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اهیط ؾبالض هحوسی

حویس ضاهیي هْط

چکیده
کؿت ٍکبضّبی اهطٍظ ثب ضقس فعایٌسُ ضلبثت خْبًی ،تغییط ثبظاضّب ٍ ضٍاثظ غیط ذغی ضٍثطٍ ّؿتٌس .اهطٍظُ خصة،
1

تَؾقِ ٍ حفؼ کبضکٌبى ثب هْبضت ٍ اؾتقساز ثؿیبض هكکل تط گصقتِ اؾت(  .)McCauley, 2006یکی اظ ؾَاالتی
کِ اهطٍظُ ثطای ّوِ هسیطاى هغطح اؾت ،چگًَگی هسیطیت افطاز ثب اؾتقساز ٍ ذجطُ اؾت .ثحثی کِ اهطٍظُ زض حَظُ
هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی هغطح قسُ اؾت ،هسیطیت اؾتقساز اؾت .هسیطیت اؾتقساز قبهل ضاّکبضّبیی خْت خصة،
ًگْساضی ٍ تَؾقِ افطاز هؿتقس زض ؾبظهبى هی قَز .زض ایي ضاؾتب ،کكَض فعیعهبى ایطاى ًیع خْت زؾتیبثی ثِ چكن
اًساظ ثیؿت ؾبلِ ٍ اّساف ثلٌس هست ذَزً ،یبظهٌس یک ًگبُ فلوی ٍ فویك ثِ خصة ،حفؼ ٍ تَؾقِ افطاز ثب اؾتقساز
ٍ ذجطُ هی ثبقس.
زض ایي همبلِ ؾقی قسُ اؾت کِ ثب هغبلقِ هسیطیت اؾتقساز زض  135ؾبظهبى زٍلتی ،هسلی هٌبؾت خْت قٌبؾبیی هَاًـ
هسیطیت اؾتقساز اضائِ گطزز .اظ ایٌطٍ پؽ اظ هغبلقِ کتت ٍ همبالت هطتجظ ٍ ازثیبت هَضَفی تحمیك ً 15 ،فطاظنبحت
ًؾطاى ٍ ذجطگبىخْت ههبحجِ قٌبؾبیی قسًس ّط کسام زض یک ٍظاضتربًِ زاضای پؿت فبلی هسیطیتی ثَزُ اًس  .پؽ اظ
اتوبم کلیِ ی ههبحجِ ّب ،هَاًـ انلی پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز اؾترطاج قسُ ٍ زض لیؿتی گطزآٍضی
هٌدط ثِ عطاحی پطؾكٌبهِ ثطای گطزآٍضی اعالفبت قس .پؽ اظ ایٌکِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ

گطزیسًس کِ

عطاحی گطزیس اظ ً150فط

هترهم قبهل هسیطا ى ؾغَح فبلی ،هیبًی ٍ ؾطپطؾتی زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی زضذَاؾت قس تب ثِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ
زض هَضز اّویت ًؿجی هَاًـ پبؾد ثگَیٌس .
ًتبیح ایي تحمیك ًكبى زاز هَاًـ هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی ایطاى قبهل هَاًـ ؾبظهبًی ،هَاًـ حوبیت
هسیطیت اضقس ،هَاًـ فطٌّگی ،هَاًـ هٌبثـ اًؿبًی ،هَاًـ لبًًَی ٍ هَاًـ اؾتطاتػیکی هی قَز .پؽ اظ ایٌکِ هَاًـ
پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز ضتجِ ثٌسی قسًس زض ًْبیت ضاّکبضّبیی ًیع ثطای ضفـ هَاًـ پیكٌْبز قسُ اؾت.
واشگان کلیدی :اؾتقساز ،هسیطیت اؾتقساز ،هَاًـ کلیسی ،ؾبظهبًْبی زٍلتی
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1. McCauley

خسیس ٍ هحیظ پَیبی اهطٍظُ تبکیس هی

مقدمه

4

ثِ هطٍض ثب ؽَْض ازثیبت هٌبثـ اًؿبًی ثِ فٌَاى یک

قَز()Rothwell and Kazanas , 2003

حطفِ ًبم ّبی هرتلفی ثطای تَنیف ٍؽبیف ایي

ثٌبثطایي هسیطیت اؾتقساز هتفبٍت اظ هسیطیت هٌبثـ

قغل ًؾیط هسیطیت پطؾٌلی ،هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی،

اًؿبًی اؾت ٍ زؾتبٍضزّبی خسیسی ّن ثطای افطاز
ٍ ّن ثطای ؾبظهبى ّب زاضز .ثط عجك ًؾطیِ هجتٌی ثط

هسیطیت اؾتطاتػیک هٌبثـ اًؿبًی ٍ اذیطاً ًیع
3

2

هسیطیت اؾتقساز ثِ کبضگطفتِ قسُ اؾت ( Chuai .

هٌبثـ ؾبظهبًْب تٌْب اظ عطیك ایدبز ضٍـ ّبیی کِ

 .)Et al, 2008ؾَال ایي اؾت کِ آیب هسیطیت

تملیس اظ آى ثطای ضلجب هكکل ثبقس ثِ هعیت ضلبثتی

اؾتقساز نطفبً یک انغالح خسیس ثطای اضائِ هغبلت

پبیساض زؾت هی یبثٌس .هٌبثـ ؾٌتی هبًٌس هٌبثـ هبزی،

لسیوی اؾت یب هفَْهی خسیس ثب کبضکطزّبی هفیسی

فٌبٍضی ٍ ...ثِ ؾطفت زض زؾتطؼ ّوگبى لطاض هی

اؾت؟ زیَیس پطیؽ ٍ ّوکبضاًف ثِ ایي ًتیدِ

گیطز ٍ زاضای اضظـ ایدبز هعیت ضلبثتی پبیساض

ضؾیسًس کِ هسیطیت اؾتقساز ثِ عَض اؾبؾی ثب

ًیؿتٌس .اهب هٌبثـ اًؿبًی ثقٌَاى یک زاضائی

هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی هتفبٍت اؾت؛ زض ٍالـ

اؾتطاتػیک کِ ذلك اضظـ افعٍزُ هی کٌس زض

هسیطیت اؾتقساز تالـ هؿتوط زض خْت افعایف

هحیغی پیچیسُ ٍ ضلبثتی هغطح قسُ اًس ٍ تَخِ

افتجبض ٍ ثبٍض پصیطی هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی زض

ؾبظهبى ّب ضا زض ثکبضگیطی ثِ ذَز خلت کطزُ
5

ؾبظهبى هی ثبقس .ثِ فجبضت زیگط تفبٍت انلی ایي

اًس( .)Huinen ,2004کؿت ٍکبضّبی اهطٍظ ثب

زٍ همَلِ زض ایي اؾت کِ هسیطاى زض هسیطیت

ضقس فعایٌسُ ضلبثت خْبًی ،تغییط ثبظاضّب ٍ ضٍاثظ

اؾتقساز تَخِ ذَز ضا ثِ گطٍّی اظ افطاز ذبل

غیط ذغی ضٍثطٍؾت .اهطٍظُ خصة ،تَؾقِ ٍ حفؼ

ؾبظهبى کِ زض ٍالـ ّوبى افطاز هؿتقس ّؿتٌس

کبضکٌبى ثب هْبضت ٍ اؾتقساز ثؿیبض هكکل تط گصقتِ

هقغَف هی ًوبیٌس زض حبلی کِ زض هسیطیت هٌبثـ

اؾت( .)McCauley, 2006زض اکتجط

اًؿبًی هسیطاى تَخِ ذَز ضا ثِ کلیِ افطاز زضٍى

تحمیمبت هي پبٍض کِ ثط  33000کبضهٌس اظ  23کكَض

ؾبظهبى هقغَف هی ًوبیٌس(

Chuai. Et al,

2006

اًدبم ًكبى زاز ؾبظهبى ّب ثغَض ٍحكتٌبکی ثب
چبلف پطکطزى پؿت ّبی کلیسی تَؾظ افطاز

 .)2008زض ًگبُ ؾٌتی ثِ تَؾقِ هٌبثـ اًؿبًی ثط

 40زضنس هسیطاى اظ

تدطثیبت گصقتِ افطاز تبکیس هی قس؛ ثِ فجبضت زیگط

هؿتقس هَاخِ ّؿتٌس .حسٍز

ثط اؾبؼ تدطثیبت گصقتِ افطاز ًیبظ ّبی آهَظقی

هكکالت فمساى ًیطٍی کبض هؿتقس زض ثبظاض قکبیت
6

زاضًس( .)Jones , 1997عجك تحمیمی کِ زض ؾبل

آًْب هكرم هی قس اهب زض ًگبُ تَؾقِ اؾتقساز ثط
ذاللیت ٍ ًَآٍضی کبضکٌبى ثطای هَاخِ ثب هؿبئل
Talent management
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 2005اظ هسیطاى هٌبثـ اًؿبًی  40قطکت زض ؾطاؾط

ّبی ثِ هَلـ ضطٍضی اؾت .زض ثؿیبضی اظ هَالـ

زًیب اًدبم قسّ ،وگی هقتمس ثَزًس کِ افطاز ثب لبثیلت

ؾبظهبى ّب زاضای افطاز ثب اؾتقسازی ّؿتٌس اهب ثِ

ثلمَُ ثبال ثطای اًدبم ًمف ّبی هسیطیت ثؿیبض کن

نَضت نحیح آًْب ضا هسیطیت ٍ حوبیت ًوی کٌٌس.

اؾت (  .)Ready , 2007ثغَض ذالنِ ،ثب تَخِ

ؾیؿتن ّب ٍ فطآیٌسّبیی کِ هبًـ یبزگیطی هی ثبقٌس،

7

ثِ تَؾقِ ؾطیـ التهبزی زض ؾبلْبی

 2002تب 2007

اظ اًتمبل زاًف خلَگیطی هی کٌس ،اًگیعُ ّب ضا کَض

هیالزی هسیطاى هٌبثـ اًؿبًی ًگطاى قست گطفتي

هی کٌٌس ٍ ًَآٍضی ضا هحسٍز هی کٌٌس .زض ًتیدِ

یک ضلبثت ثیي الوللی ثط ؾط افطز ثب اؾتقساز ّؿتٌس

ؾبظهبى زض ؾطهبیِ گصاضی ثط ضٍی اؾتقسازّبیف

).)Bichler and Woodward , 2009

قکؿت هی ذَضز ٍ فولکطز ثلٌس هست ؾبظهبى

8

12

زض اٍایل ؾبل  1997هکٌعی ٍاغُ خٌگ ثطای اؾتقساز

تضقیف هی قَز (.) Lawler , 2008

ضا ثطای تَنیف چبلف ّبیی کِ کبضفطهبیبى ثب آى

تبهیي ٍ حفؼ افطاز هؿتقس ثِ زالیل ظیط هْن ّؿتٌس:

هَاخِ اًس تب افطازی ثب هْبضت پیسا کٌٌس هغطح ًوَز

 )1التهبز زاًكی  )2فضبی ضلبثتی  )3خبثدبیی ٍ

9

(.)Michael et al, 2001کطیؿتیٌب اٍیی

10

زض

ًمل ٍ اًتمبل کبضکٌبى .ثغَض کلی ؾبظهبى ّب ثَؾیلِ

کتبة خٌگ اؾتقساز زض آؾیب ازفب کطزُ کِ هسیطاى

افطاز حطکت هی کٌٌس ٍ ایي اؾتقساز افطاز اؾت کِ

زض آؾیب ثب چبلف کوجَز اؾتقساز ،هَاخِْ اًس .ثب

تقییي کٌٌسُ هَفمیت ؾبظهبى ّبؾت  .ثِ فجبضت

تَخِ ثِ هحسٍزیت افطاز ثب اؾتقساز زض آؾیب ،ؾبظهبى

زیگط هسیطیت اؾتقساز ّب ّؿتِ انلی هسیطیت

11

ّب هدجَض ذَاٌّس قسکِ ثب خسیّت ثیكتطی ثِ ضلبثت

اؾت(.)IPID

زض خصة ٍ ًگْساضی افطاز هؿتقس ثپطزاظًس .اٍیی

زض ثرف زٍلتی ًیع ؾبظهبى ّب ثِ ایي هؿئلِ تَخِ

هقتمس اؾت تٌْب ضاّی کِ هسیطاى ثطای ثطعطف

زاضًس کِ هسیطیت اؾتقساز هی تَاًس آًْب ضا زض

کطزى چبلف کوجَز اؾتقساز زض آؾیب زاضًس ًَآٍضی

خصة ،پطٍضـ ٍ تَؾقِ ًؿل ثقسی ضّجطاى یبضی

اؾت(.)Christina SS Ooi , 2009

ضؾبًس .هسیطیت اؾتقساز یک فطنِ ًؿجتبً خسیس زض

الجتِ ثبیؿتی شکط ًوَز کِ خؿتدَ ،یبفتي ٍ ًگْساضی

ؾبظهبى ّبی ثرف زٍلتی اؾت.

افطاز هؿتقس ثطای کؿت هعیت ضلبثتی پبیساض الظم

ثب تَخِ ثِ ًمف اؾبؾی اؾتقساز زض زؾتیبثی

اؾت اهب کبفی ًیؿت .خْت کؿت ایي هْن،

ؾبظهبًْب ثِ هَفمیت ٍ هعیت ضلبثتی ،قٌبؾبیی

ؾبذتبض ،ؾیؿتن ٍ فطآیٌسّبی نحیح ٍ ًیع فولیبت

اؾتقساز ّبی ثلمَُ زض ؾبظهبى ٍ هغبلقِ ٍ ثطضؾی
اؾتقساز ٍ هسیطیت اثطثرف آى زض ؾبظهبى ثِ فٌَاى
7

Ready
Bichler and Woodward
9
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8

Christina SS Ooi
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یک ضطٍضت حیبتی تلمی قسُ هی قَز .ثغَض کلی
ّسف انلی ایي همبلِ اضائِ هسلی ثطای قٌبؾبیی

10
11

Lawler

12

هَاًـ کلیسی پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز زض

زاضای اؾتقساز ّؿتٌس کِ هی تَاًٌس فولکطز ؾبظهبى

ؾبظهبى ّبی زٍلتی ٍ اضائِ ضاّکبض ّبیی خْت ضفـ

ضا ثغَض فعایٌسُ ای افعایف زٌّس؛ ایي افطاز اظ عطیك

ایي هَاًـ هی ثبقس .زض ازاهِ همبلِ ثِ تقطیف

هكبضکت هؿتمین زض فقبلیت ّبی ؾبظهبًی ثیكتطیي

اؾتقساز ،هسیطیت اؾتقساز  ،فَاهل هَثط ثط هسیطیت

ؾغح پتبًؿیل ذَز ضا زض ثلٌس هست ثِ ًوبیف هی

اؾتقساز ٍ ثطضؾی چبلف ّبی هَخَز زض پیبزُ

گصاضًس.) Annunzio, 2008(".

ؾبظی آى پطزاذتِ ذَاّس قس.

زض حَظُ هٌبثـ اًؿبًی هفبّین هرتلفی ٍخَز زاضز کِ
اظ لحبػ هحتَایی ثِ هسیطیت اؾتقساز قجبّت

مدیریت استعداد

ثؿیبضی زاضًس .ثِ ایي ذبعط تقبضیفی اظ هفبّیوی کِ

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ّسف انلی ایي تحمیك قٌبؾبیی

قجبّت ظیبزی ثب هسیطیت اؾتقساز زاضًس اضائِ هی

هَاًـ ٍ چبلف ّبی پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز زض

قَز:

ؾبظهبى ّبی زٍلتی هی ثبقس زض ًتیدِ ضطٍضت

ثطًبهِ ضیعی خبیگعیٌی  :فطآیٌس قٌبؾبیی خبیگعیي

ایدبة هی کٌس تقطیف هكرهی اظ اؾتقساز زض

ّب زض کَتبُ هست یب ثلٌس هست زض هَاضز اضغطاضی.

ؾبظهبى اضائِ قَز .اظ اؾتقساز تقبضیف هرتلفی زض

ثطًبهِ ضیعی خبًكیٌی :فطآیٌس قٌبؾبیی افطاز خْت

حَظُ ّبی هرتلف ٍخَز زاضز کِ زض ایي همبلِ

اضتمبء زض ؾبظهبى.

نطفبً ثِ تقطیف اؾتقساز زض حَظُ ؾبظهبى اکتفب هی

هسیطیت خبًكیٌی  :فطآیٌس آهبزُ ًوَزى افطاز ثغَض

قَز:

ضٍظاًِ خْت پصیطـ هؿئَلیتْبی ثیكتطWilliam (.

13
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اؾتقساز ضا هیعاى ًؿجی پیكطفت فطز زض یک فقبلیت

)J. Rothwel , 2010

ثطآٍضز هی کٌٌس .اگط ثطای کؿت هْبضت زض یک

اظ هسیطیت اؾتقساز ًیع تقبضیف ظیبزی ّن ثهَضت

فقبلیت افطاز هرتلف زض قطایظ یکؿبًی لطاض گیطًس

تئَضی ٍ ّن ثهَضت کبضثطزی قسُ اؾت .زض

هتَخِ ذَاّین قس کِ افطاز هرتلف تفبٍت ّبیی اظ

ٍؾیقتطیي هفَْم ،هسیطیت اؾتقساز قٌبؾبیی،

لحبػ هیعاى کؿت آى هْبضت ًكبى هی زٌّس .ثطذی

تَؾقًِ ،گْساضی ٍ ثکبضگیطی اؾتقساز ّب ی هَخَز

افطاز زض یک ظهیٌِ یبزگیطی ثْتط ٍ کبضایی ظیبزتطی

زض ؾبظهبى هی ثبقس( .)Sandra Watson , 2008

اظ ذَز ًكبى هی زٌّس ٍ پیكطفت آًْب ؾطیـ تط

16

 CIPDهسیطیت اؾتقساز ضا ثِ فٌَاى یک ضٍـ

اؾت ،زض حبلی کِ افطاز زیگط زض ظهیٌِ ّبی زیگطی
هوکي اؾت اظ ذَز کبضایی ،هْبضت ٍ ؾطفت
پیكطفت ظیبزتطی ًكبى هی زٌّس .زض ٍالـ چٌیي
تفبٍتی ثِ تفبٍت آًْب زض اؾتقسازّبیكبى هطثَط هی
قَز .ثِ فجبضت زیگط ،زض حَظُ ؾبظهبى،افطازی

13

-Replacement planning
-Succession management
15William J. Rothwel
16
-Chartered Institute of Personnel and
)Development(CIPD
14

خسیس ثطای هسیطیت ثطًبهِ ضیعی خبًكیٌی

17

ثب

ضلبثتی ،ؾبظهبًْب ثبیس ؾطهبیِ اًؿبًی ذَز ضا هسیطیت

توطکع ثط فطنتْبی پیكطفت زض هؿیط قغلیّ ،وطاُ

کٌٌس .هسیطیت ؾطهبیِ اًؿبًی فالٍُ ثط ایٌکِ تَخِ

ثب تَخِ ذبل ثِ کبضهٌساى هؿتقس تقطیف کطزُ

ثِ توبم افطاز ؾبظهبى ضا زض ثط هی گیطز ؛ قبهل

اؾت .اظ ًؾط  CIPDهسیطیت اؾتقساز فطآیٌسی اؾت

قٌبؾبیی ،اًتربة ،تَؾقِ ٍ ًگْساضی افطاز ثطتط

کِ اظ عطیك آى ؾبظهبى کبضکٌبى حبل ٍ آیٌسُ ذَز ضا

ؾبظهبى ًیع هی ثبقس .افطاز ثطتط زض ؾبظهبى کؿبًی

اظ عطیك هؿیط اؾتقساز

18

20

ّؿتٌس کِ فولکطزی هبفَق اًتؾبض زاضًس ٍ ثطای

قٌبؾبیی ،هسیطیت ٍ

تَؾقِ هی زّس( Maxwell and MacLean,

زیگطاى ًیع الْبم ثرف هَفمیت ّؿتٌس ٍ توبم

 .)2008ثغَض ذالنِ ،هسیطیت اؾتقساز ،اؾتطاتػی

اضظقْب ٍ قبیؿتگی ّبی هَضز ًیبظ ؾبظهبى ضا زاضا

ای یکپبضچِ زض کؿت ٍ کبض اؾت کِ افطاز ضا لبزض

ّؿتٌس (  .)Berger and Berger, 2004اظ عطفی

هی ؾبظز اؾتقسازّبیكبى ضا ثِ هٌهِ ؽَْض گصاضًس.

ًیع زض زِّ ی اذیط توطکع ثط فولکطز ٍ فطایٌسّبی

(.)Watson , 2008

ؾبظهبى ثطای کؿت هعیت ضلبثتی خبی ذَز ضا ثِ
توطکع ثط ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض ؾبظهبى زازُ اؾت

مدیریت استعداد و مسیت رقابتی

( )Lawler, 2008ایي یک پبضازاین ضلبثتی خسیس

اٍایل زِّ  ،90حسٍز  %80اظ اضظـ ؾبظهبًْب ضا

اؾت کِ چبلكْب ٍ هفبّین خسیسی ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ
اؾت (  .)Cheese Et al, 2008هْوتطیي

زاضایی ّبی هكَْز تكکیل هی زاز ٍ تٌْب ثرف
کَچکی اظ آى هطثَط ثِ زاضایی ّبی ًبهكَْز ثَز.

هَضَفی کِ زض ؾبل ّبی اذیط زض هسیطیت هٌبثـ

اهب اهطٍظُ ایي ًؿجت ّب تغییط کطزُ ٍ ثِ عَض

اًؿبًی ثیي الوللی پسیساض قسُ اؾت ،اّویت اؾتقساز

هیبًگیي تٌْب %20تب  %30اظ اضظـ ؾبظهبى ضا زاضایی

ثِ فٌَاى هٌجـ ایدبز کٌٌسُ هعیت ضلبثتی اؾت (

هكَْز تكکیل هی زّس ( .)Cheese Et al, 2008

 .)Tarique and Schuler , 2009ازٍاضز
21

ثغَض کلی ؾْن ثؿعایی اظ هٌبثـ ًبهكَْز ّط

الٍلطز ًیع هقتمس اؾت ؾبظهبًی کِ زض هسیطیت

ؾبظهبًی ضا هٌبثـ اًؿبًی آى تكکیل هی زٌّس کِ

اؾتقساز ثْتط فول کٌس اظ یک هعیت ضلبثتی ثْطُ

زاضای زاًف ثَزُ ٍ ثطای ؾبظهبى فولکطز ثطتط ٍ

ذَاّس ثطز ( .)Lawler, 2008

اثطثركی ثیكتطی ضا ایدبز هی کٌٌس.

ًیبظّبی هتغیط هحیغی ثبفث قسُ اؾت کِ افك ّبی

الًؽ ثطگط ٍ زٍضٍثی ثطگط

19

 ،هقتمسًس ثطای ایدبز

ضلبثت زض اکثطکؿت ٍ کبضّب ثِ ؾوت فسم اعویٌبى
ثیكتط حطکت کطزُ ٍ عجقبً ًیبظهٌس پَیبیی هضبفف

یک اضظـ پبیساض ثطای شیٌفقبى ٍ ًیع کؿت هعیت

زض هسیطیت اؾت تب ثِ ؾبظهبى اخبظُ ؾبظگبضی ثب
17

-Succession planning
-Talent Pipeline
19
-Lance A. Berger & Dorothy R. Berger
18

20

-Super keepers
21
-Edward E. Lawlerd

هحیظ ٍ ازاهِ حیبت ضا ثسّس ( Scott and Revis,

 )-2 2اؾتفبزُ اظ ثْتطیي ثطًبهِ ّبی آهَظـ ٍ ثْجَز

 .)2008زض ّط حبل ًدبت ؾبظهبى ،ثِ تَاًبیی

ٍ ایدبز یک ؾیؿتن یکپبضچِ اظ آًبى ثب تَخِ

هسیطاى زض تقطیف ،کكف ،تَؾقِ ٍ ثِ کبضگیطی

ثِ قبیؿتگی

ّوِ اًَاؿ اؾتقساز ّبی هَخَز زض ؾبظهبى ثؿتگی

 )-3 2هؿتٌس ؾبظی قبیؿتگی ّب

زاضز .ایي یک پبضازاین ضلبثتی خسیس اؾت ٍ چبلف

هطحلِ  :3اضظیبثی ّطیک اظ کبضهٌساى ثب اؾتفبزُ اظ

ّبی آى ثب ّوِ هَاضزی کِ زض لجل ثبآًْب ضٍثطٍ ثَزُ
این هتفبٍت اؾت (.)Cheese Et al, 2008

اثعاض اضظیبثی
هطحلِ :4آهبزُ ؾبظی گعاضـ)
)1-4ایدبز ثبًک اعالفبتی ًمبط لَت ٍ ضقف افطاز
()Berger and Berger ,2004

مراحل پیاده سازی مدیریت استعداد
الًؽ ثطگط ٍ زٍضٍثی ثطگط

22

زض کتبة هسیطیت

23

اؾتقساز چْبض هطحلِ ضا ثطای ایدبز یک ؾیؿتن

ٍیلیبم ضٍت ٍل ًیع زض کتبة تَؾقِ اؾتطاتػیک
اؾتقساز هسلی ضا خْت اخطای فطآیٌس هسیطیت
اؾتقساز اضائِ زازُ کِ قبهل 7هطحلِ ثكطح ظیط هی

هسیطیت اؾتقساز ثِ قطح ظیط ثیبى هی زاضز:

ثبقس:

هطحلِ  :1ایدبز ٍ تَؾقِ اثعاضّب ٍ همیبؼ ّبی

)1هكرم ًوَزى چكن اًساظ ٍ اّساف تَؾقِ

اضظیبثی

اؾتقساز.

 )-1 1اضائِ تقطیف قبیؿتگی ٍ همیبؾْبی اًساظُ

)2اضظیبثی ٍضقیت فقلی(ثطضؾی ًمبط لَت ٍ

گیطی آى

ضقف ؾبظهبى زض ضاثغِ ثب قبیؿتگی ّب ٍ تَاًبیی

 )-2 1اضائِ تقطیف اضظیبثی فولکطز ٍ همیبؾْبی

ّبی ًیطٍی اًؿبًی)

اًساظُ گیطی آى
 )-3 1اضائِ تقطیف "پیف ثیٌی اؾتقساز ثبلمَُ " ٍ
همیبؼ اًساظُ گیطی آى

)3ثطضؾی هحیظ ثیطًٍی(فطنت ّب ٍ تحسیسّبی
هحیظ ثیطًٍی ثطای فولکطز ًیطٍی اًؿبًی)
)4همبیؿِ ًمبط لَت ٍ ضقف فقلی ثب فطنت ّب ٍ

 )-4 1ثِ کبضگیطی همیبؼ ّبی اًساظُ گیطی ثطای

تحسیسّبی آیٌسُ

ّط قغل

)5اًتربة یک اؾتطاتػی ثلٌس هست ثطای تَؾقِ

هطحلِ  :2ایدبز ٍ تَؾقِ اثعاضّبی ثکبضگیطی

اؾتقساز ثطای کوک ثِ آهبزگی افطاز ٍ ؾبظهبى ثطای

آهَظـ ٍ ثْجَز کبضکٌبى

آیٌسُ

 )-1 2ایدبز یک ضاٌّوبی هطثی گطی

)6ثکبضگیطی اؾتطاتػی تَؾقِ اؾتقساز
)7اضظیبثی اؾتطاتػی ؾبظهبى خْت تَؾقِ

Lance A. Berger & Dorothy R. Berger
Talent management handbook
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اؾتقساز( .)Rothwell and Kazanas , 2003

روش شناسی تحقیق

زض ایي پػٍّف اعالفبت هَضز ًیبظ ایي تحمیك،

زض اثتسا زض ایي تحمیك ثطای زؾتیبثی ثِ هسل هفَْهی،

ثَاؾغِ هغبلقبت کتبثربًْبی ٍ ثطضؾی پیكیٌِ تحمیك

فولیبتی ٍ ًیع ضتجِ ثٌسی فَاهل اظ ؾَال اؾتفبزُ قسُ

ٍ هطٍضی ثط ازثیبت ًؾطی هَضَؿ ٍ ّوچٌیي ضٍـ
خوـ آٍضی قسُ

اؾت.

تقییي هَاًـ کلیسی پیبزُ ؾبظی

ؾَال  :1هَاًـ کلیسی پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز

اؾت .زض ازاهِ ضٍـ تقییي هَاًـ کلیسی ٍ

زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی کسام اًس؟

ضؾیسى ثِ هَاًـ هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ّبی

ؾَال  :2اٍلَیت هَاًـ کلیسی پیبزُ ؾبظی هسیطیت

زٍلتی ثِ تفهیل هَضز ثحث لطاض ذَاّس گطفت

ًحَُ

اؾتقساز زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی چگًَِ اؾت؟
ؾَال  :3زؾتِ ثٌسی هَاًـ کلیسی پیبزُ ؾبظی

روش تعیین موانع کلیدی

هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی چگًَِ

ضٍـ هَاًـ کلیسی پیبزُ ؾبظی ،هٌدط ثِ قٌبؾبیی

اؾت؟

فَاهل هحسٍزی هیكَز .ثِ فجبضت زیگطّ ،ط هبًـ

ثط ایي اؾبؼ پػٍّف حبضط اظ ًؾط ّسف کبضثطزی

ظهیٌْبی اؾت کِ ثبیس کبضّبی هطثَط ثِ آى ثِ

ٍ اظ ًؾط قیَُ گطزآٍضی اعالفبت تَنیفی اظ ًَؿ

ثْتطیي ٍخِ اًدبم قًَس تب پیبزُ ؾبظی ثب هَفمیت

پیوبیكی اؾت .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هسیطیت اؾتقساز زض

اًدبم قَز (ضضبئیبى.)1383 ،هطاحل شیل ثِ هثبثِ

ؾبظهبى ّبی زٍلتی ایطاى پیبزُ ؾبظی ًكسُ ٍ

گبهْبی اؾبؾی ضٍـ هَاًـ پیبزُ ؾبظی زض ًؾط

اعالفبت اًسکی زض اضتجبط ثب آى ٍخَز زاضز اظ ضٍـ

گطفتِ هیكًَس:

تحمیك غلغبى (گَلِ ثطفی

24

-1هغبلقِ ٍ ثطضؾی ّسفْبی پیبزُ ؾبظی ،شیٌقبى ٍ

) ثطای خوـ آٍضی

اعالفبت اؾتفبزُ قس.ثسیي تطتیت کِ اظ عطیك اٍلیي

کبضکطز ّبی پیبزُ ؾبظی

ذجطُ (ًوًَِ) اًتربة قس ؾپؽ ذجطُ(ًوًَِ) زٍم اظ

-2قٌبؾبیی ذجطگبى ثطای ههبحجِ

عطیك ذجطُ اٍل قٌبؾبیی قس  .ثسیي تطتیت ضًٍس

-3ثطًبهْطیعی ٍ اًدبم ههبحجِ

هقطفی ذجطگبى تَؾظ ذجطگبى زیگط آًمسض ازاهِ پیسا

-4تدعیِ ٍ تحلیل اعالفبت خوقأٍضی قسُ

کطز تب اعالفبت خبهـ ٍ کبهلی ضاخـ ثِ هَضَؿ

()Martin, 1982

هَضز هغبلقِ ثسؾت آهس .ضٍـ تحمیك غلغبى خعء

ثط اؾبؼ ایي ضٍـ زض ایي تحمیك خْت قٌبؾبیی

ضٍـ ّبی تحمیك غیط تهبزفی اؾت؛ ثِ فجبضت

هَاًـ پیبزُ ؾبظی هطاحل ظیط اًدبم پصیطفت :
ٍ ازثیبت

زیگط زض ضٍـ تحمیك غلغبى ّوِ افطاز ثهَضت

پؽ اظ هغبلقِ کتت ٍ همبالت هطتجظ

ثلمَُ قبًؽ هؿبٍی ثطای اًتربة قسُ ًساضًس.

هَضَفی تحمیك ً 15 ،فط اظ نبحت ًؾطاى ٍ
ذجطگبى خْت ههبحجِ قٌبؾبیی قسًس .هقیبض
24

-Snowball

اًتربة ایي افطاز تدطثِ کبضی زض ظهیٌِ ّبی

هرتلف ،تحهیالت ٍ ؾبثمِ کبضی ثَزُ اؾت.

روش تجسیه و تحلیل اطالعات

ّوچٌیي ؾقی قسُ اؾت ایي افطاز ثِ ًحَی اًتربة

زض ایي تحمیك ،ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازّْب ،اظ

قًَس کِ کلیِ ؾبظهبى ّبی زٍلتی ضا زض ثط گیطًس .ثِ

آظهًَْبی آهبضی هیبًگیي یک خبهقِ

فجبضت زیگط افطازی کِ ثطای ههبحجِ قٌبؾبیی

فطیسهي ،تحلیل فبهلی اکتكبفی ٍ تحلیل فبهلی

قسًس ّط کسام زض یک ٍظاضتربًِ زاضای پؿت فبلی

تبئیسی اؾتفبزُ قسُ اؾت .الظم ثِ شکط اؾت کِ اظ

هسیطیتی ثَزُ اًس  .هیبًگیي ظهبى ههبحجِ تمطیجبً 20

آظهَى هیبًگیي یک خبهقِ ثطای قٌبؾبیی هَاًـ هْن ،

زلیمِ ثَزُ اؾت .پؽ اظ اتوبم کلیِ ی ههبحجِ ّب،
هَاًـ انلی پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز اؾترطاج
قسُ ٍ زض لیؿتی گطزآٍضی

گطزیسًس کِ هٌدط ثِ

عطاحی پطؾكٌبهِ ثطای گطزآٍضی اعالفبت قس .
پؽ اظ ایٌکِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ

عطاحی گطزیس اظ

ً150فط هترهم قبهل هسیطا ى ؾغَح فبلی ،هیبًی
ٍ ؾطپطؾتی زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی زضذَاؾت قس
تب ثِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ زض هَضز اّویت ًؿجی هَاًـ
پبؾد ثگَیٌس (اضؾبل پطؾكٌبهِ ّب اظ عطیك پؿت
الکتطًٍیکی ٍ هطاخقِ حضَضی ثَز) .ثبیؿتی شکط
قَز کِ ثِ فلت ًمم زضتکویل  8پطؾكٌبهِ زض
هدوَؿ  142پطؾكٌبهِ هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض
گطفت.
ثِ هٌؾَض ؾٌدف ضٍایی ،ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ؾَاالت
پطؾكٌبهِ اظ ههبحجِ ّبی

ًیوِ ؾبذتبض یبفتِ ثب

هترههبى ٍ هسیطاى ؾبظهبى ّبی زٍلتی

ّوچٌیي

آلفبی کطٍ ىثبخ ثطای ؾٌدف پبیبیی اًساظُ گیطی قس
کِ همساض آى  0/886ثَز کِ ًكبى زٌّسُ پبیبیی ًؿجتبً
ثبالیی هی ثبقس.

اظ آظهَى فطیسهي ثطای ضتجِ ثٌسی هَاًـ

ّ.وچٌیي اظ تحلیل فبهلی

اؾتفبزُ قسُ اؾت
اکتكبفی

25

کلیسی
26

ثطای قٌبذت هتغیطّبی هکٌَى
27

ضؾیسى ثِ هسل هفَْهی
28

ٍ

ٍ اظ تحلیل فبهلی

تبئیسی ثطای آظهَى هسل اًساظُ گیطی

29

اؾتفبزُ

قسُ اؾت .ثطای ایي هٌؾَض اظ ًطم افعاض آهبضی فلَم
30

اختوبفی ً ٍ SPSS16طم افعاض Liresl 8.50

31

اؾتفبزُ قسُ اؾت.

مدیریت استعداد در

موانع پیاده سازی
سازمان های دولتی
ًتبیح حبنلِ اظ ههبحجِ ثب

ً15فط اظکبضقٌبؾبى زض

ظهیٌِ ی پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز ٍ ّوچٌیي
ثطضؾی ٍ هغبلقِ ازثیبت هَضَؿ هحممیي ضاثِ

ٍ زض

ًْبیت اخوبؿ ًؾطات آًبى حبنل قس ،ضٍایی هحتَا ٍ
ؽبّطی پطؾكٌبهِ هَضز تبئیس لطاض گطفت.

 ،آظهَى

25

rotcaF yratarolpxE
-isylanA s
26
-tnetaL
27
-CledoM lautpecno
28
rotcaF yrotamirfnoC
-sylanAis
-Measurement Model

29
30

-Statistical Packages For Social Science
31
ihsnoitaleR laurtcutS
-Linearp

20هبًـ زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی ایطاى ضٌّوَى ًوَز

(خسٍل :)1

خسٍل  : 1هَاًـ هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی
 -1ؾبظ ٍکبض ّبی غیط هٌقغف  ،لَاًیي زؾت ٍ پبگیط ٍ ثطٍکطاؾی ّبی ازاضی زض ؾبظهبًْبی زٍلتی
ٍ-2خَز لَاًیي ٍ همطضات ًؾبم پطزاذت ثط اؾبؼ اضقسیت
 -3اخطائی ًكسى آئیي ًبهِ ّب ثهَضت هٌهفبًِ ٍ فبزالًِ
 -4فسم زاقتي یک افتمبز فویك ثِ ایٌکِ ثْتطیي اؾتقساز ضا ثطای ّوِ ؾغَح ثبیؿتی زض ًؾط گطفت تب ؾبظهبى اظ فولکطز
ثْتطی ًؿجت ثِ ضلجبیف ثطذَضزاض قَز.
-5فسم افتمبز ثِ ایٌکِ اؾتقساز فبهل انلی هَفمیت اؾت(هسیطیت اؾتقساز ثِ فٌَاى یک عطظ فکط).
-6فسم ٍخَز ؾیؿتن هسیطیت زاًف خبهـ ٍ هٌؿدن
ّ-7وطاؾتب ًجَزى اؾتطاتػی ّبی هسیطیت اؾتقساز ثب اؾتطاتػی ّبی ؾبظهبًی
-8فسم ٍخَز ًمكِ فطایٌسّبی ؾغح نفط ،ؾغح یک ٍ ....
-9فسم ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی هیبى کلیِ ٍاحس ّبی هرتلف ؾبظهبًی
 -10ثبٍض ثِ ایٌکِ ؾیؿتن ّبی ًَیي هٌبثـ اًؿبًی هبًٌس هسیطیت اؾتقساز ،هسیطیت زاًف ٍ یبزگیطی ؾبظهبًی نطفبً خٌجِ
فلوی زاضز ٍ لبثلیت اخطایی ًساضز.
-11تبکیس ثط ضاثغِ ؾبالضی ثدبی قبیؿتِ ؾبالضی( اضتمبء ًیبفتي افطاز ثط اؾبؼ قبیؿتگی)
 -12فسم حوبیت ٍ ّوکبضی هسیطاى هیبًی ٍ فولیبتی زض قٌبؾبیی افطاز هؿتقس ٍ ثکبضگیطی هسیطیت اؾتقساز
-13فسم ٍخَز هسل آهَظقی هٌبؾت خْت پطٍضـ افطاز هؿتقس
-14فسم ٍخَز ؾیؿتن هٌبؾت تدعیِ ٍ تحلیل قغل (قطح قغل ٍ قطایظ احطاظ قغل)
 -15فسم ٍخَز یک هسل قبیؿتگی تقطیف قسُ ٍ هسٍى زض ؾغَح هرتلف ؾبظهبًی
 -16لحبػ ًکطزى العاهبت زیٌی ٍ فطٌّگی زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز
 -17فسم ٍخَز یک ؾیؿتن فلوی ٍ ّسفوٌس خْت ؾٌدف اًساظُ گیطی فولکطز زض ؾغَح هرتلف ؾبظهبًی
-18فسم حوبیت هسیطاى فبلی اظ پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز
-19فسم ٍخَز قفبفیت زض هؿیط قغلی افطاز(کبضضاِّ قغلی)
 -20فسم ٍخَز تقبضیف فولیبتی ٍ اثعاضهٌبؾت ثطای ؾٌدف اؾتقساز ٍ ثکبضگیطی آى زض ؾبظهبى

بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق
ثسلیل کبّف فبنلِ هیبى

تئَضی (هَاًـ قٌبؾبیی

زیگط هسیطاى زٍلتی ًؾطات ذَز ضا زض اضتجبط ثب
هَاًـ کلیسی ثیبى ًوَزًس .ایي کبض نَضت پصیطفت

قسُ اظ ازثیبت هَضَفی ٍ ًؾطات ذجطگبى) ٍ فول

تب اخوبفی هیبى ًؾطات زاًكوٌساى ٍ

(هَاًـ ٍالقی هَخَز زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی) ،ثبض

ذجطگبى(تئَضی) ٍکبضٍضظاى ٍ هسیطاى (فول)حبنل

قَز .ثسیي هٌؾَض اثتسا ثِ هٌؾَض آظهَزى ًطهبل ثَزى

ٍخَز ًرَاّس زاقت کِ  ،فسز هقٌبزاضی ثعضگتط اظ

اظ آظهَى کَلوَگطٍف -اؾوطیٌَف اؾتفبزُ گطزیس.

 0/05ثبقس .ثِ فجبضت زیگط اظ هَاًـ شکط قسُ ،آًْبیی

توبم هتغیطّبی تحمیك زاضای تَظیـ ًطهبل ثَزًس .زض

ثِ فٌَاى هبًـ کلیسی زض ًؾط گطفتِ قسًس کِ هسیطاى

ًتیدِ اظ آظهَى ّبی پبضاهتطیک ٍ ثغَض اذم

ؾبظهبى ّبی زٍلتی گعیٌِ ّبی ظیبز ٍ ذیلی ظیبز ضا

آظهَى هیبًگیي یک خبهقِ هی تَاى اؾتفبزُ ًوَز .ثِ

زض عیف لیکطت اًتربة کطزُ ثَزًسّ .وچٌیي

فجبضت زیگط ثِ هٌؾَض ثطضؾی ٍضقیت هتغیطّبی

چٌبًچِ حس ثبال ٍ پبییي ّط زٍ هثجت ثبقٌس هی تَاى

تحمیك اظ آظهَى هیبًگیي یک خبهقِ اؾتفبزُ قس .ثط

ثیبى ًوَز اى هتغیط ثِ فٌَاى هبًـ کلیسی قٌبذتِ قسُ

عجك ایي آظهَى  ،زض نَضتی ثیي ٍضقیت هتغیط ٍ

اؾت ٍ چٌبًچِ حس ثبال ٍ پبییي ّط زٍ هٌفی ثبقٌس

هیبًگیي زض ًؾط گطفتِ قسُ( فسز  )4تفبٍت هقٌبزاض

هتغیط ثِ فٌَاى هبًـ کلیسی قٌبذتِ ًكسُ اؾت .

خسٍل  : 2آظهَى هیبًگیي ثطای ثطضؾی ٍضقیت هتغیطّبی تحمیك
5

4

3

2

1

هبًـ

0/023
10

0/001
9

0/004
8

0/034
7

0/011
6

فسز هقٌبزاضی()gis
هبًـ

0/031

0/018

0/002

0/000

0/058

فسز هقٌبزاضی()gis

15

14

13

12

11

هبًـ

0/045
20

0/076
19

0/002
18

0/025
17

0/043
16

فسز هقٌبزاضی()gis
هبًـ

0/021

0/053

0/000

0/000

0/042

فسز هقٌبزاضی()gis

ّوبًغَض کِ اظ خسٍل

 2هكرم اؾت اظ
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تحلیل عاملی اکتشافی (مرتبه اول و مرتبه دوم)

گَیِ(ؾَال) عطاحی قسُ تَؾظ ذجطگبى ٍ ازثیبت

ّوبًغَض کِ زض اکثط کتت آهبضی لبثل هكبّسُ اؾت،

تحمیك ثطای قٌبؾبیی هَاًـ هسیطیت اؾتقساز زض

تحلیل فبهلی ثِ زٍ نَضت تحلیل فبهلی اکتكبفی ٍ

ؾبظهبى ّبی زٍلتی ،زض هدوَؿ  17گَیِ ثِ فٌَاى

تحلیل فبهلی تأییسی لبثل اخطا اؾت .زض ایي

هَاًـ کلیسی هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ّبی

تحمیك ،ثِ هٌؾَض قٌبؾبئی هتغیطّبی هکٌَى  ،اظ

زٍلتی قٌبؾبیی قسًس .ؾِ گَیِ ًیع ثسلیل ایٌکِ فسز

تحلیل فبهلی اکتكبفی اؾتفبزُ قسُ اؾت.زض تحلیل

هقٌبزاضی اقبى ثیكتط اظ 0/05گطزیس اظ هدوَؿ هَاًـ

فبهلی اکتكبفی هحمك زضنسز کكف ؾبذتبض

هسیطیت اؾتقساز حصف گطزیسًس ٍ کلیِ تحلیل ّب

ظیطثٌبیی هدوَفِ ًؿجتبً ثعضگی اظ هتغیطّب هی ثبقس

ضٍی  17گَیِ ثبلی هبًسُ نَضت پصیطفت.

ٍ پیف فطو اٍلیِ تحمیك آى اؾت کِ ّط هتغیطی

ٍ SPSS

هوکي اؾت ثب ّط فبهلی اضتجبط زاقتِ ثبقس.ثِ

تحلیل فبهلی ،اظ عطیك زٍ ًطم افعاض

فجبضت زیگط زض ایي ضٍـ  ،هحمك ّیچ گًَِ تئَضی

 LISRELلبثل هحبؾجِ اؾت کِ کوی ثب یکسیگط

اٍلیِ ای ًساضز .زض ایي تحمیك

 17گَیِ(یب ؾَال)

تفبٍت زاضًس .زض ایي تحمیكً ،تبیح تحلیل فبهلی

ثطای قٌبؾبیی هَاًـ هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى

اکتكبفی حبنل اظ ًطمافعاض  ٍ SPSSتبئیسی حبنل

ّبی زٍلتی تبئیس قس کِ تَؾظ تحلیل فبهلی

اظ ًطم افعاض  LISRELاضائِ قسُ اؾت .الظم ثِ شکط

اکتكبفی هطتجِ اٍل ٍ هطتجِ زٍم هکٌَى ّبی  17گَیِ

اؾت کِ ثِ هٌؾَض کبّف هتغیطّب ٍ زض ًؾط گطفتي

هكرم ٍ هسل هفَْهی تحمیك قکل گطفتِ اؾت.

آًْب ثِ فٌَاى یک هتغیط هکٌَى ،ثبض فبهلی ثِ زؾت

پؽ اظ ایٌکِ هسل هفَْهی تحمیك عطاحی قس ثب

آهسُ ثبیس ثیكتط اظ  0/3ثبقس(هؤهٌی ٍ فقبل لیَم،

اؾتفبزُ اظ تحلیل فبهلی تبئیسی نحت ًتبیح تحلیل

 )1386کِ زض ایي تحمیك ثبضّبی فبهلی ثبالتط اظ 0.5

فبهلی اکتكبفی آظهَى هیقَز.

قٌبؾبیی ٍ هس ًؾط لطاض زازُ قسًس.
خسٍل( 3هبتطیؽ چطذف یبفتِ فبهلی هطتجِ اٍ ل

Component
6

5

4

3

2

1

.124

.013

.748

.088

.031

.180

Q1

-.004

.125

.745

.037

-.065

.121

Q2

.026

.001

.827

.066

-.067

.107

Q3

.788

-.067

.075

-.060

.032

.072

Q4

.834

.041

.081

.020

-.102

.128

Q5

-.020

-.032

-.021

-.064

.797

.170

Q7

-.015

-.021

.032

.026

.877

.096

Q8

.001

.021

-.213

.826

-.080

.018

Q9

.627

.021

-.068

-.027

.031

.074

F10

-.017

-.123

-.028

.802

-.080

.041

F11

.043

.714

-.072

-.090

-.066

.091

F12

-.019

.076

-.097

.011

-.017

.056

F13

-.025

-.090

.074

.017

-.036

.726

F15

.545

.016

.080

-.013

-.053

-.151

F16

.081

-.021

.063

.067

-.168

.005

F17

.082

.812

.085

-.030

-.085

-.149

F18

.186

.091

-.133

.707

-.118

-.033

F20

ّوبًغَض کِ اظ خسٍل  3هكرم اؾت  17گَیِ زض 6

هطتجِ زٍم ثِ هٌؾَض توبیع ٍ هكرم ؾبذتي هفَْم

ثقس عجمِ ثٌسی قسًس کِ ثط اؾبؼ هطٍض ازثیبت ٍ هجبًی

هَاًـ هسیطیت اؾتقساز نَضت گطفت .اًساظُ کفبیت

ًؾطی تحمیك ٍ هطاخقِ ثِ نبحجٌؾطاى فَاهل ثسؾت

ًوًَِ) ٍ هقٌبزاضی آظهَى کطٍیت ًوًَِ ثبضتلت زض

آهسُ اض ثتطتیت هَاًـ هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی ،هَاًـ

تحلیل فبهلی اکتكبفی تَؾظ SPSSثِ تطتیت ثطاثط

اؾتطاتػیکی ،هَاًـ ؾبظهبًی ،هَاًـ لبًًَی ،هَاًـ

 0/000 ٍ 0/887اؾتّ .وبًغَض کِ اظ خسٍل شیل

حوبیت هسیطیت اضقس ٍ هَاًـ فطٌّگی ًبم گصاضی

هكرم اؾت توبم  6فبهل زض  1عجمِ ذالنِ قسُ

گطزیسًس.

اًس .هٌغمی اؾت کِ ایي فبهل ّب ثط اؾبؼ ازثیبت

تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم

تحمیك هَاًـ هسیطیت اؾتقساز ًبهیسُ قَزّ .وچٌیي

پؽ اظ اًدبم تحلیل فبهلی هطتجِ اٍل  ،هیبًگیي
ًوطات ّطکسام اظ فبهل ّبی هكرم قسُ ٍاضز

ایي یک فبهل حسٍز

 71زضنس ٍاضیبًؽ ًوطات

قف فبهل ضا تَضیح هی زّس.

تحلیل فبهلی هطتجِ زٍم گطزیسًس .تحلیل فبهلی
خسٍل)4هبتطیؽ چطذف یبفتِ فبهلی هطتجِ زٍم
Component
1
0/743

هَاًـ هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی

0/802

هَاًـ اؾتطاتػیکی

0/652

هَاًـ ؾبظهبًی

0/632

هَاًـ لبًًَی

0/873

هَاًـ حوبیت هسیطیت اضقس

0/821

هَاًـ فطٌّگی

ثطای زؾتیبثی ثِ ًوطات هَاًـ هسیطیت اؾتقساز ،ثِ

کِ ایي  6فبهل زض تحلیل فبهلی هطتجِ زٍم زض

عَض کلی زٍ هطحلِ تحلیل فبهلی نَضت گطفت.

فبهل ثِ ًبم هَاًـ هسیطیت اؾتقساز

ثغَض ذالنِ زض ٌّگبم تحلیل فبهلی هطتجِ اٍل ثطای

هسل هفَْهی ظیط هطاحل تحلیل فبهلی ضا ثطای

هَاًـ هسیطیت اؾتقساز  6فبهل اؾترطاج گطزیسًس

تَفیك هسیطیت اؾتقساز ًكبى هی زّس.

1

خبی گطفتٌس.

قکل  ) 1هسل هفَْهی تحمیك(هسل هَاًـ هسیطیت اؾتقساز)
Q13
Q15
Q17
موانع منابع انسانی

Q7
Q8

موانع استراتژیکی

Q9
Q11

موانع مدیریت
استعداد

موانع سازمانی

Q20
Q1

موانع قائونی

Q2
Q3

موانع حمایت مدیران
ارشد

Q12
Q18

موانعفرهنگی

Q4
Q5
Q10
Q16

تحلیل عاملی تائیدی
زض تحلیل فبهلی تبئیسی پیف فطو اؾبؾی هحمك
آى اؾت کِ ّط فبهلی ثب ظیطهدوَفِ ذبنی اظ
هتغیطّب اضتجبط زاضز  .حسالل قطط الظم ثطای تحلیل
فبهلی ایي اؾت کِ هحمك زض هَضز تقساز

فبهل ّبی هسل ،لجل اظ اًدبم تحلیل پیف فطو
هقیٌی زاضز.ثغَض کلی ثطای آظهَى فطو ّبی هطثَط
ثِ هسل ّبی اًساظُ گیطی فمظ ثبیؿتی اظ تکٌیک
تحلیل فبهلی تبئیسی اؾتفبزُ ًوبیین  .زض ایي تحمیك
ثغَض کلی اظ تحلیل فبهلی هطتجِ اٍل ٍ زٍم تبئیسی

اؾتفبزُ گطزیسُ اؾت .ثسیي تطتیت کِ زض تحلیل

حدن همبلِ اظ اضائِ تحلیل فبهلی تبئیسی هطتجِ اٍل

فبهلی تبئیسی هطتجِ اٍل اظ قبذم ّب ثِ هکٌَى

ذَززاضی قسُ اؾت ٍ نطفبً تحلیل فبهلی هطتجِ

ضؾیسین ٍ زض تحلیل فبهلی تبئیسی هطتجِ زٍم اظ

زٍم تحمیك کِ زض هسل هفَْهی ًیع هكرم اؾت

فبهل ّب ثِ هفَْم ضؾیسین .ثِ فلت هحسٍزیت زض

هَضز ثحث لطاض گطفتِ اؾت

قکل  ) 2هسل زض حبلت ترویي اؾتبًساضز

قکل  ) 3هسل زض حبلت ضطایت هقٌبزاضی

ّوبًغَضی کِ زض قکل ً 2یع هكرم اؾت توبم

فبهل ّب تجییي کٌسّ .ودٌیي ثبضّبی فبهلی فبهل ّب ٍ

ؾَاالت ٍ فبهل ّب زاضای ثبضّبی فبهلی هقٌبزاض ٍ

هفَْهی ًكبى هی زّس ّوجؿتگی هیبى فبهل حوبیت

ًؿجتبً ثبالیی ّؿتٌسً .تبیح ثسؾت آهسُ اظ قکل

2

هسیطاى اضقس ّوجؿتگی ثؿیبض ثبالیی ثب هسیطیت اؾتقساز

ًكبًگط تبئیس تحلیل فبهلی اکتكبفی ٍ هسل هفَْهی

زاضزّ .وچٌیي هٌبثـ اًؿبًی زاضای ّوجؿتگی کوتطی

تحمیك هی ثبقس .زض قکل  2هؿتغیل ّب ًمف هتغیط

اؾت .الجتِ توبم ضٍاثظ هقٌبضزاض ثَزُ ٍ ًؿجتبً زاضای

هكبّسُ گط ٍ ثیضی ّب ًمف هتغیط هکٌَى ضا زاضًس.

ّوجؿتگی ثبالیی ًیع هی ثبقٌس.

ّوچٌیي ضطایت ًكبًگط ّوجؿتگی هقٌبزاضی هیبى

هسل زض حبلت ضطایت هقٌبضزای (قکل ً )3كبى هی

ؾَاالت پطؾكٌبهِ ٍ فبهل هی ثبقس .اظ قکل هی تَاى

زّس ضٍاثظ هیبى توبهی هتغیطّبی هقٌبزاض ّؿتٌس؛

فْویس کِ کسام ؾَاالت ثِ ًحَ ثْتطی تَاًؿتِ اؾت

ظیطا افساز هقٌبضزای آًْب ّوگی ثعضگتط اظ  1/96هی

خْت ضتجِ ثٌسی چبلف ّبی ثبلیوبًسُ اظ آظهَى

ثبقس.

فطیسهي اؾتفبزُ قسُ اؾت .فسز هقٌی زاضی هطثَط
ثِ ایي آظهَى ثطاثط ثب  ٍ 0.0000کَچکتط اظ ؾغح

رتبه بندی موانع مدیریت استعداد در سازمان

هقٌی زاضی 0/05هی ثبقس .زض ًتیدِ اٍلَیتْبی چبلف

های دولتی

ّب ثب ّن هتفبٍت اؾتً .تبیح ضتجِ ثٌسی زض خساٍل
ٍ5

 6آهسُ اؼ

ت.

خسٍل  )5ضتجِ ثٌسی هَاًـ هسیطیت اؾتقساز
 -1فسم ٍخَز یک ؾیؿتن فلوی ٍ ّسفوٌس خْت ؾٌدف اًساظُ گیطی فولکطز زض ؾغَح هرتلف ؾبظهبًی.
-2فسم حوبیت هسیطاى فبلی اظ پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز
ّ-3وطاؾتب ًجَزى اؾتطاتػی ّبی هسیطیت اؾتقساز ثب اؾتطاتػی ّبی ؾبظهبًی
 -4فسم زاقتي یک افتمبز فویك ثِ ایٌکِ ثْتطیي اؾتقساز ضا ثطای ّوِ ؾغَح ثبیؿتی زض ًؾط گطفت تب ؾبظهبى اظ فولکطز
ثْتطی ًؿجت ثِ ضلجبیف ثطذَضزاض قَز.
-5فسم ٍخَز هسل آهَظقی هٌبؾت خْت پطٍضـ افطاز هؿتقس
-6فسم ٍخَز ًمكِ فطایٌسّبی ؾغح نفط ،ؾغح یک ٍ ....
-7اخطائی ًكسى آئیي ًبهِ ّب ثهَضت هٌهفبًِ ٍ فبزالًِ.
 -8ؾبظ ٍکبض ّبی غیط هٌقغف  ،لَاًیي زؾت ٍ پبگیط ٍ ثطٍکطاؾی ّبی ازاضی زض ؾبظهبًْبی زٍلتی
-9فسم ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی هیبى کلیِ ٍاحس ّبی هرتلف ؾبظهبًی
 -10فسم حوبیت ٍ ّوکبضی هسیطاى هیبًی ٍ فولیبتی زض قٌبؾبیی افطاز هؿتقس ٍ ثکبضگیطی هسیطیت اؾتقساز
 -11فسم ٍخَز تقبضیف فولیبتی ٍ اثعاضهٌبؾت ثطای ؾٌدف اؾتقساز ٍ ثکبضگیطی آى زض ؾبظهبى
-12فسم افتمبز ثِ ایٌکِ اؾتقساز فبهل انلی هَفمیت اؾت(هسیطیت اؾتقساز ثِ فٌَاى یک عطظ فکط).
 -13ثبٍض ثِ ایٌکِ ؾیؿتن ّبی ًَیي هٌبثـ اًؿبًی هبًٌس هسیطیت اؾتقساز ،هسیطیت زاًف ٍ یبزگیطی ؾبظهبًی نطفبً خٌجِ
فلوی زاضز ٍ لبثلیت اخطایی ًساضز.
ٍ-14خَز لَاًیي ٍ همطضات ًؾبم پطزاذت ثط اؾبؼ اضقسیت
-15لحبػ ًکطزى العاهبت زیٌی ٍ فطٌّگی زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز.
-16تبکیس ثط ضاثغِ ؾبالضی ثدبی قبیؿتِ ؾبالضی( اضتمبء ًیبفتي افطاز ثط اؾبؼ قبیؿتگی)
 -17فسم ٍخَز یک هسل قبیؿتگی تقطیف قسُ ٍ هسٍى زض ؾغَح هرتلف ؾبظهبًی

خسٍل  )6ضتجِ ثٌسی هَاًـ کلی هسیطیت اؾتقساز
 - 1هَاًـ ؾبظهبًی
 - 2هَاًـ حوبیت هسیطاى اضقس
 - 3هَاًـ اؾتطاتػیکی
 - 4هَاًـ لبًًَی
 - 5هَاًـ فطٌّگی
 - 6هَاًـ هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی

بحث و نتیجه گیری

زض ایي ضاؾتب ثْتط اؾت حوبیت هسیطاى اضقس لجل اظ

ًتبیح ایي تحمیك هَخت قٌبؾبیی ّفسُ هبًـ اؾبؾی

پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز خلت قَز .هبًـ فوسُ

پیبزُ ؾبظی ؾیؿتن هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ّبی

ثقسی ًیع ثِ ؾغَح کالى ؾبظهبى هطتجظ اؾت ٍ آى

زٍلتی ایطاى قسُ اؾت .ضتجِ ثٌسی هَاًـ ًكبى زاز کِ

فجبضت اؾت اظ ّن

ضاؾتب ًجَزى اؾتطاتػی ّبی

فسم ٍخَز ؾیؿتن ؾٌدف فولکطز زض

هسیطیت اؾتقساز ثب اؾتطاتػی ّبی ؾبظهبًی .ثطگعاضی

ؾغَح هرتلف ؾبظهبى ثِ فٌَاى انلی تطیي هبًـ

خلؿبت ّوبٌّگ ٍ هساٍم زض عطاحی اؾتطاتػی ّبی

پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز اؾت .ایي زض حبلیؿت

هٌبثـ اًؿبًی ٍ ؾبظهبًی هی تَاًس هسیطیت اؾتقساز ضا

کِ ثِ ًؾط هی ضؾس هٌبثـ فیعیکی ٍ هٌبثـ فلوی الظم

ثِ فٌَاى یکی اظ اؾتطاتػی ّبی هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی

خْت ثطلطاضی یک ؾیؿتن ؾٌدف فوکطز ثَهی قسُ

ٍ ؾبظهبًی هغطح کٌس .اظ زیگط هَاًـ هْن هی تَاى ثِ

ٍ کبضا ٍخَز زاضز ٍ زض نَضت هسیطیت هٌبؾت ایي

فسم افتمبز ثِ هسیطیت اؾتقساز ،فسم ٍخَز ؾیؿتن

هٌبثـ ،هی تَاى زض آیٌسُ ای ًِ چٌساى زٍض قبّس

آهَظقی هٌبؾت ،فسم ٍخَز ًمكِ ّبی فطآیٌس ،فسم

ًْبزیٌِ قسى ؾیؿتن ّبی ؾٌدف فولکطز کبضا زض

اخطای آییي ًبهِ ّبٍ ٍ ،خَز لَاًیي زؾت ٍ پبگیط

ؾبظهبى ّبی زٍلتی ثَز .اظ زیگط هَاًـ انلی پیبزُ

ازاضی اقبضُ ًوَز.

ؾبظی هسیطیت اؾتقساز هی تَاى ثِ فسم حوبیت

ّوچٌیي تتبیح تحلیل فبهلی اکتكبفی هَخت زؾتِ

هسیطاى اضقس اظ ؾیؿتن هسیطیت اؾتقساز اقبضُ ًوَز.

ثٌسی خسیسی اظ هَاًـ اؾبؾی پیبزُ ؾبظی گطزیس.

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ زض حبل حبضط حسٍز ٍ 10ظاضتربًِ

ثغَض کلی قف هبًـ انلی قٌبؾبیی قس .ایي هَاًـ

زض حبل پیبزُ ؾبظی هسیطیت اؾتقساز هی ثبقٌس تَخِ

کلی ٍ کالى ثِ تطتیت اّویت فجبضتٌس اظ :هَاًـ

ثِ ایي فبهل هی تَاًس هَثط ٍالـ قَز .اؾبؾبً فسم

ؾبظهبًی ،هَاًـ فسم حوبیت هسیطاى اضقس ،هَاًـ

حوبیت هسیطاى اضقس زض پیبزُ ؾبظی توبم ؾیؿتن ّب

اؾتطاتػیک ،هَاًـ لبًًَی ،هَاًـ لبًًَی ٍ هَاًـ

اظ خولِ هَاًـ انلی پیبزُ ؾبظی هحؿَة هی قَز.

اًؿبًی.

ًکتِ خبلت تَخِ ایي اؾت کِ پط اّویت تطیي هبًـ

پٌدویي هَاًـ قٌبذتِ قسُ ،هَاًـ فطٌّگی ّؿتٌس.

هطثَط ثِ هؿبئل زاذلی ؾبظهبى ثَزُ اؾت .ایي اهط

هَاًـ فطٌّگی ثِ ثبٍضّب ٍ ًگطـ ّبی هسیطاى

ثِ هقٌی ایي اؾت ؾبظهبى ّبی زٍلتی ایطاى ثب

ٍهؿئَالى ثط هی گطززّ .وچٌیي خبهقِ ایطاًی-

ثطعطف کطزى هَاًـ زاذلی ذَز ،ثسٍى تَخِ ثِ

اؾالهی زاضای فطٌّگی لَی زیٌی اؾت کِ ثبیؿتی زض

هكکالت هحیغی هی تَاًٌس ثرف فوسُ ای اظ هَاًـ

توبم ؾیبؾت گصاضی ّب ٍ ضٍیِ ّبی ؾبظهبًی لحبػ

هَخَز ضا پكت ؾط گصاضًس .الجتِ ایي ثسیي هقٌی

گطزز .تَخِ ثِ زیي ثِ فٌَاى یک اضظـ لَی اًؿبًی

ًیؿت کِ ثؿتط هحیغی کبهالً آهبزُ ای ثطای ؾبظهبى

هالحضبت ذَز ضا هی علجس ٍ ثبیؿتی زض پیبزُ ؾبظی

ّبی زٍلتی هْیب اؾت .ثلکِ ثسیي هقٌی اؾت کِ

هسیطیت اؾتقساز ًیع زض توبم هطاحل آى هَضز ثطضؾی

فوسُ تطیي هَاًـ هَخَز هَاًـ ؾبظهبًی ثَزُ کِ ثب

لطاض گیطز .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ًگطـ ّب ٍ ثبٍض ّبی

ثطعطف ًوَزى ایي هَاًـ ؾبظهبى ّب هی تَاًٌس لسم

هؿئَالى ٍ هسیطاى ؾبظهبى ّب ثِ هسیطیت اؾتقساز

ثعضگی ثِ ؾوت پیبزُ ؾبظی ؾیؿتن هسیطیت

زضًٍی قسُ اؾت ثطًبهِ ضیعی نحیح ٍ زلیك

اؾتقساز ثطزاضًس.

فطٌّگی ضا علت هی کٌس تب ثِ فطٌّگی ثِ فٌَاى یک

زٍهیي گطٍُ اظ هَاًـ ،هَاًقی ّؿتٌس کِ هطثَط ثِ

فٌهط حیبتی ًگطیؿتِ قَز.

فسم حوبیت هسیطاى اضقس هی قًَس کِ پیكتط ًیع

کن اّویت تطیي هبًـ قٌبؾبیی قسُ هبًـ هسیطیت

ثِ آى اقبضُ قس.

هٌبثـ اًؿبًی اؾت .فسم ٍخَز ؾیؿتن آهَظقی

ؾَهیي گطٍُ هطثَط ثِ هَاًـ اؾتطاتػیک هی قًَس.

هٌبؾت خْت تَؾقِ ٍ تَاًوٌسی کبضکٌبى یکی اظ

زلت ٍ تَخِ ثِ ًحَُ تسٍیي اؾتطاتػی ّبی هٌبثـ

ضقف ّبی ؾبظهبى ّبی زٍلتی اؾت کِ الجتِ تالـ

اًؿبًی ٍ ّوطاؾتب ًوَزى آى ثب اؾتطاتػی ؾبظهبى هی

ّبی فطاٍاًی اهطٍظُ زض ضاؾتبی ثْجَز فقبلیت ّبی

تَاًس یک ّوبٌّگی زض هؿیط هسیطیت اؾتقساز زض

آهَظقی زض ؾبظهبى ّبی زٍلتی ایطاى نَضت گطفتِ

ؾغح اؾتطاتػیک ،ثَخَز آٍضز.

اؾتّ .وچٌیي فسف قفبفیت قطح قغل ّبٍ

اهب چْبضهیي گطٍُ اظ هَاًـ ضا هی تَاى یک فبهل

قطایظ احطاظ هكبغل ًیع هَخت اثْبم زض ٍؽبیف

هحیغی زاًؿت ،ایي گطٍُ هَاًـ لبًًَی اؾت .هؿلوبً

اؾبؾی قغل هی گطزز ٍ زض ًتیدِ ؾٌدف فولکطز

ؾبظهبى ّبی زٍلتی ایطاى لسضت کبفی ثطای تغییط ٍ

ًیع ثؿرتی اًدبم هی گیطز .عطاحی ؾیؿتن فلوی ٍ

ثْجَز لَاًیي ضا زاضا ًیؿتٌس ،اهب هی تَاًٌس ثب تكکل

ّسفوٌس خْت ؾٌدف فولکطز افطاز زض توبم ؾغَح

گطٍّْبی ًفَش ٍ اًدبم ضایعًی ّبی هرتلفً ،مف

ؾبظهبًی کوک قبیبًی ثِ پیبزُ ؾبظی هٌهفبًِ ٍ

هَثطی ضا ثطای ثْجَز لَاًیي زض ثلٌس هست ایفب

زضؾت هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ّب هی ًوبیس.

ًوبیٌس.

پیشنهادات کاربردی

هسیطیت اؾتقساز زض ثرف ذهَنی ضا ًیع قٌبؾبیی

ثسؾت آهسُ اظ ایي تحمیك هی تَاًس ثطای هسیطاى

ًوَزُ ٍ تفبٍت ّب ٍ قجبّت ّبی ثرف ذهَنی

ؾبظهبى ّبی زٍلتی کِ زض پی پیبزُ ؾبظی ؾیؿتن

ٍ زٍلتی ضا قٌبؾبیی ٍ تدعیِ تحلیل ًوبیٌس.

هسیطیت اؾتقساز زض ؾبظهبى ذَز ّؿتٌس ضاٌّوبی
هٌبؾجی ثبقس .هؿئَالى ،هكبٍضضاى ٍ هسیطاى زٍلتی
ایطاى هی تَاًٌس اظ ًتبیح ایي تحمیك ثطای قٌبؾبیی
هَاًـ ٍ ثکبضگیطی ضاّکبضّبی هٌبؾت خْت ضفـ
هَاًـ اؾتفبزُ کٌٌس .ثِ فجبضت زیگط هسیطاى ؾبظهبى
ّبی زٍلتی پیف اظ اخطای هسیطیت اؾتقساز هی
تَاًٌس هسل هغطح قسُ زض ایي تحمیك ضا ثِ فٌَاى
ضاٌّوبیی ثطای ثطعطف ًوَزى هَاًـ پیبزُ ؾبظی،
اؾتفبزُ ًوبیٌس.
خْت تحمیمبت آتی ،هحممبى هی تَاًٌس للوطٍ
تحمیك ضا افعایف زازُ ٍ هَاًـ کلیسی پیبزُ ؾبظی

محدودیت های تحقیق
ّوبًغَض کِ تحمیك زض فلَم اختوبفی زاضای
هحسٍزیت ضٍـ تحمیمی اؾت ایي تحمیك ًیع اظ
لحبػ هحسٍزیت ّبی ضٍـ تحمیك (ًوًَِ گیطی،
خوـ آٍضی زازُ ّبی تحمیك ،زؾتطؾی ثِ افضبی
خبهقِ ٍ  )...هثتثٌی ًجَز .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ خبهقِ
اهبضی ایي تحمیك ؾبظهبى ّبی زٍلتی ایطاى هی ثبقس
هحسٍزیت انلی تحمیك زؾتطؾی ثِ هؿئَالى ٍ
هسیطاى ٍ کؿت هدَظ ثطای تحمیك زض ؾبظهبى ّبی
زٍلتی ثَزُ اؾت.
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