رشد و بالندگی سازمان
یادگیری منطبق با تغییرات زمان و اعمال تغییرات در کوتاهمدت
تمرکز بر انجام وظیفه و حرکت سریع از نقشی به نقش دیگر
توانایی استفاده از تغییر و تبدیل آن به فرصت درجهت منافع سازمان

.)375 ،2005
(چانکو و
(شریفی و ژانگ.)10 ،1999 ،4
(دیر و شافر.)39 ،2003 ،5
(االویی و دزورادا.)4196 ،2013 ،6

5

ارائة پاسخ راهبردی به نبود قطعیت

(گلینسکا ،کار و هالیدی.)29 ،2012 ،7

با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجامشده درخصوص شاخصها و ابعاد چابکی سرمایة انسانی ،در
این پژوهش برای تشریح مؤلفههای چابکی سرمایههای انسانی از مدل دیر و شافر ( )2003و برو،
همینگوی ،استراتن و بریجر ( )2002استفاده شده است که عبارتاند از:
انعطافپذیري( 8سازگابودن) :شریهای ،کاروسکی و الیر )2007( 9انعطافپذیری سرمایة انسانی را
نگرش مثبت به تغییرات ،بردباری در موقعیتهای نامشخص و تعامل سازنده با استرس بیان میکند
(شریهای ،کاروسکی و الیر .)450 ،2007 ،بهعبارتدیگر ،انعطافپذیری؛ یعنی وفقپذیری فرهنگی و

1. Plonka
2. Rodina
3. Chonko & Jones
4. Sharifi & Zhang
5. Dyer & Shafer
6. Alavi & Dzuraidah
7. Glinska
8. Flexibility
9. Sherehiy, Karwowski & Layer
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بینشخصی ،همکاری خودانگیخته ،فراگیری وظایف و مسئولیتهای جدید و انعطافپذیری در شغل
(عباسپور ،میرکمالی ،حسن امیری و مرادی.)9 ،2014 ،
کارآمدي :1کارآمدی در سرمایة انسانی بهمعنای خواندن بازار ،داشتن دید وسیع ،مشتریمداری،
آیندهنگری ،داشتن دانش نسبت به بازار ،محیط و مسیری که سازمان در آن حرکت میکند و
نتیجهگرابودن (دیر و شفر.)39 ،2003 ،
شایستگی :2شایستگی بهمعنای سرعت کسب مهارتهای ضروری تغییرات فرایندهای کسبوکار،
سرعت نوآوری مهارتهای مدیریتی ،سرعت کسب مهارتهای نرمافزاری ،فناوری اطالعات جدید و
سرعت توسعة مهارتها و شایستگیهای جدید (برو ،همینگوی ،استراتن و بریجر.)26 ،2002 ،
تمرکز :3یعنی برخورداری از توانایی اولویتبندی ،یافتن راهکارها و راهحلها ،صبرداشتن و
سرعتعمل داشتن .صبرداشتن؛ یعنی زمانیکه برای دستیابی به هدف نیاز به گذر زمان باشد و
سرعت؛ هرگاه که الزم باشد (دیر و شفر.)39 ،2003 ،
هوشمندي :4یعنی پاسخگویی به شرایط درحالتغییر بازار ،محیط کسبوکار و همچنین،
پاسخگویی به نیازهای درحالتغییر مشتریان (برو ،همینگوی ،استراتن و بریجر.)26 ،2002 ،
مولدبودن :5مولدبودن بهمعنای انتظار مشکالتی که با مرتبط است با تغییر  ،ابتکار فردی ،ارائة
راهحل برای تقابل با مشکالت مرتبط با تغییر (سهرابی ،جعفری و میاندار باسمنجی.)10 ،2017 ،
بهعبارتدیگر ،ماهربودن در امور سازمانی ،یادگیری سریع ،استقبال از تجربه ،تمایل به استفاده از
دانش جدید و روحیة کار گروهی (دیر و شفر.)39 ،2003 ،
سهرابی ،جعفری و میاندار باسمنجی ( )1396در پژوهشی به طراحی مدلی برای مدیریت استعداد با
رویکرد چابکی منابع انسانی پرداختند .درنهایت 45 ،مؤلفه در پنج بعد جذب ،انتخاب ،بهکارگیری،
توسعه و نگهداری مدیریت استعداد با رویکرد چابکی سرمایة انسانی دستهبندی شدند .نتایج نشان
میدهد که همة مولفههای شناساییشده بهجز بعد نگهداری برای سازمان مهم هستند .امین و میر
( )1395تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی را بر چابکی سرمایة انسانی بررسی کردند .نتایج نشان داد
که ازمیان متغیرهای جمعیتشناختی ،تنها سن در انعطافپذیری سرمایة انسانی مؤثر است.
بهعالوه ،هیچیک از متغیرهای جمعیتشناختی تأثیری بر سازگاری سرمایة انسانی ندارند .عباسپور
و همکاران ( )1393در پژوهشی به تبیین و تشریح نقش چابکی سرمایههای انسانی در توسعة
1. Effectively
2. Competence
3. Focus
4. Intelligence
5. Productive
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چابکی راهبردی پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر این است که الزمة پاسخگویی مناسب به
چالشها و تحوالت پیش روی بانک انصار ،فراهمکردن بستر الزم (چابکسازی سرمایة انسانی) برای
توسعة چابکی راهبردی است .تاجی و بردبار ( )1394رابطة رهبری تحولگرا و چابکی منابع انسانی
را بررسی کردند .نتایج بهدستآمده نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین رهبری تحولگرا و
چابکی نیروی انسانی وجود دارد .بهعبارتی ،رهبری تحولگرا میتواند چابکی سرمایة انسانی را
افزایش دهد .همچنین ،ابعاد رهبری تحولگرا غیر از انگیزش الهامبخش و حمایت رشددهنده ،رابطة
مثبت و معناداری با چابکی سرمایة انسانی دارد .آزورا )2015( 1در پژوهشی به چابکی نیروی کار از
دیدگاه منابع انسانی پرداختند و بیان کردند عواملی مانند سازگاری ،انعطافپذیری ،خودآگاهی و
تابآوری میتوانند به چابکی نیروی کار منجر شوند .صوفی ،حسنوی و میرسپاسی ( )2014به
بررسی رابطة رهبری بین چابکی نیروی کار و تسهیم دانش پرداختند .نتایج نشان داد که رهبری
رابطة مثبت و معناداری با چابکی نیروی کار و تسهیم دانش دارد .شریهای ،کاروسکی و الیر2
( )2007رابطة بین سازمان کار و چابکی نیروی کار را در شرکتهای کوچک بررسی کردند .نتایج
گویای رابطة مثبت بین راهبردهای مدیریتی مبتنی بر پیشرفت ،ویژگیهای شغلی و چابکی نیروی
کار است و همچنین ،خودمختاری در کار بهعنوان یکی از مهمترین پیشبینیکنندگان چابکی
نیروی کار است و نیازهای شغلی اثر قابلتوجهی بر چابکی نیروی انسانی دارند .اسویشر  ،ایچینگر و
لومبارد )2012( 3در پژوهشی بیان کردند که برای داشتن نیروی انسانی چابک به یادگیری مستمر
برای بهبود و توسعة استعداد کارکنان نیاز است .سامو کادوس و ساونی )2004( 4مدلی سلسهمراتبی
و نظری را پدید آوردند و ازنظر تجربی آن را محک زدند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که چگونه
اقدامات مدیریت منابع انسانی مانند درگیرکردن ،آموزش و انگیزش کارکنان به چابکی سرمایة
انسانی کمک میکنند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازحیث هدف ،اکتشافی و ازنظر روش ،ترکیبی است که در مرحلة بررسی تاالر
گفتمان ،نقش کیفی و در مرحلة تحلیل عاملی کیو ،نقش کمی دارد و ازنوع پارادیم تفسیری ـ
اثباتگرایی است؛ بدینترتیب ،با استفاده از رویکرد کیو الگوهای ذهنی مدیران درراستای
چابکسازی سرمایههای انسانی شناسایی و معرفی میشوند .کیو ،روشی است که ایدة اصلی آن
1. Azuara
2. Sherehiy, Karwowski & Layer
3. Swisher, Eichinger & Lombard
4. Sumukadas & Sawhney
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شناخت ذهنیتها ،نقطهنظرها ،عقاید و نگرشهای افراد و مانند آن است و دربرگیرندة مفاهیم
متنوعی مانند زیباشناختی ،ترجیحات افراد ،تجربیات فردی و خانوادگی ،نگرش به گروههای مختلف
و مواردی از این دست است (امین .)410 ،2000 ،1در این پژوهش ،از مصاحبة عمیق بهعنوان
اصلیترین ابزار جمعآوری دادهها استفاده شده است .شکلی از مصاحبههای بدون ساختار که درواقع
غنیترین دادهها را خلق میکند و اغلب شواهد شگفتآوری را فراهم میآورد ،در فرهنگ بررسیهای
کیفی« ،مصاحبة عمیق» نامیده میشود .مصاحبة عمیق یکی از روشهای شناختهشدهای است که در
گردآوری داده ها بسیار بهکار برده میشود .مصاحبة عمیق ،گفتوگوی هدفدار دوجانبهای است که
بین یک مصاحبهکنندة آموزشیافتة مجرب و یک مصاحبهشونده انجام میشود .هدف این نوع
مصاحبه ،استنباط عمیق جزئیات غنی و مواد مهمی است که بتوان از آنها در تجزیهوتحلیل استفاده
کرد (هومن .)1389 ،در پژوهش حاضر ،برای انتخاب نمونه از نمونهگیری هدفمند استفاده میشود
که از روشهای نمونهبرداری غیراحتمالی است .مفهوم نمونهگیری هدفمند که در پژوهشهای کیفی
بهکار میرود ،بدینمعنا است که پژوهشگر افراد و مکان مطالعه را بدیندلیل برای مطالعه انتخاب
میکند که میتوانند در فهم مسئلة پژوهش و پدیدة محوری مطالعه مؤثر باشند؛ ازاینرو ،در پژوهش
حاضر ،برای شناسایی افراد مصاحبهشونده از نظرهای مدیران و سرپرستان استفاده شده است .در
این پژوهش ،با استفاده از  23مصاحبه فضای گفتمان حاصل شد و با استفاده از نظرهای آنها نمونه
و گزینههای کیو و در ادامة آن ،مجموعة کیو بهدست آمدند.
در پژوهش حاضر ،برای آزمون روایی ابزار گردآوری اطالعات از روش آزمون روایی نسبی محتوا با
استفاده از شاخص نسبت روایی محتوا )CVR( 2استفاده شده است .برای تعیین نسبت روایی محتوا از
متخصصان درخواست میشود هر آیتم را براساس طیف سه قسمتی«ضروری است»« ،مفید است
ولی ضرورتی ندارد» و «ضرورتی ندارد» بررسی کنند .سپس ،پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه
میشود.

در این رابطه n_E ،تعداد متخصصانی است که به گزینة ضروری پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل
متخصصان است .اگر مقدار محاسبهشده از مقدار جدول بزرگتر باشد ،اعتبار محتوای آن آیتم
پذیرفته میشود .با توجه به اینکه تعداد پاسخدهندگان  23نفر بودهاند ،براساس جدول نسبت روایی
1. Amin
2. Content Validity Ratio
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محتوا  ،ضریب  CVR = 0/37یا باالتر از آن مناسب است .ازآنجاییکه ضریب نسبت روایی محتوا در
پژوهش حاضر  0/41محاسبه شده است ،میتوان گفت که ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر
از روایی مناسبی برخوردار است .افزونبراین ،درخصوص پایایی ابزار گردآوری اطالعات ،در پژوهش
حاضر از روش ضریب کاپای کوهن استفاده شده است.

در این رابطه Po ،برابر است با نسبت واحدهایی که درمورد آنها توافق وجود دارد Pe .نیز نسبت
واحدهایی است که احتمال میرود توافق تصادفی باشد .براساس محاسبات انجامشده ،در پژوهش
حاضر ،ضریب کاپای کوهن برابر با  0/73ا ست که حاکی از میزان مناسب پایایی برای ابزار گردآوری
اطالعات است.
زمانیکه مطالعة ذهنیات ،دیدگاهها ،اعتقادات ،احساسات ،عقاید فردی و مواردی از این قبیل از
اهداف پژوهشگر باشد ،انجام مطالعهای نظاممند با روش ترکیبی همچون روش کیو ،پاسخگوی
اهداف مطالعه خواهد بود .مشارکتکنندگان موظف به رتبهبندی و مرتبسازی براساس مجموعهای
تعریفشده از گزارههای کیو یا مجموعة کیو هستند که از فضای گفتمان موضوع چابکسازی
سرمایههای انسانی احصا میشود و سپس ،موردتجزیهوتحلیل آماری و تفسیر بیشتر توسط پژوهشگر
قرار میگیرد .روش کیو بهویژه با هدف مطالعة پیچیدگی و طبقهبندی مجزا و مناسب از درک
مشترک مشارکتکنندگان در جامعة موردپژوهش یا جوامع متخصص تعریف شده است .فرایند
مطالعة کیو شامل گامهای مختلفی است که دربرگیرندة پنج گام اصلی است (تیلن ،وانستا ،جدلو،
اکسل و ویمار.)700 ،2008 ،1
• گردآوری تاالر گفتمان؛

• انتخاب مشارکتکنندگان؛
• تکمیل ارزشگذاری نمودارهای کیو و استخراج مصاحبهها؛
• تحلیل دادههای اطالعاتی؛

• تفسیر عاملها یا دادههای اطالعاتی.
در گام نخست ،فضای گفتمان و مجموعة کیو تهیه شده است .تعریف فضای گفتمان پژوهش بر
مجموعة جامعی از ادبیات موضوع شامل مطالعة مقاالت علمی ،روزنامهها ،مجالت ،متنهای ادبی و
دیگر منابع رسانهای و انجام روشهای کیفی ،مصاحبه و بحث گروهی متمرکز است که مرتبط با

1. Tielen, Van Staa, Jedeloo, Exel & Weimar
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موضوع عوامل اثرگذار بر چابکسازی سرمایههای انسانی است .هدف اصلی در این مرحله ،تأمین
کفایت محتوای تشکیلدهندة فضای گفتمان یا نظریه با هدف دریافت افکار ،احساسات ،عقاید و
نگرشهای مشارکتکنندگان است و لزوماً شامل حقایق نیست؛ بلکه عقاید شخصی و برداشتهای
افراد از رفتارها ،متغیرها و مفاهیم را در برمیگیرد؛ ازاینرو ،عبارات یا گویههای جمعآوریشده،
دراصطالح مفروضات بنیادین افراد و بیان گرایشها و تجربیات دربارة موضوع ذهنی هستند و
بررسی نحوة تبادل افکار ،گفتوگوها و میزان خالقیت نیز موردتوجه است .در این روش ،اطالعات
دریافتشدة نمونه« ،نمونة کیوها» هستند که به مجموعة آنها «مجموعة کیو» گفته میشود .نمونة
کیوها بهصورت گزارهها یا عباراتی دربارة جنبههای مختلف موضوع موردپژوهش است (الجوردی،
رحیمنیا ،مرتضوی و گردنائیج .)12 ،2016 ،در این مرحله ،گزینههای مناسب الگوهای ذهنی
مدیران درخصوص چابکسازی سرمایههای انسانی انتخاب میشوند و هر گزینه روی یک کارت کیو
قرار میگیرد .این مرحله با استفاده از مصاحبه با  23نفر از خبرگان سازمانهای ورزشی انجام شده
است که نتایج آن با استفاده از کدگذاری زنده تحلیل شده است.
جدول  -2گزارههاي کیو
ردیف

گفتمان

1
2
3

ارتقای مهارتها و شایستگیهای جدید برای کارکنان سازمان
درگیرکردن کارکنان در مسئولیتها و تصمیمات سازمانی
افزایش استقالل کاری نیروی انسانی در وظایف و فعالیتها

4

توسعة قابلیت منابع انسانی در پاسخگویی به نیازهای متغیر بازار

5

توسعه و بهسازی منابع انسانی با دانش و شایسته

6

کمک و آمادهکردن کارکنان برای تعامل سازنده با استرس

7

توسعه و ارتقای منابع انسانی چندوظیفهای

8
9
10
11
12
13

بهبود ظرفیت کارکنان برای ایجاد تغییرات الزم در خود با هدف
هماهنگی با تغییرات محیطی
افزایش وسعت مهارتها و قابلیتهای کارکنان
تبیین چشمانداز روشن و آیندهنگری برای کارکنان
ایجاد فضای مناسب برای کارکنان برای بروز نقشهای رفتاری
متنوع در شرایط متفاوت
ارتقا و توسعة دانش فنی منابع انسانی
بهوجودآوردن فضای همکاری و کار گروهی

نمونة کیو
گسترش مهارتها و تواناییها
ترویج فضای مشارکتی
تفویض اختیار
توانایی ایجاد هوشمندی در
کارکنان
توانمندسازی کارکنان
توانایی ایجاد ظرفیتهای روانی در
کارکنان
قابلیت ایجاد انعطافپذیری
وظیفهای
خودسازماندهی
ترویج مهارتهای گوناگون
توانایی ایجاد افق روشن
اشاعة انعطافپذیری رفتاری
کارآمدی منابع انسانی
قابلیتهای تشریک مساعی
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ادامة جدول -2گزارههاي کیو
ردیف

گفتمان

14

کمک به منابع انسانی برای پیشقدمشدن در حل مسائل

15

افزایش دانش کارکنان نسبت به محیط و مسیر حرکت سازمان

16
17

توانایی در ایجاد تعهد و وفاداری منابع انسانی به پروژه و سازمان
اعطای اختیار و مسئولیت الزم به کارکنان در انجام وظیفه
باالبردن سرعت کسب مهارتهای نرمافزاری و فناورانة سرمایة
انسانی
فراهمسازی و ایجاد آموزش بهموقع کارکنان
زمینة الزم برای کاهش قوانین و مقررات دستوپاگیر
تنظیم و تعریف واضح نقشها و وظایف نیروی انسانی
توسعه و بهسازی مهارتها و آموزشهای مختلف منابع انسانی
ایجاد تمایل ،انگیزه و عالقه در کارکنان

24

توانایی برای تغییر قابلیتها و ظرفیتهای نیروی انسانی

25

توانایی ترغیب تمایل و انگیزه یادگیری در کارکنان
ارتقای قابلیت و ظرفیت کارکنان برای ارائة پاسخ راهبردی به
نبود قطعیت
تواناییها ،مهارتها و صالحیتهای کلیدی منابع انسانی
افزایش توان نیروی انسانی درراستای پیشبینی و انتخاب
راهحل مناسب با تغییرات
توانمندسازی کارکنان با هدف حرکت سریع از نقشی به نقش
دیگر
توسعه و اشاعة صبر و شکیبایی در منابع انسانی برای رسیدن به
هدف

18
19
20
21
22
23

26
27
28
29
30

نمونة کیو
پیشگامی در حل مسائل
توسعة سطح دانش و آگاهی
کارکنان
ترویج وفاداری و تعهد
غنیسازی شغلی
افزایش شایستگی کارکنان
آموزش بهنگام
سطح پایین مقررات رسمی
سیال و روشنبودن تعریف نقشها
توسعة متنوع و متفاوت مهارتها
بهوجودآورندة عالقه و انگیزه
ترویج و توسعة قابلیتها و
ظرفیتهای جدید
انگیزة یادگیری
ترویج ظرفیتهای اساسی
شایستگیهای ممتاز
توسعة آیندهنگری و آیندهسازی در
کارکنان
ترویج انعطافپذیری حرفهای
توانایی ایجاد صبوری در کارکنان

31

ارتقای فضای همکاری درونسازمانی و برونسازمانی

ایجاد قابلیت همکاری

32
33
34
35
36

ایجاد فضای خوشایند و توأم با رضایت برای کارکنان
بهبود و باالبردن توان کارکنان در خلق ایدههای نوآورانه
تفویض قدرت و اختیار کافی به نیروی انسانی
ارائة پاداشهای مناسب فراخور شخصیت افراد
ترویج نگرش و تفکر مثبت و بدون ترس نسبت به تغییرات
ارتقای قابلیتهای منابع انسانی برای پذیرش مسئولیتهای
جدید

جو خشنودی و رضایتمندی
توسعة ایدههای نوین
تسهیم قدرت
پاداشهای مادی و معنوی
مثبتاندیشی

37

ترویج مسئولیتپذیری در کارکنان
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ادامة جدول -2گزارههاي کیو
ردیف

نمونة کیو

گفتمان

ایجاد فضای توجه به تیمهای
مجازی
آموزش مستمر

38

ایجاد حمایت و پشتیبانی سازمانی از تیمهای مجازی

39

ارتقای مهارتها و آموزش مداوم نیروی انسانی

40

محوکردن مرزبندیهای بین وظایف و واحدها

انعطافپذیری ساختاری

41

بهکارگیری فناوریهای ارتقادهندة دانش و مهارت کارکنان
ایجاد فضایی آکنده از اعتماد و اطمینان با مشتریان و
تأمینکنندگان
دسترسی آسان و راحت کارکنان به اطالعات
ایجاد اختیارات گرهخورده با وظایف و مسئولیتها

کاربست فناوریهای جدید

42
43
44

ایجاد قابلیت اطمینان و اعتماد
تسهیم اطالعات
تناسب اختیار با مسئولیت

در گام دوم ،شناسایی و انتخاب مشارکتکنندگان ارزشگذاری کیو صورت میگیرد .گروه
مشارکتکنندگان کسانی هستند که نمونة کیو را در جدول آن رتبهبندی میکنند .بررسیها و
مطالعات انجامشده در روششناسی کیو تعداد مشارکتکنندگان را متفاوت نشان میدهند .ممکن
است کمتر از  40نفر برای اهداف خاص کفایت کنند (الجوردی الجوردی ،رحیمنیا ،مرتضوی و
گردنائیج .)13 ،2016 ،در این مرحله ،با کمک  23نفر از مشارکتکنندگان ،اصالحات و تغییرات
الزم در گزاره ها بهوجود آمدند که برایناساس ،تعداد گزاره ها از  57به  44تقلیل یافتند.
در گام سوم ،تکمیل ارزشگذاری نمودارهای کیو و استخراج مصاحبهها انجام شده است .در این
مرحله ،با استفاده از اعمال نظرات مشارکتکنندگان و اعمال تغییرات و اصالحات الزم در گزارهها،
کارتهای نهایی برای ارزشگذاری دراختیار خبرگان قرار گرفتند و از آنان خواسته شد براساس
توزیع اجباری ،کارتها را در نمودارها ارزشگذاری کنند؛ ازاینرو ،گزارهها دراختیار خبرگان قرار
گرفتند تا بهراحتی و براساس توزیع اجباری بتوانند نمونههای کیو را ارزشگذاری و مرتب کنند.
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نتایج
وارد شدند تا به کمک
دادههای حاصل از مرتبسازی مشارکتکنندگان در نرمافزار
تحلیل عاملی کیو ذهنیتهای مختلف مشارکتکنندگان شناسایی شوند و به کمک آن به
پرسشهای پژوهش پاسخ داده شود.
روش تحلیل عاملی ،اصلیترین روش آماری برای تحلیل ماتریس دادههای کیو است .مبنای این
روش همبستگی میان افراد است؛ ازاینرو ،از عبارت تحلیل عاملی کیو استفاده میشود تا تأکید شود
در فرایند تحلیل عاملی ،افراد بهجای متغیرها دستهبندی میشوند .از چرخش واریماکس که نوعی
چرخش متعامد است برای انجام تحلیل عاملی ،استفاده شده است .اعداد استخراجشده از تحلیل
عاملی کیو به روش مؤلفههای اصلی هستند .در جدول شمارة سه ،مقدار واریانس کل تبیینشده
آمده است.
اس.پی.اس.اس1

جدول  -3واریانس تبیینشده
الگوها

واریانس تجمعی

درصد واریانس

جمع کل

1
2
3
4
5
6

15/29
29/03
40/78
51/00
60/53
67/11

15/29
13/74
11/74
10/22
9/53
6/57

3/51
3/16
2/70
2/35
2/19
1/51

همچنین در شکل شمارة دو ،نمودار سنگریزه نشان داده شده است .در این نمودار ،عامل با مقادیر
ویژة باالی یک که نشاندهندة الگوهای ذهنی هستند ،کامالً مشخص هستند.

شکل  -2نمودار سنگریزه

1. SPSS
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در جدول شمارة چهار ،ماتریس چرخشیافتة عاملها نشان داده شده است .با توجه به این ماتریس،
افرادی که در هریک از این شش الگوی ذهنی قرار میگیرند ،مشخص شدهاند.
جدول -4چرخش عاملها
مشارکتکنندگان
P2
P10
P11
P12
P19
P1
P3
P9
P15
P23
P4
P6
P8
P16
P14
P17
P20
P22
P5
P7
P18
P13
P21

الگوي

الگوي

اول

دوم

0/776
0/640
0/670
0/710
0/781
0/166
0/241
0/176
0/328
0/144
0/140
0/361
0/127
0/196
0/256
0/273
0/261
0/277
0/109
0/116
0/095
0/265
0/036

0/165
0/162
0/377
0/148
0/161
0/731
0/664
0/742
0/804
0/593
0/268
0/233
0/049
0/144
0/328
0/347
0/114
0/205
0/412
0/383
0/166
0/134
0/102

الگوي سوم
0/189
0/139
0/134
0/337
0/235
0/119
0/161
0/211
0/191
0/184
0/858
0/515
0/646
0/701
0/051
0/181
0/022
0/188
0/073
0/270
0/083
0/217
0/364

الگوي

الگوي

الگوي

چهارم

پنجم

ششم

0/181
0/141
-0/135
0/221
0/146
0/237
0/187
0/135
0/268
0/037
0/204
0/267
0/202
0/171
0/691
0/730
0/653
0/761
0/207
0/062
0/104
0/121
0/245

0/230
0/173
0/182
0/189
0/128
0/130
0/254
0/316
0/192
0/199
0/246
0/185
0/177
0/173
0/239
0/113
0/105
0/191
0/653
0/703
0/819
0/089
0/306

0/196
0/241
0/226
0/183
0/156
0/136
0/157
0/143
0/236
0/195
0/289
0/183
0/287
0/122
0/401
0/375
0/312
0/226
0/171
0/203
0/126
0/905
0/693

باشد ،آنگاه آن بار عاملی در سطح
برای آزمون معناداری ،اگر قدرمطلق بار عاملی بزرگتر از
خطای پنج درصد معنادار است .الزم است ذکر شود که  nبرابر با تعداد اعضای نمونه است .براساس
فرمول ،حد استاندارد برابر با  0/40است .با توجه به جدول شمارة سه و با توجه به این نکته که همة
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بارهای عاملی مشخصشده دارای مقداری بیش از  0/40هستند ،میتوان گفت که تمامی مقادیر
معنادار هستند؛ ازاینرو ،مشارکتکنندگان دو 12 ،11 ،10 ،و  19الگوی شمارة یک،
مشارکتکنندگان یک ،سه ،نه 15 ،و  23الگوی شمارة دو ،مشارکتکنندگان چهار ،شش ،هشت و
 16الگوی شمارة سه ،مشارکتکنندگان  20 ،17 ،14و  22الگوی شمارة چهار ،مشارکتکنندگان
پنج ،هفت و  18الگوی شمارة پنج و همچنین ،مشارکتکنندگان  13و  21الگوی شمارة شش را
انتخاب کردهاند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی مدیران سازمانهای دولتی ،درراستای چابکسازی
سرمایههای انسانی با استفاده از روش کیو انجام شد .نتایج پژوهش مشتمل بر ارائة الگوهای ذهنی
مدیران درراستای چابکسازی سرمایههای انسانی و مؤلفههای اثرگذار بر این ذهنیتها است .نتایج
پژوهش حاکی است که در شکلگیری ذهنیتهای مدیران در چابکسازی سرمایههای انسانی 44
عامل دخیل هستند .این عوامل عبارتاند از :گسترش مهارت و توانایی ،ترویج فضای مشارکتی،
توانایی ایجاد هوشمندی در کارکنان ،توانمندسازی کارکنان ،توانایی ایجاد ظرفیتهای روانی در
کارکنان ،قابلیت ایجاد انعطافپذیری وظیفهای ،خودسازماندهی ،ترویج مهارتهای گوناگون ،توانایی
ایجاد افق روشن ،اشاعة انعطاف پذیری رفتاری ،کارآمدی منابع انسانی ،قابلیت تشریک مساعی،
پیشگامی در حل مسائل ،توسعة سطح دانش و آگاهی کارکنان ،ترویج تعهد و وفاداری ،غنیسازی
شغلی ،افزایش شایستگیهای کارکنان ،آموزش بهنگام ،سطح پایین مقررات رسمی ،سیال و
روشنبودن تعریف نقشها ،توسعة متنوع و متفاوت مهارتها ،بهوجودآورندة عالقه و انگیزه ،توسعه و
ترویج ظرفیتهای جدید ،انگیزة یادگیری ،شایستگیهای ممتاز ،توسعة آیندهنگری و آیندهسازی در
کارکنان ،توانایی ایجاد صبوری در کارکنان ،ترویج انعطافپذیری حرفهای ،ایجاد قابلیت همکاری،
ترویج ظرفیتهای اساسی ،جو خشنودی و رضایتمندی ،توسعة ایدههای نوین ،تسهیم قدرت،
پاداشهای مادی و معنوی ،مثبتاندیشی ،ترویج مسئولیتپذیری در کارکنان ،ایجاد فضای توجه به
تیمهای مجازی ،آموزش مستمر ،انعطافپذیری ساختاری ،کاربست فناوریهای جدید ،ایجاد قابلیت
اطمینان و اعتماد ،تسهیم اطالعات و تناسب اختیار با مسئولیت .عالوهبراین ،با توجه به نتایج
پژوهش ،دیدگاههای متمایز بهعنوان الگوهای ذهنی مدیران سازمانهای ورزشی آشکار شدهاند که
گونههای متفاوت تفکر و ادراکات ذهنی مشارکتکنندگان را نشان میدهند؛ بنابراین ،براساس
بازنمایی محتوای دیدگاهها ،شش الگوی ذهنی مدیران برای چابکسازی سرمایههای انسانی
شناسایی و دستهبندی شده اند .در شکل شمارة سه ،الگوهای ذهنی مدیران ارائه شدهاند.
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حامی
شایستگی
پشتیبان

آیندهنگر و

یادگیري و

توسعهدهنده

هوشمندي

الگوهای
ذهنی
مدیران

مروج

اشاعهدهندة

ظرفیتسازي

انگیزه و جو

و
انعطافپذیري

توانمندساز و

مثبت

مشوق

شکل  -3دستهبندي الگوهاي ذهنی مدیران

با توجه به نتایج پژوهش میتوان اذعان کرد که حامی شایستگی ،الگوی ذهنی مدیرانی است که
برای چابکسازی سرمایههای انسانی از افزایش شایستگی کارکنان ،کارآمدی منابع انسانی و
شایستگیهای ممتاز استفاده میکنند .افزونبراین ،الگوی ذهنی پشتیبان یادگیری و هوشمندی
الگوی غالب ذهنیت مدیرانی است که با استفاده از توانایی ایجاد هوشمندی در کارکنان ،انگیزة
یادگیری و توسعة سطح دانش و آگاهی کارکنان ،چابکسازی سرمایههای انسانی را برای سازمان
خود بهارمغان میآورند .الگوی ذهنی مروج ظرفیتسازی و انعطافپذیری ویژة مدیرانی است که
چابکسازی سرمایههای انسانی را با ترویج انعطافپذیری حرفهای ،توانایی ایجاد ظرفیتهای روانی
در کارکنان و قابلیت ایجاد انعطافپذیری وظیفهای ،برای پیشبرد هرچهبهتر اهداف و رسالت
سازمانی فراهم میآورند .الگوی ذهنی توانمندساز و مشوق ،ذهنیت مدیرانی را نشان میدهد که
براساس آموزش مستمر ،ترویج و توسعة قابلیتها و ظرفیتهای جدید و نیز توانمندسازی کارکنان
درصدد چابکسازی سرمایههای انسانی خود هستند .اشاعهدهندة انگیزه و جو مثبت نیز الگویی
است که برای چابکسازی سرمایههای انسانی برمبنای توانایی مدیران در مثبتاندیشی،
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بهوجودآورندة عالقه و انگیزه و ترویج فضای مشارکتی تأکید دارد .درنهایت ،آیندهنگر و
توسعهدهنده ،ذهنیت مدیرانی است که معتقدند که چابکسازی سرمایههای انسانی درگرو توسعة
آیندهنگری و آیندهسازی در کارکنان ،خودسازماندهی و ترویج مسئولیتپذیری در کارکنان است .با
توجه به نتایج میتوان گفت وجه نوآوری پژوهش حاضر این است که تا پیش از انجام این پژوهش
هیچ پژوهشی الگوهای ذهنی مدیران را برای چابکسازی سرمایههای انسانی تدوین و تبیین نکرده
است .بهعالوه ،درخصوص محدودیتهای پژوهش باید به محدودیت ذاتی پژوهشهای مبتنی بر
روش کیو اشاره کرد که چون مبنای تحلیل در این روش حقایق نیست و صرفاً به ذهنیت افراد توجه
میکند ،قابلیت تعمیمپذیری کمی دارد .افزونبراین ،استفاده از خبرگان بهعنوان اعضای نمونه و
محدودیت در نمونهگیری ،بهعنوان محدودیتهای پژوهش حاضر یاد میشوند .همچنین ،الزم است
ذکر شود که با توجه به نتایج ،پیشنهادهای کاربردی پژوهش بهصورت زیر بیان شده است.
•

با توجه به نتایج ،پژوهش حاضر به مدیران سازمان برای چابکسازی سرمایههای انسانی
پیشنهاد میکند که حمایت خود را برای ایجاد و افزایش شایستگی در کارکنان مدنظر داشته
باشند .آنها میتوانند با کارآمدساختن و افزایش شایستگیهای ممتاز در نیروهای انسانی خود،
عالوهبر دستیابی به این مهم ،سازمان خود را دربرابر تغییرات و چالشهای محیطی حفظ کنند؛

•

براساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که مدیران برای چابکسازی سرمایههای انسانی
خود ،باید پشتیبان و حامی یادگیری و هوشمندی کارکنان باشند .مدیران سازمان میتوانند
برای نیل به چنین هدفی با ایجاد هوشمندی ،افزایش سطح دانش و آگاهی و همچنین ،با
کمک بهبود و ارتقای انگیزة یادگیری در کارکنان ،نیروی انسانی چابک و توانمند را برای
سازمان خود بهارمغان آورند؛

•

یافتههای پژوهش گویای آن است که اگر مدیران سازمان خواهان داشتن نیروی انسانی چابک
هستند ،الزم است خودشان مروج ظرفیتسازی و انعطافپذیری باشند .مدیران برای
انعطافپذیری و چابکسازی سرمایههای انسانی میتوانند انعطافپذیری حرفهای و وظیفهای را
در سرمایههای انسانی خود ترویج کنند .عالوهبراین ،مدیران باید توانایی ایجاد ظرفیتهای
روانی را فراخور کمک و آمادهسازی کارکنان برای تعامل سازنده با استرس داشته باشند؛

•

با توجه به یافتهها ،پژوهش حاضر پیشنهاد میکند که مدیران چابکسازی سرمایههای انسانی
را در سایة داشتن ذهنیت توانمندساز و مشوق خواهند داشت؛ بدینترتیب ،مدیران با آموزش
مستمر ،ترویج و توسعة قابلیتها و ظرفیتهای جدید و نیز توانمندسازی کارکنان با هدف
توسعه و بهسازی منابع انسانی با دانش و شایسته میتوانند به این مهم دست یابند؛

1397  مهر و آبان،50 مطالعات مدیریت ورزشی شماره

244

نتایج پژوهش حاکی است که اگر مدیری خواهان چابکسازی سرمایههای انسانی در سازمان
 چنین مدیری قابلیت ایجاد عالقه و. باید خود مروج انگیزه و جو مثبت در سازمان باشد،باشد
 مثبتاندیشی در سازمان دارد و با ترویج فضای مشارکتی به درگیرکردن،انگیزه و همچنین
کارکنان در مسئولیتها و تصمیمات سازمانی مبادرت میکند؛

•

 پژوهش حاضر پیشنهاد میکند که مدیران به آیندهنگری کارکنان خود اهمیت،براساس نتایج
 سرمایة انسانی آیندهنگر و آیندهساز افزایش توان پیشبینی و انتخاب راهحل مناسب،دهند؛ زیرا
 میتواند توسعه و تعالی سازمان را تضمین کند و آیندة روشنی را پیش روی،با تغییرات را دارد
آن ترسیم کند؛

•

 به پژوهشگران دیگر پیشنهاد میشود که با استفاده از نظریة دادهبنیاد مدلی را،درنهایت
 پیشنهاد میشود با، بهعالوه.درجهت چابکسازی سرمایههای انسانی طراحی و تدوین کنند
 عوامل مؤثر در چابکسازی سرمایههای انسانی را شناسایی و،استفاده از تکنیک دلفی فازی
.اولویتبندی کنند

•
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Abstract
The present study is a qualitative research. In this paper, using the Q approach,
the managers' mental pattern in direction of Human capital agility is identified. A
deep interview is the main tool for collecting data which its validity is confirmed
using the CVR relative validity approach and its reliability using the Kapa Kohn
method is confirmed. In addition, for sample selection, purposive sampling was
used. In the present study with 23 interviews, discourse space was obtained. The
results of the research include identifying the factors that make up the mentality
of managers the results indicate that Supporter competence, Learning and
intelligence support, promotes capacity building and flexibility, Promoters and
positive and prospective promoters and developers, six subjective patterns of
managers are aimed at Human capital agility. Research suggestions as well in two
areas of applied and research for a more practical and effective action in the realm
Human capital agility are provided.
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