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Abstract
Objective (s): Talent management is the appropriate technique for identification, selection, education and retainment of human
resources through mental, skill, cognitive, and behavioral empowerment. This might improve organizational productivity as
the most important of organizational goals. This study aimed to determine the impression of talent management on employees’
empowerment and human resource productivity in Tehran University of Medical Sciences.
Methods: This was a cross-section study conducted among 304 headquarters’ employees of Tehran University of Medical
Sciences. To collect the data, we used the Oehley’s talent management, Spreitzer’s staff empowerment, and Hersey and
Goldsmith’s human resource productivity questionnaires. Descriptive statistics were used to explore the data. T-test, ANOVA
and the structural equation modeling (SEM) were performed to examines associations.
Results: The average of talent management, staffs’ empowerment and human resource productivity of the employees were
medium to desire levels. As a result, there was regression between the components of three variables studied. Also, the
regression between each variable and its components were confirmed.
Conclusions: It seems, selection of talented employees and empowerment through mental, skill, cognitive, and behavioral
training might lead to human resource productivity in medical universities.
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نشريه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

بررسي تاثير مدیریت استعداد بر توانمند سازی و بهره وری نيروی انساني در دانشگاه علوم پزشکي تهران
دکتر حسین درگاهی ،1دکتر محمود بیگلر ،2مهناز
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چکیده
مقدمه :مدیریت استعداد روش مناسبی برای شناسایی ،جذب ،آموزش ،تعلیم و تربیت و نگهداشت نیروی انسانی از طریق توانمند سااازی ذهنای ،مهااارتی،
شناختی و رفتاری کارکنان به حساب میآید که میتواند منجر به دستیابی به یکی از مهمترین اهداف سازمان ها یعنی بهرهوری نیروی انسانی و در نهایات
سازمانی گردد .لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی کارکنان و بهرهوری نیروی انسااانی در دانشااگاه علااوم پزشااکی تهااران
انجام شده است.
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 .1دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .۲تحقیقات علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .۳مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

مواد و روش کار :پژوهش حاضر یك مطالعه (توصیفی -تحلیلی) که بین تعداد  ۳04نفر از کارکنان ستادی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام

یافته ها :میانگین متغیرهای مدیریت استعداد ،توان مندسازی کارکنان و بهرهوری نیروی انسانی در حد متوسط رو به باال بود .بین مولفه هااای هاار یاك از
متغیرها همبستگی وجود داشت و درنتیجه مدل ساختاری هر یك از متغیرها و مولفه های مربوط بااه آن تاییااد گردیاد .درنهایاات وجااود همبسااتگی بااین
متغیرهای مدیریت استعداد با توان مندسازی کارکنان و بهرهوری نیروی انسانی و همچنین بین متغیر توان مندسازی کارکنان با بهرهوری نیروی انسانی بااه
اثبات رسید.
نتیجه گیری :به نظر می رسد کشف نیروی انسانی مستعد و سپس توان مند سازی آنها از طریق آموزش های مرتبط با توان مند سااازی ذهنای ،مهااارتی،
شناختی و رفتاری کارکنان منتهی به ارتقای بهرهوری کارکنان می گردد .اگرچه برای رسیدن به این هدف ،انجام آزمون استعداد قبل از اسااتخدام و سااپس
استفاده از روشهای سطح بندی توان مندسازی با توجه به نتایج آزمون استعداد مورد توصیه می شود.
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شد .حجم نمونه از نوع تصادفی -طبقه ای متناسب با حجم جامعه پژوهش تعیین شد .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه های ماادیریت اسااتعداد ،Oehley
توان مندسازی کارکنان  Spritzerو بهره وری نیروی انسانی  Herseyو  Goldsmithبه همراه اطالعات دموگرافیك کارکنان بود کااه روایاای صااوری و
محتوا آن ها با اندازه گیری  CVRو  CVIو تعیین بار عاملی و میانگین واریانس استخراج شده و در نهایت روایی همگرا و واگرا یا تشخیصای بااا اسااتفاده از
آزمون  KMOو پایایی پرسشنامه ها با بهرهوری از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد .از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و انحراف
معیار و آزمون های استنباطی مانند مدل سازی معادالت ساختاری ،تی استیودنت و آنوا در نرم افزارهای  SPSSنسخه  ۲۳و  PLSاستفاده شد.

کلیدواژه :مدیریت استعداد ،توان مندسازی کارکنان ،بهره وری نیروی انسانی ،مدل ساختاری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

 نویسنده پاسخگو :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت
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یك سازمان موفاق مجموعاه ای از انساانهای دارای انگیازه و بااور،
اندیشه و اهداف مشترک اسات کاه باا کاار گروهای در یاك نظاام
انعطاف پذیر ،تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روز افازون
سازمان ،در اختیار مدیران خود قرار می دهناد] .[1لاذا اساتفاده از
تواناییهای بالقوه منابع انسانی برای هر سازمان مزیتی بازر بارای
دستیابی به اهداف ساازمان باه شامار مای رود ] .[۲در ایان راساتا
ارتقای توانمندیهای کارکنان ،در سالیان اخیار و تااثیر آن بار بهاره
وری نیروی انسانی مورد توجه متخصصاان مادیریت مناابع انساانی
واقع شده است] .[۳نظام بهاره وری مناابع انساانی باه عناوان یاك
فلسفه و دیدگاه مبتنی بر راهبرد بهبود ،می تواند فعالیتهای کلیاه
بخشهای سازمانها را در برگیرد] .[4نظام بهره وری مناابع انساانی
از امکانات گوناگون چون نیروی انساانی ،سارمایه ،ماواد ،انار ی و
اطالعات استفاده مناسب به عمل می آورد و در نتیجه همه مادیران
ارشد به این باور می رسند که تداوم حیات سازمان ها بادون توجاه
به بهره وری منابع انسانی ممکن نیست].[5
یکی از عوامل تاثیر گذار بر بهره وری منابع انسانی ،توانمناد ساازی
کارکنان است] .[6این عامل امروزه به یك عنصر مهام و اساسای در
تبیین تفاوتهای موجود در بهره وری و رشد سازمان هاا در کشاور
های مختلف تبدیل شده است] .[7بناابراین بسایاری از مادیران بار
توانمندسازی منابع انسانی را بعنوان یك عامال باا ارزش ساازمانی،
دانسته و سعی در بارور نمودن و پرورش آن دارند] [8و از این طریق
به دنبال رشد و توسعه اقتصادی سازمان خود هستند] .[10،9اگرچه
توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان از راهبردهاای اساسای
ارتقای عملکرد در سازمان های اماروزی و حتای مهمتارین چاالش
مدیران در عصر حاضر به شمار می رود] .[11اما زمان آن فرا رسیده
است که به توانمندسازی و ارتقای دانش و مهارت منابع انساانی باه
طور حرفه ای و نظام مناد توجاه گاردد ،تاا باه بهاره وری و حفا
اسااتعداد آن هااا در سااازمان هااا کمااك شااود] .[1۲توانمندسااازی
کارکنان باعث می شود تا آن ها ،ساازمان را از آن خاود بدانناد و از
کار کردن در آن به خود ببالند] .[1۳ساازمان هاا نیاز در درازمادت
موفق باشند] .[14بنابراین توانمندسازی کارکنان روشی نوین و موثر
در ارتقای منابع انسانی و کشف اساتعدادهای باالقوه در ساازمان باا
بهره گیری از توان کارکنان است].[15
ازسوی دیگر ،مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که باه منظاور
کسب موفقیت در شرایط بحران به داشتن بهتارین اساتعدادها نیااز
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دارند و به توساعه و نگهداشات اساتعدادها نیاز اعتقااد پیادا کارده
اند] .[16مدیریت استعداد به دو دلیل برای سازمان ها اهمیات دارد؛
نخست آنکه اجرای مادیریت اساتعداد ،موجاب کشاف و نگهاداری
موفقیت آمیز کارکنان با استعداد بارای مشاا ل کلیادی اسات کاه
امروزه با نام «جانشین پروری» شناخته می شود] [17و دیگر اینکاه
کشف ،جذب و نگهداری استعدادهای کارکناان ،اصالی تارین عامال
رقابت بین سازمان ها و ارتقای بهره وری به حساب مای آیاد].[18
به بیان دیگر ،به کارگیری فرایندهای مدیریت اساتعداد در ساازمان
ها از تلف شادن و باه هادر رفاتن رفیتهاای مهاارتی و دانشای،
اساتعدادها و مهااارت هااای کارکنااان جلااوگیری کاارده و آنهااا را در
راستای اهداف و رساالت ساازمان هادایت میکناد .عاالوه بار ایان،
مدیریت استعداد به عناوان سیساتمی بارای شناساایی ،نگهداشات،
پرورش و توسعه استعدادها و مهارتهای کارکناان دارای پیامادها و
اثرات مثبت فراوان از جمله ارتقای عملکارد کارکناان اسات] [19و
باادین ترتیااب خالقیات و نااوآوری هااای کارکنااان افاازایش خواهااد
یافت].[۲0
هاادف ماادیریت اسااتعداد ،حصااول اطمینااان از در دسااتر بااودن
استعدادها و قرار دادن افراد مناسب در مشاا ل مناساب و در زماان
مناسب بر اساا اهاداف راهباردی کساب و کاار اسات .مادیریت
استعداد تمام فرایندهای منابع انسانی را در بر گرفتاه و معماوال باه
مااواردی نظیاار انتخاااب ،گاازینش ،اسااتخدام ،اجتماااعی کااردن،
نگهداشت ،توسعه ،اساتقرار و انتصااب کارکناان اشااره دارد کاه باا
برنامهریزی و تحلیل همراه است].[۲1
امروزه بسیاری از پژوهش ها باه ارتبااط باین مادیریت اساتعداد باا
توانمند سازی کارکنان و بهره وری نیروی انسانی اشاره می کند کاه
در هماه آن هااا بااه افاازایش ساارمایه گااذاری در جااذب اسااتعداد و
توانمندی کارکنان سازمان ها تاکید شده است] .[۲۲عالوه بار ایان،
در اقتصاد امروز ،استعداد مهم ترین جزء موفقیات اسات ،اماا هایچ
فرمول دقیقی در این خصوص وجود ندارد کاه بتاوان آن را ارزیاابی
نمود و تأثیر آن را به طور صریح نشان داد .با وجود این ،شناساایی و
تمایز کارکنان مستعد ،همراه با افازایش بهاره وری مناابع انساانی و
توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقاای توساعۀ فاردی و ساازمانی
کارکنان ،و بهبود کیفیات و ناوآوری ساازمانی ضاروری اسات].[۲۳
درنهایت اینکه مدیران امروزی به ایان نتیجاه رسایده اناد کاه اگار
سازمان ها بخواهند در عرصه رقابت پیشاتاز باشاند بایاد از نیاروی
انسانی متخصص ،خالق و با انگیزه استفاده کنند .لذا از د د اههای
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پژوهش حاضر یك پژوهش توصیفی – تحلیلی باود کاه باه صاورت
مقطعی درمیان کارکنان ساتادی معاونات هاای توساعه مادیریت و
برنامااه ریاازی منااابع ،آموزشاای ،تحقیقااات و فناااوری ،دانشااجویی،
فرهنگی ،بهداشت ،درمان ،ذا و دارو و بین الملل باه تعاداد 145۲
انجام شد .حجام نموناه باا اساتفاده از جادول کرجسای و مورگاان
متناسب با جامعه پژوهش برای هر یك از معاونات هاای ماذکور باا
توجه به جدول  ۲به تعداد  ۳04نفر تعیین گردید.
روش نمونهگیری مورد استفاده در ایان پاژوهش از ناوع تصاادفی ا
طبقهای متناسب با حجم جامعه پژوهش بود .پاس از تعیاین حجام
نمونه در هر معاونت از روش تصادفی ساده بارای انتخااب کارکناان
استفاده شد؛ و پرسشنامه بین آنها توزیع گردیاد .درهنگاام تحویال
پرسشنامه به کارکنان مطابق با رعایات مالحظاات اخالقای ،اهاداف
پژوهش برای آن ها تشریح گردیاد و تمامین داده شاد کاه نتاایج
حاصل از پرسشنامه ها محرمانه باقی خواهاد ماناد .معیارهاای ورود
کارکنان ستاد معاونت ها به این مطالعه دارا بودن حداقل یاك ساال
258
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مهاام سااازمان هااای موفااق در جهااان ،گااردآوری ساارمایه انس اانی
فرهیخته و خردورز است که قادر به ایجاد تحاول در ساازمان هاایی
که به آن متعلق هستند ،باشند .یك سازمان موفق مجموعهای است
مرکب از انسانهایی با فرهنگ سازمانی ،اندیشاه و اهاداف مشاترک
که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان ،تجارب و دانش خود
را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار
میدهند] .[۲4بنابراین بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر بهره وری و
توانمندسازی نیروی انسانی از جمله ضرورت هایی است که باید باه
آن توجه جدی داشت ،زیرا آینده سازمان ها باه ایان امار ارزشامند
وابسته است].[۲5
با توجه به مطالب فوق ،مطالعه حاضر با هدف تاثیر مدیریت استعداد
بر توان مند ساازی کارکناان و بهاره وری نیاروی انساانی در ساتاد
معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شاده اسات .درواقاع
سوال اصلی پژوهش حاضر چگونگی تاثیر مدیریت استعداد بار تاوان
مناد ساازی و بهاره وری درمیااان کارکناان ساتادی معاونات هااای
دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
در این پژوهش توانمندسازی کارکنان از دیدگاه (Spritzer )1995
 ،مدیریت استعداد از نگاه  ،Oehleyو بهره وری نیروی انساانی بار
اساا نظریاه  Hersey and Goldsmithدر نظار گرفتاه شاده
است و مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل  1است.
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تجربه کاری و داشتن رضایت شرکت در ایان مطالعاه و معیارهاای
خروج نیز نبود تمایل به شرکت در مطالعه و عدم تکمیل پرسشنامه
ها بود .پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،مشخص شد کاه کلیاه آن
ها تکمیل و عودت داده شده است و بنابراین ضریب پاسخ دهی برابر
 100%گزارش گردید.
برای گرد آوری اطالعات در ایان تحقیاق از  ۳پرسشانامه مادیریت
استعداد اوهلای باه تعاداد  ۳0ساوال]  ،[۲6پرسشانامه بهاره وری
نیروی انسانی هرسای و گلاد اسامیت باه تعاداد  ۲5ساوال] [۲7و
پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر]  [۲8به تعداد  ۲۲ساال
استفاده شد .همچنین اطالعات دموگرافیاك کارکناان شاامل سان،
جنسیت ،میزان سابقه کاری ،و تحصیالت نیز گردآوری گردید.
برای بررسی روایی صوری با رجوع به تعداد  5نفار از متخصصاان و
صاحب نظران رشته های علوم مدیریت منابع انسانی ،مدیریت رفتار
سازمانی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پرسشانامه هاای ایان
تحقیق موردتایید قارار گرفات .همچناین بارای اطمیناان از اینکاه
سواالت پرسشنامه ها به بهتارین نحاو جهات انادازه گیاری محتاوا
طراحی شده است از شاخص نسبت روائی محتوا ( )CVRاساتفاده
شد .به همین منظور کلیه پرسشنامه ها در اختیار تعاداد  15نفار از
متخصصین ،خبرگان و اعمای هیت علمی گروه مادیریت و اقتصااد
بهداشت و اپیادمیولو ی و آماار دانشاکده بهداشات دانشاگاه علاوم
پزشکی تهران قرار گرفت و از آنان درخواست شد که درخصوص هر
یك از  77گویه تعداد  ۳پرسشنامه ،به  ۳گزیناه «ضاروری اسات»،
«مفید است ولی ضرورتی ندارد» « ،ضرورتی نادارد» ،پاساخ دهناد.
پاسخ ها بر اسا فرمول  CVRو تعداد خبرگان و جدول الوشاه و
حداقل مقدار  CVRقابل قبول( ،)0/49بارای پرسشانامه مادیریت
استعداد برابر  ،0/77بهاره وری نیاروی انساانی برابار  0/79و بارای
پرسشنامه توان مند سازی کارکنان به میزان  0/85بدست آمد.
برای بررسی شاخص روایی محتوا( )CVIاز گروه خبرگاان خواساته
شد درخصوص گزینه های هر یك از پرسشنامه ها به  4گزینه « یر
مرتبط»« ،نیاز به بازبینی اساسی» « ،مرتبط اما نیاز باه باازبینی» و
«کامالً مرتبط » پاسخ دهند .در نتیجاه باا در نظار گارفتن حاداقل
میاازان قاباال قبااول( ،)0/79شاااخص روایاای محتااوی( )CVIباارای
پرسشنامه مدیریت استعداد برابار  ،0/81بهاره وری نیاروی انساانی
 0/85و توان مند سازی کارکنان  0/87بدست آمد.
برای بررسی پایایی یا سازگاری درونی پاسخ های ارائه شده به گویاه
های تعاداد  ۳پرسشانامه در ایان پاژوهش ،از روش ضاریب آلفاای
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نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین(%46؛  )140کارکنان در دامنه
سنی  ۳1تا  40سال ،مونث(%6۲؛  ،)190دارای ساابقه کااری 6-10
سال(%۳4؛  )110و دارای مدرک کارشناسی(%5۳؛  )15۲بودند.
با توجه به جدول  ،1از بین مولفههای پرسشنامه مادیریت اساتعداد
بیشترین میانگین را مولفه ایجاد و حف روابط مثبت با سرپرساتان
و مدیران با میانگین  ۳/51و انحراف معیار  0/87۲و کمترین امتیااز
را مولفه جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد با میاانگین  ۳/۲۳و
انحراف معیار  0/885کسب کرده است .هم چنین میانگین مادیریت
استعداد برابر با  ۳/۳7و انحراف معیار  0/615است که باه نظار مای
رسد همگی در وضعیت متوسط رو به باال قرار دارند.
با توجه به جادول  ۲از باین مولفاههاای بهارهوری نیاروی انساانی
بیشااترین میااانگین مربااوط بااه مولفااه درک و شااناخت از مشااا ل
سااازمانی بااا میااانگین  ۳/71و انحااراف معیااار  1/099و کمتاارین
میانگین مربوط به سازگاری با شرایط محیطای باا میاانگین  ۳/۲6و
انحراف معیار  0/96۲مای باشاد و هام چناین میاانگین بهارهوری
نیروی انسانی برابر با  ۳/46و انحراف معیار  0/7۳9است که به نظار
می رسد در حد متوسط رو به باالست.
با توجه به نتایج جدول  ۳از بین مولفههای توانمندساازی کارکناان،
بیشترین میانگین را مولفه احسا شایساتگی در شاغل باه میازان
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کرونباخ استفاده شاد کاه باا توجاه باه حاداقل مقادار قابال قباول
سازگاری درونی گویه ها( ،)%70این مقدار برای پرسشنامه مادیریت
اسااتعداد  ،0/85باارای بهااره وری نیااروی انسااانی  0/86و باارای
پرسشنامه توان مند سازی کارکنان برابر  0/8۳بدست آماد و بادین
ترتیب پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت.
روشهای آماری مورداستفاده در این پژوهش به دو دسته روشهای
استنباطی و توصیفی تقسیم شد .برای توصیف ویژگیهاای عماومی
پاسخدهندگان از روش توزیع فراوانی و همچنین برای تحلیل دادهها
و آزمون فرضیات تحقیق از آماار اساتنباطی و مدلساازی معاادالت
ساختاری ( )SEMاستفاده شد .پایش از انجاام آزمونهاای آمااری،
نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف تاییاد
گردید .جهت بررسای ارتبااط تاأثیر عوامال جمعیات شاناختی بار
مدیریت استعداد ،توانمندسازی نیروی انسانی و بهارهوری کارکناان
نیز از آزمون  tمستقل و آنوا استفاده شد .تحلیل دادههای به دسات
آمده با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSS23و  PLSصاورت -
گرفت.
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 ۳/44و انحراف معیار  0/945و کمترین میانگین را مولفاه احساا
داشتن حق انتخاب به میزان  3/11و انحاراف معیاار  0/796کساب
کرده است و میانگین توانمندسازی کارکنان برابر با  ۳/۳0و انحاراف
معیار  0/717است که در حد متوسط روبه باال است.
با انجام آزمون کولموگروف – اسمیرنوف شد که ساطح معنای داری
آزمون فوق برای کلیه متغیرها بزرگتر از  %5است و درنتیجاه کلیاه
متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال هساتند کاه در نتیجاه بارای
تحلیل آن از روش حداقل مجذورات جزئی یا  PLSاستفاده شد.
برای بررسی پایائی هر یاك از متغیرهاای پاژوهش ،باار عااملی هار
متغیر به میزان حداقل بیش از  0/4و در ساطح  0/01معنای دار در
نظر گرفته شد و برای بررسی اعتبار مرکب هر یك از سازهها نیاز از
روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و مقاادیر بااالتر از  0/70بارای
برقراری پایایی ترکیبی تعیین گردید].[۲9
باارای برقااراری روایاای همگاارا نیااز از میااانگین واریااانس اسااتخراج
شده( )AVEاستفاده شد که با توجه به مقادیر  0/5و بیشاتر بارای
شاخص  ،AVEسازه مورد نظر حدود  50درصد یا بیشتر ،واریاانس
نشانگرهای خود را تبیین میکند].[۳0
برای بررسی روایی تشخیصی یا روایی واگرای سازههاا ،گویاههاا یاا
نشانگرهای یك سازه باید بیشاترین باار عااملی را بار ساازه خاود و
کمترین بار مقطعی را بر سازههای دیگر داشته باشند .به عبارتی باار
عاملی هر گویه برسازه مربوط به خود باید حداقل  0/1بیشاتر از باار
عاملی همان گویه بر سازههای دیگر بدست آید و در نتیجاه AVE
یك سازه باید بیشتر از مجذور همبساتگی آن ساازه باا ساازه هاای
دیگر باشد .این امار نشاانگر آن اسات کاه همبساتگی آن ساازه باا
نشانگرهای خود باید بیشاتر از همبساتگیاش باا ساازههاای دیگار
باشد] .[۳1عالوه بر این ،مالک دیگری تحت عنوان شاخص بررسای
اعتبار اشاتراک (  )CV-Communalityوجاود دارد کاه مقاادیر
مثبت این شاخص نشانگر کیفیت مناسب ابزارهاای انادازهگیاری ،و
مقادیر منفی آن نیز نشانگر کیفیات پاایین ابزارهاا در انادازهگیاری
متغیر مکنون است].[۲9
به منظور سنجش روایی متغیرهاای پاژوهش ،روشهاای گونااگونی
وجود دارد که در این پژوهش با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش از
چند بُعد(مؤلفه) تشکیل شدهاند ،از آزماون تحلیال عااملی تاییادی
بهره گرفته شد .بدین منظاور از شااخص  KMOو آزماون بارتلات
استفاده شد .بر اسا این دو آزماون ،دادههاا زماانی بارای تحلیال
عاملی مناسب هستند که شاخص  KMOبیشتر از  0/6و نزدیك به
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یك و  sigآزمون بارتلت کمتر از  0/05باشد .خروجی این آزمونهاا
برای هر پرسشنامه در جدول  4ارائه گردیده است.
وفق نتایج جدول شماره  4میزان بدست آمده  0/78 KMOا سات
که عدد قابل قبولی بوده و نشان دهنده کفایت نموناه گیاری بارای
انجام تحلیل عاملی است.
همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،بار عاملی برای هایچ
سوالی در پرسشنامه مدیریت استعداد کمتر از  0/5نیست .بناابراین
مشخص شد هیچ ساوالی از تحلیال حاذف نشاده اسات .همچناین
آلفای کرونبااخ بارای هماهی ساازههاا بااالی  0/7باود کاه اعتباار
همگرایاای باااالیی را نشااان ماایدهااد و بیااان ماایکنااد کااه سااازه-
ها(متغیرهای پنهان) از اعتبار باالیی جهت برازش مدل برخوردارناد.
همچنین مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی سازههاا بااالتر از مقادار
 0/7گزارش شد که نشان میدهد سازهها ،پایایی ترکیبای مناسابی
دارند .در این پژوهش ،برای بررسی روایی همگرا ،شااخص میاانگین
واریانس استخراج شده( )AVEمحاسبه شد .روایای همگارا زماانی
وجود دارد که پایایی ترکیبی از  0/7و  AVEاز  0/5بزرگتر باشاند.
همچنین پایایی ترکیبی باید از  AVEبزرگتر باشد .در این صاورت
شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت .با توجه به جادول  5هار ۳
شرط فوق برقرار بوده ،بنابراین پرسشنامه مدیریت استعداد از روایی
همگرا برخوردار بود.
چنانچه جذر میانگین واریانس اساتخراج شاده( )AVEبارای یاك
متغیر بزرگتر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهاا باشاد ،روایای
تشخیصی یا واگرا برای آن متغیار وجاود دارد .در جاداول  6و  8و
 10اعداد روی قطر اصلی جاذر میاانگین واریاانس اساتخراج شاده
هستند که نشان می دهد برای هر متغیار بیشاتر از همبساتگی آن
متغیر با ساایر متغیار هاا اسات .لاذا روایای تشخیصای یاا واگارای
پرسشنامه های مدیریت استعداد ،توان مندساازی کارکناان و بهاره
وری نیروی انسانی مورد تایید قرار گرفت(جداول .)6-10
بااا توجااه بااه شااکل هااای  ۲و  ۳و بااا اسااتفاده از روش بااوت
استراپ( ،)Bootstrappingمقادیر آزمون تای-اساتیودنت همگای
بزرگتر از  1/96است و بنابراین در ساطح  0/05معناادار اسات کاه
بدین ترتیب مدل ساختاری هر یك از متغیرهاای ماورد مطالعاه در
پژوهش حاضر بدست آمد.

 0/67به عنوان مقدار مالک برای مقاادیر ضاعیف ،متوساط و قاوی
2

2
هم چنین معیار  Qکه قدرت پیش بینی مدل را مشخص میکناد
و در صورتی که مقدار آن در ماورد یاك ساازه درونزا ساه مقاادیر
 0/15 ،0/0۲و  0/۳5را کسب می کند ،باه ترتیاب نشاان از قادرت
پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برون زای مربوط

GOF = communality  R 2 = 0/ 492 0/ 742 = 0/ 617

2
در این پژوهش معیار  Rمربوط باه متغیرهاای پنهاان درونزا یاا
2
وابسته نیز اندازه گیری شد R .معیاری است که نشان از تاثیر یك
متغیر برونزا بر یك متغیار دورن دارد و ساه مقادار  0/۳۳ ،0/19و
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مقدار  GOFبرای مدل پاژوهش ،مقادار  0/617محاسابه شاد کاه
باالتر از مقدار ماالک  0/۳اسات و نشاان از تاوان مناساب مادل در
پیشبینی متغیر مکنون درونزای آن دارد.
مطابق با جدول  ،11آماره معنیداری بین متغیر مدیریت استعداد و
بهره وری نیروی انساانی برابار  8/186اسات کاه بزرگتار از مقادار
( )1/96است و نشاندهندة این است که تاثیر مدیریت اساتعداد بار
بهره وری نیروی انساانی در ساطح اطمیناان  %95معنایدار اسات.
همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیار برابار  0/646اسات .باه
عبارت دیگر ،یك واحد تغییر در مدیریت استعداد ،موجاب افازایش
 0/646واحدی در بهره وری نیروی انسانی خواهد شد .آماره معنی-
داری بین متغیر مادیریت اساتعداد و توانمندساازی کارکناان برابار
 10/4۲بدست آمد که بزرگتر از مقدار  1/96است و نشاندهندة این
است که ارتباط میان مدیریت استعداد و توانمندساازی کارکناان در
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2
به آن را دارد( .)۳1مقادار  Qدر پاژوهش حاضار نشاان از قادرت
پیش بینی مناسب مدل در خصاوص ساازههاای درونزای پاژوهش
دارد و برازش مناسب مدل سااختاری را تائیاد مایکناد(توان مناد
سازی  ، R2=0/41بهره وری نیروی انساانی  R2=0/44و مادیریت
استعداد=.)R2=0/41
عالوه بر این ،شاخص مالک کلی برازش( )GOFنیز در این پژوهش
با محاسابه میاانگین هندسای اشاتراک و  R2بدسات آماد کاه در
مجموع بین صفر تا یك قرار داشت و با نزدیك بودن آن به عدد یك
نشانگر کیفیت مناسب می باشد .این شاخص توانست توانایی پایش
بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار می دهاد و ایان کاه آیاا مادل
آزمون شده در پیش بینی متغیرهای مکنون درون زا موفق اسات
یا خیر.
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برای آن در نظر گرفته میشاود( .)۳1مقادار  Rبارای متغیرهاای
توان مند سازی کارکنان برابر  ،0/70بهره وری نیروی انساانی 0/78
و برای مدیریت استعداد برابر  0/74می باشاد کاه حااکی از ماالک
قوی برای متغیرهای عنوان شده در این مطالعه است.
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جدول  :1نتایج توصیفی میانگین مدیریت استعداد و مولفه های آن درمیان کارکنان ستادی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهران
مولفه

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

۳/۲۳

0/885

-1/081

0/۲۳8

1

شناسایی و تفکیك کارکنان مستعد

۳/۳5

0/797

-0/600

-0/579

1/57

بکارگیری و ارزیابی کارکنان مستعد

۳/۲9

0/7۳0

-0/51۲

-0/۳94

1/4۳

4/71

توسعه و آموزش و پرورش استعدادها

۳/48

0/8۳8

-0/4۲5

-0/188

1/17

5

ایجاد و حف روابط مثبت ،سرپرستان و مدیران

۳/51

0/87۲

-0/644

-0/۲14

1/۲0

5

مدیریت استعداد

۳/۳7

0/615

-0/51۲

-0/51۳

1/80

4/50

جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد

کمترین

بیشترین
4/80
4/71
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سطح اطمینان  %95معنیدار است .عالوه بر این ضریب مسیر مابین
این دو متغیر نیز برابر  0/8۳7محاسبه گردید .به عبارت دیگر ،یاك
واحد تغییر در مدیریت استعداد ،موجب افزایش  0/8۳7واحادی در
توانمندسازی کارکنان خواهد شد.
آماره معنایداری باین متغیار توانمندساازی کارکناان و بهاره وری
نیروی انسانی نیز برابر  ۳/974است .همچنین ضریب مسایر ماابین
این دو متغیر برابر  0/۲70است که میزان تاثیر مثبت توانمندساازی
کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه را نشاان مایدهاد .باه
عبارت دیگر ،یك واحاد تغییار در توانمندساازی کارکناان ،موجاب
افزایش  0/۲7واحدی در بهره وری نیروی انسانی خواهد شد.
مادیریت اسااتعداد بار بهااره وری کارکناان از طریااق توانمندسااازی
کارکنان ستاد های معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهاران تااثیر
مثبت و معناداری دارد .در این روش حد پاایین و حاد بااالی باوت
استراپ هر دو مثبت است ،که در این صاورت مسایر یار مساتقیم
معنی دار بوده و سطح معناداری نیز کوچکتر از مقدار  0/05اسات و
در نتیجه اثر یرمستقیم پذیرفته شده است.
نتایج آزمون تی استیودنت در ساطح معنااداری 0/051و در فاصاله
اطمینان  ٪95در دامنه مثبات قارار گرفات و باا توجاه باه مقاادیر
میانگین به دست آمده مشخص شد که میانگین مولفه های مدیریت
استعداد باالتر از سطح متوسط و مطلوب اسات .هام چناین ساطح
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معناداری آزمون تی استیودنت برای تمامی مولفههای توانمندساازی
کارکنان کوچکتر از مقدار  0/05و فاصله اطمیناان در دامناه اعاداد
مثبت به دست آمد که در نتیجه مشخص شد میانگین توانمندسازی
کارکنان و مولفه های آن باالتر از سطح متوسط و مطلوب است.
عالوه بر این ،سطح معناداری آزماون تای اساتیودنت بارای تماامی
مولفههای بهره وری نیروی انسانی کوچکتر از مقدار  0/05و فاصاله
اطمیناان  ٪95در دامناه اعاداد مثبات قارار داشات کاه در نتیجاه
میانگین بهره وری نیروی انسانی کارکنان و مولفه هاای آن بااالتر از
سطح متوسط و مطلوب گزارش گردید.
نتایج آزمون تی-استیودنت با استفاده از روش باوت اساتراپ نشاان
داد که کلیه مقادیر این آزمون بیشتر از  1/96است و در نتیجاه باه
نظر می رسد ضریب مسیرها در سطح  0/05معنی دار است ( شاکل
 4و  )5که بدین ترتیب مدل ساختاری مولفه هاای هار یاك از ساه
متغیر این پژوهش از نظر گرافیکی بدست آمد.
در نهایت اینکه با استفاده از آزمون  tگروه هاای مساتقل و تحلیال
واریانس یك طرفه جهات ارتبااط باین عوامال دموگرافیاك شاامل
جنسیت ،سن ،سابقه کار ،میزان تحصیالت باا ساه متغیار مادیریت
استعداد ،توان مندسازی کارکنان و بهره وری نیروی انساانی ،نتاایج
بدست آمده نشان داد که هیچ یك از متغیر های مزبور ارتباط معنی
دار با عوامل دموگرافیك ذکر شده در سطح  ٪95اطمینان نداشتند.

جدول  :2نتایج توصیفی میانگین بهرهوری نیروی انسانی و مولفه های آن درمیان کارکنان ستادی دانشگاه
مولفه
توانایی کارکنان

۳/۳0

1/۲0۳

-0/۳81

-1/11۳

1

5

درک و شناخت از مشا ل سازمانی

۳/71

1/099

-0/551

-0/771

1/۲5

5

حمایت سازمانی ازسوی مدیران

۳/54

0/84۳

-1/1۳5

0/960

1

4/75

انگیزش کارکنان

۳/۳7

1/008

-0/619

-0/669

1

4/75

دریافت بازخور

۳/50

0/776

-0/4۳4

-0/1۳0

1/50

5

اعتبار سازمان

۳/4۲

1/085

-0/6۳0

-0/46۲

1

5

سازگاری با شرایط محیطی

۳/۲6

0/96۲

-0/08۳

-0/78۳

1/۳۳

5

بهرهوری نیروی انسانی

۳/46

0/7۳9

-0/7۲8

-0/605

1/5۲

4/5۲

261

] [ DOI: 10.52547/payesh.21.3.255

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمترین

بیشترین
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جدول  :3نتایج توصیفی میانگین توانمندسازی کارکنان و مولفه های آن درمیان کارکنان ستادی دانشگاه
مولفه
معنیداری در شغل

احسا

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمترین

بیشترین

۳/۳8

0/940

- 0/619

-0/۳۲4

1

5

احسا

داشتن حق انتخاب

۳/11

0/796

- 0/1۳9

-0/419

1/۲5

احسا

مؤثر بودن

۳/۲1

0/9۳6

- 0/074

-0/798

1/۲5

5

احسا

مشارکت با دیگران

۳/۳4

0/955

- 0/۲18

-0/9۲7

1/17

5

۳/۳0

0/717

- 0/15۳

-0/900

1/7۳

4/59

توانمندسازی کارکنان
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احسا

شایستگی در شغل

۳/44

0/945

- 0/449

-0/490

1

5
4/75

جدول  :4آزمون  KMOو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامهها
آزمون KMO
پرسشنامه
آزمون بارتلت

مدیریت استعداد

0/7۲6
χ2

770/719

درجۀ آزادی

15۳

Sig

0/001

آزمون KMO
پرسشنامه
توانمند سازی کارکنان

آزمون بارتلت

0/6۳0
χ2

867/۲14

درجۀ آزادی

۲14

Sig

0/001

آزمون KMO
پرسشنامه
بهره وری نیروی انسانی

آزمون بارتلت

0/788
χ2

1096/۳17

درجۀ آزادی

190

Sig

0/001

جدول :5مقادیر بارعاملی ،آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و  AVEبرای پرسشنامه مدیریت استعداد
0/5۲4

0/846

0/771

شناسایی و تفکیك کارکنان مستعد

0/56۲

0/856

0/80۲

بکارگیری و ارزیابی کارکنان مستعد

0/544

0/847

0/791

توسعه و آموزش و پرورش استعدادها

0/549

0/8۲8

0/750

ایجاد و حف روابط مثبت با سرپرستان و مدیران

0/5۲0

0/84۳

0/765

سازه
جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد

جدول  AVE :6و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه مدیریت استعداد
شاخص

ردیف
1

ایجاد و حف روابط مثبت با مدیران و سرپرستان

۲

1

۳

4

5

0/7۲1

۲

بکارگیری و ارزیابی استعداد کارکنان

0/696

0/7۳7

۳

توسعه و آموزش و پرورش استعدادها

0/697

0/691

0/740

4

جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد

0/545

0/698

0/67۳

0/7۲4

5

شناسایی و تفکیك کارکنان مستعد

0/619

0/56۳

0/6۳1

0/566

0/749

میانگین واریانس()AVE

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

0/5۳0

0/818

0/705

احسا

شایستگی

0/5۲7

0/814

0/79۳

احسا

داشتن حق انتخاب

0/5۲9

0/815

0/790

احسا

موثر بودن

0/79۳

0/9۳9

0/91۳

احسا

مشارکت با دیگران

0/79۲

0/958

0/947

احسا

معناداری
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جدول  :7مقادیر بارعاملی ،آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و  AVEبرای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان
سازه
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میانگین واریانس()AVE

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ
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جدول  AVE :8و همبستگی بین شاخصهای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان
ردیف

شاخص

1

احسا

1
داشتن حق انتخاب

۳

۲

5

4

0/7۲7

۳

احسا

مشارکت با دیگران

0/619

0/589

4

احسا

معناداری

0/655

0/571

0/6۲5

0/7۲8

5

احسا

موثر بودن

0/678

0/604

0/54۳

0/691

0/890

جدول  :9مقادیر بارعاملی ،آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و  AVEبرای پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
میانگین واریانس()AVE

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

توانایی

0/7۳0

0/890

0/815

درک و شناخت از مشا ل سازمانی

0/694

0/900

0/85۲

حمایت سازمانی ازسوی مدیران

0/5۳5

0/8۲1

0/710

انگیزش کارکنان

0/559

0/8۳4

0/7۳4

دریافت بازخور

0/5۳4

0/8۲0

0/707

اعتبار سازمان

0/67۲

0/860

0/757

سازگاری با شرایط محیطی

0/644

0/84۲

0/7۲0

سازه

جدول  AVE :10و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
ردیف

شاخص

1

۲

1

اعتبار سازمان

0/8۲0

۲

انگیزش کارکنان

0/68۳

0/748

۳

4

5

6

4

توانایی

0/597

0/61۲

0/681

5

حمایت سازمانی ازسوی مدیران

0/6۳9

0/619

0/5۲4

0/671

0/7۳۲

6

درک و شناخت از مشا ل سازمانی

0/567

0/551

0/650

0/6۳0

0/6۲۳

0/8۳۳

7

سازگاری با شرایط محیطی

0/6۲۲

0/549

0/705

0/57۳

0/611

0/566

0/80۳
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۳

دریافت بازخور

0/504

0/685

0/7۳1
0/854
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۲

احسا

شایستگی

0/581

0/7۲6
0/890
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

شغل

انتخاب

بودن

احساس مشارکت با
دیگران

در شغل

جذب و استخدام نيروی
انساني مستعد

توانایي کارکنان

توان مند سازی
کارکنان

درک وشناخت از
مشاغل سازماني
شناسایي و تفکيک
کارکنان مستعد

حمایت ازسوی مدیران

نيروی انساني

استعداد

کارکنان مستعد

توسعه و آموزش و پرورش

دریافت بازخور

استعدادها

ایجاد و حفظ روابط مثبت

اعتبار سازمان

با سرپرستان و مدیران

سازگاری با شرایط
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انگيزش کارکنان

بهره وری

مدیریت

بکارگيری و ارزیابي
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احساس معني داری

احساس شایستگي در

احساس داشتن حق

احساس موثر

محيطي
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بحث و نتيجهگيري

نظام مدیریت استعداد و مولفه های آن با تاثیر بر تاوان مندساازی و
بهره وری کارکنان مای تواناد موجاب افازایش اثربخشای ساازمانی
شود] .[۳۲لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر مدیریت استعداد بر بهاره
وری نیروی انسانی از طریق توان مندسازی کارکناان باا اساتفاده از
روش معادالت ساختاری در کارکنان ستادی معاونت هاای دانشاگاه
علوم پزشکی تهران انجام شده است .نتایج توصیفی به دست آمده از
مطالعه حاضر مشخص کرد که میانگین مدیریت اساتعداد ،توانمناد
سازی کارکنان و بهرهوری کارکنان ساتادی معاونات هاای دانشاگاه
265
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علوم پزشکی تهران در حد متوسط رو باه بااال قارار دارد .درفاش و
همکاران با مطالعه خود بر روی معلمان شهر اهواز نشان دادناد کاه
میانگین مدیریت استعداد در بین جامعه پاژوهش ماورد مطالعاه در
حد متوسط قرار دارد] .[۳۳هم چنین هژبر نژاد و همکاران گازارش
کردند الگوی ارتقای سطح مادیریت اساتعداد کارکناان در ساازمان
مرکزی دانشاگاه آزاد اساالمی باا میاانگین ۳/8۲از قابلیات اجرایای
باالیی برخوردار است] .[۳4عالوه بر این ،مطالعه حجتی و همکااران
در میان کارکنان دانشگاه شاهد نشان داد الگوی مادیریت اساتعداد
کارکنان در این دانشگاه نیز از میانگین مطلوبی برخوردار است].[۳5
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شکل  :3نتایج آزمون تی -استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر برای فرضیه های اصلی
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شکل  :2ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش برای فرضیه های اصلی
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ازسوی دیگر عاباد ساعیدی و همکااران میاانگین تاوان مندساازی
کارکنان مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور را کمتار
از میزان مورد قبول( )۲/80اعالم کردند که با نتایج به دست آمده از
مطالعااه حاضاار هاام سااو نبااود] .[۳6اگرچااه در مطالعااه یاثونااد و
همکاران میزان توان مندسازی کارکناان یاك موسساه اعتبااری در
استان همدان برابر  ٪65/۲و مولفه احسا شایساتگی بیشاترین و
معرفی آزادی عمل کمترین میزان را به خود اختصاص دادند کاه باا
نتایج مطالعه حاضر مشابه بود] .[۳7در همین راساتا ،خلیلای فار و
همکاران میانگین توان مندسازی کارکناان دانشاگاه علاوم پزشاکی
ارتش جمهوری اسالمی ایران را مطلوب تشخیص دادناد کاه در آن
میانگین های مولفه های احسا معنی دار در رتباه اول و احساا
اعتماد را در رتبه آخر قرار گرفات کاه باا نتاایج باه دسات آماده از
مطالعه حاضر در خصوص توان مندساازی کارکناان تقریبااً ساازگار
است] Mansour .[۳8و  Mattukoyyaمیزان تاوان مندساازی
پرستاران در کشور انگلیس را متوسط اعالم کردند] [۳9و باا توجاه
باه گازارش  Mirkamaliو  Nastiezaiمیاانگین توانمندساازی
کارکنان پرساتاران در شاهر ارومیاه برابار  4/1۲و مطلاوب ارزیاابی
شد] [40که نتایج هر دو مطالعه با نتایج مطالعه حاضار هام ساویی
دارد .درخصوص وضاعیت بهاره وری نیاروی انساانی نیاز احمادی
درمیااان کارکنااان بیمارسااتان هااای منتخااب اسااتان مازناادران ،و
 Bones Bordiو  Esmaeili Saniدر میااان کارکنااان وزارت
ورزش و جوانان اعالم کردند که وضعیت بهره وری نیروی انسانی در
میان کارکناان در شارایط متوساط قارار دارد] [41،۲کاه باا نتاایج
مطالعه حاضر در خصاوص میازان بهاره وری ساازمانی تاا حادودی
مطابقت دارد .به نظر میرسد جامعه و ساال انجاام پاژوهش ،شایوه
رهبری سازمان ها ،محل جغرافیایی انجام پژوهش ،شرایط محیطای
و راهبردهای سازمانی همگی میتوانند در تشابه یا نبود تشاابه باین
میزان یا میانگین سه متغیر پیشگفت در مطالعه حاضر با نتایج سایر
مطالعات نقش داشته باشد.
نتایج تحلیلی به دست آمده از مطالعه حاضر مشخص کرد مادیریت
استعداد و مولفه های آن بر بهره وری کارکنان ستادی معاونت هاای
دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر مثبت و معنای دار دارد و ضاریب
تاثیر آن  0/646است .عرب پور و نیك پاور در ساازمانهای دولتای
شهر کرمان نشان دادند مدیریت استعداد و مولفه هاای آن بار بهاره
وری نیروی انساانی تااثیر دارد] .[4۲لطفای یاامچی و همکااران باا
استفاده از آمار استنباطی و مدلسازی معادالت ساختاری توانساتند
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تاثیر مدیریت استعداد و مولفههای آن را بر بهره وری کارکناان اداره
ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی به اثبات برسانند که ضریب
تاثیر آن برابر  0/۲50بود] .[4۳در کشاور نیجریاه نیاز  Azotaniو
همکاران در میان  ۳۳1نفر از کارکنان دانشگاه های ایالتی در شارق
این کشور ،تاثیر مدیریت استعداد را بر بهاره وری کارکناان گازارش
کردند].[44
همچنین در مطالعه حاضر تاثیر مثبت و معنی دار مدیریت اساتعداد
بر توانمندسازی کارکنان ستادی معاونت هاای دانشاگاه باه اثباات
رسید ،به نحاوی کاه مادیریت اساتعداد میتواناد موجاب افازایش
 0/8۳7واحدی توانمندسازی کارکنان شود .نوروزی و همکااران باا
استفاده از طراحی مدل ساختاری در مطالعاه خاود بار روی تعاداد
 450نفر از کارکناان اداره ورزش و جواناان اساتان تهاران باه ایان
نتیجه رسایدند کاه مادیریت اساتعداد باا ضاریب  0/850بار روی
توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد] Khan .[45و همکاران هم تاثیر
مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان را با واسطه
اشااتراک دانااش] [46و  Johennesseو  Te-Kuangدر میااان
کارکنان شرکتهای کشور تایوان] [47تایید کردند .در کشور ایاران
نیز عالوه بر نوروزی و همکاران] ،[45ساعتی زارعی و همکااران باا
استفاده از روش معادالت سااختاری در میاان کارکناان ادارات کال
ورزش و جوانان استان های کشور با ضاریب  0/560تااثیر مادیریت
استعداد و مولفه های آن را بر روی توانمند ساازی کارکناان ماورد
تایید قرار دادند] .[48عالوه بر این ،در مطالعه حاضر مشخص گردید
توانمندسازی کارکنان با ضریب مسیر  ۲/70و  t-value=۳/974بار
بهره وری نیروی انسانی کارکنان ستادی معاونت های دانشگاه تااثیر
دارد .بیگلر و همکااران در میاان کارکناان دانشاگاه علاوم پزشاکی
تهران] ،[49ادب و زحمتی در میان کارکنان ساتادی ساازمان اماور
مالیاتی کشور] [50و همچنین شریفزاده و محمدی مقدم در میاان
کارکنان فرماندهی نیاروی انتظاامی اساتان لرساتان باا اساتفاده از
ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره] [51تاثیر توانمندسازی
کارکنان و مولفه های آن را بر روی بهره وری نیروی انسانی گزارش
کردند .همچنین  Asgarsaniو همکااران دریافتناد توانمندساازی
کارکنان به عنوان یاك رویکارد جدیاد در مادیریت مناابع انساانی
موجااب افاازایش بهاارهوری فااردی و سااازمانی و افاازایش کیفیاات
میشااود] Hanaysha .[5۲نیااز تااأثیر توانمندسااازی کارکنااان
آموزش عالی کشور مالزی را بر بهرهوری نیاروی انساانی و ساازمانی
تاییااد کاارد] [5۳کااه بااه عنااوان یکاای از مفاااهیم مفیااد باارای
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سیاستگذاران به منظور تدوین راهبردهاای نیاروی انساانی مطار
گردید Vandevoorde .و همکاران با تاکیاد بار توساعه مادیریت
نیروی انسانی در بیمارستانهای کشور سوئد به این نتیجه رسایدند
که توانمند سازی کارکنان این بیمارساتانها توانساته اسات بهاره
وری سااازمانی و فااردی و وابسااتگی شااغلی را در آنهااا افاازایش
دهااد] Nasiri .[54و همکاااران در انسااتیتو فناااوری اطالعااات و
ارتباطات ،تاثیر توانمندسازی کارکنان و ابعااد آن را بار بهاره وری
نیروی انسانی نشان دادند و گزارش کردند نیروی انساانی از عوامال
مهم و اساسی هر سازمان است و توسعه آن باید در ماموریات هاای
اصلی هر سازمان قرار گیارد و باا سارمایهگذاری در زماان مناساب
صرف توسعه آن شود].[55
در نهایت اینکه نتایج حاصل از پژوهش حاصل مشخص کنناده ایان
امر بود که بین عوامال دموگرافیاك کارکناان ساتاد معاونات هاای
دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل جنسیت،سن ،سابقه کار و میازان
تحصیالت با متغیرهای مدیریت استعداد ،توانمندساازی کارکناان و
بهره وری نیروی انسانی ارتباط معنادار وجود ندارد .طهوری در میان
کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان ارتباط معنا
داری را بااین عواماال دموگرافیااك و ماادیریت اسااتعداد گاازارش
نکرد] [56که با مطالعه نوع پسند اصیل و عاشق حساینی مهروانای
در جامعااه آماااری کارکنااان سااازمان بنااادر و دریااانوردی اسااتان
گاایالن] Swailes ،[۲۳در یااك مقالااه مااروری] ،[57سااپهوند و
همکاااران در می اان کارکنااان صاانعت بیمااه در اسااتان آذربایجااان
شاارقی] ،[58و حجتاای و همکاااران باار روی کارکنااان دانشااگاه
شااهد] [۳5و  Kiraguو همکااران درمیااان اعماای هیاات علماای
دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور کنیا] [59و هم چناین نتاایج
حاصل از مطالعه حاضر مشابه است .به نظر میرسد معنی دار نبودن
عوامل دموگرافیك با مدیریت استعداد کارکنان با توجه به مطالعاات
باال که در نقااط و اساتانهای مختلاف کشاور انجاام شاده اسات و
انطباق آن با نتایج مطالعه حاضر ،به نوعی حااکی از تعمایم پاذیری
این امر در سطح کشور دارد.
از سوی دیگر ،در مطالعه تقدیسی و همکاران ،ارتبااط باین سان و
توانمندسازی کارکنان به اثبات رسید؛ بطوری که باا افازایش سان،
میزان توانمندسازی کارکنان و مولفاه هاای آن باا افازایش هماراه
است] .[60اگرچه نصیری پور و همکااران ارتبااط معنایدار را باین
توانمندسازی کارکنان با سن و میزان تحصیالت و سابقه کااری آن
ها پیدا نکردند].[61
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عالوه بر این ،موسوی و میر محمد صاادقی ارتبااط باین بهاره وری
نیروی انسانی با متغیرهاای دموگرافیاك نظیار میازان تحصایالت و
سابقه کاری کارکنان را به صورت معنی دار و منفی گزارش کردناد؛
بطوری که با افزایش میزان تحصیالت و سابقه کاری میزان بهرهوری
نیااروی انسااانی در کارکنااان شاارکتهای تعاااونی بخااش مرکاازی
شهرستان ممسنی کاهش می یابد] .[6۲اگرچه  Torreو همکااران
ارتباط معنی داری را بین سن و سطح تحصیالت کارکناان گازارش
کردند ،اما بین سابقه کاری و جنسیت ارتبااط معنای داری گازارش
نگردیااد] Vakushava .[6۳و  Weissنیاز ارتباااط سااطح بناادی
دانشااکده هااای پرسااتاری و دانااش آموختگااان آن را بااا بهااره وری
پرستاران بخشهای داخلی -جراحی معنیدار توصایف کردناد .اگار
چه این افراد بهره وری پرستاران را بر کیفیت آموزش دانشکده های
پرستاری ،تمایز در پیامد هاای آموزشای آنهاا و وجاود انگیازش در
ارتقای بهره وری پرستاران موثر دانساتند] .[64در کشاور پاکساتان
نیز  Balochو همکاران با مطالعه خود بر روی دانشآموختگان 14
دانشگاه دولتی ،ارتباط باین بهارهوری نیاروی انساانی را باا عوامال
دموگرافیك به اثبات رساندند].[65
نتایج بررسیهای انجام شده بر روی مطالعات مرتبط با ناوع ارتبااط
عوامل دموگرافیك باا متغیرهاای مادیریت اساتعداد ،توانمندساازی
کارکنان و بهره وری نیروی انسانی نشان داد که عوامل دموگرافیاك
بیشتر بر روی بهرهوری نیاروی انساانی تااثیر دارناد .اگرچاه دیگار
عوامل فردی ،سازمانی و محیطی نیاز در بهباود بهارهوری کارکناان
موثر است .اما در خصاوص ارتبااط متغیرهاای مادیریت اساتعداد و
توانمندسازی با ویژگیهای دموگرافیك آن ها نتایج چندان واضح و
مشخص گزارش نگردید که با نتایج مطالعه ماا همخاوانی دارد .ایان
امر میتواند داللت بر بی تاثیر باودن عوامال دموگرافیاك بار روی
مدیریت استعداد و جانشین پروری که خود متاثر از توانمند ساازی
آموزشی و روانشناختی و سازمانی است داشته باشد و بر این رویکرد
تاکید کند که توانمندسازی و آموزش و پرورش کارکنان با هر ناوع
ویژگی دموگرافیك در شرایط برابار و یکساان مای تواناد منجار باه
بهرهوری نیروی انسانی سازمانها شود.
بنابراین در حال حاضر راهبردهای مدیریت مناابع انساانی در حاال
حاضر بر روی مدیریت استعداد کارکنان بارای دساتیابی باه بهباود
بهرهوری نیروی انسانی و ارتقاء عملکرد شاغلی تاکیاد دارد ،اگرچاه
برای دستیابی به این هدف می توان از دو مسیر اساتفاده کارد ،اول
تاااثیر مسااتقیم ماادیریت اسااتعداد بار بهااره وری نیاروی انسااانی و
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تشکر و قدردانی می نمایند.
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سازمانی کارکنان و دوم تاثیر مدیریت استعداد بر بهاره وری نیاروی
انسانی از طریق متغیرهاای واساطه ای مانناد رضاایت شاغلی و یاا
توانمند سازی کارکنان] .[66اگرچه ،استفاده از متغیرهاای واساطه
برای درک بهتر از راهبردهای تدوین شده در تاثیر مدیریت استعداد
بر سایر متغیرها توصیه می شود].[67
تجربی اات سااازمان هااای باازر در قاارن بیساات و یکاام حاااکی از
سرمایهگذاری ارزشمند بر روی مدیریت استعداد در این ساازمانها،
و شناسایی روش های آموزش و تربیت و پرورش آن هاا و چگاونگی
بکارگیری کارکنان مستعد در ایان ساازمانها اسات کاه در نهایات
منجر به بهرهوری منابع انسانی و سازمانی خواهد شد .از سوی دیگر،
در چند دهه اخیر ،آموزش های ضامن خادمت کارکناان در ساطح
نظام سالمت کشور نتوانسته است به تنهاایی و باا روشهاای فعلای
نیازها و انتظارات مدیران سازمان را برآورده سازد ،زیرا انتظار بر این
است که یادگیری سازمانی بایاد منجار باه بهباود روحیاه و کساب
مهارتهای شناختی ،مهارتی ،ذهنای و رفتااری گاردد .هام چناین
نباید فراموش کرد که مثلث طالیی تمدنساز شامل مطالعه ،آموزش
و تمرین است که باید به آن مهارت را نیز اضافه کرد تاا باه صاورت
سخت افزاری شامل مهارت های فنی و شیوه کار و یا مهاارت هاای
نرم افزاری مانند ادراکی ،شناختی و رفتاری باعاث تغییار روحیاات،
خلقیات و سبك زندگی کاری کارکنان شود .شاید حلقه گمشاده در
این میان ابتدا کشف نیروی انسانی مستعد و سپس توانمند ساازی
آنها باشد تا به ارتقای بهرهوری کارکنان منتهی گاردد؛ لاذا ساطح
بندی و ناوع و روش آماوزش و تعلایم و تربیات نیاروی انساانی باه
منظور توانمند سازی کارکنان باید بر مبنای سطح استعداد نیاروی
انسانی انتخاب شود .بنابراین پیشنهاد میشاود در هنگاام انتخااب و
جذب کارکنان از آزمون استعداد نیز استفاده شده و بر مبنای نتاایج
آن سطح بندی توانمندسازی شناختی ،مهاارتی ،ذهنای و رفتااری
کارکنان با روشهای مختلف در آموزشهای بادو خادمت و ضامن
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خدمت انتخاب شاود .در ایان صاورت میتاوان انتظاار داشات کاه
آموزش و پرورش کارکنان اثربخشای بیشاتری داشاته و مای تواناد
منجر به افزایش بهره وری مورد انتظار کارکنان گردد.
این پژوهش مانند سایر پژوهش ها دارای محدودیتهایی اسات .اوالً
سنجش و انادازهگیری هار ساه متغیار از طریاق پرسشانامه خاود
ا هاری است که میتواند برای ایان پاژوهش ناوعی محادودیت باه
حساب آید .ثانیاً پژوهش حاضر در مقطع زمانی  1۳99-1400انجام
شده است که ممکن است نتایج آن در مقایساه باا نتاایج مطالعاات
بعدی مشابه یا یر مشابه باشد .ثالثاً جامعه پژوهش ،در این پژوهش
کارکنان ساتادی معاونات هاای دانشاگاه علاوم پزشاکی هساتند و
احتمال تعمیم پذیری آن در سطح وسیع تار باا محادودیت هماراه
خواهد بود.
مالحظات اخالقی :این مقاله مستخرج از پایان ناماه ثبات شاده باه
شماره  50۳۳در مالکیت حقاوقی و معناوی مرکاز آماوزش ضامن
خدمت کارکنان نظام سالمت دانشگاه علاوم پزشاکی تهاران باا کاد
اخااااالق  IR.TUMS.VCR.REC.1398.548اساااات .ضاااامناً
نویسندگان این مقاله اعالم میدارند که هیچ گونه تعارض مناافع در
تهیه تدوین و چاپ آن ندارند.
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