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 یاعضا یاستخدام، پرورش، ارتقا و نگهدار ،ییشناسا یبرا یستمیها به عنوان س دانشگاهاستعداد در  تیریمد یریبه کارگ که نیبا توجه به ا زمینه و هدف:

 تیریمد یها لفهؤم ییمطالعه حاضر با هدف شناسا باشد، می یکردن توان دانشگاه به منظور تحقق اهداف ضرور نهیبا هدف به و مستعد یعلم تأیه

 .شدها انجام  دانشگاهدر  یعلم أتیه یاستعداد اعضا

 یو علوم پزشک یاصفهان، صنعت های دانشگاه یعلم تأیه یو اعضا رانیبر هدف، با مد یمبتن یریگ نمونهبر اساس ، یفیپژوهش ک این در کار: روش

 ،یوارد و کدگذار MAXQDAفزار ا نرم. سپس در دیگرد پیو تا سینو دستها ضبط،  مصاحبهبه عمل آمد. همه  افتهیساختار  مهین یها مصاحبه

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز ،محتوا لیشد و مطابق روش تحل فیو توص یبند طبقه

 یها دادهکد از  414ها حاصل شد.  دادهاشباع و تکرار  ،یاطالعات یبه غنا یابیدست ،یعلم أتیه یو اعضا رانیمد نفر از 41پس از مصاحبه با ها:  افتهی

بالقوه استعدادها،  یها ییتوانا، کشف منابع استعداد، جذب استعدادها، توسعه یاستعداد یازهاین نییو تع ییشناسا» یطبقه اصل 4 در و مدبه دست آ قیتحق

 .دیگرد یبند دسته «استعداد تیریمد یها تیفعال ییراستا و هم یابیارز استعدادها، یاستعدادها، حفظ و نگهدار کیاستراتژ یریکارگه ب

اشاره نمودند در دانشگاه بود،  یعلم تأیه یاستعداد اعضا تیریمد یها لفهؤم بیانگرکه  یطبقه فرع 61و  یطبقه اصل 4به مشارکت کنندگان  :یگیر نتیجه

 تیریمد ندیفرا انبیعامل پشت نیتر استعداد، مهم تیریمد یها تیفعال ییراستا و هم یابیارز گردید. بر این اساس،ه یارا یها در قالب مدل مفهوم لفهؤم نیکه ا

اثربخش  یریکارگه و ب یکشف، جذب، توسعه، حفظ و نگهدار ،ییشناسا های تیقابل یایپو یگچکپاریمدل در انسجام و  نیو قدرت ا باشد میاستعداد 

 دانشگاه، نهفته است. یکل یها با استراتژ تیقابل نیا ییراستا استعداد و هم

 دانشگاه ،یعلم هیأت یا، اعضاه یستگیاستعداد، شا تیریمد: ها کلید واژه
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 مقدمه
 برخوردار خاصی جایگاه از سازمانی هر در انسانی نیروی

 دانش های سازمان در شود. می تلقی آن اصلی سرمایه و است

 طور به عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه و کلی طور به بنیان

 علمی تأهی اعضای راآن  انسانی نیروی ترین اصلی که ویژه

 که چرا؛ است واالتر بسیار جایگاه این، دهند می تشکیل

 توسط ها سازمان گونه این در تخصصی و اصلی های فعالیت

، آنان استعدادهای به توجه و شود می انجام علمی تأهی اعضای

 آموزش مراکز و هدانشگا در انسانی سرمایه به اهمیت منزله به

  حساس و مهم بسیار ها آن مطلوب مدیریت واست  عالی

 شود. می تلقی

 اساسی تغییرات که است شده ای مرحله وارد جهان امروزه

 رقابتی وضعیت در .رود به شمار می آن های ویژگی از شتابان، و

 های نوآوری و پی در پی تغییرات که محیطی در و موجود

 موفق هایی سازمان تنها باشد، می آن گیویژ ترین اصلی ،مداوم

 منابع استراتژیک نقش که شد خواهند سرآمدی کسب به

 محور، دانش ماهر، انسانی منابع ومایند ن درك را خود انسانی

 (.4) باشندداشته  توانمند و نخبه شایسته،

 روزافزون کیدأت حال در ها سازمان دانایی، و دانش عصر در

 آموزش شرایطی، چنین در. هستند شیدان کارکنان و دانش بر

منجر به  کهاست  شده بنیادی تغییرات دستخوش نیز عالی

. (6) شود می گذشته های دهه در عالی آموزش با آن تمایز

 تغییر ،استعدادها مدیریت مانند واژگانی ظهور با، بنابراین

 انسانی منابع مدیریت به سنتی انسانی منابع مدیریت ازالگویی 

 سازمانی نخبگان به توجه دربرگیرنده که ی داده استرو نوینی

 (.2)باشد  می

 اعضای استعداد مدیریت فرایند که است این اصلی الؤس

لحاظ  و شناسایی با تا است هایی لفهؤم چه دارای علمی تأهی

 استعداد مدیریت برایی اثربخش و جامع مدل ها، ن آ نمودن

، الؤس این به ختنپردا از قبل .دید تدارك علمی تأهی اعضای

  .پرداخته شد آن اهمیت و استعداد مدیریت مفهومبررسی  به

 گروه بار اولین براى که است اصطالحى استعداد مدیریت

 جنگ» عنوان تحت گزارشى در و همکاران Michaels مشاوره

 کهنمود  تأکید گزارش این (.1) کرد اشاره آن به «استعداد براى

 که چرا ؛است حیاتى سازمانى یتموفق براى استعداد مدیریت

 ،مستعد کارکنان مجدد چینش و توسعه شناسایى، طریق از

 به زمان آن از د.گرد می فراهم رقابتى مزیت به دستیابى امکان

 توجه مورد اى مالحظه قابل طور به استعداد مدیریت بحث ،بعد

ه گرفت قرار مدیریت و سازمانه حوز فعاالن و مدیران محققان،

 .(1است )

 جلوه راستاى در استعداد مدیریت مقوله ،محققان نظر به

 و رقابتى مزیت کسب براى انسانى منابع مدیریت به بخشیدن

 (.9) است شده مطرح افزوده ارزش ایجاد براى آن هبالقو توان

 Chartered Institute of Personnel and سسهؤم

Development (CIPD)، از ای پیچیده ترکیب را استعداد 

 و داند می باال پتانسیل و ادراکی های توانایی دانش، ها، هارتم

 نیروی از بخشی بر تمرکز و شناخت را استعداد مدیریت

 مدیریت .(6) کند می تعریف باال پتانسیل با سازمان انسانی

 وارد سازمان به چگونه افراد که دارد تمرکز این بر استعداد

 شایستگی الزامات بر. همچنین، (4) کنند می رشد و شوند می

 بیرون یا سازمان درون در افراد چگونه که این و است تمرکزم

 نیاز استعدادها، مؤثر مدیریت در .(1) کنند می حرکت آن از

 و استراتژی اساس بر استعدادها به سازمان کیفی و کمی

 در افراد گردش از استعداد، .(9) شود می تعیین شاناهداف

 سازمان وارد ها آن چگونه کهو این  شود می حاصل سازمان

 یا باال سمت به و دهند می توسعه را خود های مهارت شوند، می

 (.41) دنماین می حرکت سازمان بیرون

 که است آن تأیید کننده حوزه این ادبیات بررسى ،واقع در

 ندارد وجود استعداد مدیریت از ای یکپارچه و واحد تعریف

 و رویکردها دلیل به چیز هر از بیش امر این و (44)

 مدیریت مفهوم با رابطه در که است متفاوتى هاى گیرى موضع

 یا گیری موضع سه توان می ،کلى طور به دارد. وجود استعداد

 جریان؛ نمود شناسایى استعداد مدیریت در را فکرى جریان

فقط  را استعداد مدیریت که است محققانی دیدگاه اول فکری
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 دانند. می انسانی مدیریت برای جدیدی برچسب یا عنوان

 اتخاذ اول فکری جریان مخالف موضعی دوم فکری جریان

 برچسب یک نه استعداد مدیریت که کند می بیان و است نموده

 .باشد می انسانی منابع مدیریت از جدا ای مقوله بلکه ،جدید

کرده  اتخاذ قبلی موضع دو بین بینا موضعی سوم فکری جریان

 مدیریت از شکلی استعداد، مدیریت هک دارد می بیان واست 

 این اساس بر ی دارد.گزینش یتمرکز که است انسانی منابع

 ابزارهای همان از است ممکن استعداد مدیریت دیدگاه،

 بخش بر راستا این در اما نماید، استفاده انسانی منابع مدیریت

 به که کارکنانی ؛کند می تمرکز کارکنان از کوچکی نسبتبه 

 کارکنان» عنوان به خود بالقوه یا فعلی کردعمل واسطه

 شناسایی بر فکری جریان این شوند. می شناخته «بااستعداد

 سازمانی( های پست همه نه )و ها سازمان در کلیدی های پست

 رقابتی مزیت با اساسی طور به که هایی پست ؛دارد کیدأت

 ،)سوم( اخیر دیدگاه (.46-41) هستند ارتباط در سازمان

 و داد قرارتأکید  مورد را آن حاضرمطالعه  که است هیدیدگا

 ازرا  نسبی شناختی فکری، جریان اینتأثیر  تحت تالش نمود

  .ارایه کند ها دانشگاه در استعداد مدیریت های لفهؤم

 ادبیات در متنوعی های مدل ،شده انجام تحقیقات اساس بر

 لفمخت پردازان نظریه و کارشناسان توسط استعداد مدیریت

 اقتضای به بنا ها مدل این از یک هر در که است شده طراحی

 در ترین مهم عنوان به گوناگونی های لفهؤم ،محیطی و سازمانی

 استعداد مدیریت فرایند برای جامعی مدلاما  ،شده گرفته نظر

 های مدل ترین متداول از یکی است. نشده یهارا ها دانشگاه در

 عاملی پنج مدل استعداد، ریتمدی فرایند زمینه در شده هیارا

Phillips و Roper مانند یعوامل دربرگیرندهکه  باشد می 

 و حفظو  بهسازی و توسعه کردن، درگیر انتخاب، جذب،

 مراتب سلسله مدل (.49) باشد می کارکنان از نگهداشت

 چونهم عواملی به نیز Heckmanو  Lewis استعداد مدیریت

 اشاره خدمات جبران و دعملکر مدیریت استخدام، انتخاب،

 استخدام، و جذبمانند  عواملی به Oehley مدل (.46) کند می

 عواملی Armstrong مدل (.44) دارد اشاره نگهداری و توسعه

 توسعه مسیر مدیریتو  نگهداشت و حفظ جذب، چونهم

 (.41نماید ) را عنوان می شغلی

 مدل استعداد، مدیریت فرایند های مدل مشهورترین از یکی

Collings  وMellahi های پست ابتدا ،آن اساس برکه  ستا 

 های پست شناسایی ،معیار. شود می مشخص سازمان کلیدی

باشد.  می سازمان استراتژی و انداز چشم ،موریتأم کلیدی

 این با متناسب های مهارت و ها یشایستگ دانش، سپس

 ایجاد استعداد منبع ،نهایت در و شود می تعریف ها جایگاه

 از هم و سازمان داخل از هم تواند می استعداد منبع د.گرد یم

 دکن می بیان مدل این. شود تأمین سازمان خارج کار نیروی بازار

 منابع متمایز معماری تحت باید استعداد مدیریت یندافر که

 (.49)گیرد  انجام انسانی

 ها سازمان در استعداد مدیریت نقش بر زیادی مطالعات

  العاده فوق اهرم تأثیر بر نیزتحقیقات  برخی و (62-61)

 کیدأت سازمانی موفقیت بر استعداد مدیریت های فعالیت

 (.61، 69) اند نموده

 مهمی ارزش عالی آموزش در استعداد مدیریت که جا آن از

 شناخت ،کند می ایفا را استراتژیک های سرمایه نقش و دارد

 اداره و علمی تأهی اعضای بالقوه های شایستگی و ها توانایی

 وظایفجمله  از ها قابلیت این کردن بالفعل برای آنان کردن

 است داده نشان تجربه .رود به شمار می ها دانشگاه خطیر

 از و نمایند می توجه شان انسانی منابع به که هایی دانشگاه

دست  بهتری عملکرد به کنند، می استفاده استعداد مدیریت

 محیطیک  ایجاد با ستعدادا مدیریت (.66، 64) یابند می

 دانشگاه و علمی تأهی اعضای بین ای سویه دو تعهد ،مناسب

 و فردی عملکرد بهبود جز چیزی ،آن نتیجه که کند می ایجاد

 و علمی تأهی اعضای های قابلیت شناسایی با نیست. سازمانی

 هم ،مطلوب عملکردهای از مناسب جای در ها آن دادن قرار

 به دانشگاه هم و شود می برآورده میعل تأهی اعضای رضایت

  (.61) رسد می اهدافش

 آموزش در استعداد مدیریت های پژوهش وضعیت بررسی

 کشور در حوزه این به علمی نگاه سابقه که دهد مینشان  عالی
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 محدودی بسیار های مقاله و فارسی های کتاب. است اندك

 لیعا آموزش در استعداد مدیریت مختلف های جنبه پیرامون

 زمینه در تخصصی آثار کمبود نتایج از یکی .است شده هیارا

 که است این ،عالی آموزش در خصوص به و استعداد مدیریت

 رشد حال در و جدید علمی شاخه یک استعداد مدیریت

 عرصه در جوان رشته این کیفی و کمی شتابان رشد و باشد می

 افشکبا توجه به  .روی داده است جهانی سطح در مدیریت،

 باید متعالی، و پیشرفته سطح با علم این در موجود در کشور ما

 الزم کشور در گرفته صورت های فعالیت که داشت اذعان

 مدیریت آفرینی ارزش و اثربخشی و یستن کافی اما ،است

هدف از انجام  است. نشده بیان درستی به هنوز استعداد

 عضایا استعداد مدیریت های لفهؤم شناسایی پژوهش حاضر،

 .بود زمینه این در مدلی هیارا و ها دانشگاه در علمی تأهی
 

 کار روش
 کاربردی مدلی هیارا هدف به صورت کیفی و با تحقیقاین 

انجام  ها دانشگاه در علمی تأهی اعضای استعداد مدیریت برای

 اصفهان، های دانشگاه مدیرانشامل  مطالعه آماری جامعهشد. 

 در که دانشگاهی مختلف حسطو در صنعتی و پزشکی علوم

 علمی تأهی اعضای و داشتند نقش علمی تأهی اعضای جذب

 در که بود 4291 سال در اجرایی غیر و اجرایی بخش دو در

 و گیری نمونه روش داشتند. آگاهی پژوهش موضوع خصوص

 سعی. گرفت صورت هدف بر مبتنی صورت به نمونه حجم

 تجربه و یتمدیر سابقهدارای  که علمی هیأت اعضای شد

 همکاری به تمایل و بودند استعداد مدیریت خصوص در کافی

 گیری نمونه. گیرند قرار مصاحبه مورد و شوند گزینش ،داشتند

 یافت. ادامه ها داده اشباع زمان تا علمی هیأت اعضای از

 شد. آوری جمع یافته ساختار نیمه مصاحبه با استفاده از ها داده

 نامه طی علمی هیأت عضایا از مصاحبه، در شرکت جهت

 کاری نظر از که ساعتی در و خلوت و آرام یمکان در رسمی

 صورت به مصاحبهبه عمل آمد.  دعوت بود، مناسب ها آن برای

 عالوه مصاحبه، شروع از قبل. گرفت انجام انفرادی و رو در رو

 در آگاهانه نامه رضایت فرم نیاز، مورد شفاهی اطالعات بر

 این. گردید امضا ها آن همه توسط و گرفت قرار ها نمونه اختیار

 پژوهش، هدف درباره مختصری اطالعات دربرگیرنده فرم

 ذکر بدون مصاحبه اطالعات انتشار و ضبط برای اجازه کسب

 محرمانه جهت دادن اطمینان ،همچنین و شوندگان مصاحبه نام

 کامل طور به ها مصاحبه. بود مصاحبه محتوای و نام ماندن

 صورت برداری یادداشت کلیدی و مهم موارد از و دیدگر ضبط

 در و انجامید طول به ساعت یک حدود مصاحبه هر. گرفت

 از پس .شد بررسی دقیق طور به شده ضبط مطالب پایان،

 برداشت و تفسیر صحت از اطمینان برای تحلیل، و تجزیه

 ها آن به دیگر بار شوندگان، مصاحبه اظهارات از پژوهشگر

 سپس و گردید بررسی ها آن نظر با تفسیرها صحت و مراجعه

 بر و آغاز کلی یسؤال با مصاحبه. گرفت انجام الزم تغییرات

 محور شد. می هدایت کنندگان مشارکت های پاسخ اساس

 استعداد مدیریت های لفهؤم درباره استادان نظرات سؤاالت،

 کلی سؤال ابتدا .بود ها دانشگاه در علمی تأهی اعضای برای

 چهاین که  و کنید صحبت استعداد مدیریت مورد در»

 علمی تأهی اعضای استعداد مدیریت برای باید را هایی لفهؤم

 .شد می پرسیده «گرفت؟ نظر در ها دانشگاه در

 مستقیم غیر و مستقیم پیگیر، سؤاالت از ها، پاسخ به توجه با

 یشترب آن به راجع توانید می گفتید، استعداد توسعه درباره» مانند

 تأهی اعضای توسعه برای که را هایی  برنامه و کنید؟ صحبت

 شد.  استفادهنیز  «کنید؟ بیان را آن اجرای نحوه و دارید علمی

 جهت اعضا بررسی و همکار از پرسش از تحقیق حاضر در

 و تحلیل نتایج که ترتیب این به. گردید استفاده مطالعه اعتبار

 بر عالوه و رسید مشاور و اهنمار استادان تأیید به ها بندی طبقه

 نظرخواهی نیز کیفی پژوهش در باتجربه محقق یک از آن،

 نتایج نیز اعضا بررسی برای. بود تأیید مورد که گرفت صورت

 از نفر 1 اختیار در ها مصاحبه از حاصل های کدبندی و تحلیل

 تجارب و مصاحبه اساس بر که داده شد قرار ها شونده مصاحبه

 تمام گردید سعی بررسی حاضر در. نمودند تأیید را ها آن خود،

 تحلیل و آوری جمع فرایند تا گیری نمونه ز)ا پژوهش جزییات
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 پذیری انتقال مورد در تا شود داده شرح کامل طور بها( ه داده

 پذیری تعمیم قابلیت افزایش مورد در. نماند باقی مبهمی نکته

 گردد انتخاب ای نمونه شد تالش مصاحبه، از حاصل های یافته

 را شود دیده مختلف منظرهای از موضوع یک که این امکان که

 های دیدگاه که بود زمانی تا نمونه اندازه افزایش و سازد فراهم

 پژوهش در باتجربه خارجی ناظر یک از. نشود پدیدار جدیدی

 متون مصاحبه، نوارهای مانند مواردی به که شد استفاده کیفی

 های یافته شده، تحلیل های داده ها، ادداشتی شده، سازی پیاده

 ها، بندی طبقه و ها مایه درون کدها، شده، استخراج معانی مطالعه،

 پروپوزال و مطالعه از اولیه هدف مطالعه، انجام فرایند جزییات

 دسترسی مطالعه جزییات تمامی و مصاحبه های پرسش اولیه،

 تأییدپذیری بر اطمینان، قابلیت بر عالوه کار این و داشت

 ت.گذاش صحه نیز مطالعه

 گیرترین وقت و ترین مشکل ،کیفی اطالعات تحلیل و تجزیه

 محتوا تحلیل روش به ها داده تحلیل. بود پژوهش حاضر بخش

 مراحل. گرفت انجام موضوعی محتوای تحلیل یا کیفی نوع از

 شامل Krippendorff نظر اساس بر محتوا تحلیل فرایند

 استنباط ها، داده تقلیل (،مطالب ضبط شامل) اه داده آوری جمع

 (.69) بود تحلیل و

 تایپ و سازی پیاده ضبط، کامل طور به ها مصاحبه متن

 با تا شد وارد 6114 نسخه MAXQDA افزار نرم در و گردید

 محقق. گیرد صورت تر راحت ها داده کدگذاری ،آن از استفاده

 داد می گوش را ها آن بار چند ها، مصاحبه متن خواندن از قبل

 را اصلی معانی بتواند و شود آشنا کامل طور به متن با تا

 بندی دسته و کدگذاری کار مصاحبه، دو از بعد. نماید استخراج

 بتواند تا کرد می کمک محقق به کار این گردید. آغاز

 بهتر را مطالعه مسیر و کند طراحی را نیاز مورد های پرسش

 قرار بررسی مورد سطر به سطر ها مصاحبه. نماید هدایت

 اصلی های پرسش با مرتبط که دار معنی جمالت و گرفت

 جمالت اصلی مفهوم. گردید گذاری عالمت بودند، پژوهش

 و وارد افزار نرم در و شد استخراج کد صورت به دار معنی

 بود، مشترکی مفهوم دربرگیرنده که کدهایی. گردید بندی دسته

 و بندی طبقه برای محقق کار .شد داده قرار طبقه یک در

 شده ایجاد اتطبق از شدن قانع زمان تا طبقات در بازنگری

 آن که مفهومی به بسته) طبقه هر برای سپس. کرد پیدا ادامه

 . شد گرفته نظر در نام یک ،(گرفت میدربر طبقه

 انجام ها مصاحبه تک تک برای کار این که است ذکر الزم به

 و بازنگری قبلیات طبق بود ممکن جدید، مصاحبه هر با .شد

 اتمام از پس .گردد ایجاد جدیدی طبقه یا و شوند ادغام حتی

 کد 414 حدود و آمد دست به فرعی طبقه 61 ها، مصاحبه

این  از نمونه یک د.ش استخراج دار معنی جمالت از حاصل

 .است آمده 4 جدول در فرایند

 کیفی، های داده تحلیل در باتجربه ناظر یک نظارت با سپس

. گرفت قرار بازنگری مورد اتطبق گذاری نام و بندی طبقه کار

 انتقال را یکسانی مفهوم که تکراری کدهای مرحله این در

 حتی و اتزیرطبق به بزرگ طبقات و شدند حذف دادند، می

 برخی و شدند شکسته تر کوچک های طبقه به ها زیرطبقه

 و ها طبقه تشکیل و بازنگری کار. گردید ادغام هم در اتطبق

 ،نهایت در و یافت ادامه محقق اقناع زمان تا ها آن گذاری نام

 .آمد دست به بندی طبقه سطح سه در جدولی

 
 مطالعه اصلی طبقه و فرعی طبقه بندی دسته و کدگذاری نحوه از ای نمونه :4 جدول

 اصلی طبقه فرعی طبقه شده استخراج کد 2 شماره کننده مشارکت مصاحبه متن

 ما های دانشگاه و است مهم بسیار ها دانشگاه در اطالعات وریآ فن بحث امروزه

 از استقبال نوآوری، توانایی ،لهأمس حل های مهارت تا نمایند ریزی برنامه طوری باید

 با مرتبط های قابلیت نیز و افراد بر رهبری و مدیریت های مهارت تیمی، کار تغییر،

 دهند. پرورش را عاتاطال وریآ فن های سیستم توسعه

 وریآ فن زمینه در آموزش

 اطالعات

 ظرفیت افزایش

 در یادگیری

 دانشگاه

 توسعه

 استعدادها
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 ها یافته
 بعد شد. اولیه کد 661 استخراج به منجر ها داده کیفی تحلیل

 چندین در تشابه اساس بر کدها ادغام و متعدد بازبینی از

 و شناسایی» اصلی طبقه 4 در که شد استخراج کد 414 مرحله،

 جذب استعداد، منابع کشف استعدادی، نیازهای تعیین

 کارگیریه ب استعدادها، بالقوه های توانایی توسعه استعدادها،

 راستایی هم و ارزیابی استعدادها، حفظ استعدادها، استراتژیک

 (.6 جدول) گردید بندی دسته «استعداد مدیریت های فعالیت

 
 استعداد مدیریت فرایند فرعی و یاصل های لفهؤم :6 جدول

 فرعی های لفهؤم اصلی های لفهؤم

 سازمانینده آ و فعلی استعدادهای بین موجود های شکاف تعیین و شناسایی استعدادی نیازهای تعیین و شناسایی

 علمی تأهی اعضای عمومی شایستگی سطوح تعیین

 علمی تأهی اعضای تخصصی شایستگی سطوح تعیین

 استعداد مینأت زنجیره مدیریت استعداد عمناب کشف

 گزینی( )منبع استعداد کشف رویکرد تعیین

 استعداد یابی منبع مختلف های گزینه ارزشیابی

 گزینش( و )غربالگری ها شایستگی سطوح ارزیابی استعدادها جذب

 استعدادها جذب در ثیرگذارأت عوامل

 سازمان در یادگیری ظرفیت افزایش استعداد بالقوه های توانایی توسعه

 باال سطح عملکرد با همراه یادگیری های برنامه طراحی

 یادگیری ارزیابی

 سازمان اهداف و کارکنان انتظارات با استعدادها نمودن راستا هم و هماهنگ استعدادها استراتژیک کارگیریه ب

 استعدادها ترکیب باز و ترکیب

 دانشگاه انیپشتیب استعدادها نگهداری و حفظ

 دانشگاه در آموزش و تدریس جو

 کاری شرایط

 شغلی مسیر توسعه

 شایستگی چارچوب بر کیدأت با ارزیابی برنامه مدیریت های فعالیت راستایی هم و ارزیابی

 افزایی بینش بر کیدأت با ارزیابی برنامه

 انسانی سرمایه سالمت مهم معیارهای یا ها شاخص ارزیابی

 

 استعدادی نیازهای تعیین و ساییشنا

 نظرهای اظهار گردد، می مالحظه 4 جدول در که گونه همان

 استعدادی نیازهای تعیین و شناسایی بعد در کنندگان مشارکت

 د.گردی بندی تقسیم مقولهسه  در

 فعلی استعدادهای بین موجود های شکاف تعیین و شناسایی

 مدیریت فرایند ،انکنندگ مشارکت دیدگاه از :سازمان یندهآ و

 برای نیاز مورد استعدادهای کیفی و کمی تعیین با استعداد

 آوردن دست به و تحلیل با که گردد می آغاز اثربخش اجرای

 آغاز دانشگاه فعلی دسترس در استعدادهای از روشنی درك

 و ها مهارت دانش، نظر از دانشگاه مطلوب وضع و شود می

 شماره کننده مشارکت .گردد ینتعی باید نیاز مورد های قابلیت

 سال 9 برای دانشگاه استراتژی به کردن نگاه با» کرد: بیان 42

 علمی تأهی اعضای تعداد چه به که شویم می متوجه ،آینده

 1 شماره کننده مشارکت .«داریم نیاز ها دانشکده با متناسب
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 فعلی کمبودهای و نیازها از باید ها دانشگاه» :نمودعنوان 

 اطمینان و اشندب آگاه استعداد روی پیش های چالش و استعداد

 مسیر در اهداف، به رسیدن مسیر در دانشگاه که کنند حاصل

 «.دارد قرار درستی

 بیشتر علمی: تأهی اعضای عمومی شایستگی سطوح تعیین

 نیازهای مدیران کهاین  از بعد بودند معتقد کنندگان مشارکت

 عمومی شایستگی طوحس باید ،کردند درك را خود استعدادی

 کاری وظایف انجام منظور به علمی تأهی اعضای تخصصی و

 تعیین را دانشگاه استراتژیک اهداف به بخشیدن تحقق و

 مجموعه ،ها شایستگی از کنندگان مشارکت منظور .نمایند

 ایفای برای فرد یک نیاز مورد رفتارهای و دانش ها، مهارت

عقیده  کنندگان مشارکت باشد. می نقش تکالیف اثربخش

 تأهی اعضای عمومی شایستگی سطوح تعیین برای داشتند که

 هوش شخصیت، ابعاد در هایی شایستگی توان می ،علمی

 خواهی، آرمان نوجویی، رفتار، کالمی، های مهارت و هیجانی

بر این  ،همچنین گرفت. نظر در شناسی قانون و یادگیری قدرت

 توان می ،علمی تأیه اعضای شخصیت بعد در که بودند باور

 اطاعت عدم بودن، چالشی خطرپذیری،» مانند هایی ویژگی

 و آینده به امید باال، پذیری تطبیق تیزبینی، شجاعت، محض،

  شماره کنندگان )مشارکت گرفت نظر در را «بودن باانگیزه

  (.1و  9، 46، 49

 و هیجانی هوش بعد در ،کنندگانشرکت بر اساس نظر 

 هایی شاخص به توان می ،علمیهیأت  عضایا کالمی های مهارت

 داشتن، شنوا گوش بودن، بیان خوش باال، عمومی روابط» مانند

 آستانه داشتن و بودن گرا برون اقناع، و کردن متقاعد قدرت

. (6و  2، 1، 9 شماره کنندگان )مشارکت نمود اشاره «باال تحمل

 ،علمیهیأت  اعضای رفتار بعد در اعتقاد داشتند که ها نمونه

 و حساس صبوری، تالشگری،»همچون  هایی شاخص به توان  می

 شناسی، وظیفه باال، روحیه داشتن ناپذیری، خستگی بودن، پیگیر

 ،مسؤولیت از کننده استقبال پاسخگویی، و پذیری مسؤولیت

 صادق و راستگو چاپلوسی، و ریا از دوری خدمت، به عشق

 در بودن ثیرگذارتأ گیری، تصمیم در بودن تأثیرگذار بودن،

 نمود اشاره «بودن گرا عمل و کار برنده پیش دانشگاه، عملکرد

  (.1و  6، 9، 44، 46 شماره کنندگان )مشارکت

 اعضای در نوجویی بعد در ،کنندگان بر اساس عقیده شرکت

 و خالق کارآفرینی،» مانند هایی شاخص به توان می علمیهیأت 

 بودن، نوآور و حطرا کنجکاوی، جستجوگری، بودن، مبتکر

 «گری اصالح و روزمرگ عدم خواه، تحول تفکر، قدرت دارای

 معتقدها  آن (.1و  9، 1، 44 شماره گانکنند )مشارکت دکر اشاره

 نیز علمیهیأت  اعضای در خواهی آرمان بعد در که بودند

 باال، انتظارات سطوح گرایی، کمال»همچون  هایی شاخص

 )مشارکتمهم است  «رزشیا اصول به معتقد طلبی،  موفقیت

 در ،کنندگانمطابق نظر مشارکت  (.1و  1، 9، 41 شماره کنندگان

نیز  علمیهیأت  اعضای در یادگیری( )قدرت گیرندگی یاد بعد

 و تجربه از یادگیری سریع، یادگیری هوش،» مانند هایی شاخص

 گیرندگی یاد و جدید تجربیات به نسبت گشودگی شکست،

، 1، 41 شماره گانکنند )مشارکت باشد یحایز اهمیت م «مستمر

 در که بودبر این اصل استوار  کنندگان مشارکتدیدگاه  (.1و  4

 مانند هایی شاخص ،علمیهیأت  اعضای در شناسی قانون بعد

 از کامل شناخت بودن، مدار قانون مقررات، و قوانین به اشراف»

 )مشارکتمهم است  «قانون چارچوب در انعطاف و دانشگاه

 (.4و  1، 49، 46 شماره ندگانکن

 علمی: تأهی اعضای تخصصی شایستگی سطوح تعیین

 تعیین برای بر این عقیده بودند که کنندگان مشارکت بیشتر

 توان می علمی تأهی اعضای تخصصی شایستگی سطوح

 -علمی های سابقه تخصص، ابعاد دررا  هایی شایستگی

باور  آنان ،همچنین گرفت. نظر در اجرایی مهارت و پژوهشی

 توان می علمی تأهی اعضای تخصص بعد در که داشتند

 و دانش بودن دارا باال، تحصیالت»همچون  هایی شاخص

 سواد پژوهش، و آموزش به مربوط تخصصی های مهارت

 )مشارکترا در نظر گرفت  «کاری تجربه میزان و ای رایانه

 (.1و  9، 41، 46 شماره کنندگان

 -علمی های سابقه بعد در، گانکنند مشارکتبر اساس نظر 

 سوابق» مانند هایی شاخص ،علمی تأهی اعضای فرهنگی
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 نسبت اشراف علم، به عالقمندی فرهنگی، و پژوهشی -علمی

مهم است  «تدریس و آموزشی های مهارت بودن دارا کار، به

  (.1و  42، 49 شماره کنندگان )مشارکت

 یعلم تأهی اعضای اجرایی مهارت بعد در همچنین،

 و هدایت توانایی محوری، لهأمس» مانند هایی شاخص توان می

 سازماندهی، قدرت بحران، مدیریت زمان، مدیریت رهبری

 و هدایت مهارت تعارض، حل توانایی ریزی، برنامه توانایی

 گان کنند )مشارکت گرفت نظر را «لهأمس حل قدرت و رهبری

  (.1و  9، 4، 44 شماره

 استعداد منابع کشف

 تحقق برای استعدادی نیازهای تعیین و شناسایی از بعد

 ندبود معتقد کنندگان مشارکت دانشگاه، استراتژیک اهداف

 نیاز مورد استعدادهای کنیم تعیین که استآن  بعدی چالش

 به .؟استعداد( منابع )شناسایینماییم  تعیین کجا از را خود

 و شناسایی در است قابلیتی استعداد کشف ،دیگر عبارت

 به سازمان کلی استراتژی اجرای منظور به استعداد یابی  عمنب

 بر کنندگان مشارکت که هایی لفهؤم ممکن. شکل ترین اثربخش

 ،کردند مطرح طبقه این در خود های دیدگاه و تجارب اساس

 بندی شد. دسته فرعی طبقه سه در

بر این  کنندگان مشارکت استعداد: مینأت زنجیره مدیریت

 رویکردی از باید ،استعداد پیرامون تفکر رد کهباور بودند 

 یعنی باشد؛ مینأت زنجیره مدیریت از برگرفته کهشود  استفاده

 حال در استعدادهایی چه :گردد مطرح چنینی این االتیؤس

 از منابعی چه ،)موجودی(؟ دارند وجود دانشگاه در حاضر

 یابی )منبع دارند قرار دانشگاه دسترس در استعداد مینأت

 نگهداری کجا در را خود استعدادهای باید دانشگاه ،ن(؟میأت

 نه منابع از تواند می دانشگاه آیا ،استعداد(؟ سازی )خزانه کند

 دانشگاه آیا ،کند؟ استعدادیابی استعداد، معتبر و غنی چندان

 )تعادل است کرده تحلیل را ها مهارت برای آینده تقاضای

در این زمینه اظهار  41 شماره کننده مشارکت .؟تقاضا( عرضه/

 با سرعت به باید استعداد مینأت مختلف های هزنجیر» :داشت

 تا شوند سازگار استعداد های خزانه و یابی منبع های کانال

 تغییر حال در شرایط و جدید استراتژیک اهداف جوابگوی

 «.باشند ها دانشگاه

 مشارکت گزینی(: )منبع استعداد کشف رویکرد تعیین

 مینأت برای که منابعی تمام باید که ندبود دمعتق کنندگان

 جذب وشود  شناسایی ،هستند دانشگاه دسترس در استعداد

 صورت گیرد. یمختلف های کانال از علمی تأهی اعضای

 تأهی اعضای جذب در» :کرد بیان 1 شماره کننده مشارکت

 دانشگاه بیرون از هم و دانشگاه داخل از هم توانیم می علمی

 :گفت 44 شماره کننده مشارکت «.اشیمب داشته جذب

 و هستند کجا در مناسب بیرونی های مهارت که این شناسایی»

 این در ،یابیم دست ها آن به شکل بهترین به توانیم می چگونه

 :اظهار نمود 1 شماره کننده مشارکت «.است مهم مرحله

 و باکیفیت جامع، سایت وب طریق از نیرویابی های کانال»

  «.کند کمک خیلی ما به زمینه این در تواند می برانگیزنده

 مشارکت استعداد: یابی منبع مختلف های گزینه ارزشیابی

 هر درتا حدودی  تواند می استعداد کهباور داشتند  کنندگان

 های روش مشابه، طور به شود. )کشف( یافت جهان از جایی

 مشارکت دارد. وجود استعداد به دستیابی برای مختلفی بسیار

 و بررسی مستلزم استراتژیک یابی منبع» :گفت 1 شماره کننده

 یافتن و استعداد به دستیابی ممکن های گزینه همه ارزیابی

 آوردن دسته ب برای ها روش بهترین از ترکیبی یا روش بهترین

 مشارکتبرخی از  ،همچنین «.است نیاز مورد استعدادهای

 مستلزم درست یابی منبع»کردند:  بیان (46و  1 شماره) کنندگان

 هر های چالش و ها فرصت نیز و ضعف و قوت نقاط ارزیابی

 اساس بر منبع بهترین انتخابپس از آن  و منابع از یک

  «.باشد می دانشگاه استراتژیک اهداف از پشتیبانی

 استعدادها جذب

 بعد دو از را موضوع این که ندبود معتقد کنندگان شرکت

 نگاه از دیگری و دانشگاه نگاه زا یکی ؛نمود بررسی توان می

 فرعی مقوله دودر  استعدادها جذب لفهؤمبنابراین،  متقاضیان.

 نگاه از گزینش( و )غربالگری ها شایستگی سطوح ارزیابی»

 نگاه از استعدادها جذب در گذارثیرأت عوامل و دانشگاه
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  .گردید بندی طبقه «متقاضیان

 نگاه از گزینش( و )غربالگری ها شایستگی سطوح ارزیابی

باور  (1و  42، 49 شماره) بعضی از شرکت کنندگان دانشگاه:

 و غربالگری جهت نیرویابی اقدامات بهترین امروزه» داشتند که:

 از شایستگی های مدل از استفاده متقاضیان، بهترین گزینش

 بیشتری تضمین و اطمینان موضوع این است. شده تعریف پیش

 با -کاراتری نحو به مناسب ادهایاستعد که کند می ایجاد را

 و دانشگاه سوی از انرژی و زمان هزینه، حداقل صرف

 نمود: بیان 1 شماره کننده مشارکت. «شوند نیرویابی -متقاضیان

 تحلیل و بررسی برای هم شایستگی های مدل از توانیم می ما»

 از آنان های  مهارت و دانش ارزیابی هم و متقاضیان رزومه

 «.کنیم استفاده یافته ساختار های مصاحبه طریق

 مشارکتبرخی از  استعدادها: جذب در گذارثیرأت عوامل

 شناسایی از بعد»اعتقاد داشتند:  (1و  41، 44 شماره) کنندگان

 غم و هم همه باید ،خود نیاز مورد استعدادهای انواع و منابع

 درباره اول پیام؛ نماییم پیام دو انتقالصرف  را خود

 کارفرما یک عنوان به دانشگاه های جذابیت و برند های شاخصه

 برآورده دانشگاه به افراد پیوستن با که انتظاراتی درباره دومی و

 باید» :اظهار داشت 1 شماره کننده مشارکت «.شد خواهد

 کانال هر در را دوگانه های پیام تناقض عدم و سازگاری

 از ای مرحله هر در و سایت وب طریق از ویژهه ب نیرویابی

 مخدوش باعث که را عاملی هر و کرد حفظ نیرویابی فرایند

 مستعد متقاضیان نظر در ها پیام این شدن متناقض یا شدن

 هایی وعده همه به باید» نمود: کیدأت وی «.برد بین از شود، می

 داده جدید علمی تأهی اعضای به نیرویابی فرایند طی که

 پس از آن و دانشگاه در ها آن کار به شروع محض به شود، می

 «.پوشاند عمل جامه شان شغلی مسیر سرتاسر در

 استعدادها های توانایی توسعه

 رفتارهای و ها مهارت دانش، مستمر توسعه در است قابلیتی

 کلی های قابلیت توسعه منظور به کارکنان گروهی و فردی

 و تجارب اساس بر کنندگان مشارکت که هایی لفهؤم دانشگاه.

 فرعی طبقه سه در کردند مطرح طبقه این در خود ایه دیدگاه

 بندی شد. دسته

 شماره کننده مشارکت دانشگاه: در یادگیری ظرفیت افزایش

 های شایستگی طالب بسیار امروز های دانشگاه» :نمود بیان 2

 از یکی به که جایی تا هستند اطالعات وریآ فن با مرتبط

 ما های دانشگاه و تاس شده تبدیل دانشگران مهارتی ملزومات

 تغییر، از استقبال نوآوری، توانایی له،أمس حل های مهارت باید

 نیز و افراد بر رهبری و مدیریت های مهارت تیمی، کار

 را اطالعات وریآ فن های سیستم توسعه با مرتبط های قابلیت

 «.دهند پرورش

 باید ما های دانشگاه» :عنوان کرد 1 شماره کننده مشارکت

 «.دنباش دهنده یاد سازمان هم و گیرندهیاد  سازمان هم زمان هم

 چیزی تنها یادگیری» اظهار داشت: 6شرکت کننده شماره 

 بلکه افتد، می اتفاق آموزشی های برنامه یا ها دوره در که نیست

 نکات تواند می دهد، می رخ سازمان در روزمره که آنچه هر

 «.آید حساب به یادگیری منبع و باشد دربرداشته را آموزنده

 باال: سطح عملکرد با همراه یادگیری های برنامه طراحی

 زمانی ها گذاری سرمایه کهبر این باور بودند  کنندگان مشارکت

 توسعه و یادگیری های برنامه که بود خواهد اثربخش و درست

 نیازهای و خاص مهارتی و صالحیتی شکاف مبنای بر

 مشارکت گردند. جراا و طراحی علمی تأهی اعضای ای توسعه

 که است آن مرحله این در نکته ترین مهم» :گفت 1 شماره کننده

 نیاز یادگیری های برنامه از نوعی چه به علمی تأهی اعضای

 باید توسعه بحث در ،کنندگان مشارکتبر اساس نظر  «.دارند

 توجه علمی تأهی اعضای فردی توسعه و ای حرفه توسعه به

 (1و  9، 42، 44 شماره) کنندگان مشارکت از تعدادی نمود.

 بهسازی به باید ای حرفه توسعه بحث در که ندشتدا کیدأت

 فردی بین مهارت و وریآ فن پژوهشی، آموزشی، های مهارت

 علمی تأهی اعضای ثرؤم ارتباط ایجاد در مهارت خصوص به

، 42 شمارهآنان ) از تعدادی ،همچنین پرداخت. دانشجویان با

 باید ،فردی توسعه بحث درنمودند که  کیدأت (4و  6، 1

 اعضای درونی های ظرفیت توسعه جهت هایی ریزی برنامه

 ارتباطی ظرفیت تفکر، ظرفیت یادگیری، )ظرفیت علمی تأهی
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 خالقیت، ایجاد ای، حرفه اخالق بهسازی اجرا(، ظرفیت و

 تعهد ایجاد و کاری زندگی کیفیت نوآوری، و پذیریخطر

 صورت گیرد. میعل تأهی اعضای در شغلی

 مهم های ویژگی از یکی ارزیابی یادگیری: اثربخشی ارزیابی

 است. باال سطح عملکرد از برخوردار گیرنده یاد های سازمان

 های برنامه از ارزیابی برای» نمود: بیان 44 شماره شرکت کننده

 و کنیم می انتخاب را ممکن شیوه ترین ساده سفانهأمت شده، اجرا

 تعداد آموزشی، های برنامه در کنندگان کتمشار تعداد تنها

 ارزیابی ها برنامه این از رضایت میزان و آموزش ساعات

 از هدفبر این باور بودند که  کنندگان مشارکت «.گردد می

 و ها مهارت بهبود یادگیری، کارکرد در گذاری سرمایه

 تمرکز باید ما و است عملکرد ارتقای منظور به ها شایستگی

 و نتایج و یادگیری اثربخشی ارزیابی بر پیش از بیش را خود

 (.4و  6، 4 شماره کنندگان )مشارکت دهیم قرار آن پیامدهای

 استعدادها استراتژیک کارگیریه ب

 یا ها سمت در مناسب استعدادهای گمارش در است قابلیتی

 سازمان ساختن توانا منظور به مناسب زمان در مناسب مشاغل

 با مواجهه برای آمادگی و ها اتژیاستر اثربخش اجرای در

 کنندگان مشارکت که هایی لفهؤم آینده. های فرصت و ها چالش

 ،کردند مطرح طبقه این در خود های  دیدگاه و تجارب اساس بر

 قرار گرفت. فرعی طبقه دو در

 و کارکنان انتظارات با استعدادها نمودن راستا هم و هماهنگ

 (46 و 1 شماره) کنندگان مشارکتبعضی از  دانشگاه: اهداف

 برای را هایی روش محور استعداد های دانشگاه که کردند بیان

 و درونی استعدادهای بیشتر هرچه کردن راستا هم و هماهنگ

 بیشترین که و...( واحدها ها، نقش ها، )سمت جاهایی در بیرونی

 دارند، ها سمت با را تناسب بهترین یا دارد وجود ها آن به نیاز

 را امکان این استعدادها به طریق، این از و اند کرده اتخاذ

 خود هم ونمایند  برآورده را خود فعلی نیازهای هم تا دهند می

 .کنند آماده یندهآ های فرصت و ها چالش با رویارویی برای را

 بیان 4 شماره کننده مشارکت استعدادها: بازترکیب و ترکیب

 برای را باالیی سطح دیعملکر انتظارات باید ها دانشگاه» نمود:

 دهند آموزش ها آن به و کنند تعیین خود علمی تأهی اعضای

 بهترین به خود های توانایی و استعدادها از توانند می چگونه که

 این ها آن به ونمایند  استفاده ممکن شیوه گذارترینثیرأت و

 کرده، شکوفا را خود استعدادهای تا بدهند را فرصت و اجازه

 ها آن عملکرد مورد در که این و برسانند ورظه منصه به

 «.شود داده سازنده و مستمر بازخوردهای

 استعدادها حفظ

 و تجارب اساس بر کنندگان مشارکت که هایی لفهؤم

 فرعی دسته پنج در ،کردند مطرح طبقه این در خود های دیدگاه

 قرار گرفت.

 از یکی کردند بیان کنندگان مشارکت دانشگاه: پشتیبانی

 ثرؤم علمی تأهی اعضای نگهداری و حفظ در که واملیع

 کننده مشارکت .باشد می ها آن از دانشگاه حمایت میزان ،است

 ضروری، دانش هیارا مستلزم تنها پشتیبانی» نمود: بیان 1 شماره

 یا محیط وجود به بلکه ،نیست فرد به آموزش و تکنولوژی

 و امیح همکاری و مدیران مساعد، و مطلوب کاری شرایط

 حد از بیش تالش صرف به که کاری های فعالیت و فرایندها

 «.شود می مربوط باشند، داشته نیاز

 شماره) کنندگان مشارکتبرخی از  دانشگاه: پژوهشی جو

 دانشگاه پژوهشی جو کهاظهار نمودند ( 6و  1، 9، 44، 46

 های آزادی دانشگاه، بودن مدار پیشرفت و بودن نوآور مانند

 پژوهش، جهت مناسب فرصت و زمان دادن ادمیک،آک و علمی

 و امکانات وجودو  پژوهشی های موفقیت به دادن بها

 علمی تأهی اعضای حفظ در تواند می پژوهشی های حمایت

  باشد. ثرؤم دانشگاه

 مشارکت از تعدادی دانشگاه: در آموزش و تدریس جو

 و تدریس جو کهاعتقاد داشتند ( 1و  6، 9 شماره) کنندگان

 آموزشی امکانات و تسهیالت وجود مانند دانشگاه در آموزش

 های حمایت وجود و موفق های تدریس به دادن بها تدریس، و

 دانشگاه در علمی تأهی اعضای حفظ در تواند می آموزشی

 .باشدتأثیرگذار 

 که ندبود معتقد کنندگان مشارکت دانشگاه: در کاری شرایط
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 ای، حرفه و فردی هتوسع و رشد برای هایی فرصت وجود

و  حقوق وجود شغلی، امنیت وجود همکاران، پویایی و تحرك

 شایستگیو  زندگی و کار میان توازن عادالنه، پاداش و مزایا

 در تواند می دانشگاه و دانشکده اداری کارکنان و مدیریت تیم

 )مشارکت باشد ثرؤم دانشگاه در علمی تأهی اعضای حفظ

  (.1و 9، 46 شماره کنندگان

 نمود: بیان 1 شماره کننده مشارکت شغلی: مسیر توسعه

 را اختیار این چقدر افراد که دارد اشاره این به شغلی مسیر»

 رزومه حتی و گیرند دسته ب را خود شغلی سرنوشت که دارند

 دانشگاه در عضویت چقدر که این و کنند تر کامل را خود کاری

 چقدر و دانند یم خود افتخار مایه را آن با شدن شناخته و

 ها آن شغلی آمال و انتظارات دانشگاه مدیران که هستند مطمئن

  «.کنند می درك را

 راستایی هم و ارزیابی

 استعداد، مدیریت های فعالیت راستایی هم و ارزیابی

 استعداد مدیریت فرایند یا چرخه پشتیبان عامل ترین مهم

 و سجامان در استعداد مدیریت فرایند مدل قدرت .باشد می

 نیازهای تعیین و شناسایی های قابلیت پویای یکپارچگی

 و استعداد اثربخش کارگیریه ب و توسعه کشف، استعدادی،

 است. سازمان کلی استراتژی با ها قابلیت این راستایی هم

 و تجارب اساس بر کنندگان مشارکت که هایی لفهؤم

 فرعی دسته به دو ،کردند مطرح طبقه این در خود های دیدگاه

 .بندی شد تقسیم

 مشارکت شایستگی: چارچوب بر کیدأت با ارزیابی برنامه

 فرایندهای همه به بخشی انسجام کهاعتقاد داشتند  کنندگان

 رویکرد یک اتخاذ و استعداد توسعه و مدیریت با مرتبط

 مشارکت ازبرخی  باشد. می ضروری نگر کل و سیستمی

 به شایستگی ارچوبچ یک از استفاده»کردند:  بیان کنندگان

 ضروری ،استعداد چرخه مختلف عناصر سازی یکپارچه منظور

  (.1و  9، 46 شماره کنندگان )مشارکت «است

بر اساس عقیده  افزایی: بینش بر کیدأت با ارزیابی برنامه

 بر علمی تأهی اعضای عملکرد ارزیابی ،کنندگان مشارکت

 نتایج با آن مقایسه و شده تعیین عملکردی های شاخص مبنای

 راستای در را خوبی اطالعات تواند می ،گذشته های ارزیابی

 )مشارکتارایه نماید  استعداد مدیریت های فعالیت راستایی هم

باور  شرکت کنندگان از تعدادی .(1و  6، 9، 41 شماره کنندگان

 های فعالیت تحقیق، تدریس، های فعالیت از ارزیابی کهداشتند 

 تخصصی و ای حرفه خدمات هیارا و نوآورانه و خالقانه

 راستای در را خوبی اطالعات تواند می علمی تأهی اعضای

 )مشارکتارایه دهد  استعداد مدیریت های فعالیت راستایی هم

  (.6و  49، 46، 44 شماره کنندگان

 انسانی: سرمایه سالمت مهم معیارهای یا ها شاخص ارزیابی

 رضایتمندی رزیابیابر این باور بودند که  کنندگان مشارکت

 ترك های نرخ ارزیابی دانشگاه، و کار از علمی تأهی اعضای

 تأهی اعضای تعهد سطوح ارزیابی انتقاالت، و نقل و خدمت

 تأهی اعضای خدمت طول متوسط ارزیابی دانشگاه، به علمی

 آموزش به یافته اختصاص روزهای کل تعداد ارزیابیو  علمی

 در را خوبی اطالعات واندت می ،علمی تأهی اعضای توسعه و

ارایه نماید  استعداد مدیریت های فعالیت راستایی همزمینه 

 (.6و  49، 46، 44 شماره کنندگان )مشارکت

 

 گیری نتیجه و بحث
 مدیریت های لفهؤم شناسایی ،حاضر مطالعه انجام از هدف

نتایج  اساس بر بود. ها دانشگاه در علمی تأهی اعضای استعداد

 های لفهؤم فرعی طبقه 61 و اصلی طبقه 4 ،به دست آمده

 شکل علمی هیأت اعضای و مدیران نگاه از استعداد مدیریت

 شده مطرح موارد که دهد می نشان موارد این در تأمل گرفت.

 مدیریت ای چرخه فرایند با متناسب علمی هیأت اعضای توسط

 .باشد می استعداد

 مدیریت یندفرا های مدل پیرامون شده انجام تحقیقات سایر

 مطرح فراینداین  مورد در را مشابهی های لفهؤم استعداد،

 مطالعه در آمده دست به های ویژگی از برخی اما نمایند، می

 نشده ذکر شکل این به دسترس در منابع از کدام هیچ در حاضر

 بیان ها ویژگی سایر دل در یا شده برده آن از نامی کمتر و یا
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 .است شده

 مدیریت فرایند، Roper و Phillips بر اساس دیدگاه

 کردن، درگیر انتخاب، جذب، مانند یعوامل دربرگیرنده استعداد

باشد  می کارکنان از نگهداشت و حفظ و بهسازی و توسعه

(49.) Lewis  وHeckman  فرایندبر این عقیده هستند که 

 ارزیابی موجود، های پتانسیل شناسایی شامل استعداد مدیریت

ه ب و انتخاب استعدادها، دادن توسعه ها، آن گیآماد میزان

است  ها آن عملکرد بر کیدأت ،نهایت در و استعدادها کارگیری

(46.) Oehley مدیریت فرایند درباره خود نامه پایان در 

 موجود وضع شناخت نوعی به و تحلیل و تجزیه از ،استعداد

 ،جذب دنبال به ادامه در و کرد شروع سازمان انسانی منابع

 در Armstrong (.44)بود  مستعد افراد نگهداری و توسعه

 مربوط های فعالیت شامل را استعداد مدیریت فرایند خود مدل

 نگهداشت و حفظ به مربوط های فعالیت استعدادها، جذب به

 داند می استعدادها توسعه به مربوط های فعالیت و استعدادها

 مدیریت فرایند رد، Mellahiو  Collingsمطابق با نظر  (.41)

 و شود مشخص سازمان کلیدی های پست باید ابتدا استعداد

 این با متناسب های مهارت و ها یشایستگ دانش، سپس

 شود ایجاد استعداد منبع ،نهایت در و گردد تعریف ها جایگاه

 های ویژگی از برخی با( 49-49) مذکور مطالعاتنتایج  .(49)

 دقت .بود متفاوت خیبربا  و شتدا همخوانی حاضر بررسی

 جذب، مانند هایی لفهؤم که دهد می نشان ها پژوهش این در

 مشاهده موارد بیشتر در استعدادها نگهداری و حفظ و توسعه

 برخی در کارگیریه ب و انتخاب مانند هایی لفهؤم و شود می

 این تحقیق حاضر اهمیت زیحا نکته است. شده برده نام منابع

 لفهؤم و استعدادی نیازهای تعیین و شناسایی لفهؤم که است

 اصلی طبقات جزء ،مدیریت های فعالیت راستایی هم و ارزیابی

  .باشد می مطالعه در گرفته شکل

 و استعداد منابع کشف طبقه که است ذکر الزم به

 تعیین استعداد، مینأت زنجیره مدیریت مانند آن های زیرطبقه

 های گزینه یابیارزش و گزینی( منبع) استعداد کشف رویکرد

 شکل بهحاضر  مطالعه در ،استعداد یابی منبع مختلف

 به و باشد می مالحظه قابل دیگر مطالعات به نسبت تری پررنگ

 شده گرفته نظر در ای جداگانه حیطه عنوان به ،آن اهمیت دلیل

 مشارکت زیاد توجه بتوان را آن علل از یکی شاید. است

 استعداد یابی منبع نوین یها شیوه های بحث به حاضر کنندگان

 نمود. ذکر

 حرکت جهت در گام اولین حاضر، پژوهش نتایج اساس بر

 کیفی و کمی تعیین ،محور استعداد های دانشگاه سمت به

 ،بنابراین .است اثربخش اجرای برای نیاز مورد استعدادهای

 دانش، خاص ترکیب از روشنی درك باید ها دانشگاه سایؤر

 داشته دانشگاه آینده و حال نیاز مورد یها نگرش و ها مهارت

 اختصاصی و عمومی های شایستگی سطوح بتوانند تا باشند

 تحقق و کاری وظایف انجام منظور به را علمی تأهی اعضای

 کنند. تعیین دانشگاه استراتژیک اهداف به بخشیدن

 که است این ،کنندگان مشارکت نظر اساس بر گام دومین

 همه ارزیابی و بررسی مستلزم ،ستعدادا منابع شناسایی و کشف

 یا روش بهترین یافتن و استعداد به دستیابی ممکن های گزینه

 علمی تأهی اعضای جذب برای ها روش بهترین از ترکیبی

 در مستعد دانشجویان به باید نیز زمینه این در باشد. می مستعد

 توجه پروری جانشین موضوع ،همچنین و ها دانشگاه داخل

  .نمود ای ویژه

 جذب لفهؤم که بودند معتقد کنندگان مشارکت بیشتر

 عملکرد بر را ثیرأت بیشترین ،(فرایند این گام سومین) استعدادها

 در کهکردند  اشاره نکته این به و دارد علمی تأهی اعضای

 بهترین بتوانند که این برای ها دانشگاه استعدادها، جذب فرایند

 متقاضیان اطالعاتی های مهارت دبای ،نمایند جذب را استعدادها

 از استفاده در متقاضیان توانایی انگلیسی، زبان به تسلط جمله از

 جمله از متقاضیان پذیری انطباق های مهارت اطالعات، وریآ فن

 های ویژگی جدید، های مهارت بر سریع تسلط توانایی

 و...(، خطرپذیری تیزبینی، شجاعت، جمله )از شخصیتی

 صبوری، تالشگری، جمله )از متقاضیان اریرفت های ویژگی

 ،همچنین و بودن مدار قانون و شناسی قانون و...(، شناسی وظیفه

 ویافته  ساختار های مصاحبه طریق از متقاضیان تخصصی دانش
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 ای حرفه سوابق ونمایند  بررسیرا  مربوط نامتخصص حضور با

 ینتعی پیش از های مالك اساس بر و دقیق صورت به متقاضیان

 شوند. جذب استعدادها بهترین تاگردد بررسی  شده

 تأهی اعضای توسعه بحث به کنندگان مشارکت بیشتر

 بعد اولین که داد نشان ای مطالعهنتایج  داشتند. اشاره علمی

 اعضای ای حرفه بهسازی به که است ای حرفه بعد بهسازی،

 ای حرفه بهسازی دیگر، عبارت به. کند می توجه علمی تأهی

 محیط در رود می انتظار علمی تأهی عضو یک از که عواملی به

 چونهم عواملی به بعد این در .دارد توجه ،دهد انجام آکادمیک

 خدمات، هیارا تحقیقات، آموزش، تدریس، در بهسازی

 .(41)است شده اشاره فردی بین مهارت و نویسندگی ،وریآ فن

 بهسازی که رسید نتیجه این به حاضر بر این، پژوهش عالوه

 ارتقای و نوآوری در را اساسی ینقش علمی،هیأت  اعضای

 بحث به دادن اهمیت با ،بنابراین. کند می ایفا دانشگاهی تعالی

 هایی ریزی برنامه و علمیهیأت  اعضای استعدادهای توسعه

 ارتباطی، پژوهشی، آموزشی، های مهارت بهسازی جهت

 کردن راهمف ،همچنین و ای حرفه اخالق بهسازی و وریآ فن

 از استفاده جهت علمیهیأت  اعضای برای تسهیالتی

 و ها کارگاه در شرکت دانشگاه، از خارج مطالعاتی های فرصت

 عملکرد یارتقا شاهد توان می ،خارجی آموزشی سمینارهای

  بود. ها دانشگاه نهایت در و علمیهیأت  اعضای

 کارگیریه ب مرحله در حاضر، پژوهش نتایج اساس بر

 مراحل بتوانند ها مسؤوالن دانشگاه و مدیران اگر تژیک،استرا

 تناسب به توانست خواهند آنگاه ،کنند طی خوبی بهرا  قبلی

 محتوای علمی،هیأت  اعضای های قابلیت و کار محتوای میان

 های مهارت و ها توانمندی از ونمایند  توجه آنان عالیق و کار

 با اجرایی یا آموزشی امور در شده جذب علمیهیأت  اعضای

  .ندکن استفاده خوبی به ،شایستگی اصل به توجه

 و ارزیابیمؤلفه  نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که

 عامل ترین مهم استعداد، مدیریت های فعالیت راستایی هم

که  شود محسوب می استعداد مدیریت فرایند یا چرخه پشتیبان

 در ؛است دهنش توجهیمؤلفه  این به شده انجام مطالعات در

 )شناسایی، استعداد مدیریت فرایند های بخش همه اگر که حالی

 و هم با هماهنگ نگهداری( و توسعه کارگیری،ه ب جذب،

 مدیریت شاهد دیگر ،نباشد دانشگاه کلی استراتژی با راستا هم

 نخواهیم ها دانشگاه در علمیهیأت  اعضای اثربخش توسعه و

 سیستم شود می پیشنهاد ها هرؤسای دانشگا به ،بنابراین بود.

 ضعف و قوت نقاط مورد در اطالعاتی که ی راجامع ارزیابی

ه ب جذب، )شناسایی، استعداد مدیریت فرایند های بخش همه

  نمایند. طراحی ،داشته باشد نگهداری( و توسعه کارگیری،

 در چه شده انجام های پژوهش که است این توجه قابل نکته

 نگر بخشی عموماً ،خارجی سطح در چه و داخلی سطح

 فرایند از ییجز لفهؤم چند به ،حالت بهترین در و باشند می

 و تعریف قالب در بیشتر که اند پرداخته استعداد مدیریت

 به هایی شاخص ،لفهؤم هر برای کمتر و بوده ها لفهؤم اهمیت

 است. شده گرفته نظر در کاربردی صورت

 مدیریت فرایند ابعاد همه به شد سعیحاضر  مطالعه در

 در پست ترین کلیدی عنوان به علمی تأهی اعضای استعداد

 پژوهش جریان در که آنچه به توجه با شود. توجه ها دانشگاه

 مدیریت فرایند شده پیشنهاد مدل 4 شکل گردید، تشریح

  دهد. می نشان ها دانشگاه در را علمی تأهی اعضای استعداد

 استعداد مدیریت یندارف که کند می بیانشده  شنهادیپ مدل

 نکته البته .دگیر انجام انسانی منابع متمایز معماری تحت باید

 ایجاد، استعداد مدیریت فرایند شروع از قبل اهمیت زیحا

 باشد. می دانشگاه کل در محور استعداد فرهنگ و نگرش

شود؛  نگرش استعداد محور بر بنیان دو باور مشترك ایجاد می

یق کنند استعداد برای تحقق نیازهای فعلی اول این که افراد تصد

ها حیاتی است و استعداد یک ویژگی  و آینده دانشگاه و خود آن

کند. دوم این که  ها و دانشگاه ایجاد می متمایز کننده برای آن

توانند به  مدیران و اعضای هیأت علمی باور داشته باشند که می

کمک  طور شخصی به افزایش استعداد در دسترس دانشگاه

توانند به  ها می نمایند. بر مبنای این دو باور مشترك، دانشگاه

 ایجاد نگرش استعداد محور در خود بپردازند.

 با را خود حرکت استعداد مدیریت فرایند، مدل این در
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 ها دانشگاه در علمی أتیه اعضای استعداد مدیریت فرایندشده  پیشنهاد مدل :4 شکل
 

 و ها استراتژی شفاف بیان بخش، الهام و قدرتمند رهبری

 یک صورت به که استعداد استراتژیک ارزش به عمیق باور

 آغاز است، شده گر جلوه محور استعداد فرهنگ و نگرش

 استعداد مدیریت فرایند کلیدی های لفهؤم کههنگامی  کند. می

 منابع شناسایی و کشف استعدادی، نیازهای تعریف و تعیین)

 کارگیریه ب استعداد، توسعه د،استعدا جذب استعداد،

 با و هم با( استعدادها نگهداری و حفظ استعداد، استراتژیک

 به و گیرد قرار راستا یک در ،بدیا پیوند دانشگاه کلی استراتژی

 ها دانشگاه ،کند نفوذ و رسوخ دانشگاه عملیات و فرایندها همه

 وند نمای تر فعال را استعداد تکثیر چرخه یا فرایند توانند می

 منظور به را کار نیروی تعهد و ها شایستگی ها، مهارت دانش،

 حالت، این در دهند. ارتقا دانشگاه، عملکرد به بخشیدن تعالی

 به را ها دانشگاه که چرا ؛دارد مهمی بسیار نقش ارزیابی سیستم

 مدیریت فرایند های بخش همه ضعف و قوت نقاط درك

 هدایت نحوه و ها آن در گذاری سرمایه نیازهای و استعداد

 .سازد می قادر ها آن توسط کننده خیره نتایج خلق و ارزش

 آنچه تکرار جای به تا کند می کمک نوالؤمس بهمذکور  مدل

 مکتوب نسخه یک ابتدا شود، می انجام انسانی منابع مدیریت در

 پست برای موفق عملکرد منظور به نیاز مورد های شایستگی از

 تدوین ها دانشگاه در پست ترین کلیدی عنوان به علمی تأهی

 از انسانی منابع به نسبت جدیدی گیری جهت سپس ونمایند 

 جذب، کشف، استعدادی، نیازهای تعیین و شناسایی لحاظ

 پیدا ارزشمند انسانی های سرمایه نگهداشت و ارزیابی توسعه،

 نوظهور نیازهای و ها چالش پاسخگوی وسیله بدین و کنند

 د.باشن

 دارای دیگری مطالعه هر مانند نیزحاضر  پژوهش اگرچه

 های دریچه تواند می ها محدودیت این اما بود، هایی محدودیت

 توجه با بنابراین، د.بگشای یندهآ های پژوهش روی بر جدیدی

 استعداد مدیریت بحث بودن جدید و تحقیقات بودن محدود به

 سازی بومی به ندهیآ های پژوهش در که رود می انتظار ،ایران در

 توجه استعداد مدیریت فرایند کاربردی های مدل بیشتر هرچه

 ارزیابی و کارگیری به جریان کردن دنبال همچنین، شود.

 امید که است مواردی جمله از ،شده طراحی های مدل ییاکار

 گیرد. قرار توجه مورد بعدی تحقیقات در رود می

 

 سپاسگزاری
 افرادی و کنندگان شرکت کلیه از نویسندگان وسیله بدین

 به قدردانی و تشکر نمودند، همکاری پژوهشاین  انجام در که

 آورند. می عمل
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