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 چکیده
 نیسازمان است و به هم هیو سرما یرقابت تیمز نیترمهم یامروزه اعتقاد بر آن است که منابع انسان

مهم و حساس  اریمطلوب آنها بس تیریشده و مد دیبر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تأک لیدل
 رانیمد ینظام ارزش ارتباط آن با و استعداد تیریمد هدف از پژوهش حاضر بررسی .شودیم یتلق
. جامعه آماری پژوهش باشدیمتوصیفی و از نوع همبستگی با هدف پیش بینی ، . روش پژوهشباشدیم

باشد که به دلیل نفر می 55شامل کلیه مدیران مقطع ابتدایی پسرانه ودخترانه شهرستان سبزوار به تعداد 
، اطالعات یآورابزار جمعنظر گرفته شدند.  به صورت سرشماری در هانمونه، حجم کم جامعه

استعداد شامل  تیرینامه مدپرسش .است «ینظام ارزش»و  «استعداد تیریمد»پرسشنامة استاندارد 
، استعداد یریبه کارگ، کارکنان مستعد کیو تفک ییشناسا، مستعد یرویجذب و استخدام ن یهامؤلفه

آن با استفاده از  ییایو پا باشدیاستعدادها م یگهدارمثبت و ن طبو حفظ روا جادیا، توسعة استعداد
که شش ارزش  ینقش نسب تیاهم یابیبه ارز پرسشنامه نظام ارزشی .باشدیم 56/6آزمون کرونباخ 
یی با استفاده از ایپا بیضر. پردازدیم، یو مذهب یاسیس، یاجتماع، باگرایز، یاقتصاد، یعبارتند از: نظر
کسب شده با استفاده از آمار توصیفی  یهادادهدر این تحقیق . باشدیم 88/6برابر با  آزمون کرونباخ

و با استفاده از آمار استنباطی و آزمون پیرسون  فیتوص، معیار ونمودارها انحراف، همچون میانگین
صورت  spssمعناداری روابط متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار 

که بیشتر  255/6با سطح معناداری ، با نظام ارزشی ت. نتایج نشان داد اگر چه بین مدیریت استعدادگرف
که  مشخص شد، هادادهولی در جریان تجزیه وتحلیل ، است ارتباط معناداری یافت نشد 66/6از آلفای 

رتباط معنادار وجود متغیر نظام ارزشی ا یهامؤلفهمتغیر مدیریت استعداد با برخی  یهامؤلفهبین برخی 
ارزش مذهبی رابطه  مؤلفه. بطوری که بین متغیر مدیریت استعداد با باشدیمدارد که در خور توجه 

 ارزش اقتصادی رابطه معنادار و منفی مشاهده شد. مؤلفهمعنادار و مثبت و با 
 نظام ارزشی، مدیریت استعداد ،جذب نیروی مستعدکلیدی:  یهاواژه
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  مقدمه

ی امروزه به عنوان سرمایه سازمان محسوب شده و عامل اصلی بقاي آن منابع انسان

ها و مشاغل تدریجاً نقش منابع انسانی تر شدن محیط و تنوع فرهنگهستند. با پیچیده

پذیر و  انعطاف، هاي امروزي نیاز به نیروهاي خالقهم تغییر کرده است. سازمان

هاي مهم مدیریت ن نیروها از چالشپاسخگو دارند و از سوي دیگر جذب و انتخاب ای

هایی که به منابع انسانی خود توجه نموده و از مدیریت است. تجربه نشان داده سازمان

هاي رقیب از عملکرد بهتري برخوردارند. کنند به نسبت سازماناستعداد استفاده می

نسانی ترین موضوعات مدیریت منابع اترین و ضروريیکی از مهم 1"مدیریت استعداد"

به سازمان اجازه  استعداد تیریمد ندیفرا). 1388، انیرضائدر سطح جهان است (

موجود  ياستعدادها نیشکاف ب کیستماتیبه طور س، غلبه برمشکالت يکه برا دهدیم

اي . در مقاله2)2013، مهمت( پر کند.را  به هدف دنیرس يبرا ازیمورد ن يو استعدادها

مدیریت استعداد و ، ) به بررسی اثرات کیفیت مشارکت3201و همکارانشان ( 3که رامان

دهندگان خدمات دریایی در طرز تفکر جهانی در بخش فناوري بر روي عملکرد ارائه

چنین دهد که مشارکت اثرات قوي در بخش فناوري دارد. همپردازد نشان میهند می

یفیت مشارکت مدیریت استعداد و طرز تفکر جهانی در عملکرد مدیریت به شدت در ک

به نقش نابرابري ادراك استعداد  ) در پژوهش خود که2013(4اثر گذار است. سوننبرگ

استعداد در  به این نتیجه رسید که نابرابري ادراك، استعداد پرداخت مؤثردر مدیریت 

کارکنان به دو صورت اتفاق می افتد: زمانی که مدیران سازمان فردي را بعنوان استعداد 

د اما فرد به آن توجه ندارد و زمانی که مدیران سازمان به هیچ شخصی در نظر دارن

ندارند در حالیکه فرد معتقد است که آنها این کار را انجام  بعنوان استعداد توجه

 مؤثرتعریفی روشن از استعداد براي کارکنان به منظور اجراي  ارائه. بنابراین دهندیم

  مدیریت استعداد مهم است.

 يادیها همچون پژوهش صکه اکثر پژوهش میافتیدر قیتحق نهیشیمرور پبا  

و  فی) به دنبال ارائه تعر2009(5 نگزیکال، )1388( نیالدتاج، )1388( انیرضائ، )1392(
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ها آن در سازمان يسازادهیجامع جهت پ یارائه مدل ایاستعداد  تیریاز مد یمفهوم

  .اندبوده

شود که مدیریت هایی گفته میفعالیتبه طور کلی مدیریت استعداد به مجموعه 

طور کلی اداره آن دسته از کارکنانی توسعه و به، آموزش، براي استخدام، منابع انسانی

، کند (رضاییاناستفاده می، که مشاغل اجرایی و با اهمیت سازمان را در دست دارند

1388.(  

با توجه به ، ایرانیهاي ترین عواملی که توجه به مدیریت استعداد در سازماناز مهم

الف) کاهش  توان به آن اشاره کرد عبارتند از:فرهنگ خاص سازمانی حاکم بر آنها می

ج)  ب) ایجاد فضاي مناسب براي نگهداشت استعدادها؛ استعدادهاي در دسترس؛

 ).1393، نوروزي خواهباال ( افزایش سطح رقابتی جذب کارکنان با توانایی و مهارت

. 1) نیز در تحقیق خود تأمین و نگهداشت استعداد را به دالیل: 1389کریمی و حسینی (

جایی و نقل و انتقال کارکنان مهم . جابه3. رقابت بسیار شدید. 2اقتصاد دانشی 

 يهارقابت را نسبت به سال، یدر بازار جهان یتیچندمل يهابه شرکت ازیاند. ندانسته

است که در سطح  یبدان معن نیداده است. ا شیافزا يریگطور چشمگذشته به

است. در  یمنابع انسان یالمللنیب تیریمد يبرا کیاستراتژ يهابه فرصت ازین یالمللنیب

 1990. از اواخر سال ابدییم ظهور یاستعداد جهان تیریفرصت چالش مد نیشروع ا

و  مکان، استعداد مازاد، مقابله با کمبود استعداد يهاو چالش افتهیفرصت گسترش  نیا

 نیشده است که ا جادیاستعداد و سطوح جبران خسارت از استعداد ا ییجاجابه

  .1)2011، است (اسکولر یها جهانچالش

پنج عامل مهم ، ) براساس مدلی1390زاده () به نقل از صالح2009( 2فیلیپس و راپر

ندها در ترین فرای. جذب: از مهم1 دانند که عبارتند از:را در مدیریت استعداد دخیل می

هاي مدیریت استعداد جذب افراد با استعداد است. همواره یکی از معضالت در سیستم

هاي مناسب است. اینکه سازمانی انتخاب و جذب افراد مطلوب بر مبناي شاخص

گذاري کند؟ براي توسعه سازمانی چه نوع سازمان باید بر روي چه افرادي سرمایه

  استعدادهایی مورد نیاز است؟
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هاي پیشرفت درون سازمان به افراد با استعداد و نشان دادن این ی قابلیتمعرف

ها مطلب به کارکنان جدید که مدیران سازمان بر مبناي شایستگی و رتبه درون پست

رود. بدین منظور ترین عوامل جذب استعدادها به شمار میاند از مهمقرار گرفته

هاي خالق جذب را گذاشته و استراتژيهاي سنتی جذب را کنار ها باید روشسازمان

هاي عینی سنجش عملکرد مانند . انتخاب: امروزه استفاده از روش2 به کار گیرند.

هاي هاي شخصیتی و آزمونارزیابی، هاي رفتاريمصاحبه، شناختیهاي روانارزیابی

. 3 تر شده است.دانش شغلی جهت انتخاب و انطباق درست فرد با شغل متداول

تواند وجود داشته باشد. نظیر هاي مختلف میکردن: درگیر نمودن افراد به صورتدرگیر

دهد پذیرش مسئولیت شخصی براي اتفاقاتی که روي می، توجه به خالقیت و نوآوري

. توسعه و بهسازي: در بحث بهسازي 4و تمایالت اخالقی براي موفقیت سازمان. 

یاتی است. این مدیران هستند که باید ترین نقش به عهده مدیران عملاستعدادها مهم

، هاحلشود. یکی دیگر از راهتر شدن هر کارمند میدرك نمایند چه چیز موجب قوي

طور تشویق کارکنان به پذیرش مسؤلیت در امر توسعه و بهبود فردي خویش است. به

که در مسیري است  ابدیکلی عملکرد نیروي کار باید مدیریت شود تا سازمان اطمینان 

در پژوهش خود با موضوع  )2013مهمت (وري را دارد. نیروي انسانی آن بیشترین بهره

استعداد با  تیریکه مد دیرس جهینت نیبه ا یاستعداد با اعتماد سازمان تیریارتباط مد

، کار يارزشها در رییو سازگار و تغ ریانعطاف پذ یشغل ریمس کیقرار دادن افراد در 

. حفظ و 5.کندیمفراهم  یو تعادل کار و زندگ یشخصتوسعه  يبرا ییهافرصت

نگهداشت کارکنان: نگهداشت کارکنان پیوند بسیار تنگاتنگی با سیستم مدیریت عملکرد 

ها و طور دائم و مستمر توانمنديآورند تا بهسازمان دارد. استعدادها به سازمان فشار می

ساالري ین نوعی رویکرد شایستههاي آنان را بهبود بخشند. در این راستا تدوقابلیت

به دلیل ، هااصلی است. بیشترین ترك خدمت افراد مستعد از سازمان هاياهیکی از ر

و مشی جبران  الزم است خط، عدم توجه مدیران به آنان است. عالوه بر این در سازمان

کلید موفقیت مدیریت استعداد در سازمان آن است که  خدمت عادالنه گسترش یابد.

، همه مدیران در هر سطحی نقش مؤثري را در این زمینه ایفاء کنند (حاجی کریمی

 با افراد استخدام و جذب فرایند در فزاینده هايهزینه تحمل رغم به، ). متأسفانه1389

 رساندن ظهور به منظور به افراد این تربیت از ناشی باالي هايهزینه چنینهم و استعداد
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 ترك به تمایل افراد این عمل در که شودمی دیده موارد از یاريبس در، آنان استعدادهاي

  .)1392، همکاران و خالوندي( دارند شغل تغییر و سازمان

آزمون ، هاي استعدادهاي مختلفی همچون آزمونبا وجود اینکه امروزه آزمون

هاي دانش شخصی به عنوان ابزارهایی ارزیابی شخصیت و آزمون، سنجش میزان عالقه

ولی متأسفانه در جامعه ، )1390، شوند (مختاريها محسوب میي انتخاب بهترینبرا

گیرد. هاي شخصی مدیران اهمیت این موضوع مورد توجه قرار نمیایران به دلیل ارزش

ها در مدیریت دارد بدون شک در عملکرد مدیریت مفهوم و جایگاهی که ارزش

  تأثیرگذر است.

ها در این است که آنها تشکیل دهنده پایه و اساس اهمیت ارزش، در رفتار سازمانی

گذارند چنین بر نوع رفتار افراد اثر میها و انگیزش افراد هستند و همدرك نگرش

مدیران نقش بسزایی در چگونگی  1"نظام ارزشی"). بنابراین 1390، (کاظمی

ها و تلقیها و طرز گیري آنها در مسائل مختلف سازمان دارد. در حقیقت ارزشتصمیم

در نتیجه ، باشدهاي او میعامل اصلی جهت دادن به همۀ فعالیت، هاي مدیردیدگاه

گیري او براي جذب بهترین استعدادها نیز تأثیرگذار باشد. با بررسی تواند بر تصمیممی

توان رفتار و کردار مدیران را در حال و آینده نظام ارزشی مدیران به وضوح می

به نقل  1942، 2استارت( ین وسیله به بهبود عملکرد آنها کمک کرد.بینی کرد و بدپیش

شش نوع ، هاو همکارانش در مطالعه خود بر روي ارزش آلپورت ).1383، از جلیلوند

. ارزش نظري (تئوریکی): اهمیت باالیی را 1 :اندکردهارزش را به صورت زیر شناسایی 

. ارزش اقتصادي: 2 کند.ی اعمال میبر کشف حقیقت از طریق رویکرد انتقادي و عقالن

. ارزش زیبایی: بیشترین 3 کند.کنندگی و مفید بودن و عملی بودن تأکید میبه کمک

ارزش اجتماعی: بیشترین اهمیت را به  .4 دهد.اهمیت را به شکل و موزون بودن می

. ارزش سیاسی: اهمیت زیادي به فراگیري و کسب 5 دهد.عشق و محبت بشر می

. ارزش مذهبی: با ایجاد و یگانگی تجزیه و فهم کلی 6 دهد.نفوذ تخصیص می قدرت و

  ).1392، نیدجوادی(س جهان ارتباط دارد
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) 1390( یکاظماهمیت است.  حائزبنابراین بررسی نظام ارزشی در سازمانها نیز 

رابطه معنادار بین تعهد سازمانی و نظام ارزشی کارکنان مشاهده کرد. همچنین گل 

را مورد توجه قرار داد و به  ياحرفهتعیین نقش نظام ارزشی در اخالق  )1389( يورد

از اصول و  يامجموعهکه  ياحرفهاین نتیجه دست یافت که در حقیقت اخالق 

، باشدیمتفکرات و باورها ، هاشهیاندنشات گرفته از ، استانداردهاي سلوك بشري است

ایدهایی هستند که رفتار فرد را هدایت ها بارزشکه همان نظام ارزشی افراد است. 

، باشند. نظام ارزشیمی، کنند و دربرگیرنده عقاید فرد نسبت به آن چه مطلوب استمی

اند و وقتی ارزشی درونی سازمان یافته، هاست که به ترتیب اهمیتآلنظامی از ایده

ر فرد در باره تحول و تثبیت طرز تفک، اي براي هدایت رفتارشود به معیار و ضابطهمی

 شناسروان ).1389، به نقل از دورکانی 1خانکاشود (ها تبدیل میاشیاء و موقعیت

) یک سلسله ارزشهاي معروف را در دو گروه کلی طبقه بندي 1972( 2روکیج، برجسته

 ارائه را هستی پسندیده نهایی حاالت غایی یا نهایی ارزش: غایی . ارزش1 نمود:

. 2. سازد محقق اشزندگی دوران کل در است مایل فرد یک که اهدافی، کنندمی

 به. سازندمی منعکس را اهداف تحقق راه، ايوسیله هايارزش: ايوسیله هايارزش

 فرد غایی هايارزش تحقق وسایل یا رفتار مرجع هايمدل معرف اینها دیگر عبارت

تصادفی وي براي هر گروه مجموعه کاملی شامل هجده ارزش که بطور . هستند

  ).1384، پورکیانیاست (کرده  ارائه، فهرست شده

 با ارزشی هايگرایش میان رابطه بررسی منظور به ايمطالعه طی نیز) 1376( حافظی

 ارزشی هايگرایش بین که رسید نتیجه این به که داد انجام مدیران سازمانی تعهد

 دارد وجود رابطه آنها یسازمان تعهد با مرد مدیران مذهبی و اجتماعی، هنري، اقتصادي

 نشان معنادار رابطه آنها سازمانی تعهد با زن مدیران هايارزش از یک هیچ که حالی در

 زیرا، دهندمی قرار تأثیر تحت را رفتار ها) ارزش1368(3به عقیده دسلر .است نشده داده

 قرار تأثیر تحت اشتباه و درستی دهنده تشکیل عامل به راجع را کارکنان هايدیدگاه آنها

 فهم کل طوربه. بفهمند را هاارزش در تفاوت است الزم مدیران رو این از. دهندمی

 مبانی عنوان به هاارزش. 1:است مفید زیر هايشیوه به مدیر یک توسط هاارزش

                                                                                                                                        
1. Khanca 
2. Ruokij 
3. Desler 
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 سازمان وارد نبایدها و بایدها از تصوري با افراد عمل در: کنندمی عمل هانگرش

 از را خود خاصر تفاسیر افراد. 2 .هستند ارزشی بار هااندیشه ای تصورات این. شوندمی

، هاارزش. 3 .افکندمی سایه عقالنیت بر هاییوضعیت چنین: دارند غلط و درست

 خواهیم روشن مثال یک ذکر با را مورد این: دهندمی قرار تأثیر تحت را رفتار و نگرش

 حقوق پرداخت که شده ايخانهکار وارد دیدگاه این با، جیمز که کنید فرض. کرد

 اشتباه) ماهیانه( زمانی پرداخت سیستم و، صحیح کارانه پاداش پرداخت سیستم براساس

 سرخورده احتماالً او دهد تخصیص زمانی سیستم براساس را حقوق کارخانه اگر. است

 این. داد خواهد پرورش وي در را شغلی نارضایتی احتماالً وي سرخوردگی. گرددمی

 هايارزش که صورتی در. دهدمی قرار منفی تأثیر تحت را او عملکرد خود نوبه به نیز

 رفتارش نهایت در و وي نگرش، گیرند قرار خط یک در سازمان پرداخت سیاست با او

 براي را هاییچالش: شده نهاده بنا هايارزش مجدد آزمون. 4 .بود خواهد متفاوت

 در »مدارارزش مدیریت« که است اطرخ همین به. سازدمی مطرح نوین مدیریت

  .است کرده جلب خود به را فزاینده توجه کنونی هايسال

 کار به خود اعتقادات و هاارزش چهارچوب در را مدیریت مبانی، اغلب، مدیران

 این دهندة نشان صرفاً افراد استخدام یا هاطرح پذیرش بارة در تصمیماتی مثالً گیرندمی

 مبین تصمیمات نوع این بلکه، است بهترین موقعیتی چه رد چیزي چه که نیست

دهه  در ).1368، مدنی ترجمه، دسلر( است نیز مدیران شخصی اعتقادات و هاارزش

بر روي رفتار جوانان چند مساله ارزشی را مورد  يامطالعهژوزف رآلین در  1990

ت از نظر آنان ارزش مطالعه قرار داده است. او دریافت که مساله اختیار و ابتکار بشد

 يارهایمع) منابع تشکیل دهنده 1998(2). هیجکا1989:75، 1دوبرینشود (یممحسوب 

اداري یا دیوانساالنه و آزاد منشانه  يارهایمعاخالقی مودیریت دولتی را در دو دسته 

بدین ، پذیرد ریتأث. بزعم آنان هر مدیري باید از این دو دسته نیاز اندکردهدسته بندي 

یب که هم مقررات و ضوابط دیوانساالنه را مدنظر قرار دهد و هم آزادي و کرامت ترت

معتقد است که در ، )1369ساعتچی ( ).1384، انسانی را در نظر داشته باشد (پورکیانی

کارکنان باید تأکید زیادي بر ارزشیابی دقیق و صحیح هر یک از  انتخاب و استخدام

                                                                                                                                        
1. Durbin 
2. Hijca 
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شود. او ان محسوب میشناسروانمر از وظایف ها داشت و به نظر وي این اارزش

هاي داوطلب کند که در مصاحبه استخدامی توجه به همبستگی ارزشچنین تأکید میهم

 به نقل از ها بر رفتار وي بیشتر اهمیت دارد. خانکابا یکدیگر و تأثیر این ارزش

. میل به 1شمرد که عبارتند از:فهرستی براي نظام ارزشی بر می )1389( یدورکان

. میل به کمال رساندن و اتمام هر کار 2شناخته شدن با احراز مقام و موقعیت اجتماعی 

. تمایل به 6. میل به رهایی از قیودات 5. میل به کسب دانش 4. میل به کسب قدرت 3

  . میل به کسب ثروت.8. میل به جلب محبت دیگران 7کمک و مساعدت به دیگران 

بر این عقیده است که تصمیمات مدیران دربارة پذیرش  ) نیز1389پرفسور خانکا (

ها یا استخدام افراد صرفاً نشان دهندة این نیست که چه چیزي در چه موقعیتی طرح

ها و اعتقادات شخصی مدیران نیز بلکه این نوع تصمیمات مبین ارزش، بهترین است

، خارجی سازمان مدیران شدیداً تحت تأثیر سه گروه از عوامل (محیط ماتیتصم است.

باشد. که در میان عوامل فوق در مورد نظام ارزشی مدیران) می، محیط داخلی سازمان

توان گفت که طرز تلقی و برداشت مدیران از محیط خارجی و نقش نظام ارزشی می

تجارب و ، بستگی به طرز تلقی، محیط داخلی سازمان و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر

، در مدیریت استعداد نیبنابرا ).1382، ارزشی مدیران دارد. (پورکیانیطور کلی نظام به

لذا پژوهش حاضر به لحاظ  توانیم مورد توجه قرار دهیم.نظام ارزشی مدیران را نیز می

توصیفی به بررسی وضعیت مدیریت استعداد مدیران و بررسی وضعیت نظام ارزشی 

وجود رابطه بین مدیریت  "ی بر آنان پرداخته و سپس به بررسی فرضیه پژوهش مبن

  .پردازدیم "استعداد و نظام ارزشی مدیران

  

  

  . الگوي مفهومی تحقیق1شکل 

  يـ ارزش نظر

  يارزش اقتصاد ـ

  يارزش هنر ـ

  یاسیارزش س ـ

  یارزش اجتماع ـ

 یارزش مذهب ـ

 ینظام ارزش

 استعداد تیریمد

  مستعد یانسان يرویـ جذب ن

  کارکنان مستعد کیتفک ـ

  استعداد يریبه کارگ ـ

  توسعه استعداد ـ

  و حفظ روابط مثبت جادیا ـ

 استعداد ينگهدار ـ
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  روش

، باشد. متغیرها به صورت متغیر مستقلتحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می

هاي کسب شده باشد. دادهشامل نظام ارزشی و متغیر وابسته شامل مدیریت استعداد می

توصیف و با ، با استفاده از آمار توصیفی همچون میانگین, انحراف معیار و نمودارها

استفاده از آمار استنباطی و آزمون پیرسون معناداري روابط متغیرها مورد بررسی قرار 

 يبرا استفاده شده است. SPSSافزار از نرم هادادهگرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل 

نامه استفاده گیري آنها از پرسشبررسی متغیرهاي مورد نظر و شرح چگونگی و اندازه

بین مدیران  هاپرسشنامهشده است. نمونه گیري به طریق سرشماري صورت گرفته و 

 متغیرها سنجش براي نامهپرسش دو از تحقیق این مدارس توزیع گردیده است. در

 در استعدادها مدیریت نظام وضعیت سنجش براي ولا نامهپرسش. است گردیده استفاده

 نامهپرسش. است سؤال 36 بر مشتمل و، استاندارد نامهپرسش این. است سازمان

 هايمؤلفه شامل که باشدمی) 2007( 1اوهلی نامهپایان از گرفته بر استعداد مدیریت

 گیريکار به، مستعد کارکنان تفکیک و شناسایی، مستعد نیروي استخدام، جذب

 این. است استعدادها نگهداري و مثبت روابط حفظ و ایجاد، استعداد توسعۀ، استعداد

 مدل ارائه مقاله در نیز سازه این شده و روایی تنظیم لیکرت طیف با نامهپرسش

 آزمون از استفاده با آن پایایی و است شده ارائه نویسنده همین از استعداد مدیریت

 این. هاستارزش بررسی نامهپرسش، دوم نامهشپرس .باشدمی 95/0 کرونباخ

 شده تهیه) 1960( 2لیندزي و ورنون، آلپورت توسط و باشدمی استاندارد نامهپرسش

 در اساسی انگیزه یا ارزش شش نسبی نقش اهمیت ارزیابی منظور به آزمون این. است

، زیباگرا، اقتصادي، نظري: از عبارتند ارزش شش این. است شده تهیه فرد یک زندگی

 بخش. دارد بخش دو آزمون نیا ).1392، سید جوادین( .مذهبی و سیاسی، اجتماعی

 با که است شده گرفته نظر در جواب دو سؤال هر براي و دارد سؤال 30 آزمون اول

 ترجیح »الف« پاسخ به را »ب« پاسخ اگر مثالً. دهندمی نمره نامهپاسخ در »ب« و »الف«

 نظر مد را 1 عدد »الف« پاسخ براي و 2 عدد »ب« پاسخ باري دبای صورت این در دهند

 در مختلف جواب چهار سؤال هر براي که دارد سؤال 15 آزمون این دوم بخش .بگیریم

                                                                                                                                        
1. Ohilli 
2. Alport & Vernon & Lindzi 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         978

 4 تا 1 شماره از اهمیت ترتیب به سؤال هر جوابهاي به باید که است شده گرفته نظر

  .باشد 10 ابربر پاسخنامه در جواب هر نمرة که طوري به. بدهند نمره

  هاافتهی

 شناختیجمعیت  عوامل اساس بر هانمونه آماري توصیف هاي توصیفی شاملیافته

نفر  40و مرد  42زن تحصیالت و سن است. در این پژوهش فراوانی جنس ، جنس

 1، اندمذکور پاسخ داده يهاپرسشنامهکه به ، نفر اعضاي نمونه 82. از کل باشدیم

 نیهمچن .باشندیمنفر فوق لیسانس  16، نفر لیسانس 64، دیپلم فوق نفر 1، پلمینفرد

تا  30، نفر 5 سال 30 ریزتعداد افراد  دهدیمبر حسب سن نیز نشان  هانمونهفراوانی 

نفر  1سال  60 باالي، نفر 7سال  60تا  50، نفر 40سال  50تا  40، نفر 29سال  40

  :میپردازیم . ابتدا به بررسی وضعیت مدیریت استعدادباشدیم

 شیهامؤلفه. بررسی وضعیت مدیریت استعداد و 1جدول 

  3 = ارزش آزمون

  سطح معناداري tنمره   انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  02/0  - 29/1  59/0  91/2  مدیریت استعداد

  016/0  - 45/2  69/0  81/2  جذب و استخدام

  000/0  - 90/3  67/0  71/2  شناسایی و تفکیک

  031/0  - 19/2  66/0  83/2  ادبکارگیري استعد

  002/0  - 26/3  65/0  76/2  توسعه استعداد

  003/0  51/1  8/0  13/3  ایجاد و حفظ روابط مثبت

  001/0  46/3  78/0  29/3  نگهداري استعداد

اند یعنی از دار شدهتمامی متغیرها معنی، شودهمانطور که در جدول مشاهده می

هستند یعنی وضعیت معمولی  3ا همه نزدیک هاند ولی میانگینکمتر بوده 05/0آلفاي 

نگهداري استعداد که بدلیل باال بودن ، در جامعه دارند به جز ایجاد و حفظ روابط مثبت

نشان  2اند. جدول شماره متوسط به باالیی در جامعه داشته تیوضع، از ارزش آزمون

 :باشدیمدهنده وضعیت نظام ارزشی در جامعه 

 



 979  ... ارزشی نظام و استعداد مدیریت بین رابطه

 هاارزشی نمونه به تفکیک وضعیت هریک از . توزیع فراوان2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  

  ارزش نظري

  9/4  4  کم

  0/72 59  متوسط

  2/23  19  زیاد

  ارزش اقتصادي

  1/17  14  کم

  0/50  41  متوسط

  9/32  27  زیاد

  ارزش هنري

  8/59  49  کم

  9/32  27  متوسط

  3/7  6  زیاد

  ارزش اجتماعی

  2/1  1 کم

  9/65  54  متوسط

  9/32  27  زیاد

  ارزش سیاسی

  4/24  20 کم

  9/65  54  متوسط

  8/9  8  زیاد

  ارزش مذهبی

  3/7 6  کم

  3/46  38  متوسط

  3/46  38  زیاد

ارزش ، که در بین مدیران دهدیمها نشان بررسی فراوانی و درصد فراوانی ارزش

، هنريمتوسط و ارزش ، نظري و ارزش اجتماعی و ارزش سیاسی و ارزش اقتصادي

درصد مدیران بیشترین اهمیت را  3/46طوري که باشد. بهزیاد می، کم و ارزش مذهبی

درصد مدیران کمترین اهمیت را به ارزش هنري  8/59اند و به ارزش مذهبی داده

اند. بنابراین ارزش مذهبی در نظام ارزشی مدیران در باالترین درجه اهمیت و داده

  گاه نظام ارزشی آنان قرار دارد.جای نیترنییپاارزش هنري در 
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  بین نظام ارزشی با مدیریت استعداد یهمبستگ .3جدول 

ارزش 

  مذهبی

ارزش 

  سیاسی

ارزش 

  اجتماعی

ارزش 

  هنري

ارزش 

  اقتصادي

ارزش 

  نظري
    نظام ارزشی

257/0*  

020/0  

127/0-  

256/0  

093/0-  

407/0  

156/0  

161/0  

345/0-**  

002/0  

110/0  

326/0  

111/0-  

319/0  

  ریت استعدادمدی

 همبستگی پیرسون

  (دوسویه درجه معناداري

230/0*  

038/0  

104/0-  

354/0  

002/0  

982/0  

119/0  

288/0  

316/0-**  

004/0  

043/0  

699/0  

072/0-  

522/0  

  جذب استعداد

 همبستگی پیرسون

  دوسویه)معناداري (درجه 

197/0  

075/0  

130/0-  

244/0  

013/0- 

911/0  

195/0  

079/0  

323/0-**  

003/0  

038/0  

735/0  

050/0-  

656/0  

  شناسایی وتفکیک

 همبستگی پیرسون

  دوسویه)معناداري (درجه 

324/0**  

03/0  

178/0-  

111/0  

139/0-  

211/0  

177/0  

113/0  

302/0-**  

006/0  

041/0  

712/0  

081/0-  

472/0  

  بکارگیري استعداد

 همبستگی پیرسون

  دوسویه)معناداري (درجه 

198/0  

075/0  

094/0-  

398/0  

006/0-  

957/0  

198/0  

075/0  

351/0-**  

001/0 

021/0  

848/0  

064/0-  

567/0  

  توسعه استعداد

 همبستگی پیرسون

  دوسویه)معناداري (درجه 

178/0  

110/0  

078/0-  

485/0  

159/0  

153/0  

063/0  

572/0  

257/0-*  

020/0  

246/0*  

026/0  

126/0-  

259/0  

  روابط مثبت

 همبستگی پیرسون

  دوسویه)معناداري (درجه 

165/0  

137/0  

048/0- 

670/0  

132/0  

237/0  

033/0  

766/0  

199/0-  

074/0  

162/0  

147/0  

163/0-  

144/0  

  نگهداري استعداد

 همبستگی پیرسون

  دوسویه)معناداري (درجه 

که بیشتر از  319/0با سطح معناداري ، شودیمهمانطور که در جدول باال مشاهده  

ارتباط معناداري ندارد. ولی همانطور است نظام ارزشی با مدیریت استعداد  05/0آلفاي 

متغیرهاي مدیریت  يهامؤلفهروابط معناداري بین  دیکنیمکه در جدول فوق مشاهده 

) متغیر 1که درخور توجه است: باشدیماستعداد و نظام ارزشی به شرح زیر برقرار 

اقتصادي ارزش  مؤلفهوبا ، ارزش مذهبی رابطه معنادار و مثبت مؤلفهمدیریت استعداد با 

، شناسایی استعداد، جذب و استخدام يهامؤلفه) بین 2رابطه معنادار و منفی دارد. 

توسعه استعداد و حفظ روابط مثبت از متغیر مدیریت استعداد با ، بکارگیري استعداد

 نی) ب3اقتصادي از متغیر نظام ارزشها رابطه معنادار و منفی وجود دارد. ارزش مؤلفه
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 تیریمد ریاستعداد و حفظ روابط مثبت از متغ يریبکارگ، تخدامجذب و اس يهامؤلفه

  وجود دارد. مثبتنظام ارزشها رابطه معنادار و  ریاز متغ ارزش مذهبی مؤلفهاستعداد با 

  بحث و نتیجه گیري

زیرا که ، رسدها بسیار الزم و ضروري به نظر میاجراي مدیریت استعداد در سازمان

سازمان را ، گردد و عدم وجود آنآمیز استعدادها میباعث جذب و نگهداري موفقیت

ایجاد و  يهامؤلفههاي مالی و غیرمالی زیادي خواهد کرد. طبق نتایج تحقیق دچار زیان

متوسط  تیوضع، نگهداري استعداد بدلیل باال بودن از ارزش آزمون، حفظ روابط مثبت

توسطی دارند. این نتیجه نشان وضعیت م هامؤلفهاند و دیگر به باالیی در جامعه داشته

که مدیران در نگهداري استعدادهایشان و ایجاد و حفظ روابط مثبت با آنان  دهدیم

. لذا اندداشتهولی در جذب استعدادها و توسعه آنان عملکرد ضعیفی  اندبودهموفق 

اسفاده از آزمونهاي علمی استاندارد براي جذب بهترین استعدادها و غنی سازي مشاغل 

متأسفانه امروزه اغلب  یول راهکار مناسبی براي خروج از این معضل باشد. تواندیم

ها مخصوصاً در ایران افراد را براساس شایستگی و استعدادهایشان و یا با سازمان

که در این میان ، کنندهاي استخدامی علمی انتخاب و جذب نمیاستفاده از آزمون

، معالی تفتی( کنند.مدیران به عنوان نمایندگان رسمی سازمان بیشترین نقش را ایفا می

1387.(  

ارزش مذهبی در نظام ارزشی ، دهدیمبررسی وضعیت نظام ارزشی مدیران نشان 

جایگاه نظام ارزشی آنان  نیترنییپامدیران در باالترین درجه اهمیت و ارزش هنري در 

، : ارزش مذهبیباشدیمرد و ترتیب اولیت نظام ارزشی آنان به اینصورت قرار دا

 تحت تحقیقی) 1388( همکاران و قنبري هنري.، سیاسی، نظري، اقتصادي، اجتماعی

. دادند انجام »دانشگاهی پیش دوره آموزاندانش با دبیران ارزشی نظام مقایسه« عنوان

 این نتایج. کردند استفاده مکارانشه و آلپورت نامۀپرسش از نیز پژوهشگران این

 هايارزش: ترتیب به دبیران ارزشی نظام مراتب سلسله که است آن از حاکی پژوهش

 براي مراتب سلسله این. است مذهبی و هنري، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، نظري

، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، نظري هايارزش: از عبارتند ترتیب به آموزاندانش

  .هنري و مذهبی



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         982

هاي جذب و استخدام استعداد و با توجه به وجود رابطه مثبت و معنادار بین مؤلفه

به کارگیري استعداد با ارزش مذهبی و وجود رابطه منفی و معنادار با ارزش اقتصادي 

تمرکز بیشتر بر روي ، ها براي استفاده بهتر از مدیریت استعدادسازمان، گرددتوصیه می

هاي مذهبی پایبندند معطوف دارند تا استعدادها به بهترین شکل به شافرادي که به ارز

هاي نگهداري استعداد در مدیریت استعداد که چنین به غیر از مؤلفههم کار گرفته شوند.

تفکیک ، چون جذب استعدادهاها همبقیۀ مؤلفه، با ارزش اقتصادي رابطه معنادار ندارد

با ارزش ، توسعه استعداد و حفظ روابط مثبت، هابه کارگیري استعداد، کارکنان مستعد

اقتصادي رابطه معنادار و معکوس دارند. لذا ضروري است مسؤولین به منظور 

شکوفاسازي استعدادها در بخش منابع نیروي انسانی از طریق آموزشهاي مناسب و یا 

  تغییرات مناسب فرهنگ سازمانی سعی در کاهش ارزش اقتصادي نمایند.

این عدم ارتباط بین متغیر مدیریت استعداد  احتماالًنین برداشت کرد که چ توانیم

لذا پیشنهاد ، باشد هاسازمانبدلیل تغییر در ارزشها در افراد یا  تواندیمونظام ارزشی 

محققین عالقمند به این مقوله با در نظر گرفتن ارزشهاي نوظهوریافته ي  گرددیم

در بخش منابع انسانی را به روي  خصوصاًیت احتمالی درهاي جدیدي از دانش مدیر

نظام ارزشی بطور مستقیم با  دهدیماین پژوهش نشان  جینتا مدیران محترم بگشایند.

محققان با در نظر گرفتن نظریه  شودیملذا پیشنهاد ، مدیریت استعداد در رابطه نیست

مقررات  قوانین و، اهداف سازمان، سیستمی عوامل دیگري همچون فرهنگ سازمانی

، سازمانی سازمان و مسایلی از این دست را مورد توجه قرار دهند. زیرا فرهنگ

 دیعقاو ) نیست مهم چیز وچه است مهم چیز چه( ارزشها از متشکل است سیستمی

نیروي  با متقابل درتعامل ) کهکنندینم عمل افراد چطور کنندو می عمل افراد چطور(

 در را رفتاري هنجارهاي نتیجه در و بوده کنترل سیستم و سازمانی ساختار، انسانی

  ).1389، (شاین به نقل از حاجی کریمی نهدیم بنا سازمان

عدم وجود رابطه بین نظام ارزشی و مدیریت استعداد مشابه پژوهشی است که 

 ) به بررسی رابطه گرایشهاي مدیران باسبک رفتار رهبري آنان پرداخت.1375سلیمانی (

 آموزشی يهاسازمانغیر از  ییهاسازمانارزشی و مدیریت استعداد در بین نظام  رابطه

این موضوع  شودیمخواهد بود. لذا توصیه  مشهودتر، به دلیل ماهیت متفاوتی که دارد

چه این پژوهش نیز  اگر بیشتر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. هاسازماندرسایر 
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 هاتیمحدوداما این ، ده استهمانند هر پژوهش دیگري داراي محدودیتهایی بو

آتی بگشایند. بنابراین با توجه به محدود  يهاپژوهشجدید بر روي  ياچهیدر توانندیم

که در  رودیمبودن تحقیقات و جدید بودن بحث مدیریت استعداد در ایران انتظار 

تحقیقات آتی به بومی سازي هر چه بیشتر الگوهاي کاربردي مدیریت راهبردي استعداد 

  توجه گردد.
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