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چکیده
استعدادها امروزه بهعنوان عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی پایدار و به حداکثر رساندن عملکرد سازمانی شناخته میشوند.
در اهداف نظام علم و فناوری کشور بر زمینهسازی برای پرورش و توسعه استعدادهای سازمانی به منظور برآوردن نیازهای
جامعه و دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار متناسب با معیارهای جهانی تاکید گردیده است .بدینمنظور در
مطالعه حاضر به شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعداد کارکنان رشته مهندسی هوافضای یک دانشگاه سازمانی در محیط
کار پرداخته شده است .بر اساس هدف پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شد .نمونه تحقیق شامل 11
نفر از خبرگان علمی و تجربی بودند که شناخت بیشتری نسبت به پدیده مورد مطالعه داشته و به روش نمونهگیری
غیراحتمالی زنجیری یا گلوله برفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از ابزار مصاحبه نیمهمدون و برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از نرم افزار  maxqdaنسخه  11استفاده شد و اعتبار و روایی دادههای حاصل از مصاحبهها با بهرهگیری از روش
کدگذاری مجدد و دریافت بازخورد از مشارکتکنندگان انجام گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر توسعه
استعدادهای سازمانی شامل سه مقوله :سازمانی ،فردی ،گروهی  -مدیریتی و  11مولفه فرعی است .نتایج این تحقیق،
میتواند به عنوان گامی موثر ،برای توسعه استعدادها در سازمانها به کار برده شود.
کلمات کلیدی :استعداد ،توسعه استعداد ،مدیریت استعداد ،مطالعه کیفی.

 -1استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران ،ایران .مسئول مکاتباتdr.mehri.sh@ssau.ac.ir :
 -2دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران ،ایران.
 -0استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران ،ایران.
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 .1مقدمه
امروزه به دلیل وجود محیطهای دائماً در حال تغییر ،نوآوریهای جدید و مزیت رقابتی ،سرمایه
انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمانها قلمداد شده و این منبع ارزشآفرین محیط کار معاصر را
بیش از همیشه رقابتیتر کرده است .به عقیده بارنی 1سازمانها تنها از طریق ایجاد روشهایی مطابق
با رویکرد مبتنی بر منابع که تقلید از آن برای سایر رقبا مشکل باشد به مزیت رقابتی پایدار دست
مییابند( .)1دیگر منابع مالی و فناوری تنها مزیت سازمانها به شمار نمیروند ،بلکه در اختیار داشتن
کارکنانی مستعد و توانمند است که میتوانند برای سازمان به عنوان یک دارایی راهبردی ارزش افزوده
ایجاد نموده و فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران نمایند( .)2سازمانهای بسیاری استعداد را به
عنوان یک منبع راهبردی مهم شناختهاند ( )3و مدیریت استعداد 2به مثابهی یکی از دشوارترین
چالشهایی در نظر گرفته شده است که سازمانها در مقطع کنونی و در آینده با آن مواجه خواهند
بود(« .)6 ،1 ،0جنگ برای استعداد »3که در اوایل قرن بیستویک توسط مایکلز و همکاران)2331( 0
مطرح شد ،در آغاز نگاهها را به سمت افزایش رقابت بر سر استعداد معطوف کرد .از آن زمان به بعد،
مدیریت استعداد جایگاه خود را به عنوان یک موضوع مرتبط با منابع انسانی هم در میان متخصصان
منابع انسانی و هم در میان مدیران اجرایی یافته است ( .)7عالقهی بیشتر کارورزان و فعاالن این حوزه
نیروی محرک مدیریت استعداد بوده است ،اما در سالهای اخیر این عالقه با سرعت فزایندهای در میان
جامعهی دانشگاهی نیز افزایش یافته است( .)1تمرکز بر مدیریت استعداد به دلیل تغییر مداوم محیط
کسب و کار با آهنگ فزایندهای رو به توسعه است .تحول محیط کسب و کار منجر به ظهور راهبردهای
استعداد میشود که به نوبهی خود موجب افزایش رقابت بر سر استعدادها شده و در نتیجه تأثیر
شگرفی بر سازمانها میگذارد( .)8تغییرات جمعیتشناسی نظیر افزایش سن و تنوع نیروی انسانی و
نیز افزایش تحرک نیروی کار به دلیل پدیدهی جهانیشدن از جمله برخی دالیلی هستند که در پس
پردهی مسئلهی کمبود استعداد قرار دارند( .)1عالوه بر این ،تغییرات بنیادین و ساختاری در محیط
کسب و کار ،از جمله گذر از اقتصاد مبتنی بر تولید و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و نیاز به
کارکنانی که قادر به انجام وظایف کاری پیچیده باشند ،بر کمیت ،کیفیت و خصوصیات استعداد مورد
نیاز تأثیر گذاشته است( .)13از این رو ،سیلزر و دوِل بر تمرکز راهبردی مدیریت استعداد تاکید دارند و
معتقدند که کسب موفقیت در بلندمدت برای سازمانها بدون بررسی موشکافانه و مداقهی عمیق در نوع استعداد

1 . Barney
2 . Talent Management
3 . War for Talent
4 . Michaels & et al
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مورد نیاز هر سازمان دشوار خواهد بود( .)11اشتون و مورتن 1بر اهمیت راهبردی مدیریت استعداد تاکید دارند
چرا که میتواند سازمان را از رقبایش تفکیک کند ،به عبارت دیگر استعداد میتواند اجرای راهبرد و برتری
عملیاتی یک سازمان را بهبود بخشد( .)12العریس و همکاران 2معتقدند مدیریت استعداد به آسانی نادیده گرفته
میشود و سازمانها به اهمیت سرمایهگذاری روی فرصتهایی برای موفقیت راهبردی پی نبردهاند؛ چرا که صرف
پیادهسازی یک نظام مدیریت استعداد لزوما بدین معنا نیست که سازمانها در مدیریت استعدادهای داخلیشان
موفق بودهاند(.)13

به زعم گاراوان و همکاران 3در پژوهشهای مربوط به مدیریت استعداد کمتر به توسعه
استعدادها ،علیرغم اهمیت باالی آن ،توجه شده و این سهم بسیارکمتری از پژوهشها را به خود
اختصاص داده است( .)10بسیاری از پژوهشگران و موسسات بینالمللی بر اهمیت توسعه استعداد0
کارکنان به عنوان یک عمل فراکنشی در برابر تغییر تاکید نمودهاند .در واقع امروزه این عقیده که
توسعه استعداد در محیطهای کاری به عنوان عامل اساسی بالقوهای است که منجر به بهبود عملکرد
فردی ،گروهی و سازمانی میشود و یکی از منابع مزیت رقابتی برای سازمان میباشد ،با اقبال مواجه
گشته است .از دیدگاه فِفِر بهعنوان یکی از طرفداران رویکرد ساختنگرایی صرف توجه به جذب و حفظ
استعداد و غفلت از توسعهی کارکنان مستعد ممکن است به سازمان صدمه بزند( .)11عالوه بر این،
تمرکز بر کسب استعداد از منابع خارجی یک راهبرد بلندمدت موفق نخواهد بود ،بلکه سازمانها باید
راهبرد توسعهی استعداد از درون را دنبال کنند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان از مهارتها و
شایستگیهای ضروری برای بهکارگیری راهبردهای کسب و کار برخوردار هستند( .)10از سویی دیگر،
در عصر کسب وکار پویا و رقابتی ،تقاضا برای کارکنان با استعداد بسیار باالست .اما سازمانها با
چالشهایی در مدیریت استعداد مواجه هستند .یک چالش مهم برای سازمانها این است که چگونه
کارکنان با استعداد و با ارزش را حفظ کنند .ترک شغل کارکنان 1مستعد منجر به هزینههای اضافی
برای سازمان میشود و میتواند بهرهوری را تحت تاثیر قرار دهد( .)16ماهیت پیوسته جابجایی کارکنان
چالشی برای رهبرانی است که بر حفظ کارکنان بسیار کلیدی تمرکز میکنند( .)18 ،17بنابراین،
سازمانها نیاز به سرمایهگذاری بیشتر به منظور حفظ استعدادهای انسانی دارند .در این زمینه به نظر
می رسد یکی از راهکارهای اصلی برای مواجهه با این مساله ،توسعه استعدادهای سازمانی و عوامل تاثیر
گذار بر آن است .با توجه به مطالب بیان شده ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه
استعدادهای سازمانی در بین دانشآموختگان رشته مهندسی هوافضای یک دانشگاه سازمانی است.
1 . Ashton C & Morton
2 . AlAriss et al
3 . Garavan et al
4 . Talent Development
5 . Employee turnover
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انتظار می رود نتایج بدست آمده از این تحقیق چهارچوبی برای سیاستگذاری ،برنامهریزی و پیادهسازی
نظام توسعه استعدادها در سازمان مورد مطالعه و سایر سازمانها فراهم نماید.
مبانی نظری پژوهش
مفهوم استعداد به طرق گوناگون تعریف شده است و به شرایط و اقتضائات محیط سازمانی
بستگی دارد .گاالردو و همکاران در بررسی معنای استعداد در محیطهای سازمانی چکیدهای از بحث و
جدلهای گوناگون در بارهی تعاریف مختلف استعداد را ارائه و پس از آن برای تفکیک میان رویکرد
انفعالی 1به استعداد (یعنی فهم استعداد به عنوان یک موهبت طبیعی؛ استعداد به عنوان
برتری(استادی)؛ استعداد به عنوان تعهد ؛ استعداد به عنوان تناسب) در مقابل رویکرد فاعلی 2به
استعداد (یعنی استعداد به معنای همهی افراد؛ استعداد به معنای بعضی از افراد) چهارچوبی ارائه
دادند( .)11چهارچوب پیشنهادی آنها در شکل شماره  1نشان داده شده است.
رویکرد فاعلی
استعداد به عنوان افراد
رویکرد

رویکرد انفعالی
استعداد به عنوان ویژگیهای افراد

ین ی
استعداد به عنوا

استعداد به عنوان عملکردهای عالی

بر ی

به طور نظام مند دانش و مهارتی که به عملکرد
عالی منجر می شود را توسعه میدهد

استعداد به عنوا توانایی اتی

تواناییهای اتی و منحصر به فردی که به
عملکرد عالی منجر میشود

استعداد به عنوان پتانسیلهای عالی

یک زیر مجموعه نخبه از کارکنان سازمان
مانند ده درصد از بهترین ها بر حسب
عملکرد یا پتانسیل

استعداد به عنوا تعهد
تعهد به جایگاه و به سازمان کار

استعداد به عنوا مناس

بود

سازمان مناسب ،جایگاه مناسب و زمان مناسب

رویکرد فرا یر
استعداد به عنوان همه کارکنان سازمان
تواناییهای اتی ،شایستگیها ،د انش ،مهارتها و نگرشهایی که باعث میشود یک شخص به موفقیت
چشمگیری در یک زمینه خاص برسد

شکل  :1چهارچوب مفهومی استعداد در سازما ها ،منبع)Gallardo et al., 2013, p291( :

بر اساس رویکرد فاعلی به تعریف استعداد ،در حال حاضر دو رهیافت کلی در ادبیات پژوهشی
مدیریت استعداد حاکم است :رهیافت نخبگان 1که بر گروه کوچکی از افراد با سطح عملکرد باال و
پتانسیل باال تمرکز دارد (فرض میشود که برخی افراد ارزشمندتر از برخی دیگر هستند) و رویکرد
فراگیر یا عام که بر گروههای هدف بسیار یا حتی همهی کارکنان تمرکز دارد .با این حال ،در عمل در
1. Elite Approach
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سازمانها این رویکردها به ندرت به یک صورت متمایز و مجزا فعلیت مییابند و غالباً از یک رویکرد
مختلط 1استفاده میشود( .)23در این مطالعه هر گاه از استعداد سخن به میان آمد ،منظور استعدادی
است که شامل افراد (رویکرد فاعلی به استعداد) دارای سطح عملکرد باال و پتانسیل باال و افرادی است
که نقشی محوری در سازمان دارند.
مفهوم مدیریت استعداد بیش از پیش در ادبیات پژوهشی مدیریت منابع انسانی و توسعهی منابع
انسانی مورد بحث قرار گرفته است( .)21هدف از مدیریت استعداد جذب ،شناسایی ،توسعه ،بهکارگیری،
و حفظ کارکنانی است که برای سازمان ارزشمند هستند و بر این اساس ،موجب بقا یا کسب مزیت
رقابتی پایدار میشوند( .)22مدیریت استعداد بخشی از مدیریت منابع انسانی و حوزهی مشخصی از آن
را پوشش میدهد( .)23به طور کلی مدیریت استعداد مجموعهای از فعالیتهاست که در سازمان انجام
میشود و به نحوه ی جذب ،گزینش ،توسعه و مدیریت کارکنان توسط سازمان به طریق راهبردی و
یکپارچه اشاره دارد( .)20بنا بر ادعای آرمسترانگ و براون ،2مدیریت استعداد را میتوان به عنوان
مجموعهای کامل و یکپارچه از فعالیتهایی در نظر گرف ت تا اطمینان حاصل شود که سازمان افراد
مستعد مورد نیاز خود را در زمان حال و آینده جذب و ابقا میکند ،به آنها انگیزه میبخشد و آنها را
توسعه میدهد( .)21بر اساس دیدگاه جانتان و همکاران مدیریت استعداد به عنوان فرآیندی تعریف
میشود که به واسطهی آن میتوان از گمارش شخص مناسب برای یک شغل مشخص اطمینان حاصل
کرد .این فرآیند تضمینکنندهی تداوم رهبری در سِمتهای کلیدی و مشوق پیشرفت فردی و
تصمیمی برای مدیریت منابع ،تقاضا و جریان استعداد از طریق موتور سرمایهی انسانی است( .)26به
عقیده آندرس 3هدف مدیریت استعداد مرتبط ساختن استعدادهای سازمان با راهبرد سازمان است.
سازمانها باید راهبردهای مدیریت استعداد بلندمدت برای جذب ،توسعه و حفظ نیروی کار را توسعه
دهند تا بتوانند بدین طریق منابع استعدادها را به یک مزیت رقابتی تبدیل کنند( .)27در این پژوهش
تمرکز محقق روی توسعه استعداد میباشد ،چرا که در بستر ادبیات و پژوهش به این بعد کمتر توجه
شده و از طرف دیگر ،توسعه استعدادها از اهمیت خاصی به منظور حفظ مزیت رقابتی پایدار و تحقق
هر چه بیشتر اهداف شغلی و سازمانی برخوردار است.
توسعه استعداد بیانگر مؤلفهی مهمی از فرایند کلیتر مدیریت استعداد است .توسعهی استعداد
فرآیند تغییر و تحول یک سازمان ،کارکنان ،ینفعان ،و گروههای افراد درون آن سازمان با استفاده از
یادگیری برنامهریزیشده و برنامهریزی نشده در جهت دستیابی به یک مزیت رقابتی برای سازمان و
حفظ آن است .توسعه استعداد فرآیندی بلندمدت و یکپارچه است و با هدف سالم نگهداشتن سازمان و
1. Hybrid
2 . Armstrong & Brown
3 . Anders
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حفظ قابلیت نوآورانه و مبتکرانهی سازمان صورت میپذیرد( .)28این فرآیند در برگیرنده تمامی
کارهایی است که بتوان توانایی و شایستگی کارکنان را برای انجام امور کاری و حرفه ای آینده باال
برد( .)21به عقیده ویلکاکس )33(1توسعه استعداد باید عالقه افراد برای پیشرفت شغلی و نیاز
سازمانها به منظور بهرهبرداری از حداکثر توان نیروی انسانی را برآورده سازد .طبق تعریفی که گاراوان
و همکارانش ( )10ارائه دادهاند ،توسعهی استعداد «بر برنامهریزی ،گزینش و اجرای راهبردهای توسعه
برای کل منبع استعداد تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که سازمان منبع تأمین استعداد را در حال و
آینده برای برآورده کردن اهداف راهبردی داراست و فعالیتهای توسعهای همراستا و همتراز با
فرایندهای استعداد سازمانی قرار دارند» .مدیریت استعداد و توسعهی استعداد عباراتی هستند که در
ادبیات پژوهشی به دفعات به جای هم به کار برده شدهاند با این وجود ،توسعهی استعداد به عنوان
مؤلفهای از فرآیند مدیریت استعداد در نظر گرفته میشود .مضاف بر این ،تعداد مقاالت پژوهشی که از
عبارت توسعهی استعداد استفاده کردهاند ،بسیار محدود است( .)31با وجود اینکه مبنای دانش در مورد
توسعه ی استعداد در حال حاضر ضعیف است ، ،شواهد موجود نشان میدهند که سازمانها فرایندهای
توسعهی استعداد منحصر به سازمان متبوعشان را طراحی میکنند.
در زمینه توسعه استعداد به عنوان یکی از مولفههای مدیریت استعداد ،مطالعات انجام شده پراکنده
هستند .با این وجود در ادامه به برخی از تحقیقات نزدیک و مشابه در داخل و خارج از کشور اشاره
میشود:
زمانی قهرودی ( ،)1311در پژوهش خود نشان داد که در بین عوامل موثر بر استقرار مدیریت
استعداد ،سهم عوامل فرهنگ سازمانی و امنیت شغلی در پیشبینی مولفههای مدیریت استعداد بیشتر
از عوامل دیگر است( .)32پژوهش انجام گرفته توسط پریش و همکاران ( ،)1311نشان داده است که
درک و حمایت مدیران ارشد ،فرهنگ استعداد و تغییرات سریع فناوری از جمله عوامل زمینهای
تأثیرگذار بر مدیریت استعداد هستند( .)33قلیپور و افتخار ( )1311در پژوهش خود نشان دادند،
شرایطی که زمینه رخداد .مدیریت استعداد را مشخص میکند از سه عنصر :درجه بلوغ سازمان،
مدیریت سازمان و آنچه ویژگیهای استعداد است ،تشکیل میگردد( .)30منظور از درجه بلوغ سازمان
وجود رویهها و سیستمهایی است که میتواند محرک یا مانع رشد و شکوفایی استعدادها در سازمان
شود .ویژگیهای استعدادها عبارتند از :ویژگیهای عملکردی ،ویژگیهای مهارتی ،ویژگیهای
شخصیتی ،قابلیتهای هنی ،فهم کار و عالقه به پیشرفت .عالوه بر این سومین زمینه که رخداد
مدیریت استعداد را در سازمان تحت تاثیر قرار میدهد ،عوامل مدیریتی مانند اختیار مدیران و حمایت
مدیریت ارشد سازمان است .طهماسبی و همکاران ( ،)1310در مطالعهای نشان دادند که یکی از عوامل
1. Wilcox
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مؤثر بر موفقیت سیستم مدیریت استعداد در سازمانهای بازار سرمایه ،حمایت و پشتیبانی جدی و
مستمر مدیران ارشد صنعت کشور است( .)31نتایج یافتههای حاجی کریمی و حسینی ( ،)1381حاکی
از این بود که عوامل فرهنگ سازمانی ،مدیریت منابع انسانی راهبردی ،اهداف و راهبرد سازمان ،حمایت
مدیران ،و قوانین و مقررات دولتی به ترتیب مهمترین عوامل راهبردی زمینهساز بر مدیریت استعداد
میباشند( .)36هدستروم و مالمگرین 1در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فرهنگ و ارزشهای
اساسی سازمان برای فرآیند مدیریت استعداد و توسعه کارکنان مهم هستند .همچنین فرهنگ سازمان
از نوعی باشد که اکثر کارکنان به اشتراک گذاشتن دانش تمایل داشته باشند که این به نوبه خود از
توسعه استعداد کارکنان به شیوه غیررسمی حمایت میکند( .)37مطالعه اسچارمن و بیزرت 2نشان داد
تعهد فرد به یادگیری و توسعه ،بازخورد و تعامل و کسب حمایت از همکاران و سرپرستان ،تأثیر زیادی
بر یادگیری غیررسمی کارکنان و کسب مهارتها و شایستگیهای مربوط به شغل دارد( .)38آندرسن3
در مطالعه ای نشان داد کارکنان مستعد به یک محیط حمایتی که میتواند توسعه آنها را تحریک و یا
کمک نماید نیاز دارند .افزون بر این مدیر و سرپرست بالفصل برای توسعه استعداد آنها نقش اساسی
دارد و اینکه مدیران عنصری مهم در ایجاد یک محیط حمایتی محسوب میگردند .استعدادها همچنین
بازخورد ارائه شده از طرف مدیران را ،یک جنبه مهم در توسعه خود کر کردند؛ به طوری که آنها را
قادر به دریافت راهنمایی در مورد چگونگی انجام وظایف آتی ،توسعه شخصی و ارزیابی عملکردشان
مینماید( .)31تحقیق بارت ودت 0نشان داد مدیران عمدتاَ مسئول رشد و توسعه کارکنان در سازمان
هستند .همچنین مدیران صفی مرشد و مربی کارکنان در کار وفعالیت روزانه میباشند( .)03یافتههای
مطالعه استیفن و سیمون 1نشان داد ،فرهنگ سازمانی ،سیستم پاداش ،توسعه شغلی و محیطکاری از
جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر اجرای مدیریت استعداد در سازمان بوده و میتوانند پیشبینی کننده
موفقیت مدیریت استعداد در سازمان باشند( .)01کروس و همکاران 6به بررسی مهمترین عوامل
تسهیلکننده یادگیری و توسعه استعداد کارکنان در بین کارورزان مدیریت منابع انسانی کشور کانادا
پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد حمایت فرهنگی ،ساختاری و مدیریتی،مسائل مرتبط با کار/
وظیفه ،نقش دیگران ،ویژگی های فردی و افزایش منابع بر یادگیری و توسعه استعداد کارکنان تاثیر
گذار است( .)02مطالعه هریسن 7نشان از تاثیر فرهنگ یادگیری و اقدامات مدیران صفی و عملیاتی بر

1. Hedström & Malmgren
2. Schürmann & Beausaert
3. Andersen
4 . Baartvedt
5 . Stephen & Simon
6 . Crouse et al
7 . Harrison
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توسعه حرفهای کارکنان داشت( .)03یافتههای پژوهش سویم 1نشان داد که بهبود مستمر محیط
کاری ،پاداش و قدردانی ،مدیریت عملکرد ،جو و فرهنگ باز و روابط واضح و بدون ابهام در سطح
سازمان از اجزاء مهم یک نظام مدیریت استعداد اثربخش محسوب میشوند( .)00بررسی پیشینه
تحقیق نشان میدهد که پژوهشهای تجربی دربارهی توسعه استعداد به چند مطالعه محدود شده است
و این شکاف به طور مشهود در ادبیات پژوهشی احساس میشود.
 .2روش پژوهش
با توجه به هدف پژوهش که کسب شناخت عمیق از عوامل موثر بر توسعه استعدادها در زمینه و
بستر واقعی است ،رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی در این تحقیق انتخاب گردید .در این روش افراد
در شرایط و موقعیتهای واقعی مورد مطالعه قرار میگیرند .مطالعات موردی زمانی ارزشمند هستند که
پدیده مورد نظر متعلق به زمان معاصر و در محیط زندگی واقعی افراد قرار داشته باشد و بیشتر به روش
کیفی انجام میشوند(.)01
نمونه تحقیق 11 ،نفر از خبرگان علمی و تجربی بودند که شناخت بیشتری نسبت به موضوع پژوهش
داشته و با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی زنجیری یا گلوله برفی شناسایی و انتخاب شدند.
این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار میگیرد و در آن
یک شرکتکننده در پژوهش ما را به شرکتکنندگان دیگر هدایت میکند .نمونهگیری از صاحبنظران
در این روش تا زمانی ادامه پیدا می کند که فرآیند اکتشاف و تجزیه و تحلیل به نقطه اشباع نظری2
برسد .از این معیار زمانی استفاده میشود که هیچ اطالعات جدید و مرتبط دیگری برای توضیح پدیده
ارائه نشود( .) 06در این تحقیق اشباع نظری در نمونه پانزدهم محقق شد .با انجام این تعداد مصاحبه
تشخیص محقق این بود که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام
مصاحبههای بیشتر نیست .عالوه بر این برای انتخاب نمونهها سه پارامتر گزینشی در نظر گرفته شد)1 :
شرکتکنندگان باید به مدت حداقل  11سال به استخدام سازمان در آمده باشند؛  )2آنها باید توسط
سازمان بهعنوان استعداد شناخته شده باشند؛ و  ) 3مایل به در میان گذاشتن تجارب و ادراکات خود
باشند .توجیه منطقی برای این پارامترها این است که استعدادهایی که برای  11سال استخدام شدهاند،
توانستهاند خود را با فرهنگ سازمان سازگار کنند و طبیعتاً در این مدت در معرض راهبردهای
توسعهای قرار گرفتهاند .همچنین ،تمایل به در میان گذاشتن تجارب و ادراکات برای کسب اطالعات
ارزشمند در این پژوهش از اهمیت حیاتی برخوردار است .در نهایت افرادی که میتوانستند بیشترین
کمک را در جهت اهداف پژوهش ارائه بدهند ،در تحقیق مشارکت داده شدند.

1 . Sweem
2. Theoretical Saturation
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در پژوهش حاضر ،از روش مصاحبه نیمهمدون 1به منظور جمعآوری دادههای کیفی استفاده
گردید .استفاده از رویکرد نیمه مدون این امکان را برای محقق فراهم میآورد تا مصاحبهها را با
پاسخهای مصاحبهشونده تطبیق دهد و سؤاالت ثانوی نظیر سؤاالت کاوشی و سؤاالت تفسیری
بپرسد( .)07همچنین قبل از انجام مصاحبهها ،دستورالعمل مصاحبه طراحی و طی دعوتنامهای به
افراد خبره تحویل داده شد .در ابتدای مصاحبه اهداف پژوهش بیان گردید و ضمن کسب موافقت
مصاحبه شوندگان با ضبط مصاحبهها ،از نکات کلیدی یاداشتبرداری صورت گرفت .مدت زمان
مصاحبهها به طور متوسط  03دقیقه بود و با هماهنگی قبلی در محل کار آنان صورت گرفت.
دریافت بازخورد از شرکتکنندگان روشی است که پژوهشگران برای افزایش روایی مطالعه خود
استفاده کردهاند .در این شیوه پژوهشگران به منظور بررسی سندیت یا اصالت پژوهش ،2تفسیرها و
گزارشهای به دست آمده را در اختیار مشارکتکنندگان (خبرگان) قرار میدهند( .)08بنابراین در این
پژوهش ،از پنج نفر از شرکتکنندگان در مصاحبه خواسته شد ،مفاهیم و مضامین استخراج شده توسط
پژوهشگر را ارزیابی و مورد بازنگری قرار دهند و صحت یافتهها را تعیین کنند .عالوه بر این چهار نفر از
اساتید مدیریت منابع انسانی(بررسی توسط همکار) ،بر فرایند تحلیل و شیوه کدگذاری نظارت نمودند و
بر اساس نظرات آنان جرح و تعدیل های الزم در یافتههای نهایی حاصل از بخش کیفی تحقیق ،به
عمل آمد.
در این مطالعه برای محاسبه پایایی مصاحبهها ،روش کد گذاری مجدد به کار گرفته شد .در تحقیق
حاضر ،از بین مصاحبههای انجامگرفته ،تعداد  3مصاحبه انتخاب شده و هرکدام از آنها دو بار در یک
فاصله زمانی  11روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شدهاند .ضریب پایایی با استفاده از شیوه کر شده
برابر  %77بدست آمد .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  63درصد است( .)01بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که کدگذاریهای انجام گرفته از پایایی مناسبی برخوردار میباشند.
بعد از پیادهسازی مصاحبهها ،تحلیل دادهها ،با بهرهگیری از نرم افزار  maxqdaو راهبرد تحلیل
مضمون3صورت گرفت .تحلیل مضمون برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای
کیفی به کار میرود .این روش فرآیندی برای تحلیل حجم زیادی از دادههای پیچیده و مفصل متنی
است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند( .)13بدینترتیب نخست
متون مصاحبهها چندینبار مطالعه و مرور گردید و بعد از آن کدگذاری معنایی 0دادهها در سه مرحله
استخراج شواهد گفتاری و کدهای اولیه ،مضامین فرعی و مضامین اصلی ،کامل شد.

1 . Semi-structured interview
2 . Authenticity
3 . Thematic Analysis
4 . Meaning Coding
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 .3یافتههای پژوهش
استخراج شواهد گفتاری و کدهای اولیه در این مرحله از شواهد گفتاری و گزارههای کالمی
مصاحبهشوندگان ،کدها و مفاهیم اولیه استخراج و مفهومپردازی الزم انجام گرفت .منظور از
مفهومپردازی این است که جملهای یا پاراگرافی را بر میداریم به اجزایی تقسیم میکنیم و به هر کدام
از ایدهها یا رخدادها نامی میدهیم؛ برچسبی که نشانه پدیده یا به جای آن مینشیند .)11( .در جدول
شماره  1چندین نمونه از شواهد گفتاری و مفاهیم استخراج شده از مصاحبهها ارائه شده است.
جدول :1نمونه شواهد فتاری و مفاهیم استخراج شده
کد
مصاحبه

شواهدگفتاری یا گزارههای کالمی

مفاهیم مستخرج

فرهنگ بایستی با حمایت مسئولین در طول زمان ایجاد و نهادینه شود ،علیرغم توجه
به اصول و قواعد ،فرهنگ سازمان بایستی انعطاف پذیر باشد؛ به طوری که مانع رشد
و شکوفایی استعدادها نگردد.

فرهنگ انعطافپذیر

همکاران با تجربه و دارای دانش تخصصی نیز میتوانند بر رشد و پرورش استعدادها
تاثیر داشته باشند؛ یک همکار متخصص میتواند فضای مساعدی برای رشد
استعدادها فراهم نماید.

همکاران با تجربه و
متخصص

M3

باور فرد به توانمندی و خودباوری و ایمان به ظرفیت های درونی خود ،از ارکان
توسعه و رشد افراد است؛ معموال افرادی که به تواناییهای خود ایمان دارند ،دنبال
مسائل چالشی میروند و این به رشد دانش و مهارت آنها میانجامد.

خودباوری کارکنان

M5

مدیریت ارشد تا پایینترین هرم سازمانی میتواند تاثیر بگذارد؛ مدیریت ارشد از
طریق سیاستگذاری و ایجاد جو حمایتی بر توسعه استعدادها موثر است.

M7

به نظر من سرپرست یکی از مهمترین عوامل در توسعه استعدادهاست؛ سرپرست
می تواند نفرات را ضعیف بار بیارد یا آنها را افرادی توانمند و خودکارآمد پرورش دهد؛
سرپرست مث بت ،حامی کارکنان است و استعداد آنها را از طریق ایجاد جودوستانه به
بالفعل تبدیل میکند.

حمایت سرپرست

M8

بنده به مدت  10سال در یگان عملیاتی کار کردم و بر اساس تجارب و احساساتم
بیان میکنم .بحث انگیرش و انگیختی دانشآموختگان خیلی مهمه؛ اول مسائل
زیست محیطی ب رای آنان مهمتره تا کارشون؛ مسکن و برقرای حقوق و مزایا بایستی
در اولویت قرار گیرد.

انگیزش
دانشآموختگان،
توجه به مسائل
زیست محیطی
کارکنان

عادالنه بودن سیستم تشویقات یکی دیگر از موارد مهم است .نحوه توزیع امکانات به
صورت عادالنه باشد؛ این امر باعث انگیزش و در نهایت توسعه کارکنان خواهد شد.

عادالنه بودن سیستم
تشویقات ،توزیع
عادالنه امکانات

عنصر بعدی روش چگونه پیدا کردن استعدادهاست؛ هر شخصی چه استعدادی دارد،

تناسب شاغل با شغل

M1

M2

M9

حمایت مدیران ارشد
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شواهدگفتاری یا گزارههای کالمی

مفاهیم مستخرج

یک نفر ممکنه فارغالتحصیل رشته هوافضا باشه ولی در کاربرد نرم افزارها استعداد
داشته باشد؛ واگذاری مسئولیت ها و وظائف بایستی متناسب با توانایی و استعداد
کارکنان باشد.
M10

M10

M13

M11

M15

بایستی به آموزشهای بینرشتهای توجه نمود .بخش تحصیالت تکمیلی در دانشگاه
برای تقویت پایگاه ها و توسعه استعداد کارکنان بایستی تقویت شود؛ چون در
تحصیالت تکمیلی سطح دانش افراد باال میرود و این دانش را با محیط کار و به
صورت عملی تلفیق مینماید.

آموزشهای
بینرشتهای ،توسعه
بخش تحصیالت
تکمیلی دانشگاه

ارتباط دانشگاه با صنعت مورد نظر مهم است؛ چون ما یک دانشگاه سازمانی هستیم و
بایستی به نیازهای سازمان توجه کنیم.
دانشگاه و مسولین آن باید با صنعت در ارتباط باشند .اگر به دانشگاه به عنوان یک
اتاق فکر برای صنعت نگاه شود ،در آن صورت توسعه استعدادها اتفاق میافتد،
دانشگاه بایستی پرابلم سنتر شود .اگر ما به این مرحله برسیم خود به خود بین
آموزشها و توسعه مهارتها ارتباط برقرار میشود.

ارتباط دانشگاه با
صنعت

مسائل انگیزشی در منابع انسانی خیلی مهم است .اگر اهداف سازمان با اهداف فرد
همراستا شود ،بهرهوری و استعداد کارکنان توسعه پیدا میکند.

همراستایی اهداف
فردی و سازمانی

کسی که به شغلش عالقه داشته باشد ولو با حقوق و مزایا کم ،هم در راستای منافع
سازمانی گام برمیدارد .ما باید فقط شرایط کاری و محیط کار را فراهم کنیم تا
کارکنان از کار کردن لذت ببرند و این باعث توسعه خواهد شد.

اشتیاق کاری

تفویض اختیار در ساختار افقی باعث اتخا تصمیمات بهتری برای استعدادها
میگردد .در این صورت سیستم چابک میشود و حتی چابکی در یادگیری هم اتفاق
خواهد افتاد.

تفویض اختیار

مدیریت اگر شیوه هایش به سمت مشارکتی پیش برود ،خالقیت و استعداد
دانشآموختگان از قوه به فعلیت در میآید .لذا مشارکت کارکنان در تصمیمات شغلی
بسیار مهم است و بایستی مورد حمایت قرار گیرد.

مشارکت کارکنان در
تصمیمات شغلی

شناسایی مضامین فرعی و اصلی
پس از استخراج کدهای اولیه ،مفاهیمی که مفهوم نزدیک و یا مشابهای با هم داشتند (کدهای
همسنخ) ،دستهبندی شده و با حذف شاخصهای تکراری ،در قالب مضامین فرعی طبقهبندی شدند .در
واقع هر مضمون فرعی به بعد خاصی از دادهها اشاره میکند .این کار تعداد واحدهایی را که باید با آنها
کار کنیم کاهش میدهد( .)11پس از آن مضامین با توجه به ارتباط معناییشان با مبانی نظری تحقیق
نامگذاری شدند .در مرحله بعد مضامین فرعی به دست آمده با توجه به میزان هم سنخ بودنشان زیر
مجموعه مضامین اصلی (عوامل) قرار گرفتند .این مضامین از لحاظ انتزاعی بودن در سطح باالتری
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نسبت به مرحله قبل قرار دارند .پس از حذف کدهای تکراری در فرآیند تحلیل مضمون انجام شده،
بیش از  131کد اولیه 16 ،مضمون فرعی و  3مضمون اصلی در این تحقیق شناسایی گردید .جداول و
اشکال زیر مضامین فرعی و اصلی را نشان میدهد.
جدول  :2فراوانی مضامین عوامل فردی

مولفه ها

فراوانی

%درصد

اشتیاق کاری

16

33.33

انگیزش یادگیری درکارکنان

9

18.75

تعهد سازمانی

7

14.58

خودکارآمدی کارکنان

10

20.83

شخصیت فعال کارکنان

6

12.50

کل

48

100.00

نمودار  :1درصد مضامین عوامل فردی
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جدول  :3فراوانی مضامین عوامل سازمانی
مولفه ها

فراوانی

%درصد

ارتباط دانشگاه با صنعت

7

11.48

تناسب میان شخص  -شغل  -سازمان

8

13.11

سیستم پاداش

9

14.75

شرایط محیط کاری

11

18.03

عدالت سازمانی

4

6.56

فرهنگ یادگیری

16

26.23

چشم انداز سازمانی

6

9.84

کل

61

100.00

نمودار  :2درصد مضامین عوامل سازمانی
جدول  :4فراوانی مضامین روهی و مدیریتی
مولفه ها

فراوانی

%درصد

حمایت سرپرست مستقیم

9

37.50

حمایت مدیریت ارشد

7

29.17

8

33.33

24

100.00

حمایت همکارا
کل

فصلنامه توسعه استعداد ،سال اول ،شماره  ،1زمستان 1318
10

نمودار  :3درصد مضامین عوامل روهی و مدیریتی
جدول  :5مضامین فرعی و اصلی عوامل توسعه استعدادها
مضامین اصلی

مضامین فرعی

فراوانی

درصد

فرهنگ یادگیری
عدالت سازمانی
شرایط محیط کاری
عوامل سازمانی

تناسب میان شخص  -شغل  -سازمان

61

01/11

ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم پاداش

عوامل موثر بر توسعه
استعدادهای سازمانی

چشم انداز سازمانی
حمایت مدیریت ارشد
عوامل گروهی و مدیریتی

حمایت سرپرست مستقیم

20

18/12

حمایت همکاران
تعهد سازمانی
خودکارآمدی کارکنان
انگیزش یادگیری درکارکنان
عوامل فردی

اشتیاق کاری
شخصیت فعال کارکنان

01

33/36
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نمودار  :4فراوانی و درصد مضامین اصلی عوامل توسعه استعدادها

شکل  .2الگوی مضامین فرعی و اصلی توسعه استعدادها
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 .4بحث و نتیجه یری
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادهای سازمانی در بین دانشآموختگان
رشته مهندسی هوافضای یک دانشگاه سازمانی و به شیوه کیفی تحلیل مضمون انجام گرفته است.
یافتههای پژوهش نشان داد که سه دسته عوامل سازمانی ،گروهی -مدیریتی و فردی در قالب 11
مضمون فرعی بر توسعه استعداد کارکنان تاثیر دارند.
عوامل سازمانی که به ویژگیهای سازمانی اشاره دارند دارای هفت مولفه فرهنگ یادگیری ،شرایط
محیط کاری ،سیستم پاداش ،تناسب میان شخص -شغل  -سازمان ،ارتباط بین دانشگاه و صنعت،
چشمانداز سازمانی و عدالت سازمانی بوده است که از دیدگاه مشارکت کنندگان به ترتیب دارای
بیشترین تاثیر بر توسعه استعدادها میباشند.
هدف فرهنگ یادگیری سازمانی ،تبادل دانش با ارزش است که منجر به نوآوری ،بهبود عملکرد
کارکنان و رقابت پایدار میشود( .)12به زعم مشارکت کنندگان فرهنگ بنیادیترین عنصر یک سازمان
است؛ فرهنگ از استعدادها حمایت و پشتیبانی و امکانات را برای توسعه هرچه بیشتر آنها فراهم
میکند .فرهنگ سازمانی بایستی به استعدادها اجازه دهد تا قابلیتهای بالقوه خود را به بالفعل در
آورند .در مجموع فرهنگ و فضای سازمانی مناسب بایستی با شرایط یک نفر مستعد مطابفت و برای
رشد و توسعه استعداها پویایی خاص خود را داشته باشد؛ سازمان بی روح و بی تحرک مانع رشد
استعداها میگردد .این یافته از تحقیق ،با نتایج برخی از تحقیقات قبلی همچون هدستروم و
گرین( ،)2316استیفین و سیمون( ،)2313کروس و همکاران ،)2313( ،هریسن(،)2313
سویم( ،)2331زمانی قهرودی( ،)1311پریش و همکاران(  )1311و حاجی کریمی(  )1381مشابهت
دارد.
شرایط محیطکاری مولفه بعدی است که با ویژگیهایی مانند جذابیت محیط فیزیکی کار،
شرایط فیزیکی و روانی محیط کار ،امکانات فیزیکی محیط کار ،توجه به مسائل زیست محیطی
کارکنان ،محیط کار ایمن و تمیز ،محیط کار چالش انگیز و محیط کار آرام وشاد ،بر توسعه استعدادها
تاثیر دارد .مولفه شرایط محیط کاری با نتایج تحقیقات آندرسن(  ،)2313استیفن و سیمون(  )2313و
سویم( )2331همخوانی دارد.
سیستم پاداش ،از طریق اعطای پاداش به کارکنان به خاطر کسب و کاربرد دانش و مهارت جدید
بر توسعه استعدادها تاثیر دارد .هر چند این مولفه با نتایج تحقیقات استیفن و سیمون(  )2313و سویم
( )2331همانند است.
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تناسب میان شخص  -شغل – سازمان ،مولفه بعدی میباشد که بر توسعه استعدادها تاثیر دارد.
منطبق کردن احتیاجات شغل با ویژگی های شخصیت به بهترین نحو در تئوری جان هوالند 1تحت
عنوان تناسب شخصیت  -شغل 2تببین شده است .این تئوری بر مفهوم تناسب میان ویژگیهای
شخصیتی یک فرد و شغل استوار شده است .همچنین در سالهای اخیر تناسب شخص -سازمان نیز در
کنار شغلها گسترش یافته است و از آن جایی که سازمانها با یک محیط پویا و متحول روبهرو
می شوند ،نیازمند کارکنانی هستند که قادر باشند به سرعت خود را تغییر دهند و به سهولت در میان
تیمها جابهجا شوند (.)53
همچنین ارتباط بین دانشگاه و صنعت ،مضمون جدید کشف شده در این تحقیق است که از
طریق پیگیری وضعیت دانشآموختگان ،و توجه به نیازهای صنعت مورد نظر بر توسعه استعدادها تاثیر
دارد .در همین رابطه مصاحبهشوندگان معتقد بودند " اگر به دانشگاه سازمانی به عنوان یک اتاق فکر
برای صنعت نگاه شود در آن صورت توسعه استعدادها اتفاق میافتد ،دانشگاه بایستی پرابلم سنتر شود؛
یعنی سیاستها و برنامهریزیهای دانشگاه بر اساس نیازها و چالشهایی که در محیط کار هست تنظیم
گردد .دانشگاه و مسولین آن باید با محیطهای صنعتی در ارتباط باشند .اگر ما به این مرحله برسیم
خود به خود بین آموزشها و توسعه مهارتها ارتباط برقرار میشود".
چشمانداز سازمانی تصویری از تعالی است؛ چیزی که فرد ،تیم یا سازمان میخواهد در بهترین
آینده ممکن خود ایجاد کند .چشم انداز یک عنصر ضروری در موفقیت هر سازمان است( .)10چشم
انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم میسازد .یادگیری قوی و پویا ،تنها هنگامی رخ
میدهد که افراد واقعا به دستاوردهایی که برای آنها بسیار اهمیت دارد ،متعهد شوند .یادگیری میباید
بخشی از چشمانداز باشد( .)55شاطری( )1310در مطالعه خود نشان داد که چشمانداز سازمانی یکی از
عوامل مهم تاثیرگذار در توسعه و نگهداشت استعدادها است(.)16
عدالت سازمانی ،تأثیری قوی بر رفتار و نگرش کارکنان دارد .کارکنانی که احساس انصاف و برابری
میکنند ،عملکرد بهتری از خود نشان میدهند و این عملکرد نتیجه گسترش دانش و مهارت آنان
است .به عبارتی دیگر کارکنان مستعد وقتی که ادراک مثبتی از عدالت سازمانی داشته باشند بیشتر در
فعالیتهای آموزش و یادگیری سازمانی مشارکت مینمایند و این به نوبه خود به توسعه استعداد و
شایستگیهای آنان منجر می شود.
عوامل گروهی و مدیریتی به رفتارهای مدیران و روابط بین گروههای افراد بستگی دارد .عوامل
گروهی و مدیریتی دارای سه مولفه ،حمایت سرپرست مستقیم ،حمایت مدیریت ارشد و حمایت

1 . John Holland
2 . Personality – Job fit theory
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همکاران در سازمان میباشد که به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توسعه استعدادها دارند .برخی از این
مضامین کشف شده مانند حمایت مدیران و حمایت سرپرستان با نتایج تحقیقات قبلی مانند پریش و
همکاران( ،)1311قلیپور و افتخار( ،)1311طهماسبی و همکاران( ،)1310حاجیکریمی و حسینی
( ،)1381اسچارمن و بیزرت( ،)2311کلدآندرسن( ،)2313بارتوت(  ،)2313کروس و همکاران()2311
و هریسن( )2313تطابق دارد .یافته های این تحقیقات به نقش و تاثیر مدیران ارشد ،مدیران صفی و
سرپرستان در توسعه استعداد کارکنان اشاره نموده است .اجرای موفق سیاستهای یادگیری و توسعه
استعداد مستلزم حمایت کامل از سوی مدیریت ارشد است .این مسئله از آن جهت که موجب آزاد
شدن منابع مالی ،اتخا بدون تعلل و فوری تصمیمات و از میان برداشتن موانع سر راه توسعه
استعدادها میشود ،از اهمیت حیاتی برخوردار است .بنابراین توصیه میشود ،مدیران ارشد جامعه مورد
مطالعه و دیگر سازمان ها ،نقش فعال و موثری در فرآیند توسعه استعداد کارکنان ایفا نمایند .همچنین
بررسی سالیانه موسسه خبره در امور توسعه کارکنان )2337(1دربارهی یادگیری و توسعه شاغلین
حرفهای بهکرات بیانکنندهی اهمیت مدیران صفی و سرپرستان در فرآیند یادگیری و توسعه
است( .)17در مطالعهای دیگر ،گیب 2نشان داد که مشارکت هر چه بیشتر مدیر صف در فرایند یادگیری
و توسعه منجر به ترویج یادگیری مستمر و مداوم خواهد شد و عالوه بر آن ،از آنجایی که مدیران صف
بهتر میتوانند نیازهای سازمانی و فردی را درک کنند ،مشارکت آنها در امر یادگیری و توسعه میتواند
به بهبود کیفیت فعالیتهای مرتبط با آن بینجامد( .)18از سوی دیگر ،محیط اجتماعی سازمان و به
طور خاص ارتباط همکاران با یکدیگر میتواند به طور محسوسی بر توسعه استعداد کارکنان اثر بگذارد،
زیرا همکارانی که تعامل بیشتری از خود نشان میدهند ،منبع توسعه دانش و مهارت برای تکتک
کارکنان هستند .شواهد نشان میدهد که داشتن همکاران خوب و پشتیبان انجام وظیفهی شغلی را
آسانتر و لذتبخشتر میکند که به نوبهی خود افزایش سطح توسعه افراد را در پی خواهد داشت(.)11
عوامل فردی به خصوصیات شخصی کارکنان اشاره دارد .عوامل فردی دارای پنج مولفه ،اشتیاق
کاری کارکنان ،خودکارآمدی کارکنان ،انگیزش یادگیری درکارکنان ،تعهد سازمانی ،و شخصیت فعال
کارکنان میباشد که به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توسعه استعدادها دارند .برخی از این یافتهها با نتایج
تحقیقات قلیپور و افتخار( )1311مبنی بر نقش ویژگیهای شخصیتی ،عالقه به پیشرفت و قابلیتهای
هنی بر تسهیل مدیریت استعداد ،اسچارمن و بیزرت(  ،)2311مبنی بر نقش تعهد فرد به یادگیری و
توسعه و کروس و همکاران( ،)2311مبنی بر تاثیر خصوصیاتفردی بر توسعه و یادگیری افراد ،مطابقت
دارد.
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اشتیاق کاری از نگرشهای شغلی بسیار جدید است که میتوان آنرا بهصورت غرق شدن فرد در
کار ،رضایت داشتن از آن و اشتیاق و دلبستگی داشتن نسبت به آن تعریف کرد(رابینز و جاج.)1312 ،
عبارات رایج مورد استفاده در منابع مربوط به مفهوم اشتیاق کارکنان شامل :تالش داوطلبانه ،احساس
ارزشمند بودن ،داشتن عالقه برای کار و محتمل شدن سختی بیشتر میباشد( .)63بهبود اشتیاقکاری
میتواند تاثیر مثبتی بر نتایج سازمان ،عملکرد ،یادگیری و توسعه کارکنان داشته باشد ( .)61کارکنان
مشتاق ،توجه و انرژی بیشتری نسبت به سایر کارکنان که اشتیاق کمتری دارند ،از خود نشان میدهند
و به همین دلیل بیشتر بر اهداف سازمان تمرکز دارند ( .)62کارکنانیکه دارای اشتیاق کاری باالیی
هستند ،از منابع ،مهارتها و دانشهایی که انباشته کردهاند در زندگی شخصی و سازمانی خود استفاده
میکنند .این کارکنان به شدت با کارشان جدی هستند و بر این باورند که کار آنها معنیدار است؛
بنابراین ،دائماً در حال تالش برای یادگیری و رشد حرفهای و شخصی خویش هستند ( )63که در
نهایت به توسعه استعداد آنها میانجامد.
خودکارآمدی به باورهایی مربوط میشود که افراد دربارهی قابلیتهایشان در انجام یک کار و
رسیدن به اهداف دنبال میکنند( .)64افراد با خودباوری باال برای غلبه بر مشکالت ،سخت تالش
میکنند ،بر انگیزش خود میافزایند و اهداف باالتری برای خود تعیین خواهند کرد که موجب میشوند
هم در محیط کار و هم در خارج از آن عملکرد بهتری داشته باشند ( .)13افرادی که انتظارات باالیی از
خودکارآمدی خود را دارند ،انرژی زیادی را در یک هدف سرمایهگذاری میکنند و همچنین با چالش-
هایی مواجه خواهند شد که اگر موفقیت آمیز باشد ،پیشرفت شخصی آنها را افزایش خواهد داد.
بنابراین بدون خودکارآمدی ،تقریبا هر فرایند یادگیری محکوم به شکست است .خودکارآمدی زیاد
میتواند منجر به انگیزهی بیشتر و مشارکت فعاالنهتر در فرایند یادگیری و توسعه شود (.)61
انگیزهی یادگیری به تمایل و خواست فرد برای مشارکت در آموزش و توسعه و کسب تجاربی
برای یادگیری مربوط است .انگیزه یادگیری برای توسعه از انگیزه و نیاز فردی رشد میکند .انگیزش
یادگیری در بین افراد متفاوت است و میتواند در طول زمان تغییر کند .به باور کورنو ،1کارکنانی که از
انگیزهی کافی برای مشارکت در فعالیتهای توسعهای برخوردار بوده و از یادگیری دانش ،مهارت و
شایستگیهای شغلی احساس رضایت دارند بیشتر در شغلشان موفقاند (.)66
تعهد سازمانی به میزان آمادگی افراد یک سازمان به درونی کردن ارزشهای سازمان اشاره دارد.
تجربیات مثبت و خوشایند کارکنان در سازمان میتواند نتیجه تعهد سازمانی باالی آنان باشد .وقتی
کارکنان ،سازمان را مثبت و حمایتگر ارزیابی کنند و به ارزشهای سازمانی دلبستگی باالیی داشته
باشند ،انرژی بیشتری را برای توسعه مهارتها و تواناییهای خود صرف میکنند.
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شخصیت فعال کارکنان پیشبین انگیزه برای یادگیری است که آن هم بهنوبهی خود ارتباط مثبتی با
 پژوهشهای پیشین نشان داده است که شخصیت فعال.میزان مشارکت در فعالیتهای توسعهای دارد
.)67(  برای انگیزه در موقعیتهای یادگیری و توسعه است1پیشبین قویتری از پنج فاکتور بزرگ
. این تحقیق با دو محدودیت اصلی مواجه بود،به رغم شناسایی عوامل موثر بر توسعه استعدادها
 مطالعه حاضر به دانشآموختگان رشته مهندسی هوافضای یک دانشگاه سازمانی محدود،نخست اینکه
 در، دوم اینکه. بدینسبب تعمیمپذیری یافتههای تحقیق بایستی با احتیاط صورت پذیرد.شده است
 در تحقیقی،این تحقیق به عوامل درون سازمانی و فردی پرداخته شده است؛ بنابراین پیشنهاد میگردد
 به طور کلی مطالعه حاضر. بررسی و شناسایی شوند، عوامل فراسازمانی موثر بر توسعه استعدادها،دیگر
 میتوان نتیجه گرفت عواملی که.سهم قابل توجهی در ادبیات مدیریت و توسعه استعداد ایفا مینماید
 یک گام مهم برای پژوهشگران در زمینه مطالعات توسعه،در این تحقیق شناسایی و ارائه گردید
استعداد است و نیز بینشهای مفیدی برای مدیران و برنامهریزان سازمانی که اجرای فعالیتهای توسعه
. فراهم مینماید،کارکنان را در سازمان خود دارند
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