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 مقدمه  -1

انالالد کالاله بالاله منظالالو(  ها به اوبی د(یافتالالهامرحزه سازماا

د( محالالیط    موفقیت د( اقتصاد پیچیده جوانی ح نیز مانالالدگا(ی

حکا(، به داشتن بوترین استعدادها نیاز دا(ند. همزماا بالالا  کسب

ها  نگوداشت استعدادها، سازماا د(ک نیاز به استخدام، توسعه ح 

اند که استعدادها، منابع بحرانی هستند که برای دسالالتیابی  د(یافته 

باشالالند گنالالیادی ح  نیازمنالالد مالالدیریت مالالی هالالا، به بوترین نتیجه 

 عنالالواا بالاله انسالالانی از ایالالن (ح سالالرمایه  .1390همکالالا(اا،  

یالن منبالع شالده ح اهالا قلمالداد سازمااسرمایه  مومترین

کالالا(، حهالالا د( کسالالبآفالالرین، باعالالی ت ییالالر احلویالالتا(زش

انالدازهای اسالتراتژیو ح زیالر سالؤال (فالتن نالحت چشم

   .   1392ت گشائمی ح همکا(اا، های سنتی گردیده اس مدل 

شما( زیادی از دهند که های اایر نشاا میبر(سی

های بز(گ، با مشکل کمبود شدید افالراد مسالتعد سازماا

حیکم نیالاز باله افالرادی کاله (ح هستند. د( قرا بیست(حبه

هالای مالو(د نیالاز هالا ح تواناییای از موا(تدامنه گسالترده

ها (ا بینالی نشالده شالرکتبرای مقابلاله بالا نیازهالای پیش

 های سراسالرداشته باشند، (ح به گسترش اسالت. شالرکت

یابی به استعدادها، اود (ا د(گیر (قابت جواا برای دست

سالازی بالرای تالوجوی باله زمینهبی نماینالد.با دیگالراا می

های مالدیریت مدیریت اسالتعداد، مالانع از تحقیالر برناماله

سازی مدیریت استعداد با (حیکالردی زمینهاستعداد است. 

انحصا(طلبانه یا ااص، دیدگاهی متمایز ح مجزا از نیرحی 

های مشخ  از دهد. د( این دیدگاه، استعدادا(ائه می کا(

  ی ن ی  س  ی عاشق  ح  ل ی پسند ان نوع گ شوند دیگراا متمایز می

  . 1393ی، مورحان 

سالالازی مالالدیریت اسالالتعداد، امالالرحزه پدیالالده زمینه

موضالالوعی نیسالالت کالاله بالاله دقالالت موشالالکافی شالالده باشالالد. 

تحقیقالالات تجربالالی محالالدحدی د(بالالا(ه ماهیالالت ح کالالا(برد 

هالای (اهبردهای مالدیریت اسالتعداد د( فعالیتاستعداد ح 

پالو( سازمانی ح مسائل برااسته از آا حجود دا(ند گ سین

بالالا ایالالن حجالالود ضالالرح(ت حجالالود   .1394ح همکالالا(اا، 

سالازی مالدیریت اسالالتعدادها د( آمالوزش ح پالالرح(ش زمینه

های احلیه  الاکی از آا اسالت شود که بر(سیا ساا می

باله ایالن هالدف،  که آموزش ح پرح(ش ایراا د( جوت نیل

توانالد تری نیاز دا(د. ایالن موضالوع می(یزی منسجمبرنامه

ا(تقای کا(ایی الزم کا(کناا ح معلماا، جلوگیری از تکرا( 

پایالاله تحصالالیلی د( مالالدا(ا، تالالرک تحصالالیل زحد(ا 

آموزاا، افت تحصالیلی ح افالت یالادگیری فراگیالراا، دانش

تطابر پست کا(کناا ح (شالته تحصالیلی آنالاا (ا باله عدم

هایی (ا مستقیم یالا ل داشته باشد ح هر سال اسا(تدنبا

های اقتصالادی ح اجتمالاعی جامعاله، غیرمستقیم بر بخش

هالالالا ح  تالالالی کا(کنالالالاا آمالالالوزش ح پالالالرح(ش ح اانواده

شود ح د( مجموع، کالا(ایی سیسالتم آموزاا حا(د میدانش

سالازد (ا تالا (ح میهایی (حبهآموزش ح پرح(ش (ا با کاستی

هایی که از نظالر اسا(ت د( دح(ه دی تعدیل نماید. این 

سرانه، هزیناله گزافالی (ا بالر آمالوزش ح پالرح(ش تحمیالل 

کند اسا(ت بیشتری (ا به دنبال دا(د. از طرف دیگالر می

ها ح شالرایط الزم جوالت مالدیریت د( نو(تی کاله زمیناله

ها د( آموزش ح پالرح(ش د( نظالر گرفتاله شالود ح استعداد

ری شالوند ح کا(گیمدیراا مستعد د( جایگاه انلی اود به

بتواا د( (ابطه با توسالعه علمالی، فالردی ح گرحهالی آنالاا 

تیش کرد ح د( نوایت، (ضایت نسبی آنوا (ا تأمین نمالود 

به نو(ت مسالتقیم عملکالرد فالردی ح گرحهالی کا(کنالاا 

آموزش ح پرح(ش (ا نیز ا(تقا اواهند داد ح دسالتیابی باله 

 گردد.  اهداف عالی آموزش ح پرح(ش مویا می

با توجه به موا(د بیاا شده، مسئله این پژحهش این 

تالواا باله تویاله ح بوده است که چگونه ح تا چه انالدازه می

سازی مدیریت استعداد، جوالت های زمینهتدحین شاا 

بوبود عملکردی فردی کا(کناا آموزش ح پالرح(ش ایالراا 

پرداات. برای این منظو( د( این مقاله با انتخاد تعدادی 

های ا(ائه شده توسط مدیراا ا(شد ح شاا ترین از موم

کا(شناساا شاغل د( آموزش ح پرح(ش ح تدحین تعالدادی 

شاا  کا(بردی گبا مطالعه منابع مختلال( ، باله بر(سالی 

حضعیت موجود ح امکاا کا(برد عملیاتی ح اجرایی آنوا د( 

فرایند مدیریت استعدادها د( کشو( پردااته شده است تا 

اماتی بالالا توجالاله بالاله شالالرایط، از ایالالن طریالالر بتالالواا اقالالد

مقتضیات، (سالت، قوانین ح مقالر(ات آمالوزش ح پالرح(ش 
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ایالالراا نالالو(ت پالالذیرد ح از طالالرف دیگالالر، بالالا معیا(هالالا ح 

االوانی های جوانی آمالوزش ح پالرح(ش نیالز هماستاندا(د

های اقالالدام بالاله توضالالیه مؤلخالالهداشالالته باشالالد ح سالال س 

سازی مدیریت استعداد جوت بوبود عملکرد فردی زمینه

 ناا آموزش ح پرح(ش شده است. کا(ک

 

 پیشینه تحقیق  -2

 خارجی هایپژوهشالف(

  د( پژحهشی نشاا داد که تعود 2014گ 1فوکوفوکا

سالالازمانی، دلبسالالتگی بالاله مأمو(یالالت سالالازماا ح اشالالتیا  

کا(کناا از جملاله عوامالل مالؤثر بالر نگوداشالت اسالتعداد 

 باشند.می

ای باله ایالن د( مطالعاله   2013گ 2کیمانی ح حاتیاکا

فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش،  نتیجه دست یافتند که

تالرین عوامالل جملاله موم توسعه ش لی ح محیط کا(ی؛ از

اثرگذا( بر اجرای مالدیریت اسالتعداد د( سالازماا بالوده ح 

کننالالده موفقیالالت مالالدیریت اسالالتعداد د(  بینی پیش تواننالالد می

 سازماا باشند.  

ای باله ایالن   د( مطالعاله2013ح همکا(انش گ 3کیو

عوامالل پردااالت، ماهیالت کالا(، نتیجه دست یافتند کاله 

شالال لی؛ از جملالاله ، تعوالالد سالالازمانی ح نگالالرش سرپرسالالتی

 باشند.ترین عوامل اثرگذا( بر نگوداشت میموم

عوامل اثرگالذا( ای   د( مطالعه2012گ 4اسلید(ینو

ها (ا به دح دسالته عوامالل د(حنالی ح بر نگوداشت استعداد

های پالژحهش نشالاا داد عوامل بیرحنی تقسیم کرد. یافته

تأثیرگالالذا( بالالر نگوداشالالت  د(حنالالیتالالرین عوامالالل کالاله موم

های ها به ترتیب شامل اسالتقیل شال لی، فرنالتاستعداد

برانگیز ح قالالد(دانی توسالالعه، (ضالالایت شالال لی، کالالا( چالالالش

شالالود. همچنالالین نتالالایش پالالژحهش بیالالانگر آا بالالود کالاله می

ها ترین عوامل بیرحنی تأثیرگذا( بر نگوداشت استعدادموم

 
1- Fukofuka 

2- Kimani and Waithaka 

3- Cave  

4- Sleiderink 

به ترتیب شامل (حابط با همکا(اا، شرایط کا(ی، امنیالت 

 شود.دستمزد می های ا(تقا حش لی، فرنت

   د( تحقیقی به ایالن 2012ح همکا(انش گ 5اسکات

هالالایی کالاله تالالرین (حشنتیجالاله دسالالت یافتنالالد کالاله موم

های های تحت مطالعه بالرای نگوداشالت اسالتعدادسازماا

برنالد شالامل شناسالایی کا(کنالاا کلیدی اود به کالا( می

های یادگیری ح ا(تقالا، پردااالت بالاالتر از کلیدی، فرنت

های (ی موجالالود، اسالالتخاده از برنامالالهسالالطه بالالازا( کالالا

های تحصالالیل ح دیگالالر پرح(ی، پردااالالت هزینالالهچانشالالین

های آموزشالالی، سالالاعت کالالا(ی منعطالال(، ا(ائالاله فرنالالت

 باشند.های (قابتی ح معنادا( میدستمزد

  د( پالالژحهش االالود بالالا 2008گ  6ح هالالانوا حسالالیند

عنواا » خال  ح نگوداشالت اسالتعدادها: سالنجش (حابالط 

شالال لی ح قصالالد  (ضالالایت، های (هبالالریمیالالاا سالالبو

ادمت« انجالام دادنالد. نتالایش نشالاا دادنالد (ابطاله ارحج

 معنادا( منخی میاا (ضالایت از سرپرسالت ح قصالد االرحج

ادمت، (ابطه معنادا( منخی میاا (ضایت از ش ل ح قصد 

(ضایت از اود شال ل  همچنینادمت حجود دا(د. ارحج 

تأثیر بیشتری نسبت به (ضایت از سرپرست بر قصد ترک 

دمت دا(د. نتایش نشاا داد که (هبری فو  فعال موجب ا

ها نسبت به (هبالری انخعالالی (ضایت بیشتری د( استعداد

دا(د ح استعدادهایی که قصد ارحج ادمت کمتری دا(ند 

 .(ضایت باالیی از سرپرست ح ش ل اود دا(ند

 ، پژحهشالی بالا هالدف 2004ح همکا(انش گ 7حالیس

ها د( شناسالالایی مت یرهالالایی کالاله بالالرای  خالال  اسالالتعداد

آفریقای جنالوبی موالم هسالتند (ا انجالام دادنالد. د( ایالن 

پالالالژحهش ابتالالالدا بالالالا اسالالالتخاده از مطالعالالالات مربوطالالاله ح 

های عمیقی که با شش نخر از استعدادها نالو(ت مصا به

( د( هالالای اثرگالالذامت یالالر بالاله عنالالواا مت یر 49گرفالالت، 

ها شناسایی شدند. د( مر له بعد، ایالن نگوداشت استعداد

ها قرا( گرفت ح از آنوا اواسته ها د( ااتیا( استعدادمت یر

شالاا بالر  سالب طیال( شد آنوا (ا با توجه د(جه اهمیت
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6- Westlund and Hannon 
7- Wallis 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.8
.2

9.
7.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.8.29.7.4
https://iueam.ir/article-1-1368-fa.html


 115 الالالالالالالالالالالالالالالالال  یطالبشاه   یبد(  ،یمحمود  یجوانبخت، محمدتق  نیفرد  /...استعداد    تیرید( مد   سازنه یعوامل زم  یالگو   یطرا 

  

ها بنالالدی کننالالد. یافتالالهای لیکالالرت، (تبهچوالالا( د(جالاله

انگیز ح هالالای کالالا( چالالالشدهنده آا بالالود کالاله مت یرنشالالاا

های پیشالالرفت، د(سالالتی ح کیخیالالت دا(، فرنالالتمعنالالی

ها ح پذیری ح فرنالتمدیریت، توانمندسازی ح مسالئولیت

معضیت جدید، پنش مت یری بودند که بیشترین امتیاز (ا 

هالالا بالالر نگوداشالالت کسالالب نمودنالالد ح اثرگالالذا(ترین مت یر

 آیند.  ها به  ساد میاستعداد

 داخلی هایپژوهشب( 

ژحهشی به منظالو(  ، پ 1392پو( گاالوندی ح عباا

سازی فرایند مالدیریت اسالتعداد جالا(ی د( شالرکت بوینه

نخت ح گاز پا(ا انجالام دادنالد. د( ایالن پالژحهش از (حش 

ها تحقیر آمیخته طرح تشریحی به منظو( گردآح(ی داده

ها  الالاکی از آا بالالود کالاله کشالال( اسالالتخاده گردیالالد. یافتالاله

گزینی داالی، مجا(ی مقوله گمجا(ی منبع 6استعداد د( 

گزینی االالا(جی، مشالالاغل نیازمنالالد جالالذد نیالالرحی بالالعمن

های گیری اسالتعداد، شالاا های انالدازهمستعد، شاا 

شناسایی ح ا(زیابی استعدادهای بالقوه ح ابزا( شناسالایی ح 

ا(زیابی استعدادهای بالقوه د( شرایط برابالری کاندیالدها ، 

منالالدی شالالرکت از مقولالاله گبوره 12توسالالعه اسالالتعداد د( 

ه، توسالعه د( مقابالالل جالذد نیالالرحی یافتنیرحهالای توسالالعه

های توسالعه اسالتعداد، مستعد، مبنای نیازسالنجی برناماله

(یزی توسالعه ا(زیابی عملکرد ح توسالعه اسالتعداد، برناماله

های کنالونی توسالعه اسالتعداد، انالواع مسیر ش لی، برناماله

های توسعه از نظر زمانی، نیازهای فالردی ح شال لی برنامه

های مو(د توجاله د( (تهای توسعه، مواد( طرا ی برنامه

های توسالعه کننده د( برنامالههای توسالعه، شالرکتبرنامه

های توسالعه اسالتعداد ح های ا(زیابی برناماله(هبری، (حش

های توسالالعه پیشالالنوادهای ابرگالالاا د( اصالالوص برنامالاله

مقوله گچگونگی ا(زیابی،  7ا(زیابی استعداد د( استعداد ، 

تطابر استعداد با ش ل مو(د تصدی، ا(زیابی مشاغل فنی، 

ا(زیابی مشاغل سرپرسالتی، ا(زیالابی مشالاغلی مالدیریتی، 

نخعاا د( ا(زیابی استعدادها ح تأثیر ا(زیابی مشتریاا ح ذی

گذا(ی بر استعدادها  ح نگوداشت ا(زیابی برگشت سرمایه

مقوله گسیسالتم جالا(ی جبالراا االدمات ح  8د(  استعداد

های غیرپولی، توجه به مزایای افراد مستعد، مزایا ح پاداش

زندگی کا(ی ح غیرکا(ی افراد مستعد، نرخ ترک االدمت 

دحاطلبانه ح غیرداحطلبانه، بیشترین دالیل تالرک االدمت، 

ترین دالیل پیوستن به شرکت، جایگزینی برای افراد موم

رک ادمت ح بازنشستگی افراد ، قابل مستعد د( نو(ت ت

 ا(زیابی است. 

  د( پژحهشالالی بالاله 1392افجالاله ح نالالاله غخالالا(ی گ

مؤثر بر نگودا(ی ح ترک االدمت کا(کنالاا  عواملبر(سی 

محالالو( سالالازماا جوالالاد دانشالالگاهی حا الالد توالالراا دانش

(یزی توسعه پردااتند. نتایش نشاا دادند که عوامل برنامه

فردی گشامل ترسالیم مسالیر شال لی ح ا(تقالای سالازمانی، 

ایجالالاد فضالالای توسالالعه دانالالش فالالردی، مشالالا(کت د( 

ینالد گیری، زمالاا  ضالو( منعطال( ح شالناح( ، فراتصمیم

های اجتماعی شدا گشامل عوامل توسعه ا(تباط د( گرحه

های چالشی، آزادی ح استقیل عمالل کا(ی، انجام فعالیت

(یزی توسعه سازمانی گشامل عوامالل ها ، برنامهد( فعالیت

های پرداات ح پاداش مناسب ح مشا(کت د( اهالداف نظام

های کا(ی گشامل مالوا(د بالرآح(ده کا(ی سازماا  ح شوک

انتظا(ات ش لی ح کاهش شالأا ح منزلالت کالا( ؛ از  نشدا

ترین عوامالل اثرگالذا( بالر نگوداشالت کا(کنالاا جمله موم

 .باشددانشگر می

  د( پژحهشالی باله 1391طوماسبی ح همکالا(انش گ

بندی عوامل مؤثر بر جالذد ح نگوداشالت شناسایی ح (تبه

تحقیر از نوع کا(بردی  استعدادهای علمی پردااتند. این

ح به شکل تونالیخی د( دانشالگاه توالراا  ح به (حش کمی

گیالری باله (حش تصالادفی سالاده ح انجام شده است. نمونه

هالالای باشالد. دادههالا پرسشالنامه مالیابالزا( گالردآح(ی داده

ند. حتحلیالل شالدتجزیهSPSS ( افزاآح(ی شده با نرمجمع

عوامل جو تحقیالر ح پالژحهش، شالرایط  نتایش نشاا دادند

ای ح شخصالی، سعه  رفهکا(ی، برند ح شورت دانشگاه، تو

ها ح فرهنالگ دانشالگاه، جالو تالد(یس ح آمالوزش د( ا(زش

 تالرین عوامالل دانشگاه ح محیط فیزیکی کا(ی، باله ترتیالب موم 

 . باشند های علمی می اثرگذا( بر جذد ح نگوداشت استعداد 
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ای  ، د( مقالاله1395گود(زحند چگینی ح همکا(اا گ

عملکالرد سالازمانی به بر(سی (ابطه مدیریت اسالتعداد بالر 

جامعاله آمالا(ی  های استاا گلستاا پردااتنالد.شوردا(ی

شورسالتاا  16سالازماا شالوردا(ی د(  52پژحهش شامل 

 ،باشالالد. ابالالزا( گالالردآح(ی اطیعالالاتاسالالتاا گالالییا مالالی

سؤال  18که باشد سؤال می 23که  احی  بود پرسشنامه

دهندگاا (ا د( ا(تباط بالا فراینالدهای مالدیریت نظر پاسخ

دهنالدگاا (ا ال نیز نظالر پاسالخؤس 5سنجد ح یاستعداد م

دهالد. نتالایش عملکرد سازماا مو(دسنجش قرا( می هد(با(

دهالالد کالاله بالاله دسالالت آمالالده از ایالالن پالالژحهش نشالالاا مالالی

 ،عملکالرد سالازمانی همبستگی میاا مدیریت اسالتعداد ح

همچنالالین بیشالالترین ضالالریب  د.باشالال مالالی 82/0 الالدحد 

اد بر همبستگی مربوط به مت یر  خ  ح نگوداشت استعد

 .باشدعملکرد سازماا می

  د( پژحهشالی بالا 1389 اجی کریمی ح  سینی گ

سالاز بالر مالدیریت عنواا »تالأثیر عوامالل (اهبالردی زمینه

استعداد« باله ایالن نتیجاله (سالیدند کاله عوامالل فرهنالگ 

سالالازمانی، مالالدیریت منالالابع انسالالانی (اهبالالردی، اهالالداف ح 

(اهبالالرد سالالازماا،  مایالالت مالالدیراا ح قالالوانین ح مقالالر(ات 

ذا( بالر مالدیریت تالرین عوامالل اثرگال دحلتی به ترتیب موم

 باشند.  استعداد می

  د( پژحهشالالی بالالا 1387جوالالانگیری ح مورعلالالی گ

بندی عوامل مؤثر بالر  خال  ح عنواا »شناسایی ح احلویت

نگوداشت کا(کناا متخص  سازماا ساند« انجام دانالد. 

نتایش نشالاا دادنالد عوامالل  خال  ح نگوداشالت کا(کنالاا 

متخص  باله ترتیالب احلویالت د( هخالت عامالل ماهیالت ح 

توای ش ل، (ضایت ح امنیت ش لی، مالدیریت ح (هبالری،  مح 

 مشخ  بودا اهداف ح انتظا(ات، فضالای همکالا(ی ح انسالجام 

 گیرند.گرحهی، شرایط کا(ی ح پردااتی ح مزایا قرا( می

 

 مبانی نظری   -3

تحالالت تالالأثیر تحالالوالت  مالالرحزه آمالالوزش ح پالالرح(شا

بنیادین د( ابعاد مختل( از جمله نقش آنوا، نحوه عمالل ح 

قالالرا( گرفتالاله اسالالت.  متخالالاحتا( ح ا(زش فرهنگالالی سالالاات

هایی های آتی با تودیدها ح فرنالتمدا(ا امرحز د( سال

مواجوند که همه فرایندها ح عملکرد آنوا (ا تحالت تالأثیر 

تواا از آمالوزش دهد ح بدحا پردااتن به آا نمیقرا( می

ح پالالرح(ش پویالالا ح اثرگالالذا( سالالخن گخالالت. مشالالکل عمالالده 

ت ییرات، گریزناپذیری است؛ یعنی د( دح دهه اایر قابالل 

ناپالذیر د( هماله ت. ت ییرات سریع ح اجتنادبینی اسپیش

جوانب از جمله ت ییرات سریع تکنولوژی، علم ح جمعیت 

آمالالوزی فعالالال بالالا انتظالالا(ات بیشالالتر بالالرای االالدمات دانش

(حز است. از جمله ابزا( موم آموزشی ح موا(تی متنوع ح به

د( براو(د با تحالوالت، مالدیریت اسالتعداد د( آمالوزش ح 

ه بایالد مالو(د توجاله مالدیراا پرح(ش است که بیش از هم

ا(شد باشد. کلید موفقیت مدیریت استعداد د( آمالوزش ح 

پرح(ش آا است که همه مدیراا د( هالر سالطحی، نقالش 

مؤثری (ا د( این زمیناله ایخالا کننالد. موفقیالت آمالوزش ح 

(یزی ح اعمال مالدیریت ح پرح(ش، د( گرح چگونگی برنامه

از سبو های مؤثر (هبری است. مدیراا با استخاده سبو

سالازمانی  توانند (ضایت شال لی ح تعوالد نحیه (هبری می

 ح(ی سازماا اود (ا افزایش دهند.  کا(کناا ح بوره 

امرحزه، انساا به عنواا سرمایه انسانی، یو دا(ایالی 

شالالود ح مالالدیریت بسالالیا( موالالم بالالرای سالالازماا تلقالالی می

اثربخش آا، (مز موفقیت هر سازمانی است. با آغاز هزا(ه 

بع انسانی ح بالتبع اهمیت مدیریت آنوا هر سوم، نقش منا

گردد. د( این عصر، انسالاا باله عنالواا تر میلحظه پر(نگ

تنوا عامل کسب مزیت (قابتی پایالدا( معرفالی شالده ح د( 

عرنه اقتصالاد دانالایی، ایالن حاقعیالت بالیش از پالیش باله 

 . منالابع انسالانی باله 1389حاقعیت پیوسته است گابیلالی، 

تی ح سرمایه سازمانی، به یالو ترین مزیت (قابعنواا موم

شمول ح مو(د پذیرش همگاا گزا(ه مسلم ح قطعی، جواا

تبدیل شده است، به همین دلیل بر نقش ا(زشمند افالراد 

د( سازماا تأکید شده ح مدیریت مطلود آنوا بسیا( موالم 

ها  . سالازماا1391شود گطوماسالبی، ح  ساا تلقی می

االود، از طریالر کوشند برای بقالا، انتظالام ح بالنالدگی می

منابع انسانی فرهیخته د( گستره جوانی به (شالد سالریع، 

پالالذیری، بوبالالود مسالالتمر، کا(آمالالدی، سودبخشالالی، انعطاف
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 117 الالالالالالالالالالالالالالالالال  یطالبشاه   یبد(  ،یمحمود  یجوانبخت، محمدتق  نیفرد  /...استعداد    تیرید( مد   سازنه یعوامل زم  یالگو   یطرا 

  

پالالذیری، آمالالادگی بالالرای آینالالده ح براالالو(دا(ی از انطبا  

موقعیت ممتاز د( عرنه فعالیت اود نایل شالوند گامالانی، 

ها ح د(  . د( حضالالعیت (قالالابتی موجالالود، سالالازماا1393

های مستمر ه ت ییرات پیاپی ح ضرح(ت نوآح(یمحیطی ک

هایی موفالر باله ترین حیژگی آا است، تنوا سالازمااانلی

کسب سرآمدی اواهند شد که نقش اسالتراتژیو منالابع 

انسانی االود (ا د(ک نمالوده ح افالرادی توانمنالد، مالاهر ح 

محو( د( ااتیا( داشالته باشالند؛ باله همالین منظالو( دانش

منالابع انسالانی سالازماا ای بودا سیستم مالدیریت  رفه

 مو(د توجه قرا( گرفته ح بر طرا ی فرایند جالامعی از مالدیریت 

  .1394شود گمیرکمالی ح همکا(اا، استعدادها تأکید می

مدیریت اسالتعداد گالاهی باله عنالواا یالو کالا(کرد 

مدیریتی یا به عنواا یکی از حظای( بخش مدیریت منابع 

ح گالاهی انسانی، گاهی به عنواا حظیخه (هبالری سالازماا 

هم به عنواا تیش مشترک مدیریت سازماا ح مالدیریت 

(حیکالرد اانالی  زمطرح شده که هر یالو اانسانی منابع 

معنی کالاحش،  پذیرد. مدیریت استعداد عموماً بهتأثیر می

کالا(گیری ح بوسالازی، باله ح ، توسعه خ کش(، انتخاد، 

  .1397همکا(اا، آبادی ح گزین منابع انسانی است توسعه

کننالالده بینیمالالدیریت اسالالتعداد االالود، پیشیالالو 

اساسی موفقیت سازمانی است ح برای بقا ح اداماله  یالات 

ح  1آید. به زعم دیویسسازماا یو ضرح(ت به  ساد می

ایی به   مدیریت استعداد به شکل فزاینده2010دیویس گ

 های موفالر بالهعنواا عامالل اساسالی د( توسالعه سالازماا

ژیو د( تجالالا(ت ح االالو(د ح دا(ایالالی اسالالتراتچشالالم می

شالود ح از جدیالدترین موضالوعات حکا( محسود میکسب

(حد که هدف آا  وزه مدیریت منابع انسانی به شما( می

پردااتن باله مبا الی موالم جالذد، نگوداشالت ح توسالعه 

تواا گخت مالدیریت هاست. میاستعدادها یا هماا برترین

استعداد یو حظیخه نیست که تنوا با جذد افراد مسالتعد 

ود بلکه جذد افراد مستعد، آغاز تالیش سالازماا میسر ش

د( فرایند مدیریت استعداد است.  قو  ح مزایای باال نیز 

تواند به تنوایی کالا(ی از پالیش ببالرد. افالراد مسالتعد نمی

 
1- Davies 

دحست دا(ند بخشی از سالازمانی باشالند کاله آا (ا قبالول 

دا(ند، سازمانی که د( همه  ال آناا (ا به هیجالاا آح(د ح 

پالذیری ایجالاد کنالد. د( ایالن  الالت نعطافمحیط کا(ی ا

(حد کا(کنالاا تمالامی تالیش االود (ا است که انتظا( مالی

هالای سالازمانی نماینالد. معطوف د(گیالر شالدا د( فعالیت

تواا با اطمیناا گخت د( ااتیا( داشتن افالراد قالوی ح می

ها ح تماییت انلی هالر سالازمانی توانمند، یکی از اواسته

ا، حابسته به چنین افالرادی است؛ زیرا موفقیت آا سازما

است. د( عین  ال توسعه ح نگوداشت این افراد نیز یکی 

منالالالدی از هاسالالالت. بورههای سازماادیگالالالر از دغدغالالاله

های انسانی مستعد، هر چند شرط ضرح(ی بالرای سرمایه

شود اما کافی نیست. آنوا ها محسود میموفقیت سازماا

ایی نیالاز هال همچنین به (اهبردهای مناسب ح ابتکالا( عمل

دا(نالد تالا بتواننالالد از ایالن اسالتعدادها بالاله طالو( مالالؤثرتری 

گیری کنند؛ بنابراین ضرح(ی است که هالر سالازمانی بوره

حضعیت موجود فرایند مدیریت استعداد د( سازماا االود 

هالالا ح (ا بالاله االالوبی شناسالالایی کنالالد ح بالالا شالالناات قوت

های آا د( تقویت نقاط قوت ح مرتخع کالردا نقالاط ضع(

سازی سیستم مالدیریت اسالتعداد با بوینه ضع( بکوشد ح

بتوانالالد از  الالداکور تالالواا ح ظرفیالالت اسالالتعدادهای االالود 

  .1392پو(، مند گردد گاالوندی ح عباابوره

(حیکرد مدیریت استعداد ح توجاله باله افالراد االاص 

های کلیدی سازماا، توجه به عوامل مالؤثر د( برای پست

ح(ی موفقیت یا شکست مدیریت استعداد د( سازماا ضالر

ها بالرای معرفالی مالدیریت سالازمااطو( کاله است. همالاا

گیرنالد، الزم اسالت تالا استعداد تصمیمات استراتژیو می

هایی (ا برای اجرای این اسالتراتژی تالدا(ک ببینالد. برنامه

تصمیمات استراتژیو یو سازماا بالر معرفالی اسالتراتژی 

استعداد د( هر سازمانی متمرکز است گنصیری ح  مدیریت

  .1397جوانیاا، 

ساز مالدیریت اسالتعداد، توجوی به الزامات زمینهبی

های مدیریت استعداد بالرای (سالیدا مانع از تحقر برنامه

شود ح طبر تحقیقاتی که د( سالال به اهداف سازمانی می

انجالالام گرفالالت نیمالالی از مالالدیراا اجرایالالی اذعالالاا  2006
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(اسالتا ح های آنوالا، همداشتند که (هبراا عالالی سالازماا

ها مدیریت اسالتعداد نیسالتند ح سالازماا جوت با بحیهم

برای برطرف نمودا الزامات مدیریت اسالتعداد  تیش زیادی 

  (Guthridge & Komm, 2006)  کننالد د( سالازماا نمی 

سازی مدیریت استعداد که این عوامل تأثیرگذا( د( زمینه

شامل استراتژی سازماا، نقش مدیراا، (حیکرد مالدیریت 

 باشد.سازمانی میمنابع انسانی ح فرهنگ 

 

 روش تحقیق   -4

این پژحهش از  یی هالدف، کالا(بردی اسالت؛ زیالرا 

های آا، پاسخی برای مشالکیت عملالی موجالود د( یافته

دنیای حاقعی است کاله باله (حش ترکیبالی بالا اسالتخاده از 

انتخاد شد. د( فاز احل، از  1(حیکرد طرح اکتشافی متوالی

یی اسالتخاده (حش کیخی تحلیل مضموا با (حیکرد استقرا

 10مضالموا فراگیالر،  5شد. نتایش این بخالش، اکتشالاف 

کاله از باشد مضموا پایه می 20دهنده ح مضموا سازماا

آنوا د( ساات ابزا( انلی پژحهش گپرسشالنامه  اسالتخاده 

شد ح همچنین ترسیم شبکه مضامین بوده است. د( فالاز 

دسالت آمالده از های کمی بهحتحلیل دادهدحم برای تجزیه

 های آمالا( تونالیخی ح اسالتنباطی اسالتخاده پرسشنامه، از (حش 

های توزیع فراحانی شده است. د( بخش تونیخی از جدحل

ح نمودا(ها برای تونی( مت یرهای پژحهش بوالره گرفتاله شالد.  

سالازی معالادالت  ها، از (حش مدل جوت تحلیل استنباطی داده 

 ی ها سااتا(ی استخاده شد ح به منظو( بالرآح(د ح آزمالوا مالدل 

 به کا( (فت.  Amosافزا( معادالت سااتا(ی، نرم

سالال س بالالا گالالردآح(ی ح تحلیالالل  پدیالالده شالالرحع ح

هالای های کمی برای توضیه (حابالط موجالود د( دادهداده

یابد. بنابراین احلویت بر حجه کیخی مطالعه کیخی ادامه می

های این دح مر له د( مر له تخسیر با شود. یافتهداده می

ترین سالطه، هالدف ایالن او(ند. د( اساسالیمی پیوندهم 

نتایش کمی برای کمو باله  ها حاستراتژی، استخاده از داده

های کیخی است. د( این مدل، کانوا تمرکالز تخسیر یافته

 .انلی حاکاحی یو پدیده است

 
1- Sequential Exploratory Design 

هالالای تحلیالالل داده ←هالالای کیخالالیگالالردآح(ی داده

هالای تحلیالل داده ←های کمالیگردآح(ی داده ←کیخی

 کل نتایش ←کمی

محیط پژحهش د( بخش کیخی این مطالعه عبالا(ت 

المللالی، هالای بیناست از: کلیه مقاالت منالد(ج د( پایگاه

ای بالرای مقاالت داالالی ح کتالب کاله باله (حش کتابخاناله

ها به منظو( تجزیه ح تونی( متوا ح ایجاد گردآح(ی داده

عنواا مقاله  120مضامین احلیه، د(  جم نمونه به تعداد 

گیری هدفمنالد مالیک محالو( باله نمونالهح کتاد به (حش 

(حش متوالی انجام شد ح مضامین احلیه باله (حش تحلیالل 

مضالالموا شناسالالایی شالالد. تحلیالالل مضالالموا، یکالالی از 

های تحلیلی مناسالب د( تحقیقالات کیخالی اسالت. تکنیو

پژحهشالگراا علالوم اجتمالالاعی ح انسالانی، غالبالاً از تحلیالالل 

مضموا جوت شناات الگوهای کیخی ح کیمالی ح تویاله 

ح  گعابدی جعخریکنند های مرتبط با آنوا استخاده میکد

  .1390همکا(اا، 

جامعه آما(ی د( بخش کمی، شامل کلیه همکالا(اا 

که  جالم ایالن  کشو( )ادا(ات کل ح نوا ی/منطقه(ادا(ی 

جامعه آما(ی بر اساا گزا(ش دفتر آما( ح بودجاله حزا(ت 

نخالر تعیالین گردیالد. جوالالت  52850آمالوزش ح پالرح(ش، 

ی د( بخش کمّی مطالعاله، بالا اسالتخاده از (حش گیرنمونه

گیری غیرتصادفی، تعداد پنش استاا به عنواا نمونه نمونه

آما(ی انتخاد شدند کاله تعالداد کا(کنالاا کا(شالناا باله 

نخر بود که براساا جالدحل  9750باالتر این نمونه آما(ی 

نخر طبر جالدحل  369 ، تعداد 1971کرجسی ح مو(گاا گ

 تعیین گردید. 1

های کمّی د( این مطالعه، از تعیین (حایی دادهبرای 

(حش اعتبا( محتوا ح اعتبالا( سالازه اسالتخاده شالد. (حایالی 

نو(ی ح محتوایی نیز د( این پرسشنامه از طریر نظالرات 

نخالر  بر(سالی شالد. بالرای آزمالوا پایالایی 10متخصصاا گ

پرسشنامه، از ضریب آلخای کرنبالاخ اسالتخاده گردیالد کاله 

ضریب آلخای کرنباخ بیالانگر ایالن  مقادیر مربوط به برآح(د

های مربوط به مضامین است که همبستگی د(حنی معرف

 شود.پایه پژحهش د(  د باال برآح(د می
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 های تحقیقیافته  -5

با توجه به تحقیقات انجام شده، مالدیریت اسالتعداد 

 ال کا(آمالدترین نظالامی اسالت کاله  ترین ح د( عینموم

نی عمالل کالرده ح نقالش تواند باالتر از نیازهای سالازمامی

گیری د( عملکالرد سالازماا ح د( نتیجاله تعالالی آا چشم

که مو(د تأکید مدیراا سالازماا ح شرط آاداشته باشد؛ به

سالازی های سازمانی قالرا( گیالرد. زمینهاهداف ح مأمو(یت

مدیریت اسالتعداد باله دنبالال قالوانین ح مقالر(ات محکالم، 

ح  استراتژی سازماا،  مایت مالدیراا، فرهنالگ سالازمانی

ترین سرمایه یالو سالازماا مدیریت منابع انسانی که موم

سالالازی مالالدیریت اسالالتعداد از اسالالت. د( ایالالن (اه، زمینه

هالالای مختلخالالی از جملالاله قالالوانین ح مقالالر(ات تالالا زیرنظام

دهنده ح نماید. سالازماامدیریت منابع انسانی استخاده می

سالازی مالدیریت زمینهپایه مربوط باله مضالموا فراگیالر »

استعداد د( آموزش ح پرح(ش«، د( حضعیت مطلوبی قالرا( 

دا(د. به عبا(ت دیگر، همبستگی این مضموا با مضالامین 

شالوند ح د( دهنده ح پایه د(  الد بالاال بالرآح(د میسازماا

 نتیجه ابزا( سنجش این مضموا از اعتبا( عاملی براو(دا( است.  

 

 سازی مدیریت استعداد دهنده و پایه مفهوم مدل زمینه توصیف مضامین سازمان -1جدول 

 میانگین مضامین 
مضامین  

 دهندهسازمان

مضامین   شاخص
 پایه 

 شاخص

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

سازی مدیریت زمینه
 استعداد د( سازماا

49/4 

 366/0 63/4 استراتژی سازماا
 392/0 63/4 نگر ال

 394/0 62/4 نگرآینده

 355/0 42/4  مایت مدیراا
 378/0 43/4 مدا(اای 

 409/0 39/4 سبو (هبری

 401/0 44/4 فرهنگ سازمانی
 386/0 44/4 فرایندمدا(

 505/0 43/4 مدا(حظیخه

مدیریت منابع 
 انسانی

46/4 337/0 
 364/0 47/4 گرا(قابت

 398/0 45/4 نوآح(

 368/0 51/4 قوانین ح مقر(ات
 393/0 52/4 پذیری انعطاف 

 424/0 49/4 برابری

 
ساز مددیریت تحلیل عاملی تأییدی عوامل زمینه

 استعداد در سازمان )استراتژی سازمان(

مدل انلی تحلیل عالاملی تأییالدی ا(ائاله شالده باله 

باشالالد کالاله د( آا (حابالالط میالالاا می 1نمالالودا(  نالالو(ت

ها  بالا مت یرهالای پنوالاا گابعالاد مت یرهای آشکا( گگویاله

استراتژی سازماا  ح ضرایب اسالتاندا(د گبا(هالای عالاملی  

 هر یو از سؤاالت ا(ائه شده است.

گردد تمامی مشاهده می 1و( که د( نمودا( طهماا

دست آمد ح به 3/0ابعاد پرسشنامه باالتر از  عاملیبا(های 

 تأیید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استراتژی سازمان  -1نمودار 
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 استراتژی سازمانها برای متغیرهای روابط سؤاالت با مؤلفه   -2جدول 

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی  هاشاخص سطح معناداری بار عاملی  مضامین پایه 

 001/0 910/0 نگر ال

 مناسب 001/0 711/0 1سؤال

 مناسب 001/0 538/0 4سؤال 

 مناسب 001/0 632/0 5سؤال 

 001/0 902/0 نگرآینده

 مناسب 001/0 852/0 2سؤال 

 مناسب 001/0 768/0 3سؤال 

 مناسب 001/0 642/0 6سؤال 

 

ساز مددیریت تحلیل عاملی تأییدی عوامل زمینه

 استعداد در سازمان )حمایت مدیران(

مدل انلی تحلیل عالاملی تأییالدی ا(ائاله شالده باله 

باشالالد کالاله د( آا (حابالالط میالالاا می 2نالالو(ت نمالالودا( 

ها  بالا مت یرهالای پنوالاا گابعالاد مت یرهای آشکا( گگویاله

 مایت مدیراا  ح ضرایب استاندا(د گبا(های عالاملی  هالر 

 2طو( که د( نمودا( یو از سؤاالت ا(ائه شده است. هماا

عالاملی ابعالاد پرسشالنامه  با(هایگردد تمامی مشاهده می

 دست آمد ح تأیید شد.به 3/0باالتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدل تحلیل عاملی تأییدی حمایت مدیران  -2نمودار 
 

 ها برای متغیرهای حمایت مدیران روابط سؤاالت با مؤلفه   -3جدول 

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی  هاشاخص سطح معناداری بار عاملی  مضامین پایه 

 001/0 423/0 مدا(اای 

 مناسب 001/0 642/0 7سؤال 

 مناسب 001/0 548/0 10سؤال 

 مناسب 001/0 493/0 12سؤال 

 001/0 771/0 سبو (هبری

 مناسب 001/0 793/0 8سؤال 

 مناسب 001/0 438/0 9سؤال 

 مناسب 001/0 550/0 11سؤال 

 

ساز مددیریت تحلیل عاملی تأییدی عوامل زمینه

 استعداد در سازمان )فرهنگ سازمانی(

مدل انلی تحلیل عالاملی تأییالدی ا(ائاله شالده باله 

باشالالد کالاله د( آا (حابالالط میالالاا می 3نالالو(ت نمالالودا( 
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ها  بالا مت یرهالای پنوالاا گابعالاد مت یرهای آشکا( گگویاله

فرهنگ سازمانی  ح ضرایب استاندا(د گبا(های عاملی  هر 

 3طو( که د( نمودا( هماا یو از سؤاالت ا(ائه شده است.

عالاملی ابعالاد پرسشالنامه  با(هایگردد تمامی مشاهده می

 دست آمد ح تأیید شد.به 3/0باالتر از 

 

 
 مدل تحلیل عاملی تأییدی فرهنگ سازمانی  -3نمودار 

 

 سازمانیها برای متغیرهای فرهنگ  روابط سؤاالت با مؤلفه  -4جدول 

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی  هاشاخص سطح معناداری بار عاملی  مضامین پایه 

 001/0 462/0 فرایندمدا(

 مناسب 001/0 412/0 13سؤال 

 مناسب 001/0 523/0 15سؤال 

 مناسب 001/0 693/0 17سؤال 

 001/0 976/0 مدا(حظیخه
 مناسب 001/0 562/0 14سؤال 

 مناسب 001/0 528/0 16سؤال 

 

ساز مددیریت تحلیل عاملی تأییدی عوامل زمینه

 استعداد در سازمان )مدیریت منابع انسانی(

مدل انلی تحلیل عالاملی تأییالدی ا(ائاله شالده باله 

باشالالد کالاله د( آا (حابالالط میالالاا می 4نالالو(ت نمالالودا( 

ها  بالا مت یرهالای پنوالاا گابعالاد مت یرهای آشکا( گگویاله

مالالدیریت منالالابع انسالالانی  ح ضالالرایب اسالالتاندا(د گبا(هالالای 

طو( کاله هماا عاملی  هر یو از سؤاالت ا(ائه شده است.

ابعالاد  عاملیتمامی با(های  گرددمشاهده می 4د( نمودا( 

 دست آمد ح تأیید شد. به 3/0پرسشنامه باالتر از 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی  -4نمودار 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.8
.2

9.
7.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.8.29.7.4
https://iueam.ir/article-1-1368-fa.html


 1398  زمستاا  م،ونحبیست  شما(ه  /شوری  مدیریت  ح  الالالال اقتصادالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  122

 

 ها برای متغیرهای پرسشنامه مدیریت منابع انسانیروابط سؤاالت با مؤلفه  -5جدول  

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی  هاشاخص سطح معناداری بار عاملی  مضامین پایه 

 001/0 663/0 گرا(قابت

 مناسب 001/0 512/0 18سؤال 

 مناسب 001/0 617/0 20سؤال 

 مناسب 001/0 643/0 23سؤال 

 001/0 718/0 نوآح(

 مناسب 001/0 527/0 19سؤال 

 مناسب 001/0 582/0 21سؤال 

 مناسب 001/0 653/0 22سؤال 

 

ساز مددیریت تحلیل عاملی تأییدی عوامل زمینه

 مقررات( و استعداد در سازمان )قوانین

مدل انلی تحلیل عالاملی تأییالدی ا(ائاله شالده باله 

باشالالد کالاله د( آا (حابالالط میالالاا می 5نالالو(ت نمالالودا( 

ها  بالا مت یرهالای پنوالاا گابعالاد مت یرهای آشکا( گگویاله

مالالدیریت منالالابع انسالالانی  ح ضالالرایب اسالالتاندا(د گبا(هالالای 

 عاملی  هر یو از سؤاالت ا(ائه شده است.

گردد تمامی مشاهده می 5طو( که د( نمودا( هماا

دست آمد ح به  3/0عاملی ابعاد پرسشنامه باالتر از  با(های

 تأیید شد.

 

 
 مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه قوانین و مقررات   -5نمودار 

 

 قوانین و مقررات ها برای متغیرهای روابط سؤاالت با مؤلفه  -6جدول 

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی  شاخص ها سطح معناداری بار عاملی  مضامین پایه 

 001/0 432/0 پذیریانعطاف

 مناسب 001/0 837/0 24سؤال 

 مناسب 001/0 703/0 27سؤال 

 مناسب 001/0 438/0 29سؤال 

 001/0 872/0 برابری

 مناسب 001/0 483/0 25سؤال 

 مناسب 001/0 523/0 26سؤال 

 مناسب 001/0 564/0 28سؤال 
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گالردد افزا( مشاهده میطو( که از ارحجی نرمهماا

مدل انلی تحلیل عاملی تأییدی ا(ائاله شالده باله نالو(ت 

باشد که د( آا (حابط میاا مت یرهای آشکا( می 6نمودا( 

مت یرهای پنواا گابعاد قالوانین ح مقالر(ات  ح ها  با گگویه

ضرایب استاندا(د گبا(های علمی  هر یو از سؤاالت ا(ائاله 

گالردد مشالاهده می 6طو( که د( نمودا( شده است. هماا

دسالت به 3/0ها بالاالتر از تمامی با(های عاملی ابعاد مؤلخه

 آمد ح تأیید شد.

های مت یرهالالالا بالالالا با(هالالالای عالالالاملی همبسالالالتگی

 6/0ها بیشالالتر از هاسالالت. چنانچالاله ایالالن همبسالالتگیعامل

باشند گبدحا توجه به عیمت منخی یا موبالت  باله عنالواا 

باشد به عنالواا  3/0با(های عاملی باال ح چنانچه بیشتر از 

شالوند، با(هالای با(های عاملی نسبتاً باال د( نظر گرفته می

 تواا نادیده گرفت. (ا می   0/ 3ر از  عاملی کمت 

سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل 

مدل مناسبی باشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید آمالا(ه 

دح ح سایر معیا(های مناسب بودا برازش مدل مالو(د کای

های مناسالب بالودا شالاا  7بر(سی قرا( گیرد. جدحل 

وانین ح  تأییدی مر لاله دحم سالازه قال عاملی برازش مدل تحلیل

 دهد. مقر(ات (ا نشاا می 

 

 ساز مدیریت استعدادهای مناسب بودن مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل زمینه بررسی شاخص   -7جدول 
 گیرینتیجه مقدار شاخص در مدل مورد نظر مقدار استاندارد شاخص نام شاخص

x2

df
 مناسب استبرازش مدل  213/4 5کمتر از  

IFI  برازش مدل مناسب است 903/0 9/0بیشتر یا نزدیو 

NFI  برازش مدل مناسب است 903/0 9/0بیشتر یا نزدیو 

CFI  برازش مدل مناسب است 894/0 9/0بیشتر یا نزدیو 

RMSEA  برازش مدل مناسب است 079/0 1/0کمتر از 

 

 ,CFI, IFI) شالاا پالنش  Amos23افزا( د( نرم

RFI, NFI, GFI)   بر مبنای مقایسه کا(ی اسکوئر مالدل

شود کاله همگالی آا با کای اسکوئر مدل مبنا گزا(ش می

ها بین نخر ح یو قرا( دا(ند ح هرچه مقالدا( آنوالا شاا 

تر بالودا تر شود  اکی از قابل قبالولبه مقدا( یو نزدیو

 .شودمدل تلقی می

های عمومی برای به  سالاد آح(دا یکی از شاا 

پا(امترهای آزاد د( محاسبه شاا  برازش، کای اسالکوئر 

هنجا( یا نسبی است که از تقسیم مقدا( کالای اسالکوئر به

شود. اغلب مقالادیر بالین بر د(جه آزادی مدل محاسبه می

داننالد بالا ایالن (ا برای این شاا  قابل قبالول می 3تا  2

ایالن بالا(ه متخالاحت اسالت. شالوماار ح ها د(  ال دیالدگاه

، کا(ماینز( ح مو ایو( 5تا  1  مقادیر بین 1388لولکس گ

 2تا  1  مقادیر 2001، احلمن گ3تا 2  مقادیر بین 1981گ

(ا قابالالل قبالالول  3تالالا  1  مقالالادیر بالالین 2005ح کییالالن گ

  .1389دانند گقاسمی، می

 

 ها برای متغیرهای پرسشنامه مدیریت منابع انسانی با مؤلفه   روابط سؤاالت  - 7جدول 

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی  مضامین سازنده  سطح معناداری بار عاملی  مضامین پایه 

ساز عوامل زمینه

مدیریت استعداد 

 در سازمان

781/0 001/0 

 مناسب 001/0 851/0 استراتژی سازماا

 مناسب 001/0 602/0  مایت مدیراا

 مناسب 001/0 401/0 فرهنگ سازمانی

 مناسب 001/0 395/0 مدیریت منابع انسانی

 مناسب 001/0 901/0 قوانین ح مقرا(ت
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 استعداد در سازمان تیریساز مدنهیعوامل زم  یمدل ساختار  -1  شکل

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

های مطالعالاله  اضالالر بالالا هالالدف شناسالالایی مؤلخالاله

سازی مدیریت استعداد د( آموزش ح پرح(ش ایالراا زمینه

های پژحهش بالا توجاله باله انجام شده است. براساا یافته

ها، قوانین ح مقر(ات، استراتژی سالازماا،  مایالت شاا 

مدیراا، فرهنگ سازمانی ح مدیریت منابع انسالانی بالا بالا( 

بالاله ترتیالالب از  59/0، 60/0، 61/0، 85/0، 90/0عالالاملی 

اند کنندگی د( این الگو براو(دا( بودهبیشترین اثر تبیین

براسالالاا نتالالایش ایالالن پالالژحهش مالالدیراا ا(شالالد آمالالوزش ح 

د د( آینده نزدیو بر مدا( (شد ح شالکوفایی پرح(ش قاد(ن

استعدادها  رکت کنند ح بالا هالدف توسالعه، پیشالرفت ح 

تعالی جوامع، فرایندها (ا تنظیم کنند. مالدیراا ا(شالد بالا 

هالای کلالی نظالام آموزشالی ح تربیتالی، گیریتعیین جوت

کشالالند ح بالالرای تحقالالر اهالالداف آمالالوزش ح تصالالویری می

الی ح اا(جی (ا نخعاا کلیدی ح همکا(اا داپرح(ش، ذی

هالالا، پالذیری ح د(ک احلویتکنالد ح بالا انعطالافتسالویم می

(حابط علی، موانع  رکت ح اثرات مستقیم ح غیرمسالتقیم 

ناشی از تعامیت بر سیسالتم نظالام آموزشالی، تصالمیمات 

کنالد ح بالرای  خال  مزیالت مناسبی (ا به موقع اتخاذ می

مالدا(ی، اای  پایدا( ح دسالتیابی باله موقعیالت پایالدا( بالا 

سالالبو (هبالالری، فرایندمالالدا(ی، نالالوآح(ی،  ساسالالیت، 

پالالالذیری، گرایی، نقشمندی، عمالاللاثربخشالالی، (ضالالایت

بازنگری ح قابلیت یادگیری سریع، منعطال( اسالت کاله د( 

هالالای آمالالوزش ح پالالرح(ش (ا گیرینالالو(ت لالالزحم، جوت

سو کند. این چنین نظالامی، بازنگری، تعدیل ح مجدداً هم

مدیراا ح کا(کنالاا نسالبت باله  مستلزم داشتن تعود قوی

های آموزش حپرح(ش ح نیز بحالی ح آثا( اجتماعی فعالیت

نخعالاا داالالی ح االا(جی اسالت ح گختگو ح مذاکره با ذی

سالاال(ی، فرایندها (ا مبتنی بر عدالت اجتمالاعی، شایسته

دهالالد ح بالالا (حیکالالرد مالالدا(ی ح شالالخافیت توسالالعه میاای  

بالالالازنگری  ایقانالاله ح نالالالوآح( کا(کنالالالاا (ا د( توسالالالعه ح

 کند.ها تسویم میها ح برنامهاستراتژی

660.  

420.  

 قوانین و مقرارات

 مدیریت منابع انسانی

 فرهنگ سازمانی

 حمایت مدیران

 استراتژی سازمان

 سبک رهبری

مداراخالق  

مدارفرایند   

نگرآینده  

نگرحال  

 نوآور

پذیریانعطاف  

 برابری

مداروظیفه  

گرارقابت  

سازی زمینه

مدیریت استعداد 

 در سازمان

0.91 

900.  

900.  

850.  

870.  

430.  

720.  

770.  

980.  

460.  

390.  

600.  

400.  
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سالازی مالدیریت آموزش ح پرح(ش از فراینالد زمینه

کند. از جمله شناسالایی استعداد، منافع فراحانی کسب می

نیازهای پرسنلی  ال ح آینده که با (اهبردهالای سالازماا 

هم (استا باشالند. شناسالایی الزامالات تجربالی ح تحصالیلی 

مختلالال(، شناسالالایی نیازهالالای آموزشالالی های بالالرای پسالالت

کا(کناا که منجر به کیخیت برتر، آموزش بوتر ح جریالاا 

های کلیالدی، باله تالر شالود. شناسالایی پسالتکا( اثربخش

های کا(ی، توانمندسازی کا(کناا، چالش کشیدا فرنت

 خاظت از  افظه سازمانی هم از طریالر تسالویم دانالش 

یالر  خال  افراد مستعد د( آموزش ح پرح(ش ح هالم از طر

این افراد مستعد برای نظام آموزشالی ح تربیتالی، افالزایش 

 ... انگیزه، تعود ش لی، (ضالایت شال لی، اثربخشالی سالازمانی ح 

 (.Maier, 2005)باشد می

تواند باله افالرادی به طو( کلی نتایش این پژحهش می

که مسئول امو( استخدام، ا(تقا، آموزش، توسعه ح ا(زیابی 

(ش هسالالتند، آگالالاهی ح کا(کنالالاا مسالالتعد آمالالوزش حپالالرح

های االالالود، (اهکالالالا( دهالالالد تالالالا بتواننالالالد د( برنامالالاله

های مناسبی (ا اتخاذ نمایند، همچنالین باله گیریتصمیم

دهالد کاله گیرندگاا سطه عالی حزا(ت آگالاهی میتصمیم

ها ح منابع اود (ا متمرکز کنند تا د( کجا ح چگونه تیش

مدا(ی ح بتوانند بر میالزاا تعوالد شال لی، تعامالل، (سالالت

 انگیزش کا(کناا  داکور تأثیرگذا(ی (ا داشته باشند.

شود مالدیراا با توجه به نتایش پژحهش پیشنواد می

سالازی مالدیریت ا(شد آموزش ح پالرح(ش د( بحالی زمینه

استعداد باید به لزحم ماندگا(ی ح  خ  کا(کنالاا مسالتعد 

توجه نمایند؛ زیرا موفقیت یالا شکسالت هالر سالازمانی د( 

مسالتعد بسالتگی دا(د. مالدیراا  ادامه به حجالود نیرحهالای

(یزی ح توانند از طریالر برنامالها(شد آموزش ح پرح(ش می

سازی مدیریت استعداد د(آموزش ح پرح(ش طرا ی زمینه

اطمیناا  انل نمایند که از (حش ایجاد ازانه اسالتعداد 

تواننالد باله د( هر زمانی که ا ساا نیاز داشته باشند می

اشالته تالا سالازماا نیرحهای کیخی ح اثربخش دسترسالی د

دچا( بحراا نشود. نکته اساسی د( این پژحهش آا اسالت 

سازی مدیریت استعداد حاز طریالر که با استخاده از زمینه

های کلیالدی ح قالرا( دادا افالراد د( ایالن شناسایی پسالت

تواا به بوبود امو( امیدحا( بود. امالا آنچاله د( ها میمنصب

عداد نتالایش سازی مدیریت استشود زمینهنوایت باعی می

مطلوبی (ا د( آموزش ح پرح(ش به همالراه داشالته باشالد، 

جانبالاله مالالدیراا ا(شالالد ح تالالداحم ایالالن حجالالود  مایالالت همه

سالالازی مالالدیریت  مایالالت اسالالت، لالالذا د( اصالالوص زمینه

 استعداد ح نتایش آا باید به نکاتی توجه کرد:

مدیراا ا(شد آموزش ح پرح(ش د( ایجاد ح توسعه  -

سالازی مالدیریت اجالرا ح زمینهفرهنگ سازمانی مبتنی بر 

 استعداد همت داشته باشند.

مدیراا ا(شد آموزش ح پالرح(ش اگالر از کا(کنالاا  -

سازی مدیریت اسالتعداد توانمند ح مستعد باشند د( زمینه

 ترند.موفر

هالای مدیراا ا(شد آمالوزش حپالرح(ش د( (حیکرد -

های عملیاتی اود باله (اهبردی اود ح د( اهداف ح برنامه

بندی دقیالر نسالبت ی مدیریت استعداد ح زمااساززمینه

به اجرای مدیریت استعداد توجه حیالژه ح کالامیً  سالاا 

 باشند.

جانباله مالالی ح معنالوی مالدیراا های همه مایت -

مالالدیریت  سالالازی ا(شالالد د( گختالالا( ح اعمالالال آنوالالا د( زمینه

 استعداد د( آموزش ح پرح(ش نقش بسزایی دا(د. 

فناح(ی، افزایش هزینه آموزش، به دلیل پیشرفت  -

(قابت جوانی ح انتظالا(ات جامعاله، آمالوزش ح پالرح(ش بالا 

(ح اواهد شد، لذا برای های زیادی (حبهها ح بحرااچالش

هالالای ناشالالی از آا ح پیالالرحز شالالدا بالالر معضالالیت ح بحراا

های د(حا آموزش ح پالرح(ش بالا تنظیم تنوع ح پیچیدگی

شالود شالنواد میها ح نیازهای محیط بیرحنی، پیپیچیدگی

 های آموزشی بوره بگیرند.مدیراا از طرا ی مجدد فرایند

با نابینایی ح سکوت سازمانی باله منظالو( تسالویل  -

د( ایجالالاد نالالوآح(ی، یالالادگیری پویالالا ح چالالابکی آمالالوزش ح 

ایجالالاد اعتمالالاد،  پالالرح(ش د( مقابالالل ت ییالالرات محیطالالی بالالا 

 کنند.  اطمیناا ح تأکید بر آزاداندیشی مقابله 
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 منابع  -7

مدیریت منابع انسالالانی گبالالا تأکیالالد بالالر   . 1389ابیلی، ادایا(. گ

 توراا: نشر سازماا مدیریت ننعتی.  (حیکردهای نوین .

 . عوامل مؤثر  1392افجه، سیدعلی اکبر؛ ناله غخا(ی، عادل. گ

محالالو( مالالو(د  بر نگودا(ی ح ترک ادمت کا(کناا دانش

نشالالریه (اهبالالرد  مطالعه: جواد دانشگاهی حا الالد توالالراا. 

 .79-112 ،  21گ6فرهنگ،  

بر(سی (ابطه بالالین هالالوش هیجالالانی بالالا   . 1393امانی، ا مد. گ

تعود سالالازمانی ح (ضالالایت شالال لی کا(کنالالاا اسالالتاندا(ی  

، دانشالالکده مالالدیریت،  ا(شدنامه کا(شناسی. پایااانخواا

 رکزی.دانشگاه آزاد اسیمی حا د توراا م

 . شناسالالایی ح  1387جوانگیری، علی؛ مورعلی، امیرهوشنگ. گ

بندی عوامل مؤثر بر  خ  ح نگوداشت کا(کنالالاا  احلویت

نشریه پژحهشنامه علوم انسانی  متخص  سازماا ساند.  

 .37-56 ،  8گ1ح اجتماعی،  

 . تالالأثیر  1389 اجی کریمی، عباسعلی؛  سینی، ابوالحسالالن. گ

مطالعالالات  استعداد.  ساز بر مدیریت  عوامل (اهبردی زمینه

 . 51-71 ،  2گ 1مدیریت (اهبردی،  

محمالالدی، سالالحر.  پو(، داحد؛ منطقالالی، منالالوچور؛ ملالالو سالالین

 . بر(سالالی نقالالش مالالدیریت اسالالتعداد د( توسالالعه  1394گ

زماا پشتیبانی  سرمایه فکری سازماا گمو(د مطالعه: سا

نشالالریه مالالدیریت  پنوالالا .    -ح نوسالالازی بالگردهالالای ایالالراا

 .  97-118 ،  3گ4نوآح(ی،  

 . طرا الالی مالالدل  1392پو(، عبالالاا. گاالوندی، فاطمه؛ عباا

سازی فرایند مدیریت اسالالتعداد؛ مطالعالاله مالالو(دی  بوینه

هالالای مالالدیریت  نشریه پژحهششرکت نخت ح گاز پا(ا. 

 .103-128 ،  19گ6عمومی،  

(ضا؛ آ(استه،  مید(ضا؛ بورنگی، محمد(ضالالا،  ،  سنآبادیزین

ی توسالالعه   . ا(ائالاله الگالالوی مخوالالوم1397قمالالری، آزاده. گ

مطالعالالات مالالدیریت  نشالالریه  استعدادهای نیالالرحی انسالالانی.  

 . 11-43 ، 90گ 27گبوبود ح تحول ،  

 .  1392شالالائمی، علالالی؛ عیمالاله، سیدمحسالالن؛ عسالالکری، محبوبالاله. گ 

استراتژی مدیریت اسالالتعداد ح (ابطالاله آا بالالا هالالوش عالالاطخی.  

 . 47-75 ، 70گ 22نشریه مطالعات مدیریت گبوبود ح تحول ،  

 .  1390پالالو(، امالالین. گنیادی، سعید؛ محمدی، مرضالالیه؛ نیالالو

مدیریت استعداد، مخوومی کلیدی د(  الالوزه سالالازمانی.  

 .  81-86،  135شما(ه    ( ح جامعه،نشریه کا

طرا ی ح تدحین سیسالالتم مالالدیریت   . 1391طوماسبی، (ضا. گ

  د( سازماا با تمرکز بر بازا( سالالرمایه. (TMS)استعداد 

نامالاله دکتالالری، (شالالته مالالدیریت دحلتالالی، دانشالالکده  پایاا

 مدیریت، دانشگاه توراا.

 .  1391گزاده، ابراهیم.  پو(، آ(ین؛ جواهریطوماسبی، (ضا؛ قلی

بندی عوامل مالالؤثر  مدیریت استعدادها: شناسایی ح (تبه

. نشالالریه  بالالر جالالذد ح نگوداشالالت اسالالتعدادهای علمالالی

 .5-26 ،  17گ5های مدیریت عمومی،  پژحهش

جعخالالری،  سالالن؛ تسالاللیمی، محمدسالالعید؛ فقیوالالی،  عابالالدی

 . تحلیل مضموا ح  1390زاده، محمد. گابوالحسن؛ شیخ

بالالرای تبیالالین   شبکه مضالالامین: (حشالالی سالالاده ح کا(آمالالد

نشالالریه اندیشالاله  هالالای کیخالالی.  الگوهالالای موجالالود د( داده

 .151-198 ،  2گ5مدیریت (اهبردی،  

گود(زحند چگینی، مورداد؛ چیرانی، ابراهیم؛ مقدم، هادی؛ قانع  

 .  1395کوشالشالالاهی، سالالیده فاطمالاله؛ مالالرادی، مالالریم. گ

بر(سی (ابطه مالالدیریت اسالالتعداد بالالر عملکالالرد سالالازمانی  

نشالالریه  هالالای اسالالتاا گالالییا .  گمو(د مطالعه: شالالوردا(ی

 .253-278 ،  3گ10  ح(ی،مدیریت بوره

مجتبالالی؛ ابراهیمالالی،  میرکمالالالی، سالالیدمحمد؛  الالاج ازیمالاله،  

هالالای جالالذد ح   . شناسالالایی مالالیک1394الالالدین. گنیح

نگوداشالالت منالالابع انسالالانی ح ا(ائالاله (اهکا(هالالای مناسالالب  

هالالای پالالردیس فنالالی دانشالالگاه  گمو(د: کا(کناا دانشالالکده

،  22، شالالما(ه نشریه مالالدیریت توسالالعه ح تحالالولتوراا . 

18-9. 

 . (اهبردهالالای  1397نصالالیری، موالالدی؛ جوانیالالاا، (مضالالاا. گ

. نشالالریه مالالدیریت،  ستعداد د( نظالالام آموزشالالیمدیریت ا

 .1-8 ،  2گ2 سابدا(ی ح اقتصاد،  

پسند انیل، سیدمحمد؛ عاشقی  سینی مورحانی، مجیالالد.  نوع

 . تأثیر فرایندهای مدیریت استعداد بالالر کیخیالالت  1393گ

مطالعالالات مالالدیریت  نشالالریه ادمات ح نالالوآح(ی کا(کنالالاا. 

 . 19-38 ، 75گ 23گبوبود ح تحول ،  
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