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Abstract 

The complexity and turbulence of the cultural environment of the society has made it 

necessary to change the approach of cultural organizations from functionalist systems to 

"problem-centered" cultural systems as an inevitable issue. This requires a change of 

approach from designing to learning. Since the basic foundation for organizational learning 

is attention to human capital, the need for talent is abundantly felt. Talent Management in 

this study is a kind of integrated Human Resource Management with a talents-focused 

approach. It emphasizes high-performance individuals who specifically work for the 

organization and are defined as talent or the superiors. But the main question is how to 

identify these people, which is the purpose of this study in a cultural organization. In this 

study, the qualitative research methodology has been carried out in a cultural organization 

over a two-year period, and the relevant indicators and dimensions are extracted and 

categorized as components of the system. Then, they are prioritized and weighted by 

Analytical Hierarchy Process Analysis (AHP).Accordingly, to identify the talents in the 

cultural organization, 17 indicators in three domains of input, process, and output are 

identified in five dimensions of personality, attitude, individual capabilities, interpersonal 

capabilities and performance, and are prioritized and weighted in four occupational 

categories, namely expert, operational director, managers and top managers. 
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ای  های استعداد؛ مطالعه ستمی شاخصالگوی سیشناسایی 

 فرهنگی در یک سازمان پژوهانه اقدام
 3 ییرجاموسی  ، سید2، محمدرضا باقرزاده1جواد محمدصالحی

 تهران، پردیس فارابی قم، ایراندانشگاه ، حسابداریو مدیریت  ةدانشکد ،یدانشجوی دکتر. 1
 ایران، ، مازندرانواحد قائمشهر ،انشگاه آزاد اسالمید، مدیریت دولتی ةدانشکد، استادیار. 2

 ایران، مازندرانواحد قائمشهر،  ،دانشگاه آزاد اسالمی، مدیریت دولتی ةدانشکد ،یدانشجوی دکتر. 3

 (32/77/7230تاریخ پذیرش: ـ  32/70/7230 )تاریخ دریافت:

 چکیده

هـای   هـای اـاراردگرا  ـه م ـا      فرهنگی را از سیسـمم  های فرهنگی جامعه چرخش رویکرد سازمان طیپیچیدگی و تالطم مح
ریـیی  ـه یـادگیری     است. این مهم میازمند تغییر رویکرد از طرح تبدیل اردهماپذیر  اجمناب  ه ضرورتی «محور مسئله»فرهنگی 

 شـود.  احسـا  مـی   امسامی است، میاز  ه اسمعدادها اـامالا سرمایة یادگیری سازمامی توجه  ه  ةترین پای است. از آمجا اه اساسی
افـراد  ـا عملکـرد    ؛ کردی مممرای  ر اسمعدادهاستیکپارچه  ا رویت منا ع امسامی یریت اسمعداد در این پژوهش موعی مدیریمد
شناسـایی ایـن   محوة اصلی موضوع شومد. اما  ف مییها تعر نیا همان  رتریاه ارزش خاصی  رای سازمان دارمد و اسمعداد  ، اال

پژوهـی طـی    اقـدا   یفیق حاضر  ا روش ایتحق . ود در یک سازمان فرهنگیها  شناسایی آناین تحقیق  اه هدف؛ افراد است
سیسـمم  اجـیای  و ا عاد مر وطـه اسـماراو و در قا ـ     ها  شاخص و فرهنگی صورت گرفت  سال در یک سازمان زمامی دو ازة 
ایـن اسـا     شـد.  ـر  امجا  دهی   ندی و وزن و ویت( اAHPی )مراتب سلسله ندی شد. سپس  ا اسمفاده از تکنیک تحلیل  دسمه

فرایند و خروجی در ا عـاد شایـیمی، مگرشـی،    و  محور ورودی 2شاخص در  70 رای شناسایی اسمعدادها در سازمان فرهنگی 
 و ،میـامی  شغلی اارشـنا ، مـدیر عملیـاتی، مـدیر    طبقة  4و در تعیین و عملکردی  ،فردی های میان های فردی، قا لیت قا لیت

 . ندی شد دهی و رتبه مدیر عا ی وزن

 واژگانکلید

 .، مدیریت اسمعدادفرهنگی سازمانا گوی سیسممی، پژوهی،  اقدا  اسمعداد،
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 مقدمه
محررر    الر ي در پيرر تد افریا  یر       نقطر   دریافر    ، زمتا قابتيرپرتالطم      محيطر د

حرل ایرن مسرائل م تنري برت         نيز یافتن راه ،شناخ  مسائل حقيقي   اليل آن سازمان ،سازمان

. در ایرن  از آن بتخرردارنیافتاد  خاص در در ن سازمان  فا  خالي اس  که لتفاً الرانمنی 

درلری ارز  را برتا     02درلی منراب  انسراني    02که  کتداشاره  1الر به الل پارهالران  مي رابطه

 شيابيارز يست س ، رر لكتتیا الجنت تک رر ش در. (Branham 2005: 60) کننری  مري  سازمان ایجاد

 لیدر B (02 ،الي(رررع ادترررفا لیدر 02 الا 12)A   م قهفا به را نکنارکا  نگت ینا بت منط ق

 Larson & Richburg  )رر سا دهترک ضعيف( القسي  افتاد لیدر 02 الا 12) C   ،مترسط(افتاد 

2004: 312.) 

ب  انسراني    منرا یتیمری  از شريت ،   یپرارادا  نرعي ةدفنی   استعیاد نرانیتیامت زه می

 نیبری اس .  سازماني نخ گان به الرجه ةدربتگيتنی   ،نیانساني نر  ستمای  یتیسنتي به می

 آ رنری  شرمار مري    ح پنهران در شركار اسرتعیادفا بره    ط  استعیاد را نرعي سیتیالتاليب، می

(Collings & Mellahi 2009: 304.) 

بت عم كرتد سرازماني   آن الأثيت خصرص بترسي افمي  مییتی  استعیاد در سازمان    در

 انعنر الح  الحقيقيالرران بره    مري  اخيرت آن فا   نمرنهالحقيقات متعید  انجام شیه اس . از 

 ،مانيزسا  فا الژاستتا  متغيتفا  ميانجيگت با مانيزسا دعم كت بت ادستعیا مییتی  الأثيت»

اسر ،  داده  منجاا الای نی رکرردر  لين چانگکره   ،«نشی جهاني  جدر   ،محيطي نمميناا معی

از  محيطي نمميناا معی یطاشتدر  که یيفررا کرر شتداد  ننرا    الحقيق نتایج .اشرراره کررتد 

را برره  ادستعیا مییتی  که فایينمازسا به نس   کننی مرري دهستتاا نمازسادر  ادستعیا مییتی 

 الح  الحقيقي لرنا ،فمچنرين  (.Chung 2014نی )دار  بهتت مانيزسا دعم كت گيتنری  کرار نمري  

 ضای ر  ميانجيگت با :مانيزسا دعم كت   ،ادستعیا فنيذ نایياالر اد،ستعیا تی میی» انعنر

 فت بت نیاالر مرري ادستعیا مییتی  داد ننرا    الحقيق نتایج .داد منجاا سپانياا رکرر در «شغ ي

 به شغ ي ضای ر بت الأثيت ینا ماا ؛اردبگذ الأثيت مانيزسا دعم كت   شغ ي ضای ر متغيتد  

                                                                                                                                                       
1. Pareto’s law 
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 Luna-Arocas & Morleyس  )ا غيتمستقي  رتلر به مانيزسا دعم كت تب   مستقي  رتلر

 2015: 48). 

 را ک يی  در نظت يفای مرقعي در مییتی  استعیاد اینكه چه افتاد  را مستعی   چه اما 

 گرنه العتیف فتاگيرت  فيچ . بنابتاین،آن دارد فا  استتاالژ  سازمان   نرع گيتنی بستگي به مي

مرییتی  اسرتعیاد برا    کره  اسر   بت ایرن برا ر   منزا  ز آن  جرد نیارد.جهاني   مرتتکي ا  

بالنیگي متصییان با الرران برالقره   عم كرتد     سي   به    ک يی  آغاز فا  شناسایي مرقعي 

معمرار  منراب  انسراني متمرایز برتا  مرییتی        الرسرع     فرا   کتدن این نقر   باال بتا  پت

 (.Mensah 2015: 545شرد ) مي سازمان دن ال فا به العهی آنادام  متصییان   اممينان از 

مناسرب   مری ني برتا        عينري  فرا   شراخ   انی کره  بت آننظتان  بسيار  از لاحب

مررر آگافانره یرا    ه ا  بره اسرتعیادفا )بر    شناسایي افتاد مستعی  جرد نیارد   نگراه سر يقه  

برت  سرنن تگ  (.112: 1131 فمكارانزاده    حاکمي  دارد )جرافت فا  ناآگافانه( در سازمان

فزای  اثتبخري مییتی  العتیف  اضح از استعیاد بتا  کارکنان مرجب ا که اس  این با ر

 (.Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks 2014: 2)شرد  مياستعیاد 

کره برا د    اس   ي  ع م ،يغي، ال  ي، انقطب حرز   سازمان فتفنگي مررد مطالعه نهاد

الرسرع   ق   ير العم»  « ي  انقطب ياسطم   فا   ارز  ،ن ير، بن   گستت  با ييال »کارکتد 

 ينر ید   ازفايه با نيع م  فا ان حرزهينق   اسط فعال م  تایبه ا «يدان    معتف  اسطم

 عتلر  در   يالرر   یپرتدازد. سرازمان مرذکرر جهر  دفراع از حرت       يم ياسطم  متدم   نظام

(   )رهينر يامرام خم   فرا  از آرمران  يفتفنگر ر   فكرت  يمتزبان ان   مذافب،یاد  گر  گت 

،  نررآ ر     يرر یسرنگ حررزه، نرانی   تاث گرتان ير م ، پاسیاش يه   نظام اسطمي  فقی ال

 گيت  از کارکنان مستعی اس . ناگزیت از بهته  نگت نیهیآ   ،الضارب افكار

خاص فتفنگ عمرمي  فا  شرد که با فعالي  مي ي امطقفای سازمان فتفنگي به سازمان

  رفتارفا  مرتدم   ،فا فا، نگت  فا، انییره سازنی   الغييت یا الطح ارز  ميمتأثت ا جامعه ر

فتفنگ جامعره  حرزة ي که در فای اس  سازمان گتتني(. 11: 1101عهیه دارنی )ازگ ي  را بت

شررنی: برا    مري  اساسرنامه، بره د  دسرته القسري      اساس مافي   جررد     لاحب اثتنی، بت
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فرا    ر د سرازمان  حرائز افمير  آنكره انتظرار مري     نكتر   . با مخامب خاص   مخامب عام

ر یكرتد  مسرتعیان  گيت  از الران  فتفنگي با عنای  به الغييتات شییی محيطي بتراننی با بهته

خصررص شناسرایي    . امرا الراکنرن در  االخراذ کننری  اسرطمي  جامع  فتفنگي عتل  فعال در 

 نگتفته اس . خالي لررتمطالع  فا  فتفنگي  فا  استعیاد در سازمان شاخ 

  سرازمان ی  در مستعیان فا   در گام ا ل شناسایي شاخ  فی  این پژ ف بنابتاین 

 سؤال برد کهاین برد   به دن ال پاسخ  فا آن دفي    زن بنی  ا لری گام د م  فتفنگي   در

 چگرنه اس ؟مررد مطالعه فا  استعیاد در سازمان فتفنگي  الگر  سيستمي شاخ 

 تحقیق ةپیشین

شرامل پررالرال    ر   معت ت ع مري  فا  الحقيقات در پایگاهپيرين   در زمين بترسي گستتده مي 

، پایگراه متکرز امطعرات ع مري جهراد      0، پایگاه مجطت الخصصي نررر 1جام  ع رم انساني

در مجمرع حی د  ،الا زمان نگار  این پژ ف ر  4، پایگاه انترارات ع مي امتالی1دانرگافي

الالرين در براب   مقالر    41سرال گذشرته حری د     یر  در سري    ع مي به زبان فارمقال   11

قابرل   دسرته  4فرا در   مییتی  استعیاد نگاشته شریه اسر ، کره برا الرجره بره محتررا  آن       

 :انی بنی  القسي 

 گرناگرن سازماني فا  جن ه( مییتی  استعیاد بت الأثيت)رابط  بترسي . 1

 مخت فمیل )بترسي   الح يل( مییتی  استعیاد در لنای  ارائ  . 0

 مییتی  استعیاد   بترسي مران  اجتایي اجتا سنجي(  شناسي )امكان . آسيب1

 فا  کارکنان مستعی . شناسایي شاخ 4

ي از مرییتی   فرای  به بترسي جن همحققان ی  از  این بترسي مرخ  شی فتنتيج  در 

بترسي  در پنج پژ ف  فا  کارکنان مستعی لتفاً اما شناسایي شاخ  .انی استعیاد پتداخته

ئرری  بتا  الخأل  ،فا  فتفنگي نيس . بنابتاین ی  ناظت به سازمان که ال ته فيچ اس  شیه

                                                                                                                                                       
1. www.ensani.ir 

2. www.noormags.ir 

3. www.sid.ir 

4. www.emerald.com 
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برتا   پرژ ف  حاضرت    که شرد مي فتفنگي احساس  در سازمانمستعیان فا   شاخ ارائ  

بره شناسرایي   در ایرتان  فرایي کره    پرژ ف   1در جری ل  . خأل انجام شیبتمت  کتدن این 

 .معتفي شیه اس  ،پتداخته کارکنان مستعیفا   شاخ 

 های استعداد تحقیق در شناسایی شاخص. پیشینة 1 جدول

 هشوژـپ نتایج عنوان پژوهش ردیف

1 

مییتی  استعیادفا: 

بنی   شناسایي   رال ه

بت جذب   ثت ؤمعرامل 

نگهیاش  استعیادفا  

 ع مي

دفا  بت جذب   نگهیاش  استعیاثت ؤمالتین عرامل  بنی  مه  فی  شناسایي   رال ه

بت جذب   ثت ؤمعامل  13 این پژ ف ، مجمرعاً  نتيج. در س فا ع مي در دانرگاه

 بنی  شیه اس . عامل جرّ م قه دسته 0 درنگهیاش  استعیادفا  ع مي شناسایي   

را در جذب استعیادفا در دانرگاه الهتان دارد ثيتگذار  أالالحقيق   پژ ف  بيرتتین 

 (.1: 1131 فمكارانزاده    )جرافت 

0 

 فا  الی ین شاخ 

شناسایي استعیادفا در 

مراغل استتاالژی  

 شتک  ساپكر

شناسایي استعیادفا در مراغل استتاالژی  شتک  ساپكر  فا  فی  الی ین شاخ 

    ي(رلا شاخ  1 )شامل الخصصي  شاخ فا ه شناسایيرب الحقيق نتایجاس . 

   س  )مهماس يا منجت شیه ل ي(اشاخ   0 )شامل رميرعم  اراخ فرش

  (.30: 1130 فمكاران

1 

مییتی  استعیادفا  

سازماني: شناسایي 

 فا     یژگيفا  شاخ 

 کارکنان ک يی 

کارکنان ک يی    استعیادفا  سازماني  فا     یژگيفا  لتهؤمالتین  فی  شناسایي مه 

 39 یژگي بتا  کارکنان ک يی  اس  که از این ميان  111اس . نتایج پژ ف  بيانگت 

 فا  مررد با عنران  یژگي 13ال ي     دست 12عمرمي در  فا  نران  یژگيمررد با ع

   143: 1131 فمكارانزاده    بنی  شیه اس  )جرافت  الخصصي دانرگافي دسته

190.) 

4 

 فا  بترسي  یژگي

استعیاد  فتمانیفان 

 نظامي از منظت قتآن کتی 

شخصيتي    فا  یژگي   مطالعدر این پژ ف  بت فتمانیفي نظامي المتکز شیه   با 

استعیاد  چهار نتت از پيام تان )دا  د، مالرت، س يمان، ذ القتنين(، با استتاده از 

 بهالحقيق   نتيجفا بتشمتده شیه اس .  الح يل مضمرن، استعیادفا  مرتتک آن

شامل بزرگي ر ح، بزرگرار  ر ح، قرت  ر فا استعیاد مرتتک بين آن 1شناسایي 

 (.191: 1131 فمكاران  ت )بيا منجت شیه اس  ر ميالرانمنی  جس ،ر ح، عقل

1 

کارکنان  فا  شاخ 

ک يی  مستعی فتمانیفي 

   مییتی  در ناجا

فا  افتاد مستعی مراغل فتمانیفي  بنی  شاخ  فی  این الحقيق شناسایي   ا لری 

ال  ال ي  4شاخ  در  129الحقيق شناسایي   نتيج  مییتی  در ناجا برده اس . 

 09مررد(، مییتیتي ) 10مررد(، ارزشي   بينري ) 11مررد(، رفتار  ) 11شخصيتي )

 (.141: 1139 فمكاران  )عامت   برده اس  مررد(
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 استعدادتعاريف و رويکردهای 

 شتک  10از  ی  فريچ  ،1تینرر پ  رزارر ال ة ررارم شتک  الرسط هشی منجاا نظتسنجي م ق

 ن،مازسا  الژاستتا به یفرالعا   تنیشانی ادستعیا زمينر  در  رابهيرم فرالعتی سيربت ردررم

به ع رارت   0(.CIPD 2006داش  ) بستگيدیگت مل اعر   ،آن ابتيرقر يطرمح ،تک رش عنر

زیرتا فرت    .گيتنی بسيار مهر  اسر    مي در نظت چه افتاد  را استعیادفا  اینكه سازماندیگت، 

 نریارد. سازمان نگت    نظت خاص خرد را دارد   العتیرف مررتتک جهراني از آن  جررد     

ضرمن شناسرایي    ،در ادامره العتیف استعیاد   مییتی  استعیاد کمي دشرار اس .  ،بنابتاین

نظرت در ایرن    ر یكتدفا  عمیه، العاریف متال ط ارائه   در نهایر  ر یكرتد   العتیرف مری    

 شرد. پژ ف  متح مي

 4 کارکنران را بره  « سختي در جایگزیني»  « آفتیني ميزان ارز »م نا  د  معيار  زابر  بت

 (:Zuboof 1988: 126)دانی  ميچهارم را استعیاد سازمان دست   .    لتفاًکنی ميدسته القسي  

 نیا آساني قابل جایگزیني ها  بتا  سازمان نیارنی   ب افتاد  که ارز  افز ده. 

 نيستنی.آساني قابل جایگزیني  اما به ،ا  بتا  سازمان نیارنی افتاد  که ارز  افز ده 

  نیا آساني قابل جایگزیني بهباالیي دارنی   افز دة سازمان ارز   افتاد  که بتا. 

   آسراني قابرل جرایگزیني     براالیي دارنری   بره   افرز دة  افتاد  که بتا  سازمان ارز

 .نيستنی

 
 شناسی کارکنان )مدل زابوف( گونه. 1شکل 

                                                                                                                                                       
1. Towers prrein 

2. Corporate Institute of Personnel and Development 
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در  رامحررر   محررر   ابرژه   سررهه عمریة  د  ر یكتد  (0211)فمكاران     مطالعات گاالرد 

متترا الي    فرا  دیریگاه فت یر  از ایرن ر یكتدفرا     که مییتی  استعیاد معتفي کتده اس زمين  

برتخط    ،اما. . در این ميان، د  دییگاه فتاگيت   اختصالي متفیاران خاص خرد را دارنیدارنی

فرا    شین بهترتین الرانمنری    کارکنان بتا  شكرفاالرسع  فم  جذابي  ظافت  دییگاه فتاگيت )

 .(90 ر 99 :1131پرر   افتخار  ق ي) نظت برده اس  دییگاه اختصالي بيرتت می فمه(،

محرر آن اس  که لتظ اسرتعیاد بره افرتاد     : منظرر از ر یكتد سرهه1محرر ر یكتد سرهه

 .امطق شرد

 کرل  ه   العتیف استعیاد ب افتاد سازمان مستعینیفم  دییگاه در این : 0فتاگيت دییگاه

 فرا   ی  از کارمنیان قاب ي  به این معنا که فتشرد؛  ميامطق مناب  انساني سازمان 

در لررت بالقره بتا  سازمان ارز  بيافتیننری.  ه ب الراننی مي را دارنی   خاص خرد

 & Silzer) کنری جمعي  کارکنران اشراره   فم  بتخي مرارد، استعیاد ممكن اس  به 

Dowell 2010: 14.) خری  برت یر  گرت ه    س  سازمان به جا  المتکز مناب  ا بهتت

محی د، که از نظت استتاالژیكي ریس  بسريار براالیي    فا  ست  نق  خاص در ی 

 Yost) خری  را آشكار سازنیبالقرة  فا  کارکنان کم  کنی الرانمنی فم  دارد، به 

& Chang 2009: 442.)  که  ،بسيار باال فا  الران به فزینه مي این ر یكتدایتادفا  از

. فمچنين این ر یكتد اشاره کتدکنی،  مي سازمان الحميلدفا به سایت ر یكت به نس  

قائرل   ،یر  فرتا الر ي   منزلر   به  ،بتنیه بين کارکنان   سازمان ر  به ارال اط بتنیه

کنی این فرتا   مي زیاد  که الحميل فا  رسی با الرجه به فزینه مي که به نظت؛ اس 

ران المایز  بين مییتی  ال مي سختي اس  با این ر یكتد به گتتني .نيس پذیت  امكان

 .استتاالژی  مناب  انساني   مییتی  استعیاد الصرر کتد

  بنری  نيرت   کرار اسر . یعنري       برت بخر   دیریگاه  این اساس  :1اختصاليدییگاه

نرران  نتيجر    الراننی با مرارکتران در سازمان یرا در  مي کهفستنی کساني استعیادفا 
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2. Inclusive Subject Appoach 

3. Exclusive Subject Approach 
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مث   قابل الرجهي بت عم كتد سازمان الأثيت ب نیمیت  شان در بالقره فا  دادن قاب ي 

اسرتعیادفا  متتا الرران نررعي رقابر       ساسرا  رفتار متمایز با کارکنان بتبگذارنی. 

فرا     کرارگيت  مهرارت   هکنان جه  الرسرعه   بر  کنی که در آن کار مي مستمت ایجاد

مسرئ     (.Hoghlund 2012: 135) شررنی  مري  بتانگيختره  کيتياالي که سازمان نياز دارد

از  کنری شناسرایي ایرن افرتاد اسر .      مري  فایي بتا  سازمان ایجراد  ه چال ال ي ک

انتقاداالي که به این دییگاه  ارد اس  اینكه ارزیابي پتانسيل   عم كتد افرتاد اغ رب   

  معيارفا  عيني مرخصري نریارد.   اس  قضا ت مییتان ارشی سازمان الأثيت الح  

ایرن  . ی نظرت قرتار گتفر    مر فا  اسرتعیاد   شاخ ارائ  پژ ف  حاضت  در بنابتاین

 شرد: مي بخ  القسي  ر یكتد به د 

  نی کره  ا استعیادفا گت في از کارکنان سازمان :1به متهرم افتاد با عم كتد باالاستعیاد

فرا  اسرتثنایي    فرا   الرانرایي   مرر ک ي مهرارت ه در ی  حرزه شایستگي خاص یا ب

الرتین   این افتاد مهر   (.Silzer & Dowell 2010: 15) گذارنی مي خری  را به نمای 

 زیتا مرارک  بيررتت  دارنری، بيررتت نررآ ر  بره خرت       . نیا من   عم كتد سازمان

الراننی اعتماد بيرتت  ج ب کننری، ابتكرارات    مي کننی، مي الت کار دفنی، فرشمنیانه مي

دفنی، الغييتات را  مي  کار را بهتت الرسعه کسب فا  دفنی، استتاالژ  تت  بت ز ميبير

   غيته. ،کننی مي اجتاالت   بخ اثتشيرة به 

  نی کره  ا سازمان کارکنان استعیادفا گت في از :0به متهرم افتاد با پتانسيل باالاستعیاد

مرضررع  منظرر از پتانسيل اشاره به این دفنی.  مي سطح پتانسيل باالیي از خرد نران

كرتد    عم   الجرارب الزم برتا   ،فا فا، الرانایي ، انگيز ، مهارت1اس  که فتد من 

ایرن  . خرافی برد فا  مخت ف سازماني را در آینیه دارا اثتبخ    مرارک  در نق 

 يفرا   رفتارفرای   انگيرزه    کننری   نيازفرا   ردیتران پيررتف  مري    الت از ف  افتاد ستی 

 گذارنی. مي متتا ت از بقيه به نمای 
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اشراره  فرتد  یر    فرا    یژگيمنزل  محرر به استعیاد به  ر یكتد ابژه: 1محرر ر یكتد ابژه

الرانری در  جررد افرتاد     مري  فایي که س  از  یژگيا  یكتد استعیاد ع ارتدر این ر. کنی مي

فا  ی  فتد فنررز    یژگيبه منزل  با  جرد افمي  مرضرع، متهرم استعیاد  ،یاف  شرد. اما

کره در  کننری   مري طتح م  محققان مخت ف متافي  متتا الي را  نيس  در سطح جهاني شتا 

 (.91: 1131پرر   افتخار  ق ي) آمیه اس  ا  از آن لهخط 0جی ل 

 ، بتخي العاریف مییتی  استعیاد بت اساس ر یكتدفا  یادشیه آمیه اس .1در جی ل 

نرعي مییتی  منراب  انسراني    در این پژ ف  یتی  استعیادبت اساس آنچه نقل شی، می

ی  اسرتعیاد ممكرن   سراس، مرییت  یرن ا ا بت. یكپارچه با ر یكتد  متمتکز بت استعیادفاس 

المتکز  بت ميف خالي  . اماگيتد کار  اس  بعضي از ابزارفا  مییتی  مناب  انساني را به

شررنی.   العتیرف مري  )افتاد با عم كتد باال( فا  از نيت   کار اس  که استعیاد یا فمان بتالتین

از ، سر  ؛ نظيت شناسایي، جذب، الرسرعه   بره  س فا ا  از اقیام مییتی  استعیاد شامل دامنه

فا المتکرز برت افرتاد بااسرتعیاد اسر ؛       این اقیام فم   نگهیار  استعیادفا. در  ،کارگيت  به

. اما مسئ ه نحررة شناسرایي ایرن افرتاد اسر ؛      افتاد  که ارز  خالي بتا  سازمان دارنی

 فا  اساسي بتا  سازمان دارد. ا  که چال  مسئ ه

 محور ابژه استعداد در رویکرد با برخی مفاهیم مرتبط. 2 جدول

 

                                                                                                                                                       
1. Talent as Object 
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 اساس رویکردهای مدل گاالردو برخی تعاریف مدیریت استعداد بر. 3جدول 

رویکرد 

 اصلی
 تعریف رویکرد فرعی

سرهه
 

محرر
 

عمرم افتاد 

 سازمان

  رفتارفایي اس  کره یر  فرتد دارد     ،فا الجارب، دان ، مهارتمجمرع  استعیاد به معنا   -

 (.Cheese et al 2008: 53) کنی مي   به کار ال ییل

ر  اختصالي

افتاد با عم كتد 

 باال

رضرایيان  ) ساختارشركن  ،پذیت، پاسخگر پذیت، مسئرلي  نيت   انساني خطق، نرآ ر، انعطا  -

 .(12: 1100  س طاني 

العراده   فمچنرين    اسرتثنایي   فررق  الرراني  مرر متالب ه فایي فستنی که ب افتاد بااستعیاد آن -

 الخصصري خراص برت ز   حررزة  یا در ن یر   فا    مرقعي ا ف مرفقي  را در ميتي از فعالي 

 (.Williams 2000: 35) شرد ميمنجت  دفنی که به الحرالت چرمگيت در سازمان مي

 یرژه )دانر ،    فرا     قاب ي فا  دارا بردن ظتفي  اسط  منظرر از مستعی فتد  اس  که به  -

  مرفقير  سرازمان دارد    کار سه  چرمگيت  در ایجاد ارز  درمهارت(   العهی باال  ،الجتبه

 .(30: 1132کتیمي  )س طاني   حاجي

 فرتد  کره عمرمراً    فرا   در فعالي   الرانایيحرزة س  از ب رغ بتجسته در ا استعیاد ع ارت -

درلری افرتاد بتالرت در     12جرز   مرر  که فرتد  ؛ شرد مي )دان    مهارت( ناميیه شایستگي

 (.Gagne 2007: 94)کننی  مي الي گيتد که در فمان حرزه فع مي ميان فمكاراني قتار

با سرطح براال     ،یابی ميکار حضرر  ست دارد،استعیاد کسي اس  که العهی باال   سردآ ر   -

 & Phillips) مث ر  بگرذارد  الأثيت بت رضای  مرتت  الرانی  مي  مانی،  مياممينان در سازمان 

Roper 2009: 14.) 

ر  اختصالي

افتاد با پتانسيل 

 باال

براالالتین    ارائر  امیت ب مرق  یا مرالني الرانی از متیق مرارک  به مي اس  که فتد استعیاد  -

 (.Tansely et al 2007: 86)کنی سطح پتانسيل در عم كتد سازمان الغييت ایجاد 

 (.Laff 2006: 52) سازمان افتاد دارا  پتانسيل باال بتا  مرفقي  در -

ابژه
 

محرر
 

--- 

باشری     پتانسريل فرت کارمنری    ،مهارت، دان ، الرانایي شرناختي  از يالرانی التکي  مي استعیاد -

(Tansely et al 2006: 18.) 

مرررد نيراز برتا  امرت ز   فرتدا  کرار،        فرا   ارز  ،شایستگي )دان ، مهارت=  استعیاد -

 دادن )ميرل بره انجرام    العهی * درس ، مكان درس ، کار درس    زمان درس ( فا  مهارت

 (.Ulrich & Smallwood 2012: 29)ني   فی  کار( )یافتن مع مرارک  * کار(

 تحقیق و فرايند روش

فرا    که الگر  سيستمي شاخ  ال ي آغاز شیسؤال این با بی ن فتضيه   ق حاضت يالحق

 نی از:ا فتعي آن ع ارتسؤاالت ؟ بنابتاین يس چمررد مطالعه استعیاد در سازمان فتفنگي 
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  س ؟ا کیام فتفنگي سازمانی  استعیاد در فا   شاخ 

 ؟چيس سازمان فتفنگي  ی  ابعاد استعیاد در 

  ؟بتخرردارنی ا    رال ه از چه  زندیگت  ستعیاد نس   به ی فا  ا ابعاد   شاخ 

مري د     اس  پيمایري فا  این پژ ف  از بعی فی  کاربتد    از نظت گتدآ ر  داده

دارا  کارکتدفرا   )جرام   فرا  فتفنگري    یكري از سرازمان  در  1پژ فري  اقیام با ر   سال

 .اجتا شی (انتراراالي ،يمخت ف آمرزشي، پژ فري، ال  يغ

زمان با ایجاد الغييت در  قای  بره منظررر    التسيت   ال يين  قای  ف    پژ في الرليف اقیام

الرانی بترسري  ضرعي  یرا بترسري      پژ في نمي مرضرع اقیام ،فاس . بنابتاین بهتت کتدن آن

ب كه بایی به دن ال به رد یا الطح  ضرعي  باشری.    ؛یارال اط یا بترسي ع ل ی  مركل باش

اب عمرل، خردارزیر   برت الأکيری  الران به مرارکتي بردن،  مي پژ في ر   اقیام فا  از  یژگي

 (.110ر  112: 1131مس مي    )خنيتت بردن، نگاه از در ن اشاره کتد

 اعتبارسنجي تحقیق

ژ ف  برتا  دا ر  بره گت فري کره     گزار  پارائ  پژ في با  اعت ارسنجي در اقیام معمرالً

 رعت اایرن اسراس ا   پژ فرگت در ضمن پژ ف  با ایران در ارال اط اس  فمرتاه اسر . برت   

 به کم  ن،فتمایارکا  پذیت   ننتعا  ذ با طال اار  اربتقت در فرا  آن نایياالر به پژ في اقیام

ک ررررررري  رمر به   ،درک  القاار ،قعي ا سيست  با  رگازسا ،جییی  نگت   بين  دیجاا

فرررا بررره نظرررت    لمی ینا سنجيرعت اایگت د رتع ا به .دارد بستگي مخامب بت ار ثيتگذأال

 .نتعان   کارفتما  متبرمه  ابستگي بيرتت  خرافی داش  ذ 

ه در ایرن الحقيرق م رق د  شراخ  کتایر         شی العتیف فا  اعت ارسنجي ابعاد   شاخ 

ارسنجي سازماني از متیق مرییتان  اثتبخري در د  نرع سازماني   آکادمي  لررت گتف . اعت 

 سيربتجیاگانره برا ایرران     تج سا ميباال  سازمان  مناب  انساني )فمكاران(   نيز مییتان رده

 کتای  آن در هشی العتیف  فا ابعاد   شراخ   کتدنی نعااذ ادفتاال   ال  که رتلر ینا به. شی

ابعرراد    کتای  ابتاین،. بنرردارد شناسررایي مررییتی  اسررتعیاد در سررازمان متبرمررهجه   را زمال
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 ق  ي ینیافت با که  ا مقایسه متیق از ،. فمچنرين شی حالل ایران نظت ج ب متیق ازفا  شاخ 

 نهای  در شری.  یيیأالفرا   ابعاد   شاخ  یيراکا ،گتف  رتلر نظت ردمر نمازسا در اجتا جه 

  زسا  رجا  فی بت م تني هشی ا ستختا  فاشررررررراخ  ینكها به الرجه با نيز لمی ثتبخريا

به منظرر اعت ارسنجي آکادمي  پرژ ف    شی. یيیأال عمرضر نلاح ا الرسط دبر مییتی  استعیاد

الحقيرق لرررت گتفر .    مرا رة مناب  انساني در قالب استادان خ تة نيز ارال اط مستمت با بتخي 

 .اعت ار در اختيار ایران قتار گتف الأیيی پي  از انترار، جه   ،فمچنين میل   پتسرنامه

 مییتی  ةزحر در سيستمي  فار    فا ردستاد تث اا ليلد به گت  انالرمررري ،تاینبنررراب

شرریه  ئهارا سيستمي لمی عمجمر در ماا .شی فیاخر ق  ا متيی نيز زهحرایررن  در فررا آن از دهستتاا

 بت دنرر دهمرآز   مرري زمرران عمل لرر عت در الا که باشی شتهدا فقانيامر   نمخالتا س ا ممكن

 در مایريآز به مررر   دپيرنها فا  شاخ  ،شی نبيا که مرر نفما .شی فیانخر  دهفزا آن رعت اا

 که کنری  ج ب زمران را سا آن انمییت نظت باالیي حی الا نس االر   شی اجتا فتفنگي نمازسا ی 

 .اس  لمی عم ي رعت اا ال ي ليلد مرضرع ینا

 فرايند تحقیق

فرا    برا  یژگري  الحقيرق حاضرت نيرز     ر د، پژ فري انتظرار مري    اقیاممطالع  گرنه که از ی   فمان

سرال حضررر مسرتمت     بیین معنا که محقرق مري د   الكميل یافته اس .  مرارکتي   خردارزیابي

م نرا    برت گرام ا ل  فا  استعیاد در سازمان فتفنگري مرررد مطالعره در     بتا  استختا  شاخ 

را الحقيرق   ر یكتد استقتایي   با اجماع نظت خ تگان کارکنان  یرژه   ک يری  سرازمان مرضررع    

مصراح    از متیرق   ایرران بتجسرت   فرا    فا  بارز   شاخ   یژگي در گام د م. کتدشناسایي 

زمران، بره لرررت گسرتتده   از      . فر  شری العيرين  نخ گاني   بار  فكت  در ج سات متعرید  

فرا،   ایرن یافتره   ،سپس .شیشیه گتدآ ر   فا  شناسایي مقاالت مرابه ع مي شاخ الحقيقات   

پس از الط يرق  ساز  شی.  فایي متناسب با سازمان فتفنگي  یژه لررت شاخ  هبدر گام سرم، 

فرا   السرهيل ارزیرابي     برتا  سرهرل  الررخي  آن    ،گرام چهرارم   درفا،  ساز  شاخ    نهایي

 شینی. بنی  م قهگانه  در ابعاد پنجفا  شاخ کارکنان، 

. شیاب  معت ت اخذ فا العتیتي عم ياالي از من کار، بتا  فت ی  از ابعاد   شاخ ادام  در 
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 ،گام پرنج  در  ،  خت جي  فتاینی  بخ   ر د  1با لحاظ نگت  سيستمي، این ابعاد در 

این اسراس،   . بتگتفتنییكي از ابعاد قتار   فا زیتمجمرع   فت دسته از شاخ  نیالقسي  شی

فرتد       د  بعری قاب ير    فتاینیدر بخ   ر د ، د  بعی شخصيتي   نگتشي   در بخ  

فرا    فتد    در بخ  خت جي نيز بعی عم كرتد  قرتار داده شری   شراخ      ميان  قاب ي 

 .شیمخت ف پس از بترسي کامل در فت ی  از این ابعاد القسي  

متاال ي، نتایج متح   ا ل این پژ ف   گيت  از ر   الح يل س س ه در گام شر ، با بهته

فا برا اسرتتاده از پتسررنام      بنی  شی. بیین منظرر، مقایس  ابعاد   شاخ  دفي   رال ه  زن

انجرام گتفر . ر ایري     Expert Choiceافرزار   ( با نتم3الا  1مقایسات ز جي با ميف ساالي )

پتسرنام  مذکرر با استتاده از نظت استادان   متخصصان خ تة مناب  انساني الأیيی شی. نمرن  

ق بررد کره برا    نتت از مییتان باالجتبه   خ تة سازمان فتفنگي مرضرع الحقير  3آمار  شامل 

گيت  قضا الي انتخاب شینی   پتسرنامه بين ایران الرزی    سرپس   استتاده از ر   نمرنه

 دفی. فا  الحقيق را نران مي گام 0آ ر  شی. شكل  جم 

 
 های اجرای تحقیق گام. 2شکل 
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 تحقیق های يافته
 های استعداد در سازمان فرهنگي شاخص

 :شینی شناسایي يفای اساس متاحل الحقيق، شاخ  بت

 خرد را با سرازمان     العهی:  ضعيتي اس  که در آن فتد به سازمان الع ق خامت دارد

کنی   با  جیان کار  براال در جهر  الحقرق افریا  آن      العيين فری    معتفي مي

 (.444: 1131)مقيمي کرشی  مي

  برت بيران نظرت خررد    کيی أالرفتار که با اعتماد به نتس    ينرع)جسارت(:  شهام   

 .(101: 1100)بتکر  فمتاه اس  فمكاران ز به اث اتبی ن نيا

  فا  التكت اس  که بيانگت فمافنرگ شرین برا الغييرتات        پذیت : از مهارت انعطا

 (.100: 1100)استرنت اس  فا  جییی در عين حتظ الرل  مرقعي 

 بخ    منط ق  جایي که نتيجهالا  كتدعم  نیبهتت  بتا الط  زیاد گتایي مث  : کمال

رضای  از مرفقير      ؛ نيزشرد گتایي مث   در نظت گتفته مي کمال ات باشیبت  اقعي

با اعتماد  فمتاه  حس رقاب  سال  با انتخاب افیا  ب نیمیت   يفعال ةزيانگ ایجاد

جریي  یا العالي گتایي کمال(. در این الحقيق، 10: 1131به نتس   انتقادپذیت  )مع   

 .اس الكامل   رشی مستمت به معني المایل در ني بتا  دستيابي به 

 نگتانر      آینریه فنگرام   هدراک   الح يل لحيح   ب)بين  راف تد (: ا محرر   هئمس

ریز  بتا  پاسرخگریي بره آن را    فمچنين بتنامه   گيتنیگان   خیم مخام ان نياز 

 (.031: 1131گرینی )مقيمي  محرر  یا بين  راف تد  مي مسئ ه

 : جییری، بری ن   ایریة  که به الرليری   اس  ذفني خطقي  فتاینی  خطقي    نرآ ر

شرد. به ع ارت دیگت خطقير  بره آ ردن    مي دان  فتد منجتحيط  در  ،ق  يسابق  

نرآ ر  به بتآ ردن چيز  جییی بره     کنی. مي جرد اشاره متح   چيز  جییی به 

(. خطقير     01ر   94: 1130پتکران     استتاده داللر  دارد )محمیلرالحي  متح   

  برتا  يذفنر   فرا  یيکامل الرانا  تيکارگ بهس  از ا در این پژ ف  ع ارت نرآ ر 

 ساز  آن در سازمان.   عم يااليا متهرم نر یحل  ا راهی  فكت یجاد یا
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  فررا  متتررا ت در  فررا  فمگرررن   الرانررایي چنرریمهارالي: بتخرررردار  از الخصرر

 گرینی. فا  متال ط با افیا  سازمان را چنیمهارالي بردن مي حرزه

 متنررعي فمچررن اسرتیالل،     فرا   نطقي: الرانرایي ذفنري اسر  کره قاب ير      فر  م

گيرتد.   مي   یادگيت  را در بت ،ریز  حل مسئ ه، التكت انتزاعي، استتاده از زبان بتنامه

فر  فيجاني بخ  رفتار    فر  منطقي کرف ر ابط   سرتع  ادراک اسر    

ین يایي انییرر (. در این پژ ف ، فرر  منطقري بره معنرا  الرانر     30: 1104)پارسا 

در مسرائل   بيران    قاعیه   قانرن   ر ابط ع ر    مع ررلي     کرف نظ    لحيح

 .اس استیالل بتا  پذیت  یا رد مرضرعي 

 ریرز ،   بتنامره )چهرار  ظيتره    شامل مییتی  :مییتی  ل يا فا   ظایف   مهارت

رح اس  که با سط( ادراکي ،فني، انساني)  سه مهارت ( کنتتل ،سازمانیفي، فیای 

 (.11   00: 1131مییتیتي در ارال اط مستقي  اس  )مقيمي 

 شرامل  ر   یتیمری  فیاسر  کره  ظرا     ارال امرات فتاگرتد  فرا  ارال رامي:    مهارت 

 فرا   . مهرارت شررد  يالرسط آن انجام مر  ر  کنتتل ، یفیا ،يسازمانیف ، زیر بتنامه

 ر درر  ق  مرف فا  شالردة ارال اط که شرد مي گتته رفتارفایي به اجتماعي ر ارال امي

(. در ایرن پرژ ف ، الرانرایي بتقرتار      009: 1103 رضرایيان دفری )  مري  الرركيل  را

)رسمي   غيترسمي( با افتاد دیگت در جه  پيرر تد امررر سرازمان    مؤثت ارال امات 

 شرد. مي مهارت ارال امي ناميیه

 فا  افرتاد جهر     الران پت ر  استعیادفا   قاب ي گت   الران متبيگت :  الران متبي

نقطر   کره افرتاد را از    اس  دفنیه   کسي پت ر  متبي .اس  الحقق افیا  سازمان

 (.0ر  4 :0229رسانی ) ای   مي مط ربنقط  فع ي به 

 برت  کره  مهرارت  بت متكي درک نرع ی  از اس  ع ارتا   مهارت رسانه ا : مهارت رسانه 

دیگرت التكير     را شناخ    از ی فا  آن الرليیات انراع  فا  رسانه انراع الران مي آن اساس

سر  از شرناخ      ا ا  ع رارت  (. در این الحقيق، مهرارت رسرانه  41: 1101)دف رر  کتد

 فا در جه  پير تد افیا  سازمان. از ظتفي  انراع رسانهمؤثت گيت   الران بهته
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    قیرت اقناع: فتاینی  ارال امي اس  که در آن الطشي لادقانه بتا  مجراب سراختن

گيتد )بينگ ت  مناسب امطعات متال ط لررت ميا ارائ  پذیت  مرضرع بمخامب به 

سر  از الرران الغييرت برا ر افرتاد      ا (. در این پژ ف ، قیرت اقناع ع ارت12: 1190

 افیا  سازمان.با  سر ف ساز (  )در ني

 س  از الرانایي فتد در بازنگت  احساسات   فيجانات خرد ا فر  فيجاني: ع ارت

بخري    نظ  ،استتاده از امطعات فيجاني در حل مسئ ه ،فا يجانالميز ف ،فمكاران  

 (.Mayer & Salovey 2000: 397رفتار )

 (: اعت ار بخريین به سازمان در التاز م ري از متیرق   نامي بردن) الَرخُّ  فتاسازماني

 اعت ار شخصي.

 کارگيت  آن در حرل مسرائل    هالخص   یژه: بتخرردار  از ی  الرانایي کمياب   ب

 اني.سازم

  فعالي  خرد.حرزة التاز باال  کارآمی : سطح باال  الرأمان کارایي   اثتبخري در 

 ابعاد استعداد در سازمان فرهنگي

این الحقيق ناظت به شناسایي ابعاد استعیاد در سرازمان فتفنگري مرررد مطالعره     سؤال د مين 

د، به منظررر  استعیا فا  الت نيز مطتح شی، پس از شناسایي شاخ  مرر که پي  . فماناس 

برا   ،کطن فا  فا در دسته به قتارگيت  آن ،گيت  از ر یكتد استقتایي فا، با بهته بنی  آن م قه

 :از ع ارت اس شیه  شناسایي  گان . ابعاد پنجشیاقیام  ،«ابعاد»عنران 

کره مرررد الرافرق فمگران      ، ياز شخص   احی فیدر حال حاضت، العتشخصيتي:  بُعی

مرهرد   الا رفتارفا س يارگان يدر ن  نیفایمرجرد از فتا فیالعار  ندام جرد نیارد.  ،باشی

  الگرفرا  الرران  را مري   يشخص 1نسرنياالك یگاهیاز د .افتاد در نرسان اس  لاز العام يناش

 طيالعامرل برا محر    يشخصر  اسر رب س  که دان  رفتار  جانيف   تكتال زیمتمااختصالي   

در ایرن   .(442: 1139 فمكاران   نسرنياالك) زنی مي رق را  فيزیكي   اجتماعي فت شخ 

    ثابر  فكرت    افتاد اس  کره الگرفرا    فا يژگیآن دسته از   انگتيب  يشخص ،پژ ف 

                                                                                                                                                       
1. Atkinson 
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بعی شخصيتي شامل سه شاخ   (.0   9: 1100)الرنس گيتد  را در بت مي    رفتار يعامت

 .اس  «پذیت  انعطا »   «جسارت»  « العهی»

 يآمرادگ    يمتز ال قر فا  افتاد اس  که  از  یژگيبيانگت آن دسته نگت  نگتشي: بُعی 

 رضایياندفی ) نران مي  ي ضع ای ،فكت  ،يفتد، ش  ی در بتابت ژهی اکن     بتافا را  آن

 .اس  «محرر  مسئ ه»  « گتایي کمال»د  شاخ   ةدربتگيتنیبعی نگتشي  (.020: 1103

که  س فا   الرانایي  مهارت   فا التکي ي قابل مرافیه از دان  قاب ي قاب ي  فتد : بُعی 

فرا    فرا   ظتفير    بيانگت الرانرایي  قاب ي  فتد  کنی. مي به عم كتد فتد    سازماني کم 

: 0211) ارنرت   فتد  اس  که بی ن نياز به حضرر فتد  دیگت  امكان ظهرر   برت ز دارد 

 اس . «فر  منطقي»   «چنیمهارالي بردن»  « خطقي »این بعی شامل سه شاخ   .(120

فرایي     الرانرایي   مهرارت    قاب ي  التکي ي قابل مرافیه از دان فتد :  بُعی قاب ي  ميان

فرا     الرانرایي  بيرانگت  فتد  قاب ي  ميان کنی. مي اس  که به عم كتد فتد    سازماني کم 

: 0211یابی ) ارنت  مي فا  فتد  اس  که با حضرر فتد  دیگت امكان ظهرر   بت ز ظتفي 

مهرارت  »، «فرا  الر ي مرییتی      ظرایف   مهرارت  »شامل ش  شاخ  این بعی (. 120

 اس . «فر  فيجاني»   ،«قیرت اقناع»، «ا  مهارت رسانه»، «گت  الران متبي»، «ارال امي

عم كتد  بيانگت چگرنگي   کيتي  اثتگذار  بت العالي سازمان   شاخ عم كتد : بُعی 

 .اس  «اال  کارآمی التاز ب»   «الخص »  « نامي بردن»اس    شامل سه شاخ  

 های استعداد الگوی سیستمي ابعاد و شاخص

 1الحقيق مطتح شی، با لحاظ نگت  سيستمي، ابعراد اسرتعیاد در    فا  مرر که در یافته فمان

فرا   ا  از شاخ  دستهدربتگيتنیة ی     خت جي القسي  شی که فت  فتاینی  بخ   ر د 

 نی.ا به عنران زیتمجمرعه

  در بخر  فتاینری د    « نگتشي»  « شخصيتي» ر د  د  بعی بت این اساس، در بخ  

قرتار  « عم كرتد  »  در بخ  خت جي نيز بعری  « فتد  ميان قاب ي  »  « فتد   قاب ي »بعی 

فرا  اسرتعیاد در سرازمان فتفنگري      بيانگت الگر  سيستمي ابعاد   شاخ  1گتف . شكل 

 مررد مطالعه اس .
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 های استعداد الگوی سیستمی ابعاد و شاخص .3شکل 

 های استعداد ابعاد و شاخصبندی  و رتبه دهي وزن

 اسرتعیاد در  فرا   شراخ  ابعراد     بنری   رال ه   دفي  زنناظت به  الحقيق اینسؤال سرمين 

نترت خ رته   برا     3نظتسرنجي از   از متیرق متح ره  این . اس سازمان فتفنگي مررد مطالعه 

 Expert Choiceافرزار   ( برا نرتم  3الا  1مقایسات ز جي با ميف ساالي )پتسرنام  استتاده از 

 ر  سرازماني  سرطح  چهار در استعیاد فا  شاخ ابعاد   بنی   دفي   رال ه  زنانجام گتف . 

سرازمان فتفنگري مرررد     کارشناسران  ،عم يراالي  مرییتان  مياني، مییتان عالي، مییتان شامل

نترایج   لرتفاً با الرجه به محری دی  حجر  مقالره،    . انجام شی گانهجیا لررت بهر   مطالعه

ه سطرح بفم  بنی  نتایج    جم شیه در سطح کارشناسان ارائه ي متاال  س س هر   الح يل 

 اس . آمیه 9   1 ل الررت خطله در جی
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عم كرتد (   ،فتد  ميان فتد ، قاب ي  ال ي )شخصيتي، نگتشي، قاب ي  ابعادبنی   رال ه

شخصريتي برا    بعری شرد،  مي مطحظهمرر که  . فماناس  آمیه 4سطح کارشناسان در شكل 

کمتررتین رال رره را در سررطح  123/2قاب يرر  فررتد  بررا  زن  بعرری ا ل  رال رر   191/2 زن 

 1/2کره از  اسر    21/2آمریه   دسر   هضتیب ک ي ب ،فمچنين انی. به دس  آ ردهکارشناسي 

 .را داردالت اس . بنابتاین میل پایایي الزم  کرچ 

فا در دست  متبرمره   بره لرررت ک ري      در متح   بعی، با الرجه به  زن ابعاد، شاخ 

 4فرا   در جری ل    بنی  ک ري شراخ     زن   رال ه 1بنی  شینی. در شكل  دفي   رال ه  زن

فا  استعیاد در سطح کارشناسران   امطعات جام  دربارة  زن   رال   ابعاد ال ي   شاخ 

ایرایي  الت اسر    پ  کرچ  1/2اس  که از  21/2آمیه  دس  ارائه شیه اس . ضتیب ک ي به

 دفی. الزم را نران مي

 
 سازمان فرهنگی در سطح کارشناسان ابعاد استعداد ةرتبوزن و  .4 شکل

 
 سازمان فرهنگی در سطح کارشناس استعدادهای  شاخص ةرتبوزن و  .5شکل
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 سازمان فرهنگی در سطح کارشناسان استعداد های شاخصابعاد و  ةرتبوزن و نتایج  ةخالص .4جدول 

ف
ردی

 

ابعاد/
 

ص
شاخ

 

وزن
 

ابعاد
 

رتبة 
ابعاد

 

وزن
 

ص
شاخ

 
ها در 

دسته
 

رتبة 
ص

شاخ
 

ها در 
دسته

ص 
وزن شاخ

 
ت کلیها به 

صور
 

رتبة 
ص

شاخ
 

ت کلیها به 
صور

 

 - - - - 1 191/2 شخصيتي 1

 1 103/2 1 011/2 - - العهی 1-1

 3 241/2 0 101/2 - - جسارت 1-0

 11 02/2 1 204/2 - - پذیت  انعطا  1-1

 - - - - 1 111/2 نگتشي 0

 9 291/2 1 930/2 - - گتایي کمال 0-1

 10 200/2 0 121/2 - - محرر  مسئ ه 0-0

 - - - - 1 123/2 قاب ي  فتد  1

 0 214/2 1 101/2 - - خطقي  1-1

 11 200/2 0 031/2 - - چنیمهارالي 1-0

 19 210/2 1 103/2 - - فر  منطقي 1-1

 - - - - 0 003/2 فتد  قاب ي  ميان 4

4-1 
ال ي  فا  مهارت

 مییتیتي
- - 014/2 0 120/2 1 

 0 110/2 1 032/2 - - ال اميار فا  مهارت 4-0

 11 219/2 9 201/2 - - گت  الرانایي متبي 4-1

 4 231/2 1 130/2 - - ا  مهارت رسانه 4-4

 1 290/2 4 140/2 - - ناعقیرت اق 4-1

 12 241/2 1 200/2 - - فر  فيجاني 4-9

 - - - - 4 113/2 عم كتد  1

 10 211/2 1 110/2 - - نامي بردن 1-1

 14 209/2 0 090/2 - - الخص  1-0

 0 213/2 1 914/2 - - می آکارالتاز باال   1-1
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 بندی ابعاد استعداد در سطوح مختلف سازمانی رتبه .5 جدول

 عالی مدیر میانی مدیر مدیر عملیاتی کارشناسی

 شخصيتي شخصيتي شخصيتي شخصيتي

 نگتشي نگتشي فتد  ق. ميان فتد  ق. ميان

 ق. فتد  ق. فتد  عم كتد  نگتشي

 فتد  ق. ميان عم كتد  نگتشي عم كتد 

 عم كتد  فتد  ق. ميان ق. فتد  ق. فتد 

 های استعداد در سطوح مختلف سازمانی بندی شاخص رتبه .6 جدول

 سطوح سازمانی 

 عالی مدیر میانی مدیر مدیر عملیاتی کارشناسی 

 العهی العهی العهی العهی 1

 گتایي کمال محرر  مسئ ه  ظایف/ مهارت مییتی  مهارت ارال امي 0

 نرآ ر  خطقي / نرآ ر  خطقي / مهارت ارال امي  ظایف/ مهارت مییتی  1

 جسارت گتایي کمال ا  مهارت رسانه ا  مهارت رسانه 4

 پذیت  انعطا  جسارت الخص   یژه قیرت اقناع 1

 محرر  مسئ ه التاز باال  کارآمی  گتایي کمال گتایي کمال 9

 الرخ  فتاسازماني  ظایف/ مهارت مییتی  التاز باال  کارآمی  التاز باال  کارآمی  0

 التاز باال  کارآمی  پذیت  انعطا  قیرت اقناع نرآ ر  خطقي / 0

 فر  منطقي چنیمهارالي نرآ ر  خطقي / جسارت 3

 چنیمهارالي نطقيفر  م جسارت فر  فيجاني 12

 گت  الران متبي گت  الران متبي گت  الران متبي گت  الران متبي 11

 مهارت ارال امي الخص   یژه فر  فيجاني محرر  مسئ ه 10

 قیرت اقناع قیرت اقناع محرر  مسئ ه چنیمهارالي 11

 الخص   یژه مهارت ارال امي پذیت  انعطا  الخص   یژه 14

  ظایف/ مهارت مییتی    فتاسازمانيالرخ چنیمهارالي پذیت    انعطا 11

 ا  مهارت رسانه ا  مهارت رسانه الرخ  فتاسازماني فر  منطقي 19

 فر  فيجاني فر  فيجاني فر  منطقي الرخ  فتاسازماني 10
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 نتیجهبندی و  جمع

كتد  متمتکرز  یكپارچه با ر ی  مناب  انساني یتینرعي می در این پژ ف    استعیادیتیمی

  یتی  استعیاد ممكن اس  بعضي از ابزارفا  مری یتیساس، میین اا بت. بت استعیادفاس 

)افرتاد برا   اسر    متمتکرز   لي بت ميف خالي از نيرت   کرار   ؛کار گيتد  مناب  انساني را به

  اسرتعیاد  یتیشررنی. مری   ف مري یر فا العت نیا فمان بتالتیاستعیاد   منزل که بهعم كتد باال( 

   ،کرارگيت   سراز ، بره   ي، جذب، الرسرعه   بره  یت شناسا؛ نظيس فا ا  از اقیام شامل دامنه

عنري افرتاد  کره    یفا المتکز بت افتاد بااستعیاد اس ؛  ن اقیامیا فم نگهیار  استعیادفا. در 

بنری    الحقيق حاضت با فری  شناسرایي   رال ره    ،. بنابتاینارز  خالي بتا  سازمان دارنی

 رت گتف .فتفنگي لر فا  فا  استعیاد در سازمان ابعاد   شاخ 

فتفنگري لرررت گتفر ، ضرمن       که با ر   آميخته در ی  سازمان ،قيالحقا ل گام در 

د م گرام  فا  متبرمه استختا  شی. در  پژ في، ابعاد   شاخ  اقیام يتيکگيت  از ر    بهته

  م قر  4فرا در   دفي ابعاد   شراخ   ( به  زنAHPي )متاال  س س هبا استتاده از الكني  الح يل 

بُعی شخصيتي )العهری،   1شاخ  بتا  شناسایي استعیاد در  10این اساس  ی. بتشغ ي اقیام ش

فا  فتد  )خطقي     محرر (، قاب ي  گتایي، مسئ ه پذیت (، نگتشي )کمال شهام ، انعطا 

فرا  الر ي مرییتی ،     فرتد  )مهرارت   فا  ميان نرآ ر ، چنیمهارالي، فر  منطقي(، قاب ي 

   ،ا ، قریرت اقنراع، فرر  فيجراني(      ، مهرارت رسرانه  گرت  فا  ارال امي، الران متبي مهارت

سطح کارشرناس،   4عم كتد  )الرخ  فتاسازماني، الخص   یژه، التاز باال  کارآمی ( در 

 شی.بنی   ا لری مییت عالي سازمان فتفنگي شناسایي    ،مياني مییت عم ياالي، مییت

شی   فی  این پرژ ف   فا را داشته با این  یژگيفم  الران فتد  را یاف  که  نمي قطعاً

ي فرای  فرا شراخ    فا را دارنری. ایرن  یژگري    استعیادفا این  یژگي بگریینيز این نيس  که 

دیگرت   فستنی که الاکنرن در کارکنان ک يی  بيرتت مرافیه شیه اس    ممكن اس  برا یر   

 ی.ن  حتي در بعضي مرارد ناسازگار باش باشنی فمپرشاني داشته

 ز کميسامذکرر از متیق   شاخ فا  گيتازهنیاانی الر بعی  این پژ ف  مي  متح 

 ميکنی کم  یادشرریه  شاخ فا  گيتازهنی  ا سنج   ینیفاافت حيامت. باشری  ی  فت
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 .کنی بتالت ادفتا بجذ   شناسایي به امقیا مؤثت   بررمط  نحر به نیابتر سازمان ینا

 ارر ب نارمحقق ميختگيآ جه  به   ف گت رتلر کيتير    به حاضت ف  پژ گتچها

  العمي پذیت معی دارد، باالیي ق د درجرررر  کمي  ف فا پژ به نس   مطالعه ردمر ةپییی

  شاخ فاابعرراد    تررریگد رتع ا به. بررردآن  ل يا  ی فا دمحیاز  یكي الحقيق نتایج

 ینا کهدارد  دجر  نمكاا ین  ا فررر گت ارقت مطالعه ردمرسرررازمان فتفنگررري در  ادستعیا

در  شررد چنرين پژ فرري    پيرنهاد مري  ،بنابتاینباشی.   تتامتفا  عتله یگتدر د شاخ فا

 نيز لررت پذیتد.آمرزشي    ،ي، اجتماعي، الكنرلرهی اقتصاد ، سياس فا  سازمانسایت 

الرران   مري  فتفنگري را  فا  استعیادفا  سازمان فا  اس  شناسایي ابعاد   شاخ  گتتني

الران  را مي  نتایج آن  بردضت مییتی  استعیاد دانس  که فی  الحقيق حا اجتا گام ا ل در 

  نيرز اسرتخیام    ،ایرران   گتایانر  در شناسایي کارکنان مستعی کنررني، ارزیرابي عم كرتد  اقر     

مرییتی  اسرتعیاد   حررزة  کار گتف . اما الزم اس  الحقيقات بيررتت  در  ه نيت فا  مستعی ب

   مناسبکارگيت هب   ،فاادستعیامراغل ک يی ، نگهیاش   فا  خصرص شناسایي شاخ  هب

الررجهي بره استعیادشران،     به جه  بري  افتاد مستعی غال اً زیتالررت پذیتد.  نمازسادر  فاآن

  خمرردگي  عریالتي   بري  رسريین بره حرس    ،خطقي    کارفا  ارزشمنیشران نادییه گتفتن 

 شررنی  بيت ني جذب نهادفا  دیگت مري   جاذب التین  راحتي   با کرچ    امثال آن به ،مجمرعه

ایرن قریرت   خي ري ز د     گيتنری  خررد را بره کرار نمري    نااميی  الران مضاعف احساس  با یا

فاسر  فرتار مغزفرا در کرررر      سرال  ر د. نمري  کرار ه   در جرا  الزم بر  شررد   مري مضمحل 

. فتچنی آمار رسمي داخ ي در این زمينره  جررد نریارد، بره گرزار       آفتین شیه اس  مركل

 122222العریاد   0210 سال ال منتهي بهسپنج بان  جهاني، آمار مهاجتت خال  از ایتان در 

را فا  الرانی سازمان مي ،در سطح م ي خسارتنتت برده اس .  اضح اس  این مرضرع، جیا از 

 ف  پژ ل يا  فی عمرضر ینا هرر تچرگا ،قتار دفی. بنابتاینالأثيت نيز به مرر مستقي  الح  

نگهیاشر    ادستعیا  مییتی ةچتخدر   يرر لا لرحامتاز  یكي که نجااز آ ،س ا دهن ر حاضت

  فادیكتر  ترر ب يرر م تن   يرر کيتر    ارر ب هیرر پیی نرر یا دررر ش مي دپيرنها ،س ااستعیاد 

 بترسي شرد.  ردمر لع مطا قرمتیاز یا حتي  یياگتدنها یا  هکرلرا
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 منابع
، پت ر  مییتان   جانرين ،(. مییتان آینیه، استعیادیابي1101)غتار   ابرالعطئي، بهزاد؛ محسن

 .سازمان مییتی  لنعتيانترارات ، الهتان، 1، چ 

مترتج :  ، ر انرناسري في گرارد  زمينر   (. 1139) . االكينسررن ؛ ریچرارد سري  .االكينسرن، ریترا ال 

 رشی. ،الهتان ،12چ  محمیالقي بتافني،

ا  بت مییتی ، مییتی   (. مقیمه1100) . گي  تتآر ؛ دانيلفتیمن ا ؛ اد ارد نت، جيمز ا .استر

، الهرتان  ،4،چ  محمری اعتابري،     سريی پارسرایيان  : ع ري  متتجمران ،  در قتن بيس    یكر 

 .1  فا  فتفنگي،  دفتت پژ ف  انترارات

نياز مرییتان فتفنگري کرررر، کميسريرن      (. شناخ  دان    مهارت مررد1101ازگ ي، محمی )

 شررا  عالي انقطب فتفنگي.دبيتخان  فتفنگي 

(. 1131)حيیر  دلگتم محمیمهی  ؛ لادقي مجيی؛ محمیدیني محسن؛ ع یالحميی، تبيررررررا

  ، مییتی  اسطمي، «استعیاد  فتمانیفان نظامي از منظت قتآن کتی  فا  بترسي  یژگي»

 .109ر  191ل  ، 4

، ، الهرتان  زدیر   دا د ا ي: محمری اعتابر  متتجمران ،   ارال امرات یتی(. می1100) .ام . بتکر، ر

 .يفتفنگ  فا دفتت پژ ف انترارات 

متکز الحقيقات مطالعات   ، متتج : ع ي رستمي، الهتان، ارال امات اقناعي (.1190بينگ ت، االرلت )

 ا  لیا سيما. هسنج  بتنام

 سخن. ،الهتان، شناسي التبيتي (. ر ان1104محمی )  پارسا،

   یي  اسرتعیادفا: شناسرا  یتیمی»(. 1131)مهماس ي ؛ رضا پرر ق ي زاده، ابتافي ؛ آرین جرافت 

فرا  مرییتی     پرژ ف  ، «يع مر   جذب   نگهیاش  استعیادفابت مؤثت عرامل   بنی رال ه

 .09 ر 1ل   ،10،   1 عمرمي، س

مرییتی   »(. 1131) مهماسر ي  ؛ رضرا پررر  ق ري  ؛ آرینمقيمي محمی زاده، ابتافي ؛ سيی جرافت 

مییتی  فتفنرگ  ، «کارکنان ک يی  فا     یژگيفا  استعیادفا  سازماني: شناسایي شاخ 

 .101 ر 141  ل ،0،   10سازماني، د 

نگراه   الهرتان، ، «پژ ف  کيتي فا  الرل   م اني ر  » (.1131) مس مي خنيتت، حسين؛ نافيی
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 دان .

مترتج : سريت س   ، فرا  نظتیه ،الاریخچه ،(. شناخ  ارال امات جمعي م اني1101دف رر، م رین )

 لیا سيما.دانركیة انترارات ، متاد ، الهتان

 سم . الهتان،، 0، چ زماني(. مییتی  رفتار سا1103رضایيان، ع ي )

معتفي میل جام    سيستمي مییتی  استعیاد جهر   »(. 1100) س طاني ، ع ي؛ فتزانهرضایيان

 ،0مییتی    مناب  انساني در لنع  نت ،    ،«به رد عم كتد فتد  کارکنان لنع  نت 

 .43 ر 0ل  

سنج  مرییتی   بترسي   الح يل عرامل » (.1132کتیمي ) حاجيع ي  ع اسضي؛ س طاني، متال

مییتی  فتفنگ ، («آالت   الجهيزات لنعتي ایرتان  لنع  ماشين :مررد مطالع  استعیاد )

 .119 ر 31ل   ،01،   سازماني

متاحي   الی ین سيست  مییتی  استعیاد در سازمان )برا المتکرز برت    »(. 1131مهماس ي، رضا )

 ان.مییتی  د لتي، دانرگاه الهترشت  ، ، رسال  دکتتا(«بازار ستمایه

الرررررررری ین »(. 1130)ختاساني ع يرضا ؛ ع يج ار  حميی؛ نيا فاش  شهتام؛ رضا، مهماس ي

پژ ف فا  ، «فا  شناسرایي اسرتعیادفا در مرراغل اسرتتاالژی  شرتک  سراپكر       شاخ 

 .102 ر 30ل   ،02  ، مییتی  عمرمي

(. 1139) لارمي امين نرذر؛ کام ي محمیجراد؛ بختيار  حسن؛ محمیع ي، عامت 

مییتی  مناب  در ، «کارکنان ک يری  مسرتعی فتمانریفي   مرییتی  در ناجرا      ا ف شاخ »

 .104 ر 141ل   ،0  ، نيت   انتظامي

فرا    پرت ر : ر یكتدفرا   ر     (. اسرتعیادیابي   جانررين  1100) . کرانگت فالمت، رابتت؛ جي

 ستآمی. ،العطیي، الهتانمتتج : بهزاد ابر، جهان  فا  پيرت  پت ر  مییتان در شتک 

م نرایي )مرررد   نظتیر   میل مییتی  اسرتعیاد بره ر     ارائ  »(. 1131) افتخار پرر، آرین؛ نيته ق ي

 .32 ر 13ل   ،14  ، پژ ف فا  مییتی  عمرمي، («اپتاالرر ال تن فمتاه :مطالعه

عتت جراد    پت ین کرییرر،  متتجمان: محمیج، شناسي شخصي  (. ر ان1100الرنس، ر ین )

 رسا. ،الهتان

 انیاز قطب. چر  ،الهتان، گتایي   یادگيت  سازماني (. کمال1131ا )مع  ، رض
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 .دان راه، الهتان، 4، چ (. م اني سازمان   مییتی 1131محمی ) مقيمي، سيی

، الهرتان ، اسرطمي جامع  ساز  خطقي  در   (. نهادینه1130)پتکان محمیلالحي، جراد؛ حسين 

 .اسطميانییر  پژ فرگاه فتفنگ   
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