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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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شناسایی الگوی سیستمی شاخصهای استعداد؛ مطالعهای
اقدامپژوهانه در یک سازمان فرهنگی
جواد محمدصالحی ،1محمدرضا باقرزاده ،2سید موسی رجایی

3

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابی قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،مازندران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،مازندران ،ایران

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

چکیده
پیچیدگی و تالطم محیط فرهنگی جامعه چرخش رویکرد سازمانهای فرهنگی را از سیسـممهـای اـاراردگرا ـه م ـا هـای
فرهنگی «مسئلهمحور» ه ضرورتی اجمنابماپذیر تبدیل ارده است .این مهم میازمند تغییر رویکرد از طرحریـیی ـه یـادگیری
است .از آمجا اه اساسیترین پایة یادگیری سازمامی توجه ه سرمایة امسامی است ،میاز ه اسمعدادها اـامالا احسـا مـیشـود.
مدیریت اسمعداد در این پژوهش موعی مدیریت منا ع امسامی یکپارچه ا رویکردی مممرای ر اسمعدادهاست؛ افـراد ـا عملکـرد
اال ،اه ارزش خاصی رای سازمان دارمد و اسمعداد یا همان رترینها تعریف میشومد .اما موضوع اصلی محوة شناسـایی ایـن
افراد است؛ اه هدف این تحقیق شناسایی آنها در یک سازمان فرهنگی ود .تحقیق حاضر ا روش ایفی اقـدا پژوهـی طـی
ازة زمامی دو سال در یک سازمان فرهنگی صورت گرفت و شاخصها و ا عاد مر وطـه اسـماراو و در قا ـ اجـیای سیسـمم
دسمه ندی شد .سپس ا اسمفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاو ویت ندی و وزندهی امجا شـد .ـر ایـن اسـا
رای شناسایی اسمعدادها در سازمان فرهنگی  70شاخص در  2محور ورودی و فرایند و خروجی در ا عـاد شایـیمی ،مگرشـی،
قا لیتهای فردی ،قا لیتهای میانفردی ،و عملکردی تعیین و در  4طبقة شغلی اارشـنا  ،مـدیر عملیـاتی ،مـدیر میـامی ،و
مدیر عا ی وزندهی و رتبه ندی شد.

کلیدواژگان
اسمعداد ،اقدا پژوهی ،ا گوی سیسممی ،سازمان فرهنگی ،مدیریت اسمعداد.
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مقدمه
در ﻣﺤﻴﻂ پرتالطم
سﺎزﻣﺎن ،شنﺎخ

رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣت ز ،دریﺎفر

نقطر ﻣﺤررر

الر ﻲ در پﻴرر تد افریا یر

ﻣسﺎئل حقﻴقﻲ الﻴل آن سﺎزﻣﺎن ،نﻴز یﺎفﺘن راهحرل ایرن ﻣسرﺎئل ﻣ ﺘنرﻲ ﺑرت

الرانمنی فﺎ خﺎلﻲ اس

که لتفﺎً افتاد خﺎص در در ن سﺎزﻣﺎن از آن ﺑتخرردارنی .در ایرن

راﺑطه ﻣﻲالران ﺑه الل پﺎرهالر 1اشﺎره کتد که  02درلی ﻣنرﺎﺑ انسرﺎنﻲ  02درلری ارز
سﺎزﻣﺎن ایجﺎد ﻣرﻲکننری ( .)Branham 2005: 60در شررتک
ﻣنط ﻖ ﺑت این نﮕت

کﺎرکنﺎن را ﺑه م قهفﺎ

A

را ﺑرتا

ﺟنتال اﻟﻜﺘتیرر  ،سﻴسﺘ ارزشﻴﺎﺑﻲ

( 12الﺎ  02درلی افر رتاد ﻋرررﺎﻟﻲ) 02( B ،درلی

افتاد ﻣﺘرسﻂ) 12( C ،الﺎ  02درلی افتاد ﺿﻌﻴﻒ) القسﻴ کرتده اسرر

(

Larson & Richburg

.)2004: 312
اﻣت زه ﻣییتی

اسﺘﻌیاد نرﺎندفنیة نرﻋﻲ پرﺎرادای شرﻴت  ،از ﻣرییتی

ﻣنرﺎﺑ انسرﺎنﻲ

سنﺘﻲ ﺑه ﻣییتی

ستﻣﺎی انسﺎنﻲ نرین ،درﺑتگﻴتنیة الرﺟه ﺑه نخ ﮕﺎن سﺎزﻣﺎنﻲ اس  .ﺑریین

التالﻴب ،ﻣییتی

اسﺘﻌیاد را نرﻋﻲ سطح پنهرﺎن در شرﻜﺎر اسرﺘﻌیادفﺎ ﺑره شرمﺎر ﻣرﻲآ رنری

(.)Collings & Mellahi 2009: 304
در خصرص ﺑترسﻲ افمﻴ

ﻣییتی

اسﺘﻌیاد در سﺎزﻣﺎن الأثﻴت آن ﺑت ﻋم ﻜرتد سرﺎزﻣﺎنﻲ

الﺤقﻴقﺎت ﻣﺘﻌید انجﺎم شیه اس  .از نمرنهفﺎ اخﻴرت آن ﻣرﻲالرران ﺑره الﺤقﻴقﻲ الﺤ
«الأثﻴت ﻣییتی

اسﺘﻌیاد ﺑت ﻋم ﻜتد سﺎزﻣﺎنﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎنجﻴﮕت ﻣﺘﻐﻴتفﺎ

ﻋنران

اسﺘتاالﮋ فﺎ سﺎزﻣﺎنﻲ،

ﻋیماممﻴنﺎن ﻣﺤﻴطﻲ ،درﺟ ﺟهﺎنﻲ شین» ،کره ﭼﺎنﮓ ﻟﻴن در کررر الﺎی نی انجﺎم داده اسر ،
اشررﺎره کررتد .نﺘﺎیﺞ الﺤقﻴﻖ
ﻣییتی

نرﺎن داد شتکرر فررﺎیﻲ که در شتایﻂ ﻋیماممﻴنﺎن ﻣﺤﻴطﻲ از

اسﺘﻌیاد در سﺎزﻣﺎن اسﺘتﺎده ﻣررﻲکننی نس

ﺑه سﺎزﻣﺎنفﺎیﻲ که ﻣییتی

اسﺘﻌیاد را ﺑرره

کرﺎر نمرﻲگﻴتنری ﻋم ﻜتد سﺎزﻣﺎنﻲ ﺑهﺘت دارنی ( .)Chung 2014فمچنرﻴن ،ﻟرنﺎ الﺤقﻴقﻲ الﺤ
ﻋنران «ﻣییتی

اسﺘﻌیاد ،الرانﺎیﻲ ذفنﻲ اسﺘﻌیاد،

شﻐ ﻲ» در کررر اسﭙﺎنﻴﺎ انجﺎم داد .نﺘﺎیﺞ الﺤقﻴﻖ
د ﻣﺘﻐﻴت رﺿﺎی

شﻐ ﻲ

ﻋم ﻜتد سﺎزﻣﺎنﻲ :ﺑﺎ ﻣﻴﺎنجﻴﮕت
نرﺎن داد ﻣییتی

رﺿﺎی

اسﺘﻌیاد ﻣررﻲالرانی ﺑت فت

ﻋم ﻜتد سﺎزﻣﺎنﻲ الأثﻴت ﺑﮕﺬارد؛ اﻣﺎ این الأثﻴت ﺑت رﺿﺎی

شﻐ ﻲ ﺑه

1. Pareto’s law

شناسايي الگوی سیستمي شاخصهای استعداد؛ مطالعهای اقدامپژوهانه در يک سازمان فرهنگي

ﺑت ﻋم ﻜتد سﺎزﻣﺎنﻲ ﺑه لررت ﻏﻴتﻣسﺘقﻴ اس

لررت ﻣسﺘقﻴ
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( Luna-Arocas & Morley

.) 2015: 48
اﻣﺎ در ﻣییتی

اسﺘﻌیاد اینﻜه ﭼه افتاد را ﻣسﺘﻌی ﭼه ﻣرﻗﻌﻴ فﺎیﻲ را ک ﻴی در نظت

ﻣﻲگﻴتنی ﺑسﺘﮕﻲ ﺑه نرع سﺎزﻣﺎن اسﺘتاالﮋ فﺎ آن دارد .ﺑنﺎﺑتاین ،فﻴچگرنه الﻌتیﻒ فتاگﻴرت
ﺟهﺎنﻲ ﻣرﺘتکﻲ از آن ﺟرد نیارد .ﻣنزا ﺑت ایرن ﺑرﺎ ر اسر

کره ﻣرییتی

اسرﺘﻌیاد ﺑرﺎ

شنﺎسﺎیﻲ ﻣرﻗﻌﻴ فﺎ ک ﻴی آﻏﺎز ﺑه سﻴ ﺑﺎﻟنیگﻲ ﻣﺘصییﺎن ﺑﺎ الرران ﺑرﺎﻟقره ﻋم ﻜرتد
ﺑﺎال ﺑتا پت کتدن این نقر فرﺎ الرسرﻌ ﻣﻌمرﺎر ﻣنرﺎﺑ انسرﺎنﻲ ﻣﺘمرﺎیز ﺑرتا ﻣرییتی
ﻣﺘصییﺎن اممﻴنﺎن از اداﻣ الﻌهی آنفﺎ ﺑه سﺎزﻣﺎن دن ﺎل ﻣﻲشرد (.)Mensah 2015: 545
ﺑسﻴﺎر از لﺎحبنظتان ﺑت آنانی کره شرﺎخ

فرﺎ ﻋﻴنرﻲ ﻣنﺎسرب ﻣری نﻲ ﺑرتا

شنﺎسﺎیﻲ افتاد ﻣسﺘﻌی ﺟرد نیارد نﮕرﺎه سر ﻴقها ﺑره اسرﺘﻌیادفﺎ (ﺑره مررر آگﺎفﺎنره یرﺎ
نﺎآگﺎفﺎنه) در سﺎزﻣﺎنفﺎ حﺎکمﻴ
این ﺑﺎ ر اس

دارد (ﺟرافت زاده فمﻜﺎران  .)112 :1131سرنن تگ ﺑرت

که الﻌتیﻒ اﺿح از اسﺘﻌیاد ﺑتا کﺎرکنﺎن ﻣرﺟب افزای

اثتﺑخرﻲ ﻣییتی

اسﺘﻌیاد ﻣﻲشرد (.)Sonnenberg, van Zijderveld & Brinks 2014: 2
سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ ﻣررد ﻣطﺎﻟﻌه نهﺎد حرز
کﺎرکتد «ال ﻴﻴن گسﺘت
دان

ﻣﻌتف

 ،انقطﺑﻲ ،ال ﻴﻐﻲ ،ﻋ مﻲ اس

ﺑﺎ ر ،ﺑﻴن  ،ارز فﺎ اسطﻣﻲ انقطﺑﻲ» «الﻌمﻴرﻖ الرسرﻌ

اسطﻣﻲ» ﺑه ایتﺎ نق

اسﻂ فﻌﺎل ﻣﻴﺎن حرزهفﺎ ﻋ مﻴه ﺑﺎ نﻴﺎزفﺎ دینرﻲ

ﻣتدم نظﺎم اسطﻣﻲ ﻣﻲپرتدازد .سرﺎزﻣﺎن ﻣرﺬکرر ﺟهر
گت
الی

کره ﺑرﺎ د

دفرﺎع از حرتی الررﻴ در ﻋتلر

گر ادیﺎن ﻣﺬافب ،ﻣتزﺑﺎنﻲ فﻜرت ر فتفنﮕرﻲ از آرﻣرﺎنفرﺎ اﻣرﺎم خمﻴنرﻲ(ره)
فقﻴه نظﺎم اسطﻣﻲ ،پﺎسیاش

ﻣﻴرتاث گرتانسرنﮓ حررزه ،نرانییررﻲ نررآ ر ،

الضﺎرب افﻜﺎر ،آینیهنﮕت نﺎگزیت از ﺑهتهگﻴت از کﺎرکنﺎن ﻣسﺘﻌی اس .
سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ ﺑه سﺎزﻣﺎنفﺎیﻲ امطق ﻣﻲشرد که ﺑﺎ فﻌﺎﻟﻴ فﺎ خﺎص فتفنﮓ ﻋمرﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌه را ﻣﺘأثت ﻣﻲسﺎزنی الﻐﻴﻴت یﺎ الطح ارز فﺎ ،انییرهفﺎ ،نﮕت فﺎ ،رفﺘﺎرفﺎ ﻣرتدم
را ﺑت ﻋهیه دارنی (ازگ ﻲ  .)11 :1101گتﺘنﻲ اس
لﺎحب اثتنی ،ﺑت اسﺎس ﻣﺎفﻴ

ﺟررد

سﺎزﻣﺎنفﺎیﻲ که در حرزة فتفنﮓ ﺟﺎﻣﻌره

اسﺎسرنﺎﻣه ،ﺑره د دسرﺘه القسرﻴ ﻣرﻲشررنی :ﺑرﺎ
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ﻣخﺎمب ﻋﺎم ﺑﺎ ﻣخﺎمب خﺎص .نﻜﺘر حرﺎئز افمﻴر
فتفنﮕﻲ ﺑﺎ ﻋنﺎی

آنﻜره انﺘظرﺎر ﻣرﻲر د سرﺎزﻣﺎنفرﺎ

ﺑه الﻐﻴﻴتات شییی ﻣﺤﻴطﻲ ﺑﺘراننی ﺑﺎ ﺑهتهگﻴت از الران ﻣسرﺘﻌیان ر یﻜرتد

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

فﺎ اسﺘﻌیاد در سﺎزﻣﺎنفﺎ فتفنﮕﻲ ﻣطﺎﻟﻌ خﺎلﻲ لررت نﮕتفﺘه اس .

ﺑنﺎﺑتاین فی

در گﺎم ا ل شنﺎسﺎیﻲ شﺎخ

این پﮋ ف

فتفنﮕﻲ در گﺎم د م ا ﻟری ﺑنی
اﻟﮕر سﻴسﺘمﻲ شﺎخ

فﺎ ﻣسﺘﻌیان در ی

سرﺎزﻣﺎن

زندفﻲ آنفﺎ ﺑرد ﺑه دن ﺎل پﺎسخ این سؤال ﺑرد که

فﺎ اسﺘﻌیاد در سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ ﻣررد ﻣطﺎﻟﻌه ﭼﮕرنه اس ؟

پیشینة تحقیق
مﻲ ﺑترسﻲ گسﺘتده در زﻣﻴن پﻴرﻴن الﺤقﻴقﺎت در پﺎیﮕﺎهفﺎ ﻣﻌﺘ ت ﻋ مرﻲ ر شرﺎﻣل پررالرﺎل
ﺟﺎﻣ ﻋ رم انسﺎنﻲ ،1پﺎیﮕﺎه ﻣجطت الخصصﻲ نررر ،0پﺎیﮕرﺎه ﻣتکرز امطﻋرﺎت ﻋ مرﻲ ﺟهرﺎد
دانرﮕﺎفﻲ ،1پﺎیﮕﺎه انﺘرﺎرات ﻋ مﻲ اﻣتاﻟی 4ر الﺎ زﻣﺎن نﮕﺎر
 11ﻣقﺎﻟ ﻋ مﻲ ﺑه زﺑﺎن فﺎرسرﻲ در یر
ﻣییتی

این پﮋ ف  ،در ﻣجمرع حی د

سرﺎل گﺬشرﺘه حری د  41ﻣقﺎﻟر الالرﻴن در ﺑرﺎب

اسﺘﻌیاد نﮕﺎشﺘه شریه اسر  ،کره ﺑرﺎ الرﺟره ﺑره ﻣﺤﺘررا آنفرﺎ در  4دسرﺘه ﻗﺎﺑرل

القسﻴ ﺑنی انی:
 .1ﺑترسﻲ راﺑط (الأثﻴت) ﻣییتی

اسﺘﻌیاد ﺑت ﺟن هفﺎ گرنﺎگرن سﺎزﻣﺎنﻲ

 .0ارائ ﻣیل (ﺑترسﻲ الﺤ ﻴل) ﻣییتی

اسﺘﻌیاد در لنﺎی ﻣخﺘ ﻒ

 .1آسﻴبشنﺎسﻲ (اﻣﻜﺎنسنجﻲ) اﺟتا ﻣییتی
 .4شنﺎسﺎیﻲ شﺎخ

فﺎ کﺎرکنﺎن ﻣسﺘﻌی

در نﺘﻴج این ﺑترسﻲ ﻣرخ

شی فت ی

اسﺘﻌیاد پتداخﺘهانی .اﻣﺎ شنﺎسﺎیﻲ شﺎخ
شیه اس

که اﻟ ﺘه فﻴچی

اسﺘﻌیاد ﺑترسﻲ ﻣران اﺟتایﻲ

از ﻣﺤققﺎن ﺑه ﺑترسﻲ ﺟن هفرﺎیﻲ از ﻣرییتی

فﺎ کﺎرکنﺎن ﻣسﺘﻌی لتفﺎً در پنﺞ پﮋ ف

نﺎظت ﺑه سﺎزﻣﺎنفﺎ فتفنﮕﻲ نﻴس  .ﺑنﺎﺑتاین ،خأل الئرری

ﺑترسﻲ
ﺑتا

1. www.ensani.ir
2. www.noormags.ir
3. www.sid.ir
4. www.emerald.com
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ارائ شﺎخ

حﺎﺿرت ﺑرتا

فﺎ ﻣسﺘﻌیان در سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ احسﺎس ﻣﻲشرد که پرﮋ ف

ﺑتمت

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

شﺎخ

فﺎ کﺎرکنﺎن ﻣسﺘﻌی پتداخﺘه ،ﻣﻌتفﻲ شیه اس .
جدول  .1پیشینة تحقیق در شناسایی شاخصهای استعداد

ردیف

1

عنوان پژوهش

نﺘایﺞ پـژوهش

ﻣییتی اسﺘﻌیادفﺎ:

فی شنﺎسﺎیﻲ رال هﺑنی ﻣه التین ﻋراﻣل ﻣؤثت ﺑت ﺟﺬب نﮕهیاش اسﺘﻌیادفﺎ

شنﺎسﺎیﻲ رال هﺑنی

ﻋ مﻲ در دانرﮕﺎهفﺎس  .در نﺘﻴج این پﮋ ف  ،ﻣجمرﻋﺎً  13ﻋﺎﻣل ﻣؤثت ﺑت ﺟﺬب

ﻋراﻣل ﻣؤثت ﺑت ﺟﺬب

نﮕهیاش اسﺘﻌیادفﺎ ﻋ مﻲ شنﺎسﺎیﻲ در  0م قه دسﺘهﺑنی شیه اس  .ﻋﺎﻣل ﺟرّ

نﮕهیاش اسﺘﻌیادفﺎ

ﺑﻴرﺘتین الأثﻴتگﺬار را در ﺟﺬب اسﺘﻌیادفﺎ در دانرﮕﺎه الهتان دارد

الﺤقﻴﻖ پﮋ ف

ﻋ مﻲ
الی ین شﺎخ فﺎ
0

شنﺎسﺎیﻲ اسﺘﻌیادفﺎ در
ﻣرﺎﻏل اسﺘتاالﮋی

(ﺟرافت زاده فمﻜﺎران .)1 :1131
فی الی ین شﺎخ فﺎ شنﺎسﺎیﻲ اسﺘﻌیادفﺎ در ﻣرﺎﻏل اسﺘتاالﮋی

اس  .نﺘﺎیﺞ الﺤقﻴﻖ ﺑره شنﺎسﺎیﻲ شﺎخ فﺎ الخصصﻲ (شﺎﻣل  1شﺎخ
شرﺎخ فرﺎ ﻋمررﻣﻲ (شﺎﻣل  0شﺎخ

شتک سﺎپﻜر
ﻣییتی اسﺘﻌیادفﺎ
1

سﺎزﻣﺎنﻲ :شنﺎسﺎیﻲ
شﺎخ فﺎ

یﮋگﻲفﺎ

کﺎرکنﺎن ک ﻴی

الر ﻲ)

ال ﻲ) ﻣنجت شیه اس (مهمﺎس ﻲ

فمﻜﺎران .)30 :1130
فی شنﺎسﺎیﻲ ﻣه التین ﻣؤﻟتهفﺎ
اس  .نﺘﺎیﺞ پﮋ ف

یﮋگﻲفﺎ کﺎرکنﺎن ک ﻴی

اسﺘﻌیادفﺎ سﺎزﻣﺎنﻲ

ﺑﻴﺎنﮕت  111یﮋگﻲ ﺑتا کﺎرکنﺎن ک ﻴی اس که از این ﻣﻴﺎن 39

ﻣررد ﺑﺎ ﻋنران یﮋگﻲفﺎ ﻋمرﻣﻲ در  12دسﺘ ال ﻲ  13ﻣررد ﺑﺎ ﻋنران یﮋگﻲفﺎ
الخصصﻲ دانرﮕﺎفﻲ دسﺘهﺑنی شیه اس (ﺟرافت زاده فمﻜﺎران 143 :1131
.)190
در این پﮋ ف

4

شتک سﺎپﻜر

ﺑت فتﻣﺎنیفﻲ نظﺎﻣﻲ المتکز شیه ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌ یﮋگﻲفﺎ شخصﻴﺘﻲ

ﺑترسﻲ یﮋگﻲفﺎ

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

اسﺘﻌیاد فتﻣﺎنیفﺎن

الﺤ ﻴل ﻣضمرن ،اسﺘﻌیادفﺎ ﻣرﺘتک آنفﺎ ﺑتشمتده شیه اس  .نﺘﻴج الﺤقﻴﻖ ﺑه

نظﺎﻣﻲ از ﻣنظت ﻗتآن کتی

شنﺎسﺎیﻲ  1اسﺘﻌیاد ﻣرﺘتک ﺑﻴن آنفﺎ ر شﺎﻣل ﺑزرگﻲ ر ح ،ﺑزرگرار ر ح ،ﻗرت
ر ح ،ﻋقل ،الرانمنی ﺟسمﻲ ر ﻣنجت شیه اس (ﺑﻴﺎت فمﻜﺎران .)191 :1131

شﺎخ فﺎ کﺎرکنﺎن
1

ک ﻴی ﻣسﺘﻌی فتﻣﺎنیفﻲ
ﻣییتی در نﺎﺟﺎ

فی این الﺤقﻴﻖ شنﺎسﺎیﻲ ا ﻟری ﺑنی شﺎخ

فﺎ افتاد ﻣسﺘﻌی ﻣرﺎﻏل فتﻣﺎنیفﻲ

ﻣییتی در نﺎﺟﺎ ﺑرده اس  .نﺘﻴج الﺤقﻴﻖ شنﺎسﺎیﻲ  129شﺎخ

در  4ال ال ﻲ

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

فمﻜﺎران .)141 :1139
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تعاريف و رويکردهای استعداد
م ﻖ نظتسنجﻲ انجﺎمشیه الرسﻂ شتک

1

ﻣررﺎ رة الررﺎ رز پررتین  ،فرﻴچی

ﻣرررد ﺑترسﻲ الﻌتیرﻒ ﻣررﺎﺑهﻲ در زﻣﻴنر اسﺘﻌیاد نیاشﺘنی

از  10شتک

الﻌﺎریﻒ ﺑه اسﺘتاالﮋ سﺎزﻣﺎن،

نرع شرتک  ،ﻣﺤرﻴﻂ رﻗرﺎﺑﺘﻲ آن ،ﻋراﻣل دیﮕت ﺑسﺘﮕﻲ داش

(2006

0

 .)CIPDﺑه ﻋ رﺎرت

دیﮕت ،اینﻜه سﺎزﻣﺎنفﺎ ﭼه افتاد را اسﺘﻌیاد در نظت ﻣﻲگﻴتنی ﺑسﻴﺎر ﻣهر اسر  .زیرتا فرت
سﺎزﻣﺎن نﮕت

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

ﺑنﺎﺑتاین ،الﻌتیﻒ اسﺘﻌیاد ﻣییتی

اسﺘﻌیاد کمﻲ دشرار اس  .در اداﻣره ،ﺿرمن شنﺎسرﺎیﻲ

ر یﻜتدفﺎ ﻋمیه ،الﻌﺎریﻒ ﻣتال ﻂ ارائه در نهﺎیر
پﮋ ف
زاﺑر

ر یﻜرتد الﻌتیرﻒ ﻣری نظرت در ایرن

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

دسﺘه القسﻴ ﻣﻲکنی.

لتفﺎً دسﺘ ﭼهﺎرم را اسﺘﻌیاد سﺎزﻣﺎن ﻣﻲدانی (:)Zuboof 1988: 126



افتاد که ارز

افز دها ﺑتا سﺎزﻣﺎن نیارنی ﺑهآسﺎنﻲ ﻗﺎﺑل ﺟﺎیﮕزینﻲانی.



افتاد که ارز

افز دها ﺑتا سﺎزﻣﺎن نیارنی ،اﻣﺎ ﺑهآسﺎنﻲ ﻗﺎﺑل ﺟﺎیﮕزینﻲ نﻴسﺘنی.



افتاد که ﺑتا سﺎزﻣﺎن ارز

افز دة ﺑﺎالیﻲ دارنی ﺑهآسﺎنﻲ ﻗﺎﺑل ﺟﺎیﮕزینﻲانی.



افتاد که ﺑتا سﺎزﻣﺎن ارز

افرز دة ﺑرﺎالیﻲ دارنری ﺑرهآسرﺎنﻲ ﻗﺎﺑرل ﺟرﺎیﮕزینﻲ

نﻴسﺘنی.

شکل  .1گونهشناسی کارکنان (مدل زابوف)

1. Towers prrein
2. Corporate Institute of Personnel and Development
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ﻣطﺎﻟﻌﺎت گﺎالرد
زﻣﻴن ﻣییتی

فمﻜﺎران

( )0211د ر یﻜتد ﻋمریة سررههﻣﺤررر اﺑرﮋهﻣﺤررر را در

اسﺘﻌیاد ﻣﻌتفﻲ کتده اس

که فت یر

از ایرن ر یﻜتدفرﺎ دیریگﺎهفرﺎ ﻣﺘترﺎ الﻲ

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

ظﺎفت دییگﺎه فتاگﻴت (الرسﻌ فم کﺎرکنﺎن ﺑتا شﻜرفﺎ شین ﺑهﺘرتین الرانمنری فرﺎ

فمه) ،دییگﺎه اخﺘصﺎلﻲ ﺑﻴرﺘت ﻣی نظت ﺑرده اس

(ﻗ ﻲپرر افﺘخﺎر  99 :1131ر .)90

ر یﻜتد سرههﻣﺤرر :1ﻣنظرر از ر یﻜتد سرههﻣﺤرر آن اس

که ﻟتظ اسرﺘﻌیاد ﺑره افرتاد

امطق شرد.


دییگﺎه فتاگﻴت :0در این دییگﺎه فم افتاد سﺎزﻣﺎن ﻣسﺘﻌینی الﻌتیﻒ اسﺘﻌیاد ﺑه کرل
ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ سﺎزﻣﺎن امطق ﻣﻲشرد؛ ﺑه این ﻣﻌنﺎ که فت ی

از کﺎرﻣنیان ﻗﺎﺑ ﻴ فرﺎ

خﺎص خرد را دارنی ﻣﻲالراننی ﺑه لررت ﺑﺎﻟقره ﺑتا سﺎزﻣﺎن ارز
ﺑتخﻲ ﻣرارد ،اسﺘﻌیاد ﻣمﻜن اس
 .)Dowell 2010: 14ﺑهﺘت اس
خﺎص در ی

ﺑه فم ﺟمﻌﻴ

کﺎرکنرﺎن اشرﺎره کنری

سﺎزﻣﺎن ﺑه ﺟﺎ المتکز ﻣنﺎﺑ خری
کنی الرانمنی فﺎ ﺑﺎﻟقرة خری

( & Silzer

ﺑرت یر

ست نق فﺎ ﻣﺤی د ،که از نظت اسﺘتاالﮋیﻜﻲ ریس

دارد ،ﺑه فم کﺎرکنﺎن کم

ﺑﻴﺎفتیننری .در
گرت ه

ﺑسرﻴﺎر ﺑرﺎالیﻲ

را آشﻜﺎر

سﺎزنی ( Yost

 .)& Chang 2009: 442از ایتادفﺎ این ر یﻜتد ﻣﻲالران ﺑه فزینهفﺎ ﺑسﻴﺎر ﺑﺎال ،که
نس

ﺑه سﺎیت ر یﻜتدفﺎ ﺑه سﺎزﻣﺎن الﺤمﻴل ﻣﻲکنی ،اشﺎره کتد .فمچنﻴن این ر یﻜتد

ﺑه ارال ﺎط ﺑتنیه ر ﺑتنیه ﺑﻴن کﺎرکنﺎن سﺎزﻣﺎن ،ﺑه ﻣنزﻟر یر

فرتا الر ﻲ ،ﻗﺎئرل

اس ؛ که ﺑه نظت ﻣﻲرسی ﺑﺎ الرﺟه ﺑه فزینهفﺎ زیﺎد که الﺤمﻴل ﻣﻲکنی این فرتا
اﻣﻜﺎنپﺬیت نﻴس  .گتﺘنﻲ اس
اسﺘتاالﮋی


ﺑﺎ این ر یﻜتد ﺑهسخﺘﻲ ﻣﻲالران المﺎیز ﺑﻴن ﻣییتی

ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ ﻣییتی

اسﺘﻌیاد الصرر کتد.

دییگﺎه اخﺘصﺎلﻲ :1اسﺎس این دیریگﺎه ﺑرت ﺑخر ﺑنری نﻴرت

کرﺎر اسر  .یﻌنرﻲ

اسﺘﻌیادفﺎ کسﺎنﻲ فسﺘنی که ﻣﻲالراننی ﺑﺎ ﻣرﺎرکﺘرﺎن در سﺎزﻣﺎن یرﺎ در نﺘﻴجر نررﺎن
1. Talent as Subject
2. Inclusive Subject Appoach
3. Exclusive Subject Approach
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دادن ﻗﺎﺑ ﻴ فﺎ ﺑﺎﻟقرهشﺎن در ﺑ نیﻣیت الأثﻴت ﻣث

ﻗﺎﺑل الرﺟهﻲ ﺑت ﻋم ﻜتد سﺎزﻣﺎن

ﺑﮕﺬارنی .رفﺘﺎر ﻣﺘمﺎیز ﺑﺎ کﺎرکنﺎن ﺑت اسرﺎس اسرﺘﻌیادفﺎ ﻣﺘتﺎ الررﺎن نررﻋﻲ رﻗﺎﺑر
ﻣسﺘمت ایجﺎد ﻣﻲکنی که در آن کﺎرکنﺎن ﺟه

الرسرﻌه ﺑرهکرﺎرگﻴت ﻣهرﺎرتفرﺎ

کﻴتﻴﺎالﻲ که سﺎزﻣﺎن نﻴﺎز دارد ﺑتانﮕﻴخﺘره ﻣرﻲشررنی ( .)Hoghlund 2012: 135ﻣسرئ
ال ﻲ که ﭼﺎﻟ فﺎیﻲ ﺑتا سﺎزﻣﺎن ایجرﺎد ﻣرﻲکنری شنﺎسرﺎیﻲ ایرن افرتاد اسر  .از
انﺘقﺎداالﻲ که ﺑه این دییگﺎه ارد اس
الﺤ



اینﻜه ارزیﺎﺑﻲ پﺘﺎنسﻴل ﻋم ﻜتد افرتاد اﻏ رب

الأثﻴت ﻗضﺎ ت ﻣییتان ارشی سﺎزﻣﺎن اس

ﺑنﺎﺑتاین در پﮋ ف

حﺎﺿت ارائ شﺎخ

ر یﻜتد ﺑه د ﺑخ

القسﻴ ﻣﻲشرد:

ﻣﻌﻴﺎرفﺎ ﻋﻴنﻲ ﻣرخصرﻲ نریارد.

فﺎ اسرﺘﻌیاد ﻣری نظرت ﻗرتار گتفر  .ایرن
1

اسﺘﻌیاد ﺑه ﻣتهرم افتاد ﺑﺎ ﻋم ﻜتد ﺑﺎال  :اسﺘﻌیادفﺎ گت فﻲ از کﺎرکنﺎن سﺎزﻣﺎنانی کره
در ی

حرزه شﺎیسﺘﮕﻲ خﺎص یﺎ ﺑه مرر ک ﻲ ﻣهرﺎرتفرﺎ الرانرﺎیﻲفرﺎ اسرﺘثنﺎیﻲ

خری

ﻣﻲگﺬارنی ( .)Silzer & Dowell 2010: 15این افتاد ﻣهر الرتین

ﻣن

را ﺑه نمﺎی

ﻋم ﻜتد سﺎزﻣﺎن انی .زیتا ﻣرﺎرک

ﺑﻴررﺘت دارنری ،ﺑﻴررﺘت نررآ ر ﺑره خرت

ﻣﻲدفنی ،فرشمنیانهالت کﺎر ﻣﻲکننی ،ﻣﻲالراننی اﻋﺘمﺎد ﺑﻴرﺘت ﺟ ب کننری ،اﺑﺘﻜرﺎرات
ﺑﻴرﺘت ﺑت ز ﻣﻲدفنی ،اسﺘتاالﮋ فﺎ کسب کﺎر را ﺑهﺘت الرسﻌه ﻣﻲدفنی ،الﻐﻴﻴتات را
ﺑه شﻴرة اثتﺑخ الت اﺟتا ﻣﻲکننی ،ﻏﻴته.


اسﺘﻌیاد ﺑه ﻣتهرم افتاد ﺑﺎ پﺘﺎنسﻴل ﺑﺎال :0اسﺘﻌیادفﺎ گت فﻲ از کﺎرکنﺎن سﺎزﻣﺎنانی کره
سطح پﺘﺎنسﻴل ﺑﺎالیﻲ از خرد نرﺎن ﻣﻲدفنی .ﻣنظرر از پﺘﺎنسﻴل اشﺎره ﺑه این ﻣرﺿررع
اس
اثتﺑخ

که فتد ﻣن  ،1انﮕﻴز  ،ﻣهﺎرتفﺎ ،الرانﺎیﻲفﺎ ،الجرﺎرب الزم ﺑرتا ﻋم ﻜرتد
ﻣرﺎرک

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

افتاد ستی الت از ف ردیترﺎن پﻴررتف
ﻣﺘتﺎ ت از ﺑقﻴه ﺑه نمﺎی

ﻣرﻲکننری نﻴﺎزفرﺎ انﮕﻴرزهفرﺎ رفﺘﺎرفرﺎیﻲ

ﻣﻲگﺬارنی.
1. High-Performers
2. High-Potentials
3. Characteristics
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یﮋگﻲفرﺎ یر

فرتد اشرﺎره

ر یﻜتد اﺑﮋهﻣﺤرر :1ر یﻜتد اﺑﮋهﻣﺤرر ﺑه اسﺘﻌیاد ﺑه ﻣنزﻟ
ﻣﻲکنی .در این ر یﻜتد اسﺘﻌیاد ﻋ ﺎرت اس
شرد .اﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺟرد افمﻴ

یﺎف

در سطح ﺟهﺎنﻲ شتﺎ

نﻴس

از یﮋگﻲفﺎیﻲ که ﻣرﻲالرانری در ﺟررد افرتاد

ﻣرﺿرع ،ﻣتهرم اسﺘﻌیاد ﺑه ﻣنزﻟ

یﮋگﻲفﺎ ی

فتد فنررز

ﻣﺤققﺎن ﻣخﺘ ﻒ ﻣتﺎفﻴ ﻣﺘتﺎ الﻲ را ﻣطتح ﻣرﻲکننری کره در

ﺟی ل  0خطلها از آن آﻣیه اس

(ﻗ ﻲپرر افﺘخﺎر .)91 :1131

در ﺟی ل  ،1ﺑتخﻲ الﻌﺎریﻒ ﻣییتی
ﺑت اسﺎس آنچه نقل شی ،ﻣییتی

اسﺘﻌیاد ﺑت اسﺎس ر یﻜتدفﺎ یﺎدشیه آﻣیه اس .

اسﺘﻌیاد در این پﮋ ف

نرﻋﻲ ﻣییتی

ﻣنرﺎﺑ انسرﺎنﻲ

یﻜﭙﺎرﭼه ﺑﺎ ر یﻜتد ﻣﺘمتکز ﺑت اسﺘﻌیادفﺎس  .ﺑت ایرن اسرﺎس ،ﻣرییتی

اسرﺘﻌیاد ﻣمﻜرن

ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ را ﺑه کﺎر گﻴتد .اﻣﺎ المتکز

ﺑت مﻴﻒ خﺎلﻲ

اس

ﺑﻌضﻲ از اﺑزارفﺎ ﻣییتی

که اسﺘﻌیاد یﺎ فمﺎن ﺑتالتینفﺎ (افتاد ﺑﺎ ﻋم ﻜتد ﺑﺎال) الﻌتیرﻒ ﻣرﻲشررنی.

از نﻴت

کﺎر اس

ﻣییتی

اسﺘﻌیاد شﺎﻣل داﻣنها از اﻗیامفﺎس ؛ نظﻴت شنﺎسﺎیﻲ ،ﺟﺬب ،الرسرﻌه ﺑرهسرﺎز ،

ﺑهکﺎرگﻴت  ،نﮕهیار اسﺘﻌیادفﺎ .در فم این اﻗیامفﺎ المتکرز ﺑرت افرتاد ﺑﺎاسرﺘﻌیاد اسر ؛
افتاد که ارز

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

ﻣسئ ها که ﭼﺎﻟ فﺎ اسﺎسﻲ ﺑتا سﺎزﻣﺎن دارد.
جدول  .2برخی مفاهیم مرتبط با استعداد در رویکرد ابژهمحور

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

رویکرد
اصلی

رویکرد فرعی
ﻋمرم افتاد
سﺎزﻣﺎن

تعریف
 -اسﺘﻌیاد ﺑه ﻣﻌنﺎ ﻣجمرﻋ الجﺎرب ،دان  ،ﻣهﺎرتفﺎ ،رفﺘﺎرفﺎیﻲ اس کره یر

فرتد دارد

ﺑه کﺎر ال ییل ﻣﻲکنی (.)Cheese et al 2008: 53
 -نﻴت

انسﺎنﻲ خطق ،نرآ ر ،انﻌطﺎ پﺬیت ،ﻣسئرﻟﻴ پﺬیت ،پﺎسخﮕر ،سﺎخﺘﺎرشرﻜن (رﺿرﺎیﻴﺎن

س طﺎنﻲ .)12 :1100
 افتاد ﺑﺎاسﺘﻌیاد آنفﺎیﻲ فسﺘنی که ﺑه مرر ﻣتالب الررانﻲ اسرﺘثنﺎیﻲ فررقاﻟﻌرﺎده فمچنرﻴنﻣرفقﻴ را در مﻴتﻲ از فﻌﺎﻟﻴ فﺎ ﻣرﻗﻌﻴ فﺎ یﺎ در ن یر

حررزة الخصصرﻲ خرﺎص ﺑرت ز

ﻣﻲدفنی که ﺑه الﺤرالت ﭼرمﮕﻴت در سﺎزﻣﺎن ﻣنجت ﻣﻲشرد (.)Williams 2000: 35

سرههﻣﺤرر

اخﺘصﺎلﻲ ر
افتاد ﺑﺎ ﻋم ﻜتد
ﺑﺎال

 ﻣنظرر از ﻣسﺘﻌی فتد اس که ﺑه اسط دارا ﺑردن ظتفﻴ فﺎ ﻗﺎﺑ ﻴ فرﺎالجتﺑه ،ﻣهﺎرت) الﻌهی ﺑﺎال در کﺎر سه ﭼرمﮕﻴت در ایجﺎد ارز

یرﮋه (دانر ،

ﻣرفقﻴر سرﺎزﻣﺎن دارد

(س طﺎنﻲ حﺎﺟﻲکتیمﻲ .)30 :1132
 اسﺘﻌیاد ﻋ ﺎرت اس از ﺑ رغ ﺑتﺟسﺘه در حرزة الرانﺎیﻲ در فﻌﺎﻟﻴ فرﺎ فرتد کره ﻋمرﻣرﺎًشﺎیسﺘﮕﻲ (دان

ﻣهﺎرت) نﺎﻣﻴیه ﻣﻲشرد؛ مرر که فرتد ﺟرز  12درلری افرتاد ﺑتالرت در

ﻣﻴﺎن فمﻜﺎرانﻲ ﻗتار ﻣﻲگﻴتد که در فمﺎن حرزه فﻌﺎﻟﻴ

ﻣﻲکننی (.)Gagne 2007: 94

 اسﺘﻌیاد کسﻲ اس که الﻌهی ﺑﺎال سردآ ر دارد ،ست کﺎر حضرر ﻣﻲیﺎﺑی ،ﺑﺎ سرطح ﺑرﺎالاممﻴنﺎن در سﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻣﺎنی ،ﻣﻲالرانی ﺑت رﺿﺎی ﻣرﺘت الأثﻴت ﻣث ر

ﺑﮕرﺬارد ( & Phillips

.)Roper 2009: 14
اخﺘصﺎلﻲ ر

 -اسﺘﻌیاد فتد اس که ﻣﻲالرانی از متیﻖ ﻣرﺎرک ﺑهﻣرﻗ یﺎ مرالنﻲﻣیت ﺑﺎ ارائر ﺑرﺎالالتین

افتاد ﺑﺎ پﺘﺎنسﻴل

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

ﺑﺎال

 -افتاد دارا پﺘﺎنسﻴل ﺑﺎال ﺑتا ﻣرفقﻴ

در سﺎزﻣﺎن (.)Laff 2006: 52

اﺑﮋهﻣﺤرر

 اسﺘﻌیاد ﻣﻲالرانی التکﻴ ﻲ از ﻣهﺎرت ،دان  ،الرانﺎیﻲ شرنﺎخﺘﻲ ،پﺘﺎنسرﻴل فرت کﺎرﻣنری ﺑﺎشری(.)Tansely et al 2006: 18
---

 اسﺘﻌیاد = شﺎیسﺘﮕﻲ (دان  ،ﻣهﺎرت ،ارز فرﺎ ﻣرررد نﻴرﺎز ﺑرتا اﻣرت ز فرتدا کرﺎر،ﻣهﺎرتفﺎ درس  ،ﻣﻜﺎن درس  ،کﺎر درس
کﺎر) * ﻣرﺎرک

زﻣﺎن درس ) * الﻌهی (ﻣﻴرل ﺑره انجرﺎم دادن

(یﺎفﺘن ﻣﻌنﻲ فی کﺎر) (.)Ulrich & Smallwood 2012: 29

روش و فرايند تحقیق
الﺤقﻴﻖ حﺎﺿت ﺑی ن فتﺿﻴه ﺑﺎ این سؤال ال ﻲ آﻏﺎز شی که اﻟﮕر سﻴسﺘمﻲ شﺎخ

فرﺎ

اسﺘﻌیاد در سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ ﻣررد ﻣطﺎﻟﻌه ﭼﻴس ؟ ﺑنﺎﺑتاین سؤاالت فتﻋﻲ آن ﻋ ﺎرتانی از:
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شﺎخ



اﺑﻌﺎد اسﺘﻌیاد در ی



فﺎ اسﺘﻌیاد در ی

اﺑﻌﺎد شﺎخ

این پﮋ ف
سﺎل ﺑﺎ ر

سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ کیام اس ؟

سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ ﭼﻴس ؟

فﺎ اسﺘﻌیاد نس
کﺎرﺑتد

از ﺑﻌی فی

ﺑه ی دیﮕت از ﭼه زن رال ها ﺑتخرردارنی؟
مرﻲ د

از نظت گتدآ ر دادهفﺎ پﻴمﺎیرﻲ اس

اﻗیامپﮋ فرﻲ 1در یﻜرﻲ از سرﺎزﻣﺎنفرﺎ فتفنﮕرﻲ ﺟرﺎﻣ (دارا کﺎرکتدفرﺎ

ﻣخﺘ ﻒ آﻣرزشﻲ ،پﮋ فرﻲ ،ال ﻴﻐﻲ ،انﺘرﺎراالﻲ) اﺟتا شی.
اﻗیامپﮋ فﻲ الرلﻴﻒ التسﻴت ال ﻴﻴن ﻗﺎی ف زﻣﺎن ﺑﺎ ایجﺎد الﻐﻴﻴت در ﻗﺎی ﺑره ﻣنظررر
ﺑهﺘت کتدن آنفﺎس  .ﺑنﺎﺑتاین ،ﻣرﺿرع اﻗیامپﮋ فﻲ نمﻲالرانی ﺑترسرﻲ ﺿرﻌﻴ
ارال ﺎط یﺎ ﺑترسﻲ ﻋ ل ی
از یﮋگﻲفﺎ ر

یرﺎ ﺑترسرﻲ

ﻣرﻜل ﺑﺎشی؛ ﺑ ﻜه ﺑﺎیی ﺑه دن ﺎل ﺑه رد یﺎ الطح ﺿرﻌﻴ

ﺑﺎشری.

اﻗیامپﮋ فﻲ ﻣﻲالران ﺑه ﻣرﺎرکﺘﻲ ﺑردن ،الأکﻴری ﺑرت ﻋمرل ،خردارزیرﺎب

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

ﻣﻌمرالً اﻋﺘ ﺎرسنجﻲ در اﻗیامپﮋ فﻲ ﺑﺎ ارائ گزار
پﮋ فرﮕت در ﺿمن پﮋ ف

پﮋ ف

ﺑﺎ ایرﺎن در ارال ﺎط اس

ﺑرتا دا ر ﺑره گت فرﻲ کره

فمرتاه اسر  .ﺑرت ایرن اسرﺎس اﻋﺘ ﺎر

اﻗیامپﮋ فﻲ ﺑه الرانﺎیﻲ آن فرﺎ در ﺑتﻗتار ارال ﺎط ﺑﺎ ذ نتﻌﺎن پﺬیت
ایجﺎد ﺑﻴن

نﮕت

ﺟییی ،سﺎزگﺎر ﺑﺎ سﻴسﺘ

کﺎرفتﻣﺎیﺎن ،کم

ﺑه

اﻗﻌﻲ ،ارالقﺎ درک ،ﺑه مرر ک رررررررﻲ

الأثﻴتگﺬار ﺑت ﻣخﺎمب ﺑسﺘﮕﻲ دارد .ﺑه ﻋ ﺎرت دیﮕت اﻋﺘ ﺎرسنجﻲ این ﻣیلفرررﺎ ﺑررره نظرررت
ذ نتﻌﺎن کﺎرفتﻣﺎ ﻣتﺑرمه اﺑسﺘﮕﻲ ﺑﻴرﺘت خرافی داش .
اﻋﺘ ﺎرسنجﻲ اﺑﻌﺎد شﺎخ

فﺎ الﻌتیﻒشیه در ایرن الﺤقﻴرﻖ م رﻖ د شرﺎخ

اثتﺑخرﻲ در د نرع سﺎزﻣﺎنﻲ آکﺎدﻣﻴ

کتﺎیر

لررت گتف  .اﻋﺘ ﺎرسنجﻲ سﺎزﻣﺎنﻲ از متیﻖ ﻣرییتان

ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ (فمﻜﺎران) نﻴز ﻣییتان ردهﺑﺎال سﺎزﻣﺎن مﻲ ﺟ سﺎت ﺟیاگﺎنره ﺑرﺎ ایررﺎن ﺑترسﻲ
شی .ﺑه این لررت که ال ال
الزم را ﺟه

شنﺎسررﺎیﻲ ﻣررییتی

افتاد اذﻋﺎن کتدنی اﺑﻌﺎد شرﺎخ

فﺎ الﻌتیﻒشیه در آن کتﺎی

اسررﺘﻌیاد در سررﺎزﻣﺎن ﻣتﺑرمرره دارد .ﺑن رﺎﺑتاین ،کتﺎی

اﺑﻌررﺎد

1. Action Research
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فﺎ از متیﻖ ﺟ ب نظت ایرﺎن حﺎلل شی .فمچنرﻴن ،از متیﻖ ﻣقﺎیسها که ﺑﺎ فتاینی ﻗ ﻲ
اﺟتا در سﺎزﻣﺎن ﻣررد نظت لررت گتف  ،کﺎرایﻲ اﺑﻌﺎد شﺎخ

ﺟه

اثتﺑخرﻲ ﻣیل نﻴز ﺑﺎ الرﺟه ﺑه اینﻜه شرررررررﺎخ
ﻣییتی

فرﺎ الأیﻴی شری .در نهﺎی

فﺎ اسﺘختا شیه ﻣ ﺘنﻲ ﺑت فی ﺟﺎر سﺎز

اسﺘﻌیاد ﺑرد الرسﻂ لﺎح ﺎن ﻣرﺿرع الأیﻴی شی .ﺑه ﻣنظرر اﻋﺘ ﺎرسنجﻲ آکﺎدﻣﻴ

پرﮋ ف

نﻴز ارال ﺎط ﻣسﺘمت ﺑﺎ ﺑتخﻲ اسﺘﺎدان خ تة ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ در ﻗﺎﻟب ﻣرﺎ رة الﺤقﻴرﻖ لرررت گتفر .
فمچنﻴن ﻣیل پتسرنﺎﻣه ،پﻴ
ﺑنرررﺎﺑتاین ،ﻣرررﻲالران گت

از انﺘرﺎر ،ﺟه

الأیﻴی اﻋﺘ ﺎر در اخﺘﻴﺎر ایرﺎن ﻗتار گتف .

ﺑه دﻟﻴل اث ﺎت دسﺘﺎ ردفﺎ ر

فﺎ سﻴسﺘمﻲ در حرزة ﻣییتی

اسﺘتﺎده از آنفررﺎ در ایررن حرزه نﻴز ﻣتﻴی اﻗ خرافی شی .اﻣﺎ در ﻣجمرع ﻣیل سﻴسﺘمﻲ ارائهشرریه
ﻣمﻜن اس

ﻣخﺎﻟتﺎن ﻣرافقﺎنﻲ داشﺘه ﺑﺎشی که الﺎ در ﻋتل ر ﻋمل مررﻲ زﻣررﺎن آزﻣرده نررد ﺑت

اﻋﺘ ﺎر آن افز ده نخرافی شی .فمﺎنمرر که ﺑﻴﺎن شی ،شﺎخ
ی

سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ اﺟتا شی الرانس

فﺎ پﻴرنهﺎد ﺑه مررر آزﻣﺎیرﻲ در

الﺎ حی ﺑﺎالیﻲ نظت ﻣییتان آن سﺎزﻣرﺎن را ﺟ ب کنری که

این ﻣرﺿرع دﻟﻴل ال ﻲ اﻋﺘ ﺎر ﻋم ﻲ ﻣیل اس .
فرايند تحقیق

ﻣطﺎﻟﻌ اﻗیامپﮋ فرﻲ انﺘظرﺎر ﻣرﻲر د ،الﺤقﻴرﻖ حﺎﺿرت نﻴرز ﺑرﺎ یﮋگرﻲفرﺎ

فمﺎنگرنه که از ی

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

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

ر یﻜتد اسﺘقتایﻲ ﺑﺎ اﺟمﺎع نظت خ تگﺎن کﺎرکنﺎن یرﮋه ک ﻴری سرﺎزﻣﺎن ﻣرﺿررع الﺤقﻴرﻖ را
شنﺎسﺎیﻲ کتد .در گﺎم د م یﮋگﻲفﺎ ﺑﺎرز شﺎخ
نخ ﮕﺎنﻲ ﺑﺎر

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

الﺤقﻴقﺎت ﻣقﺎالت ﻣرﺎﺑه ﻋ مﻲ شﺎخ
در گﺎم سرم ،ﺑه لررت شﺎخ
نهﺎیﻲسﺎز شﺎخ
کﺎرکنﺎن ،شﺎخ

فرﺎ ﺑتﺟسرﺘ ایررﺎن از متیرﻖ ﻣصرﺎح

فﺎ شنﺎسﺎیﻲشیه گتدآ ر شی .سﭙس ،ایرن یﺎفﺘرهفرﺎ،

فﺎیﻲ ﻣﺘنﺎسب ﺑﺎ سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ یﮋهسﺎز شی .پس از الط ﻴرﻖ

فﺎ ،در گرﺎم ﭼهرﺎرم ،ﺑرتا سرهرﻟ

الررخﻴ

آنفرﺎ السرهﻴل ارزیرﺎﺑﻲ

فﺎ در اﺑﻌﺎد پنﺞگﺎنه م قهﺑنی شینی.

در اداﻣ کﺎر ،ﺑتا فت ی

از اﺑﻌﺎد شﺎخ

فﺎ الﻌتیتﻲ ﻋم ﻴﺎالﻲ از ﻣنﺎﺑ ﻣﻌﺘ ت اخﺬ شی.

شناسايي الگوی سیستمي شاخصهای استعداد؛ مطالعهای اقدامپژوهانه در يک سازمان فرهنگي

ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ نﮕت

سﻴسﺘمﻲ ،این اﺑﻌﺎد در  1ﺑخ

القسﻴ شینی فت دسﺘه از شﺎخ
در ﺑخ
ﻗﺎﺑ ﻴ

ر د

ﻣﻴﺎنفتد

فتاینی خت ﺟﻲ ،در گﺎم پرنج ،

فﺎ زیتﻣجمرﻋ یﻜﻲ از اﺑﻌﺎد ﻗتار گتفﺘنی .ﺑت این اسرﺎس،

ر د  ،د ﺑﻌی شخصﻴﺘﻲ نﮕتشﻲ در ﺑخ
در ﺑخ
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فتاینی د ﺑﻌری ﻗﺎﺑ ﻴر

خت ﺟﻲ نﻴز ﺑﻌی ﻋم ﻜرتد ﻗرتار داده شری شرﺎخ

ﻣخﺘ ﻒ پس از ﺑترسﻲ کﺎﻣل در فت ی
در گﺎم شر  ،ﺑﺎ ﺑهته گﻴت از ر

فرتد
فرﺎ

از این اﺑﻌﺎد القسﻴ شی.
الﺤ ﻴل س س ه ﻣتاال ﻲ ،نﺘﺎیﺞ ﻣتح ا ل این پﮋ ف

زندفﻲ رال ه ﺑنی شی .ﺑیین ﻣنظرر ،ﻣقﺎیس اﺑﻌﺎد شﺎخ

فﺎ ﺑرﺎ اسرﺘتﺎده از پتسررنﺎﻣ

ﻣقﺎیسﺎت ز ﺟﻲ ﺑﺎ مﻴﻒ سﺎالﻲ ( 1الﺎ  )3ﺑﺎ نتمافرزار  Expert Choiceانجرﺎم گتفر  .ر ایرﻲ
پتسرنﺎﻣ ﻣﺬکرر ﺑﺎ اسﺘتﺎده از نظت اسﺘﺎدان ﻣﺘخصصﺎن خ تة ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ الأیﻴی شی .نمرن
آﻣﺎر شﺎﻣل  3نتت از ﻣییتان ﺑﺎالجتﺑه خ تة سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ ﻣرﺿرع الﺤقﻴرﻖ ﺑررد کره ﺑرﺎ
اسﺘتﺎده از ر

نمرنه گﻴت ﻗضﺎ الﻲ انﺘخﺎب شینی پتسرنﺎﻣه ﺑﻴن ایرﺎن الرزی

ﺟم آ ر شی .شﻜل  0گﺎمفﺎ الﺤقﻴﻖ را نرﺎن ﻣﻲدفی.

شکل  .2گامهای اجرای تحقیق

سرﭙس
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يافتههای تحقیق
شاخصهای استعداد در سازمان فرهنگي

ﺑت اسﺎس ﻣتاحل الﺤقﻴﻖ ،شﺎخ


الﻌهی :ﺿﻌﻴﺘﻲ اس
الﻌﻴﻴن فری

فﺎیﻲ شنﺎسﺎیﻲ شینی:

که در آن فتد ﺑه سﺎزﻣﺎن الﻌ ﻖ خﺎمت دارد خرد را ﺑﺎ سرﺎزﻣﺎن

ﻣﻌتفﻲ ﻣﻲکنی ﺑﺎ ﺟیان کﺎر ﺑرﺎال در ﺟهر

الﺤقرﻖ افریا

آن

ﻣﻲکرشی (ﻣقﻴمﻲ .)444 :1131


شهﺎﻣ

(ﺟسﺎرت) :نرﻋﻲ رفﺘﺎر که ﺑﺎ اﻋﺘمﺎد ﺑه نتس الأکﻴی ﺑرت ﺑﻴرﺎن نظرت خررد

ﺑی ن نﻴﺎز ﺑه اث ﺎت فمﻜﺎران فمتاه اس


(ﺑتکر .)101 :1100

انﻌطﺎ پﺬیت  :از ﻣهﺎرت فﺎ التﻜت اس

که ﺑﻴﺎنﮕت فمﺎفنرﮓ شرین ﺑرﺎ الﻐﻴﻴرتات

ﻣرﻗﻌﻴ فﺎ ﺟییی در ﻋﻴن حتظ الرل اس


کمﺎلگتایﻲ ﻣث

 :الط

زیﺎد ﺑتا ﺑهﺘتین ﻋم ﻜتد الﺎ ﺟﺎیﻲ که نﺘﻴجهﺑخ

ﺑت اﻗﻌﻴﺎت ﺑﺎشی کمﺎلگتایﻲ ﻣث
ایجﺎد انﮕﻴزة فﻌﺎﻟﻴ

(اسﺘرنت .)100 :1100

حس رﻗﺎﺑ

ﺑه نتس انﺘقﺎدپﺬیت (ﻣﻌ

در نظت گتفﺘه ﻣﻲشرد؛ نﻴز رﺿﺎی
سﺎﻟ ﺑﺎ انﺘخﺎب افیا

ﻣنط ﻖ

از ﻣرفقﻴر

ﺑ نیﻣیت فمتاه ﺑﺎ اﻋﺘمﺎد

 .)10 :1131در این الﺤقﻴﻖ ،کمﺎلگتایﻲ یﺎ الﻌﺎﻟﻲﺟریﻲ

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


ﻣسئ هﻣﺤرر (ﺑﻴن

راف تد ) :ادراک الﺤ ﻴل لﺤﻴح ﺑهفنﮕرﺎم آینریهنﮕتانر

نﻴﺎز ﻣخﺎم ﺎن خیﻣ گﻴتنیگﺎن فمچنﻴن ﺑتنﺎﻣهریز ﺑتا پﺎسرخﮕریﻲ ﺑره آن را
ﻣسئ هﻣﺤرر یﺎ ﺑﻴن


خطﻗﻴ

راف تد ﻣﻲگرینی (ﻣقﻴمﻲ .)031 :1131

نرآ ر  :خطﻗﻴ

سﺎﺑق ﻗ ﻲ ،در حﻴط دان
ﭼﻴز ﺟییی ﺑه ﻣتح
ﻣتح اسﺘتﺎده دالﻟر
نرآ ر در این پﮋ ف
ایجﺎد ی

فتاینی ذفنﻲ اس

که ﺑه الرﻟﻴری ایریة ﺟییری ،ﺑری ن

فتد ﻣنجت ﻣﻲشرد .ﺑه ﻋ ﺎرت دیﮕت خطﻗﻴر

ﺑره آ ردن

ﺟرد اشﺎره ﻣﻲکنی .نرآ ر ﺑه ﺑتآ ردن ﭼﻴز ﺟییی ﺑره
دارد (ﻣﺤمیلرﺎﻟﺤﻲ پتکرﺎن  94 :1130ر  .)01خطﻗﻴر
ﻋ ﺎرت اس

از ﺑهکﺎرگﻴت کﺎﻣل الرانﺎیﻲفرﺎ ذفنرﻲ ﺑرتا

فﻜت یﺎ راهحل یﺎ ﻣتهرم نر ﻋم ﻴﺎالﻲسﺎز آن در سﺎزﻣﺎن.
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ﭼنرریﻣهﺎرالﻲ :ﺑتخرررردار از الخصر
حرزهفﺎ ﻣتال ﻂ ﺑﺎ افیا



فر

فررﺎ فمﮕرررن الرانررﺎیﻲفررﺎ ﻣﺘتررﺎ ت در

سﺎزﻣﺎن را ﭼنیﻣهﺎرالﻲ ﺑردن ﻣﻲگرینی.

ﻣنطقﻲ :الرانرﺎیﻲ ذفنرﻲ اسر

کره ﻗﺎﺑ ﻴر فرﺎ ﻣﺘنررﻋﻲ فمچررن اسرﺘیالل،

ﺑتنﺎﻣهریز حل ﻣسئ ه ،التﻜت انﺘزاﻋﻲ ،اسﺘتﺎده از زﺑﺎن ،یﺎدگﻴت را در ﺑت ﻣﻲگﻴرتد.
فر

فﻴجﺎنﻲ ﺑخ

فر

رفﺘﺎر

ﻣنطقﻲ کرﻒ ر اﺑﻂ سرتﻋ

(پﺎرسﺎ  .)30 :1104در این پﮋ ف  ،فرر
لﺤﻴح کرﻒ نظ
اسﺘیالل ﺑتا پﺬیت


ﻣنطقرﻲ ﺑره ﻣﻌنرﺎ الرانرﺎیﻲ انییررﻴین
ﻣﻌ ررﻟﻲ در ﻣسرﺎئل ﺑﻴرﺎن

ﻗﺎﻋیه ﻗﺎنرن ر اﺑﻂ ﻋ ر
یﺎ رد ﻣرﺿرﻋﻲ اس .

شﺎﻣل ﭼهرﺎر ظﻴتره (ﺑتنﺎﻣرهریرز ،

ظﺎیﻒ ﻣهﺎرتفﺎ ال ﻲ ﻣییتی  :ﻣییتی

سﺎزﻣﺎنیفﻲ ،فیای  ،کنﺘتل) سه ﻣهﺎرت (فنﻲ ،انسﺎنﻲ ،ادراکﻲ) اس
ﻣییتیﺘﻲ در ارال ﺎط ﻣسﺘقﻴ اس


ادراک اسر

که ﺑﺎ سطرح

(ﻣقﻴمﻲ .)11 00 :1131

ﻣهﺎرتفرﺎ ارال رﺎمﻲ :ارال ﺎمرﺎت فتاگرتد اسر

کره ظرﺎیﻒ ﻣرییتی

ر شرﺎﻣل

ﺑتنﺎﻣهریز  ،سﺎزﻣﺎنیفﻲ ،فیای  ،کنﺘتل ر الرسﻂ آن انجﺎم ﻣرﻲشررد .ﻣهرﺎرتفرﺎ
ارال ﺎمﻲ ر اﺟﺘمﺎﻋﻲ ﺑه رفﺘﺎرفﺎیﻲ گتﺘه ﻣﻲشرد که شﺎﻟردة ارال ﺎطفﺎ ﻣرفﻖ ر درر
را الررﻜﻴل ﻣرﻲدفری (رﺿرﺎیﻴﺎن  .)009 :1103در ایرن پرﮋ ف  ،الرانرﺎیﻲ ﺑتﻗرتار
ارال ﺎمﺎت ﻣؤثت (رسمﻲ ﻏﻴترسمﻲ) ﺑﺎ افتاد دیﮕت در ﺟه

پﻴرر تد اﻣررر سرﺎزﻣﺎن

ﻣهﺎرت ارال ﺎمﻲ نﺎﻣﻴیه ﻣﻲشرد.


الران ﻣتﺑﻲگت  :الران ﻣتﺑﻲگت الران پت ر
الﺤقﻖ افیا

سﺎزﻣﺎن اس  .ﻣتﺑﻲ پت ر دفنیه کسﻲ اس

فﻌ ﻲ ﺑه نقط ﻣط رب ﻣﻲرسﺎنی ( ای


اسﺘﻌیادفﺎ ﻗﺎﺑ ﻴ فﺎ افرتاد ﺟهر
کره افرتاد را از نقطر

 4 :0229ر .)0

ﻣهﺎرت رسﺎنها  :ﻣهﺎرت رسﺎنها ﻋ ﺎرت اس از ی

نرع درک ﻣﺘﻜﻲ ﺑت ﻣهرﺎرت کره ﺑرت

اسﺎس آن ﻣﻲالران انراع رسﺎنهفﺎ انراع الرﻟﻴیات آنفﺎ را شنﺎخ

از ی دیﮕرت التﻜﻴر

کتد (دف رر  .)41 :1101در این الﺤقﻴﻖ ،ﻣهرﺎرت رسرﺎنها ﻋ رﺎرت اسر
الران ﺑهتهگﻴت ﻣؤثت از ظتفﻴ

انراع رسﺎنهفﺎ در ﺟه

از شرنﺎخ

پﻴر تد افیا سﺎزﻣﺎن.
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ﻗیرت اﻗنﺎع :فتاینی ارال ﺎمﻲ اس
ﻣخﺎمب ﺑه پﺬیت

که در آن الطشﻲ لﺎدﻗﺎنه ﺑتا ﻣجرﺎب سرﺎخﺘن

ﻣرﺿرع ﺑﺎ ارائ ﻣنﺎسب امطﻋﺎت ﻣتال ﻂ لررت ﻣﻲگﻴتد (ﺑﻴنﮕ ت

 .)12 :1190در این پﮋ ف  ،ﻗیرت اﻗنﺎع ﻋ ﺎرت اسر
(در نﻲسﺎز ) ف سر ﺑﺎ افیا


فر

فﻴجﺎنﻲ :ﻋ ﺎرت اس

از الرران الﻐﻴﻴرت ﺑرﺎ ر افرتاد

سﺎزﻣﺎن.
از الرانﺎیﻲ فتد در ﺑﺎزنﮕت احسﺎسﺎت فﻴجﺎنﺎت خرد

فمﻜﺎران ،المﻴز فﻴجﺎنفﺎ ،اسﺘتﺎده از امطﻋﺎت فﻴجﺎنﻲ در حل ﻣسئ ه ،نظ ﺑخرﻲ
رفﺘﺎر (.)Mayer & Salovey 2000: 397


الَرخُّ

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

اﻋﺘ ﺎر شخصﻲ.


الخص

یﮋه :ﺑتخرردار از ی

الرانﺎیﻲ کمﻴﺎب ﺑهکﺎرگﻴت آن در حرل ﻣسرﺎئل

سﺎزﻣﺎنﻲ.


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

خرد.

ابعاد استعداد در سازمان فرهنگي

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

اس  .فمﺎنمرر که پﻴ الت نﻴز ﻣطتح شی ،پس از شنﺎسﺎیﻲ شﺎخ

م قهﺑنی آنفﺎ ،ﺑﺎ ﺑهتهگﻴت از ر یﻜتد اسﺘقتایﻲ ،ﺑه ﻗتارگﻴت آنفﺎ در دسﺘهفﺎ کطن ،ﺑرﺎ
ﻋنران «اﺑﻌﺎد» ،اﻗیام شی .اﺑﻌﺎد پنﺞگﺎن شنﺎسﺎیﻲشیه ﻋ ﺎرت اس

از:

ﺑُﻌی شخصﻴﺘﻲ :در حﺎل حﺎﺿت ،الﻌتیﻒ احی از شخصﻴ  ،کره ﻣرررد الرافرﻖ فمﮕرﺎن
ﺑﺎشی ،ﺟرد نیارد .داﻣن الﻌﺎریﻒ ﻣرﺟرد از فتاینیفﺎ در نﻲ ارگﺎنﻴس الﺎ رفﺘﺎرفﺎ ﻣرهرد
نﺎشﻲ از الﻌﺎﻣل افتاد در نرسﺎن اس  .از دییگﺎه االﻜﻴنسرن 1شخصﻴ
اخﺘصﺎلﻲ ﻣﺘمﺎیز التﻜت فﻴجﺎن رفﺘﺎر دانس
فﻴزیﻜﻲ اﺟﺘمﺎﻋﻲ فت شخ
پﮋ ف  ،شخصﻴ

را ﻣرﻲالرران اﻟﮕرفرﺎ

که اسر رب شخصرﻲ الﻌﺎﻣرل ﺑرﺎ ﻣﺤرﻴﻂ

را رﻗ ﻣﻲزنی (االﻜﻴنسرن فمﻜﺎران  .)442 :1139در ایرن

ﺑﻴﺎنﮕت آن دسﺘه از یﮋگﻲفﺎ افتاد اس

کره اﻟﮕرفرﺎ ثﺎﺑر

فﻜرت
1. Atkinson
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ﻋﺎمتﻲ رفﺘﺎر را در ﺑت ﻣﻲگﻴتد (الرنس  .)0 9 :1100ﺑﻌی شخصﻴﺘﻲ شﺎﻣل سه شﺎخ
«الﻌهی» «ﺟسﺎرت» «انﻌطﺎ پﺬیت » اس .
ﺑُﻌی نﮕتشﻲ :نﮕت
اکن

آنفﺎ را ﺑتا

ﺑﻴﺎنﮕت آن دسﺘه از یﮋگﻲفﺎ افتاد اس
یﮋه در ﺑتاﺑت ی

فتد ،شﻲ  ،فﻜت ،یﺎ ﺿﻌﻴ

 .)020 :1103ﺑﻌی نﮕتشﻲ درﺑتگﻴتنیة د شﺎخ
ﺑُﻌی ﻗﺎﺑ ﻴ
ﺑه ﻋم ﻜتد فتد
فتد اس

اس

ﻣهﺎرت الرانﺎیﻲفﺎس

فتد ﺑﻴﺎنﮕت الرانرﺎیﻲفرﺎ ظتفﻴر فرﺎ

«خطﻗﻴ » «ﭼنیﻣهﺎرالﻲ ﺑردن» «فر

ﻣﻴﺎنفتد  :ﻗﺎﺑ ﻴ

که ﺑه ﻋم ﻜتد فتد

ظتفﻴ فﺎ فتد اس

التکﻴ ﻲ ﻗﺎﺑل ﻣرﺎفیه از دان

سﺎزﻣﺎنﻲ کم

ﻣﻲکنی .ﻗﺎﺑ ﻴ

ﻣهرﺎرت الرانرﺎیﻲفرﺎیﻲ

ﻣﻴﺎنفتد ﺑﻴرﺎنﮕت الرانرﺎیﻲفرﺎ

شﺎخ

« ظرﺎیﻒ ﻣهرﺎرتفرﺎ الر ﻲ ﻣرییتی »« ،ﻣهرﺎرت

ارال ﺎمﻲ»« ،الران ﻣتﺑﻲگت »« ،ﻣهﺎرت رسﺎنها »« ،ﻗیرت اﻗنﺎع»« ،فر
ﺑُﻌی ﻋم ﻜتد  :شﺎخ
شﺎﻣل سه شﺎخ

ﻣنطقﻲ» اس .

که ﺑﺎ حضرر فتد دیﮕت اﻣﻜﺎن ظهرر ﺑت ز ﻣﻲیﺎﺑی ( ارنت :0211

 .)120این ﺑﻌی شﺎﻣل ش

اس

که

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

 .)120این ﺑﻌی شﺎﻣل سه شﺎخ
ﺑُﻌی ﻗﺎﺑ ﻴ

ﻣﻲکنی .ﻗﺎﺑ ﻴ

نرﺎن ﻣﻲدفی (رﺿﺎیﻴﺎن

«کمﺎلگتایﻲ» «ﻣسئ هﻣﺤرر » اس .

فتد  :ﻗﺎﺑ ﻴ فﺎ التکﻴ ﻲ ﻗﺎﺑل ﻣرﺎفیه از دان
سﺎزﻣﺎنﻲ کم

که متز ال قرﻲ آﻣرﺎدگﻲ

ﻋم ﻜتد ﺑﻴﺎنﮕت ﭼﮕرنﮕﻲ کﻴتﻴ
«نﺎﻣﻲ ﺑردن» «الخص

فﻴجﺎنﻲ» اس .

اثتگﺬار ﺑت الﻌﺎﻟﻲ سﺎزﻣﺎن

» «التاز ﺑﺎال کﺎرآﻣی » اس .

الگوی سیستمي ابعاد و شاخصهای استعداد

فمﺎنمرر که در یﺎفﺘهفﺎ الﺤقﻴﻖ ﻣطتح شی ،ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ نﮕت
ﺑخ

ر د

فتاینی خت ﺟﻲ القسﻴ شی که فت ی

سﻴسﺘمﻲ ،اﺑﻌرﺎد اسرﺘﻌیاد در 1
درﺑتگﻴتنیة دسﺘها از شﺎخ

فرﺎ

ﺑه ﻋنران زیتﻣجمرﻋهانی.
ﺑت این اسﺎس ،در ﺑخ
ﺑﻌی «ﻗﺎﺑ ﻴ

فتد » «ﻗﺎﺑ ﻴ

ر د د ﺑﻌی «شخصﻴﺘﻲ» «نﮕتشﻲ» در ﺑخر

فتاینری د

ﻣﻴﺎنفتد » در ﺑخ

خت ﺟﻲ نﻴز ﺑﻌری «ﻋم ﻜرتد » ﻗرتار

گتف  .شﻜل  1ﺑﻴﺎنﮕت اﻟﮕر سﻴسﺘمﻲ اﺑﻌﺎد شﺎخ

فرﺎ اسرﺘﻌیاد در سرﺎزﻣﺎن فتفنﮕرﻲ

ﻣررد ﻣطﺎﻟﻌه اس .
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شکل  .3الگوی سیستمی ابعاد و شاخصهای استعداد

وزندهي و رتبهبندی ابعاد و شاخصهای استعداد

سرﻣﻴن سؤال این الﺤقﻴﻖ نﺎظت ﺑه زندفﻲ رال هﺑنری اﺑﻌرﺎد شرﺎخ

فرﺎ اسرﺘﻌیاد در

سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ ﻣررد ﻣطﺎﻟﻌه اس  .این ﻣتح ره از متیرﻖ نظتسرنجﻲ از  3نترت خ رته ﺑرﺎ
اسﺘتﺎده از پتسرنﺎﻣ ﻣقﺎیسﺎت ز ﺟﻲ ﺑﺎ مﻴﻒ سﺎالﻲ ( 1الﺎ  )3ﺑرﺎ نرتمافرزار
انجﺎم گتف  .زندفﻲ رال هﺑنی اﺑﻌﺎد شﺎخ

Expert Choice

فﺎ اسﺘﻌیاد در ﭼهﺎر سرطح سرﺎزﻣﺎنﻲ ر

شﺎﻣل ﻣییتان ﻋﺎﻟﻲ ،ﻣییتان ﻣﻴﺎنﻲ ،ﻣرییتان ﻋم ﻴرﺎالﻲ ،کﺎرشنﺎسرﺎن سرﺎزﻣﺎن فتفنﮕرﻲ ﻣرررد
ﻣطﺎﻟﻌه ر ﺑه لررت ﺟیاگﺎنه انجﺎم شی .ﺑﺎ الرﺟه ﺑه ﻣﺤری دی
ر

حجر ﻣقﺎﻟره ،لرتفﺎً نﺘرﺎیﺞ

الﺤ ﻴل س س هﻣتاال ﻲ در سطح کﺎرشنﺎسﺎن ارائه شیه ﺟم ﺑنی نﺘﺎیﺞ فم سطرح ﺑه

لررت خطله در ﺟیا ل  9 1آﻣیه اس .

شناسايي الگوی سیستمي شاخصهای استعداد؛ مطالعهای اقدامپژوهانه در يک سازمان فرهنگي

رال هﺑنی اﺑﻌﺎد ال ﻲ (شخصﻴﺘﻲ ،نﮕتشﻲ ،ﻗﺎﺑ ﻴ

فتد  ،ﻗﺎﺑ ﻴ
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ﻣﻴﺎنفتد  ،ﻋم ﻜرتد )

سطح کﺎرشنﺎسﺎن در شﻜل  4آﻣیه اس  .فمﺎنمرر که ﻣطحظه ﻣﻲشرد ،ﺑﻌری شخصرﻴﺘﻲ ﺑرﺎ
زن  2/191رال ر ا ل ﺑﻌرری ﻗﺎﺑ ﻴ ر
کﺎرشنﺎسﻲ ﺑه دس

فررتد ﺑررﺎ زن  2/123کمﺘررتین رال رره را در سررطح

آ ردهانی .فمچنﻴن ،ﺿتیب ک ﻲ ﺑهدسر آﻣریه  2/21اسر

کره از 2/1

کرﭼ الت اس  .ﺑنﺎﺑتاین ﻣیل پﺎیﺎیﻲ الزم را دارد.
در ﻣتح ﺑﻌی ،ﺑﺎ الرﺟه ﺑه زن اﺑﻌﺎد ،شﺎخ

فﺎ در دسﺘ ﻣتﺑرمره ﺑره لرررت ک رﻲ

زندفﻲ رال هﺑنی شینی .در شﻜل  1زن رال هﺑنی ک رﻲ شرﺎخ
امطﻋﺎت ﺟﺎﻣ درﺑﺎرة زن رال اﺑﻌﺎد ال ﻲ شﺎخ
ارائه شیه اس  .ﺿتیب ک ﻲ ﺑهدس آﻣیه  2/21اس

فرﺎ در ﺟری ل 4

فﺎ اسﺘﻌیاد در سطح کﺎرشنﺎسرﺎن
که از  2/1کرﭼ الت اسر

الزم را نرﺎن ﻣﻲدفی.

شکل  .4وزن و رتبة ابعاد استعداد در سطح کارشناسان سازمان فرهنگی

شکل .5وزن و رتبة شاخصهای استعداد در سطح کارشناس سازمان فرهنگی

پﺎیرﺎیﻲ

266

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،71شمارة  ،4زمستان 7931

ردیف

ابعاد /شاخص

وزن ابعاد

1-1

انﻌطﺎ پﺬیت

-

-

2/204

1

2/02

11

0

نﮕتشﻲ

2/111

1

-

-

-

-

1-0

کمﺎلگتایﻲ

-

-

2/930

1

2/291

9

0-0

ﻣسئ هﻣﺤرر

-

-

2/121

0

2/200

10

1

ﻗﺎﺑ ﻴ فتد

2/123

1

-

-

-

-

1-1

خطﻗﻴ

-

-

2/101

1

2/214

0

0-1

ﭼنیﻣهﺎرالﻲ

-

-

2/031

0

2/200

11

1-1

ﻣنطقﻲ

-

-

2/103

1

2/210

19

2/003

0

-

-

-

-

-

-

2/014

0

2/120

1

0-4

ﻣهﺎرتفﺎ ارال ﺎمﻲ

-

-

2/032

1

2/110

0

1-4

الرانﺎیﻲ ﻣتﺑﻲگت

-

-

2/201

9

2/219

11

4-4

ﻣهﺎرت رسﺎنها

-

-

2/130

1

2/231

4

1-4

ﻗیرت اﻗنﺎع

-

-

2/140

4

2/290

1

-

-

2/200

1

2/241

12

1

ﻋم ﻜتد

2/113

4

-

-

-

-

1-1

نﺎﻣﻲ ﺑردن

-

-

2/110

1

2/211

10

0-1

الخص

-

-

2/090

0

2/209

14

1-1

التاز ﺑﺎال کﺎرآﻣی

-

-

2/914

1

2/213

0

4
1-4

9-4

فر

ﻗﺎﺑ ﻴ ﻣﻴﺎنفتد
ﻣهﺎرتفﺎ ال ﻲ
ﻣییتیﺘﻲ

فر

فﻴجﺎنﻲ

دسﺘه

0-1

ﺟسﺎرت

-

-

2/101

0

2/241

3

دسﺘه

1-1

الﻌهی

-

-

2/011

1

2/103

1

صورت کلی

رتبة ابعاد

وزن شاخصها در

رتبة شاخصها در

وزن شاخصها به

رتبة شاخصها به

1

شخصﻴﺘﻲ

2/191

1

-

-

-

-

صورت کلی

جدول  .4خالصة نتایج وزن و رتبة ابعاد و شاخصهای استعداد در سطح کارشناسان سازمان فرهنگی
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شناسايي الگوی سیستمي شاخصهای استعداد؛ مطالعهای اقدامپژوهانه در يک سازمان فرهنگي
جدول  .5رتبهبندی ابعاد استعداد در سطوح مختلف سازمانی

کارشناسی

مدیر عملیاتی

مدیر میانی

مدیر عالی

شخصﻴﺘﻲ

شخصﻴﺘﻲ

شخصﻴﺘﻲ

شخصﻴﺘﻲ

ق .ﻣﻴﺎنفتد

ق .ﻣﻴﺎنفتد

نﮕتشﻲ

نﮕتشﻲ

نﮕتشﻲ

ﻋم ﻜتد

ق .فتد

ق .فتد

ﻋم ﻜتد

نﮕتشﻲ

ﻋم ﻜتد

ق .ﻣﻴﺎنفتد

ق .فتد

ق .فتد

ق .ﻣﻴﺎنفتد

ﻋم ﻜتد

جدول  .6رتبهبندی شاخصهای استعداد در سطوح مختلف سازمانی

سطوح سازمانی
کارشناسی

مدیر عملیاتی

مدیر میانی

مدیر عالی

1

الﻌهی

الﻌهی

الﻌهی

الﻌهی

0

ﻣهﺎرت ارال ﺎمﻲ

ظﺎیﻒ /ﻣهﺎرت ﻣییتی

ﻣسئ هﻣﺤرر

1

ظﺎیﻒ /ﻣهﺎرت ﻣییتی

ﻣهﺎرت ارال ﺎمﻲ

خطﻗﻴ  /نرآ ر

4

ﻣهﺎرت رسﺎنها

1

ﻗیرت اﻗنﺎع

9

کمﺎلگتایﻲ

0

التاز ﺑﺎال کﺎرآﻣی

0

خطﻗﻴ  /نرآ ر

3

ﺟسﺎرت

12

فر

11

الران ﻣتﺑﻲگت

10

ﻣسئ هﻣﺤرر

11

ﭼنیﻣهﺎرالﻲ

14
11

انﻌطﺎ پﺬیت

19
10

الرخ

الخص

التاز ﺑﺎال کﺎرآﻣی

یﮋه
ﻣنطقﻲ
فتاسﺎزﻣﺎنﻲ

خطﻗﻴ  /نرآ ر

کمﺎلگتایﻲ

یﮋه

کمﺎلگتایﻲ

ﺟسﺎرت
التاز ﺑﺎال کﺎرآﻣی
ظﺎیﻒ /ﻣهﺎرت ﻣییتی

ﺟسﺎرت
انﻌطﺎ پﺬیت
ﻣسئ هﻣﺤرر
الرخ

فتاسﺎزﻣﺎنﻲ

ﻗیرت اﻗنﺎع

انﻌطﺎ پﺬیت

التاز ﺑﺎال کﺎرآﻣی

خطﻗﻴ  /نرآ ر

ﭼنیﻣهﺎرالﻲ

ﻣنطقﻲ

فﻴجﺎنﻲ

الخص
فر

ﻣهﺎرت رسﺎنها

کمﺎلگتایﻲ

ﺟسﺎرت
الران ﻣتﺑﻲگت
فر

فﻴجﺎنﻲ

فر

ﻣنطقﻲ

الران ﻣتﺑﻲگت
الخص

یﮋه

ﻣسئ هﻣﺤرر

ﻗیرت اﻗنﺎع

انﻌطﺎ پﺬیت

ﻣهﺎرت ارال ﺎمﻲ

ﭼنیﻣهﺎرالﻲ
الرخ
فر

فتاسﺎزﻣﺎنﻲ
ﻣنطقﻲ

الرخ

فتاسﺎزﻣﺎنﻲ

ﻣهﺎرت رسﺎنها
فر

فﻴجﺎنﻲ

فر

ﭼنیﻣهﺎرالﻲ
الران ﻣتﺑﻲگت
ﻣهﺎرت ارال ﺎمﻲ
ﻗیرت اﻗنﺎع
الخص

یﮋه

ظﺎیﻒ /ﻣهﺎرت ﻣییتی
ﻣهﺎرت رسﺎنها
فر

فﻴجﺎنﻲ
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جمعبندی و نتیجه
ﻣییتی

اسﺘﻌیاد در این پﮋ ف

نرﻋﻲ ﻣییتی

ﺑت اسﺘﻌیادفﺎس  .ﺑت این اسﺎس ،ﻣییتی

ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ یﻜﭙﺎرﭼه ﺑﺎ ر یﻜتد ﻣﺘمتکرز

اسﺘﻌیاد ﻣمﻜن اس

ﻣنﺎﺑ انسﺎنﻲ را ﺑه کﺎر گﻴتد؛ ﻟﻲ ﺑت مﻴﻒ خﺎلﻲ از نﻴرت

ﺑﻌضﻲ از اﺑزارفﺎ ﻣرییتی
(افرتاد ﺑرﺎ

کرﺎر ﻣﺘمتکرز اسر

اسرﺘﻌیاد

ﻋم ﻜتد ﺑﺎال) که ﺑه ﻣنزﻟ اسﺘﻌیاد یﺎ فمﺎن ﺑتالتینفﺎ الﻌتیرﻒ ﻣرﻲشررنی .ﻣرییتی

شﺎﻣل داﻣنها از اﻗیامفﺎس ؛ نظﻴت شنﺎسﺎیﻲ ،ﺟﺬب ،الرسرﻌه ﺑرهسرﺎز  ،ﺑرهکرﺎرگﻴت ،
نﮕهیار اسﺘﻌیادفﺎ .در فم این اﻗیامفﺎ المتکز ﺑت افتاد ﺑﺎاسﺘﻌیاد اس ؛ یﻌنرﻲ افرتاد کره
خﺎلﻲ ﺑتا سﺎزﻣﺎن دارنی .ﺑنﺎﺑتاین ،الﺤقﻴﻖ حﺎﺿت ﺑﺎ فری

ارز

اﺑﻌﺎد شﺎخ

شنﺎسرﺎیﻲ رال رهﺑنری

فﺎ اسﺘﻌیاد در سﺎزﻣﺎنفﺎ فتفنﮕﻲ لررت گتف .

در گﺎم ا ل الﺤقﻴﻖ ،که ﺑﺎ ر

آﻣﻴخﺘه در ی

سﺎزﻣﺎن فتفنﮕرﻲ لرررت گتفر  ،ﺿرمن

ﺑهتهگﻴت از ر

کﻴتﻲ اﻗیامپﮋ فﻲ ،اﺑﻌﺎد شﺎخ

ﺑﺎ اسﺘتﺎده از الﻜنﻴ

الﺤ ﻴل س س هﻣتاال ﻲ ( )AHPﺑه زندفﻲ اﺑﻌﺎد شرﺎخ

شﻐ ﻲ اﻗیام شی .ﺑت این اسﺎس  10شﺎخ

فﺎ ﻣتﺑرمه اسﺘختا شی .در گرﺎم د م
فرﺎ در  4م قر

ﺑتا شنﺎسﺎیﻲ اسﺘﻌیاد در  1ﺑُﻌی شخصﻴﺘﻲ (الﻌهری،

شهﺎﻣ  ،انﻌطﺎ پﺬیت ) ،نﮕتشﻲ (کمﺎلگتایﻲ ،ﻣسئ هﻣﺤرر ) ،ﻗﺎﺑ ﻴ فﺎ فتد (خطﻗﻴ
نرآ ر  ،ﭼنیﻣهﺎرالﻲ ،فر

ﻣنطقﻲ) ،ﻗﺎﺑ ﻴ فﺎ ﻣﻴﺎنفرتد (ﻣهرﺎرتفرﺎ الر ﻲ ﻣرییتی ،

ﻣهﺎرتفﺎ ارال ﺎمﻲ ،الران ﻣتﺑﻲگرت  ،ﻣهرﺎرت رسرﺎنها  ،ﻗریرت اﻗنرﺎع ،فرر
ﻋم ﻜتد (الرخ

فتاسﺎزﻣﺎنﻲ ،الخص

فﻴجرﺎنﻲ)،

یﮋه ،التاز ﺑﺎال کﺎرآﻣی ) در  4سطح کﺎرشرنﺎس،

ﻣییت ﻋم ﻴﺎالﻲ ،ﻣییت ﻣﻴﺎنﻲ ،ﻣییت ﻋﺎﻟﻲ سﺎزﻣﺎن فتفنﮕﻲ شنﺎسﺎیﻲ ا ﻟری ﺑنی شی.
ﻗطﻌﺎً نمﻲالران فتد را یﺎف
نﻴز این نﻴس

که فم این یﮋگﻲفﺎ را داشﺘه ﺑﺎشی فی

این پرﮋ ف

که ﺑﮕریی اسﺘﻌیادفﺎ این یﮋگﻲفﺎ را دارنری .ایرن یﮋگرﻲفرﺎ شرﺎخ
ﻣمﻜن اس

فسﺘنی که الﺎکنرن در کﺎرکنﺎن ک ﻴی ﺑﻴرﺘت ﻣرﺎفیه شیه اس

فرﺎیﻲ

ﺑرﺎ یر دیﮕرت

فمﭙرشﺎنﻲ داشﺘه ﺑﺎشنی حﺘﻲ در ﺑﻌضﻲ ﻣرارد نﺎسﺎزگﺎر ﺑﺎشنی.
ﻣتح ﺑﻌی این پﮋ ف
فت ی

ﻣﻲالرانی انیازهگﻴت شﺎخ

ﺑﺎشری .متاحﻲ فتاینیفﺎ سنج

فﺎ ﻣﺬکرر از متیﻖ کمﻲسﺎز

انیازهگﻴت شﺎخ

فﺎ یﺎدشرریه کم

ﻣﻲکنی
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این سﺎزﻣﺎن ﺑﺘرانی ﺑه نﺤر ﻣط ررب ﻣؤثت اﻗیام ﺑه شنﺎسﺎیﻲ ﺟﺬب افتاد ﺑتالت کنی.
حﺎﺿت ﺑه ر

اگتﭼه پﮋ ف

پیییة ﻣررد ﻣطﺎﻟﻌه نس

ﺑه ﺟه

کﻴتﻲ لررت گتف

ﺑه پﮋ ف فﺎ کمﻲ درﺟرر ر دﻗ

آﻣﻴخﺘﮕﻲ ﻣﺤققرﺎن ﺑررﺎ

ﺑﺎالیﻲ دارد ،ﻋیمالﻌمﻴ پﺬیت

نﺘﺎیﺞ الﺤقﻴﻖ یﻜﻲ از ﻣﺤی دی فﺎ ال ﻲ آن ﺑرررد .ﺑه ﻋ ﺎرت دیﮕر رت اﺑﻌررﺎد شﺎخ
اسﺘﻌیاد در سرررﺎزﻣﺎن فتفنﮕرررﻲ ﻣررد ﻣطﺎﻟﻌه ﻗتار گتفررر
شﺎخ

فﺎ

این اﻣﻜﺎن ﺟرد دارد که این

فﺎ در دیﮕت ﻋتلهفﺎ ﻣﺘتﺎ ت ﺑﺎشی .ﺑنﺎﺑتاین ،پﻴرنهﺎد ﻣرﻲشررد ﭼنرﻴن پﮋ فررﻲ در

سﺎیت سﺎزﻣﺎنفﺎ اﻗﺘصﺎد  ،سﻴﺎسﻲ ،اﺟﺘمﺎﻋﻲ ،الﻜنرﻟرهی  ،آﻣرزشﻲ نﻴز لررت پﺬیتد.
گتﺘنﻲ اس

شنﺎسﺎیﻲ اﺑﻌﺎد شﺎخ
اسﺘﻌیاد دانس

گﺎم ا ل در اﺟتا ﻣییتی

فﺎ اسﺘﻌیادفﺎ سﺎزﻣﺎنفﺎ فتفنﮕرﻲ را ﻣرﻲالرران
که فی

الﺤقﻴﻖ حﺎﺿت ﺑرد نﺘﺎیﺞ آن را ﻣﻲالران

در شنﺎسﺎیﻲ کﺎرکنﺎن ﻣسﺘﻌی کنررنﻲ ،ارزیرﺎﺑﻲ ﻋم ﻜرتد اﻗر گتایﺎنر ایررﺎن ،نﻴرز اسرﺘخیام
نﻴت فﺎ ﻣسﺘﻌی ﺑه کﺎر گتف  .اﻣﺎ الزم اس
ﺑهخصرص شنﺎسﺎیﻲ شﺎخ

الﺤقﻴقﺎت ﺑﻴررﺘت در حررزة ﻣرییتی

فﺎ ﻣرﺎﻏل ک ﻴی  ،نﮕهیاش

اسﺘﻌیادفﺎ ،ﺑهکﺎرگﻴت ﻣنﺎسب

آنفﺎ در سﺎزﻣﺎن لررت پﺬیتد .زیتا افتاد ﻣسﺘﻌی ﻏﺎﻟ ﺎً ﺑه ﺟه
نﺎدییه گتفﺘن خطﻗﻴ

اسرﺘﻌیاد

ﺑرﻲالررﺟهﻲ ﺑره اسﺘﻌیادشرﺎن،

کﺎرفﺎ ارزشمنیشرﺎن ،رسرﻴین ﺑره حرس ﺑرﻲﻋریاﻟﺘﻲ خمرردگﻲ

ﻣجمرﻋه ،اﻣثﺎل آن ﺑهراحﺘﻲ ﺑﺎ کرﭼ التین ﺟﺎذﺑ ﺑﻴت نﻲ ﺟﺬب نهﺎدفﺎ دیﮕت ﻣرﻲشررنی
یﺎ ﺑﺎ احسﺎس نﺎاﻣﻴی الران ﻣضﺎﻋﻒ خررد را ﺑره کرﺎر نمرﻲگﻴتنری خﻴ رﻲ ز د ایرن ﻗریرت
ﻣضمﺤل ﻣرﻲشررد در ﺟرﺎ الزم ﺑره کرﺎر نمرﻲر د .سرﺎلفﺎسر

فرتار ﻣﻐزفرﺎ در کرررر

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

ﺟهﺎنﻲ ،آﻣﺎر ﻣهﺎﺟتت خﺎﻟ

نتت ﺑرده اس  .اﺿح اس
نﻴز ﺑه مرر ﻣسﺘقﻴ الﺤ

از ایتان در پنﺞ سﺎل ﻣنﺘهﻲ ﺑه سﺎل  0210الﻌریاد 122222

این ﻣرﺿرع ،ﺟیا از خسﺎرت در سطح ﻣ ﻲ ،ﻣﻲالرانی سﺎزﻣﺎنفﺎ را
الأثﻴت ﻗتار دفی .ﺑنﺎﺑتاین ،اگرتﭼرره این ﻣرﺿرع فی

حﺎﺿت ن رده اس  ،از آنجﺎ که یﻜﻲ از ﻣتاحرل الرر ﻲ در ﭼتخة ﻣییتی
اسﺘﻌیاد اس  ،پﻴرنهﺎد ﻣﻲشرررد ایررن پییرریه ﺑررﺎ ر

ال ﻲ پﮋ ف

اسﺘﻌیاد نﮕهیاشر

کﻴتررﻲ ﻣ ﺘنررﻲ ﺑررت ر یﻜتدفﺎ

اکرﻟره یﺎ نهﺎدگتایﻲ یﺎ حﺘﻲ از متیرﻖ ﻣطﺎﻟﻌ ﻣررد ﺑترسﻲ شرد.
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ﻗ ﻲپرر ،آرین؛ نﻴته افﺘخﺎر (« .)1131ارائ ﻣیل ﻣییتی
ﻣطﺎﻟﻌه :اپتاالرر ال تن فمتاه)» ،پﮋ ف فﺎ ﻣییتی

اسرﺘﻌیاد ﺑره ر
ﻋمرﻣﻲ،
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7931  زمستان،4  شمارة،71  دورة،مديريت فرهنگ سازماني
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