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چکیده
انتخاب مسیر شغلی صحیح به دلیل اهمیت آن در زندگی کاری و شخصی ،رضایت ،انگیزه ،پیشرفت و توسعه ،بهرهوری
فردی و سازمانی ،همواره از مهمترین دغدغههای کارکنان و مدیران سازمانها است .با توجه به این مطلب هدف پژوهش
حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی معماری دانش
سازمانی است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی -همبستگی است .جامعۀ آماری
تحقیق ،کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 2۷۲
نفر برآورد گردید که این افراد به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای پژوهش از
پرسشنامههای مدیریت استعداد آینده محور آهلی ( ،)211۷معماری دانش سازمانی چورون ( )2119و مسیر شغلی ساویکا و
پرفلی ( )2192استفاده شده است .بهمنظور تحلیل دادهها ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده
شده است .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که مدیریت استعداد آینده محور دو متغیر معماری دانش سازمانی و کشف مسیر
شغلی را به طور مثبت و معناداری تحت تأثیر قرار میدهد .بهعالوه ،معماری دانش سازمانی بر کشف مسیر شغلی تأثیر
مثبت و معناداری دارد .نهایتاً نقش میانجی معماری دانش سازمانی در تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر
شغلی مورد تأیید قرار گرفت.
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 .1مقدمه
با ارزشترین و اصلیترین سرمایه هر سازمان ،جامعه و کشور؛ منابع انسانی هستند( )9که اگر در
مسیر شغلی صحیح قرار گیرند ،خود ،سازمان و جامعه را منتفع خواهند کرد .در دنیای رقابتی کسب
وکار امروز ،از مهمترین مزیتهای رقابتی هر سازمان استقرار منابع انسانی مستعد در مسیر شغلی
صحیح و اثربخش میباشد .در این عصر ،به کارکنانی نیاز است که در این بازار کار آشفته ،بتوانند
مدیریت صحیح مسیر شغلی خود را بر عهده گیرند ( .)2،9توجه محققان به انتخاب مسیر شغلی
درست ،تحت تأثیر نقشی است که این متغیر در پدیدآوردن مسیر شغلی اثربخش و کارآمد دارد .در
حقیقت ،از مهمترین دغدغههای سازمانها و کارکنان ،تشخیص و انتخاب صحیح مسیر شغلی اثربخش
و کارآمد جهت ماندگاری و رقابت است .چرا که کشف مسیر شغلی درست و متناسب با استعداد فرد و
سازمان ،از چنان اهمیتی برخوردار است که تمام ابعاد زندگی فردی ،خانوادگی ،سازمانی و حتی جامعه
را تحت تأثیر قرار میدهد( .)2علیرغم اینکه در اغلب سازمانها اقدامات مختلفی ازجمله؛ جانشین
پروری ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد را در جهت تشخیص و انتخاب کارکنان شایسته برای
پستهای کلیدی و یا مشاغل حساس انجام میدهند و یا حتی برخی از سازمانها اقدام به انتخاب
مسیر شغلی برای کارکنان خود میکنند؛ اما معموالً این مسیر شغلی نیز به صورت سنتی و یا از بیرون
(بهصورت اجباری توسط سازمان) تعیین می شود؛ درنتیجه حتی زمانی که کارکنان به اوج مسیر شغلی
خود میرسند از انگیزه و اثربخشی الزم و مورد انتظار برخوردار نیستند و همچنان این مسئله وجود
دارد که به چه روش نظاممند و حسابشدهای ،افراد مناسب جهت مشاغل مناسب در زمان و مکان
مناسب انتخاب و پرورش یابند.
استعداد کارکنان و به عبارت بهتر مدیریت استعداد آینده محور میتواند راهنمای بسیار مناسبی
جهت تشخیص و انتخاب مسیر شغلی کارکنان باشد .چراکه در سالهای اخیر ،شناسایی ،توسعه ،حفظ
و استقرار استعدادهای منابع انسانی موضوعی مهم در دستور کار بسیاری از محققان و سازمانها بوده
است( .)0این موضوع نهتنها در ایران بلکه از مهمترین موضوعاتی است که سازمانها در سراسر جهان با
آن روبرو هستند( )6و نگرانی عمده بسیاری از مدیران ارشد است( )۷تا جایی که بیش از  ٪۷0مدیران
ارشد ،کمبود استعدادها ،مهارتها و تواناییهای اساسی را تهدیدی عمده برای چشمانداز رشد
سازمانهای خود میدانند .درواقع ،حفظ کیفیت و کمیت استعداد یک چالش مستمر برای سازمانها
بوده و هست( .)۲گالیستر و همکاران ( )2191اشاره میکنند مدیریت استعداد آینده فرایندی است که
بهواسطه آن ،کارفرمایان نیاز به سرمایه انسانی را در خصوص افراد مناسب با مهارتهای مناسب در
شغل مناسب در زمان مناسب پیشبینی و برآورده میکنند( .)1از منظر کاربردی نیز مدیریت استعداد
آینده به دو دلیل عمده برای سازمانها دارای اهمیت است :اوالً ،موجب میشود سازمانها استعدادهای
موردنیاز خود را به شکلی موفقیتآمیز جذب و نگهداری کنند .دوماً ،کارکنان را برای پستهای کلیدی
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در آینده برگزیده و آماده کنند( .)91،99مدیریت استعداد آینده محور منبع مزیت رقابتی سازمانها و
کلید موفقیت در دنیای رقابتی امروزه است( .)92بعالوه ،از جدیدترین همبستههای مطرحشده در
خصوص کشف مسیر شغلی درست و متناسب با استعداد کارکنان که طی سالهای اخیر نظر
اندیشمندان را به خود جلب نموده معماری دانش سازمانی است .معماری دانش سازمان ،ساختار کلی و
کالن دانش آن سازمان است که روابط درونی ،روابط بیرونی ،مؤلفهها و سیاستهای طراحی و توسعه
آنها را بیان مینماید()99؛ بنابراین بهرهگیری از معماری دانش سازمانی (خصوصاً دانش مربوط به
مشاغل ،فرایندها ،استعدادهای موجود در سازمان ،اهداف و استراتژیهای سازمان) از مهمترین عواملی
است که میتواند به کشف مسیر شغلی صحیح افراد کمک کند.
دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل اینکه در ابتدا دانشجویان پزشکی را بهصورت دانشجوی پزشکی
عمومی میپذیرند و آموزش میدهند ،کشف استعداد این دانشجویان در حوزه دکترای تخصصی بسیار
مهم است و چنانچه از همان ابتدای راه استعداد دانشجویان در کشف مسیر شغلیشان بهطور واضح
مشخص نشود از انگیزه و پویایی الزم جهت درمان بیماران و همچنین از رضایت درونی برخوردار
نخواهند بود؛ چرا که کشف نادرست و بدون برنامهای منسجم و از پیش طرح ریزی شده و بدون در نظر
گرفتن استعداد دانشجویان منجر می شود کسانی که از استعداد کافی برخوردار نیستند به رستههای
تخصصی بروند که بعداً بهرهوری و کارایی الزم را نداشته باشند و صدمات جبرانناپذیری به بیماران و
حتی آسیبهای روانی به خود آنها یا اینکه جامعه و سازمان بهداشت را به مخاطره بیندازند .با انجام
این تحقیق دانشگاههای علوم پزشکی به وسیله مدیریت استعداد و دانش سازماندهی شدهای که پیدا
میکنند میتوانند استعدادهای دانشجویان را کشف و در مسیر شغلی اثربخش هدایت کنند و با این کار
مقدمات افزایش انگیزه ،رشد و توسعه دانشجوی پزشکی و همچنین ارتقاء سالمت جامعه را فراهم
آورند .تحقیقات زیادی در خصوص مسیر شغلی و مدیریت استعداد انجامشده است؛ اما هیچیک از این
تحقیقات به نتایج پیادهسازی مدیریت استعداد آینده محور و تأثیر اهرمی و فوقالعاده آن بر کشف
مسیر شغلی ،مسیری که موجب انگیزش و بهرهوری در سطح فردی ،سازمانی و حتی جامعه شود،
نپرداختهاند و این نکتهای است که در تحقیقات قبلی مورد توجه محققان قرار نگرفته است و در
حقیقت نوآوری تحقیق حاضر میباشد .ازاینرو ،پژوهش حاضر الگوی جدیدی از نقش معماری دانش
سازمانی را بهعنوان متغیر میانجیگر اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان
پزشکی ارائه داده است؛ درنتیجه هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر جهتگیری مدیریت استعداد
آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه هم
بهصورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی معماری دانش سازمانی است.
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مدیریت استعداد آینده محور
افزایش توجه به منابع انسانی در سازمانهای عصر حاضر باعث شده که مدیریت استعداد بهعنوان
مهمترین عامل موفقیت و اثربخشی سازمان بهطور فزایندهای موردتوجه قرار گیرد( .)92این مهم بهویژه
در طی  91سال گذشته ازنظر اهمیت و افزایش عالقه در بین محققین و همچنین در بحثهای علمی
موردتوجه خاصی قرارگرفته است( .)92تا جایی که بهتازگی ،عالقه به مدیریت استعداد در سطح ملی
آنچنان افزایشیافته که " نهتنها سازمانها با یکدیگر رقابت میکنند ،بلکه دولتها و جوامع نیز به
مسابقه استعدادها پیوستهاند"( .)6در این خصوص ما حتی در طی شش سال گذشته شاهد افزایش
چشمگیر بورس تحصیلی در رشته مدیریت استعدادها بودهایم( .)90تعاریف متفاوتی از مدیریت استعداد
آینده ارائهشده که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میکنیم؛ فارلی )2110( 9معتقد است مدیریت
استعداد آینده دیدی آیندهنگر به مسائل مربوط به نیروی انسانی داشته و همیشه در پی ارتقاء
مهارتهای کارکنان است و بهطور سیستمی شکاف بین نیازهای آینده سازمان و داشتههای فعلی منابع
انسانی را از بین میبرد( .)96گاالردو )2191( 2نیز اشاره میکند ،مدیریت استعداد را میتوان فعالیتها
و فرآیندهایی توصیف کرد که شامل شناسایی ،جذب سیستماتیک ،توسعه ،تعامل ،حفظ و استقرار آن
استعدادهایی است که برای ایجاد موفقیت پایدار استراتژیک برای سازمان دارای ارزش ویژهای
هستند( .)6گالیستر ( )2191بیان میکند مدیریت استعداد آینده فرایندی است که بهواسطه آن،
کارفرمایان نیاز به سرمایه انسانی را در خصوص افراد مناسب با مهارتهای مناسب در شغل مناسب در
زمان مناسب پیشبینی و برآورده میکنند(.)1
در عرصه عمل شرکتهایی که عمالً مدیریت استعداد خصوصاً استعداد آینده محور را در
پیشگرفتهاند موفقیتهای چشمگیری را به دست آوردهاند .برای مثال؛ شرکتهای پیشرو جهان مانند
مایکروسافت ،پپسی کوال و اینگرسول راند نقش شیوههای مدیریت استعداد را در دستیابی به موفقیت
سازمانی پیادهسازی و عملی کردهاند( .)9۷در حقیقت ،سازمانها از مدیریت استعداد برای به دست
آوردن مزیت رقابتی و محافظت از این منابع استفاده میکنند( .)9۲مدیریت استعداد این اطمینان را به
وجود میآورد که هر یک از کارکنانی که دارای استعدادها و مهارتهای ویژهای هستند در مشاغل
مناسب قرارگرفتهاند ،مسیر شغلی آنان شفاف است ،وظایف بهخوبی انجام میشود و درنهایت ،موجب
افزایش رضایت و عملکرد شغلی کارکنان میگردد(.)91

Farley
Gallardo
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مسیر شغلی
آغاز توجه ویژه به مسیر شغلی سازمانی تقریباً همزمان با ظهور جنبش نیروی انسانی در اواخر دهه
 61بوده و بهعنوان بخشی از ابتکار عمل توسعۀ انسانی ،بخش کارگزینی شروع به ارائه مشاورههای
توسعۀ مسیر شغلی و خدمات پشتیبانی که برمبنای نیازهای فردی کارکنان متمرکزشده بود صورت
گرفت( .)9،21اما طی مسیر شغلی فقط ترفیع یا پیشرفت عمودی کارکنان از پلکان سلسله مراتب از
نظر زمان نیست ،بلکه پرورش کارکنان در حوزههای تخصصی خویش و کسب نتایج مفید سازمانی و
فردی میباشد که به کسب اهداف همزمان سازمان و فرد کمک خواهد کرد(.)29
اقدامات مربوط به مسیر شغلی بهعنوان اقدامات انجامشده بهوسیله سازمان برای کمک به کارکنان
در برنامهریزی ،آموزش و توسعه مسیر شغلی بلندمدت آنان تعریف میشود( .)22شفیعآبادی ()9919
بیان میکند از بااهمیتترین تصمیمگیریهای هر شخص در طول زندگی ،انتخاب شغل است که آینده،
سبک زندگی و میزان سالمت روانی او را تحت تأثیر قرار میدهد( .)29از دیدگاه منابع انسانی ،مسیر
شغلی الگویی از تجربیات مرتبط باکار است که طریقه دوره زندگی کاری شخص را مشخص میکند .در
حقیقت ،مسیر شغلی دربرگیرنده یک سری از مجموعههای توسعه مسیر شغلی است ،البته این موضوع
یک فرایند برنامهریزی شخصی زندگی شغلی است که شامل بازنگری تواناییهای شخصی و عالیق،
بررسی هدف ،فرصتهای شغلی و برنامهریزی فعالیتهای توسعهای مطلوب میباشد(.)22
کشف و یا انتخاب مسیر شغلی درست ،دارای دو جنبه درونی (ذهنی) و بیرونی (عینی) میباشد.
جنبه بیرونی  ،شامل ارزیابی وضعیت حقوق و مزایا پایه و گروه شخص در سازمان و میزان ترفیعات او
میباشد .از طرف دیگر ،جنبه درونی ،اشاره به رضایت شغلی کلی ،موفقیت شغلی ادراکشده ،رضایت از
کارها و اموری که شخص در طول زمان حضور در شغلش آنها را انجام میدهد و همچنین رضایت از
زندگی را شامل میشود( .)2بهترین مسیر شغلی فرایندی است که از درون آغاز میشود (یک نوع
تکامل خودآگاهی) و کارکنان باید از مهارتها ،استعدادها ،تواناییها ،امکانات و ویژگیهای منحصر به
فردشان آگاه شوند چراکه این خودآگاهی چرخهای است که فرد را بهسوی یک شغل رضایتبخش
هدایت میکند.
معماری دانش سازمانی
با انتشار مقالهای توسط زکمن 9در سال  91۲۷حوزه جدیدی از علم ظاهر شد که بهعنوان معماری
دانش سازمانی یا بهاختصار معماری سازمانی شناخته شد( .)20این مفهوم بر اساس استاندارد آی
ترپالی 2111-92۷9- 2نوعی معماری محسوب میشود که سیستم موردنظر در آن یک سازمان با کل
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فرایندهای کسبوکار ،سامانههای اطالعاتی و فناوریهای موجود در آن خواهد بود( .)26زکمن ،تأکید
نمود که سازمانها تنها شامل یک معماری نیستند ،بلکه دارای مجموعهای از محصوالت معماری از
جمله مدل و اسناد هستند که هر یک نمایی از سازمان را نشان میدهند .در همین راستا ،سوا و زکمن،
در چارچوب گسترشیافتهشان بهمنظور نمایش معماری دانش یک سازمان از شش جنبۀ توصیفی؛
وظیفه ،داده ،افراد ،شبکه ،انگیزه و زمان .همچنین شش دیدگاه ذینفع؛ طراح ،مالک ،برنامهریز ،سازنده،
سازمان و پیمانکاری استفاده نمودند(.)2۷
معماری دانش سازمان ،ساختار کلی و کالن دانش آن سازمان است که روابط درونی ،روابط بیرونی،
مؤلفهها و سیاستهای طراحی و توسعه آنها را بیان مینماید( .)99ارتباط بین مدیریت دانش و
معماری دانش را میتوان به این صورت تصور نمود که مدیریت دانش به شکلی نظاممند امکان مدیریت
دانش موردنیاز سازمان و کلیه فرایندهای ضروری جهت ایجاد ،سازماندهی ،انتشار ،استفاده و
جاریسازی دانش در راستای رسیدن به اهداف سازمانی را فراهم مینماید( .)2۲در مقابل ،معماری
دانش جهت به انجام رساندن فرایندهای مدیریت دانش مورداستفاده قرار میگیرد .اغلب بهمنظور
تضمین پیادهسازی موفق یک پروژه مدیریت دانش کوتاهمدت یا بلندمدت استفاده از معماری دانش
ضروری میباشد (.)21
به عقیده اورز ،9گردشهای کاری و مخازن دانشی بهعنوان عوامل اصلی شکلدهنده معماری دانش
در یک سازمان قلمداد میگردند .بهاینترتیب ،معماری دانش را میتوان جزئی از داراییهای سازمان
بهحساب آورد( .)91سایمن ،کروگر و چِورون عوامل اصلی شکلدهنده معماری دانش را افراد (کارکنان
سازمان مخصوصاً کارکنان قسمت دانش ،دارندگان دانش و دانش نویسندگان) ،فرایندهای سازمانی
(فرایندهایی که کارکنان دانشی از آنها جهت دسترسی به مأموریتها و اهداف سازمانی بهره میبرند)،
رفتارهای دانشی (رفتارهای کارکنان دانشی در محیطی که فرایندهای مدیریت دانش باید در آن اتفاق
بیفتد) ،فناوری اطالعات (شناسایی ،ایجاد و اشتراک دانش میان عوامل برون و درونسازمانی را تسهیل
مینماید) و نهایتاً محتوا (منابع دانش مشارکتی که به شکل الکترونیکی استخراجشدهاند) نشان
میدهند(.)99،99،92
ارتباط مدیریت استعداد آینده محور با معماری دانش سازمانی و مسیر شغلی
مدیریت استعداد با استفاده از ابزارهایی مانند؛ تالشهای سازمانیافته ،اقدامات سنجیده مدیریت
عالی ،توسعه ،انتخاب بهینه ،بهکارگیری و حفظ کارکنان بااستعداد و متعهد ،تأثیر قابل توجهی بر
عملکرد کلی سازمان دارد ( )91،99تحقیقات انجامشده تأثیرات مثبت مدیریت استعداد بر بهبود
سرعت و مهارت کارکنان ،کیفیت ،افزایش توان نوآوری و خالقیت ،افزایش نرخ ابقاء و حفظ کارکنان
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مستعد و نخبه را نشان میدهد( .)92پیادهسازی راهبرد مدیریت استعداد موجب ایجاد اعتماد و انگیزه
جهت ارتقای عملکرد فردی و سازمانی میشود( .)90مدیریت استعداد آینده محور شرایطی فراهم
میکند که هر فرد ،بااستعدادها و مهارتهای ویژه در شغل مناسب قرار گیرد ،مسیر شغلی صحیحی
برای او طراحیشده و فرصتهای پیشرفت و محرک انگیزشی مناسبی برایش فراهم شود که این امر
موجب رضایت شغلی و بهرهوری شغلی فردی و سازمانی میگردد( .)96از ابعاد بسیار مهم مدیریت
استعداد آینده این است که مقدماتی فراهم میکند که بهواسطه آن کارفرمایان نیاز به سرمایه انسانی را
در خصوص افراد مناسب با مهارتهای مناسب در شغل مناسب در زمان مناسب پیشبینی و برآورده
میکنند( .)1همچنین ،این اطمینان را به وجود میآورد که هر یک از کارکنان سازمان ،بااستعدادها و
مهارتهای ویژه در شغل مناسب قرارگرفتهاند ،مسیر شغلی آنان شفاف ،وظایف بهخوبی انجام میشود
و درنهایت ،موجب افزایش رضایت و اثربخشی کارکنان در بلندمدت میشود(.)91
مدیریت استعداد ،معماری دانش در سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد .کروگر و چِورون ()2112
عوامل اصلی شکلدهنده معماری دانش در سازمان را افراد ،فرایندهای سازمانی ،رفتارهای دانشی،
فناوری اطالعات و نهایتاً محتوای سازمان معرفی میکنند( )99مدیریت استعداد آینده محور با انجام
فعالیتهایی نظیر؛ جذب کارکنان بااستعداد ،نگهداری ،انگیزش و توسعه آنان با توجه به اهداف حال و
آینده سازمان ،زمینهای را در سازمان فراهم میکند که موجب ارتقاء یادگیری فردی و سازمانی ،افزایش
دانش سازمانی ،تسهیم مؤثر دانش ،استفاده از افراد مناسب در جایگاههای متناسب ،استفاده اثربخش از
سیستمهای مختلف سازمانی ،اثربخشی فرآیندهای سازمانی و روانسازی دانش سازمانی میگردد(.)6
شمس دین و همکاران( ) 2196در تحقیقی نقش اقدامات مرتبط با مسیر شغلی را بر رفتارهای تسهیم
دانش در عمان را بررسی نمودند .تعداد  921نفر از کارکنان صنایع مختلف شهر مسقط در دو سطح
کارشناسان و مدیران موردبررسی قرار داده شد .نتایج حاکی از این بود که اقدامات مرتبط با مسیر
شغلی کارکنان از قبیل؛ امنیت شغلی ،کیفیت استخدامی و فرصتهای پیشرفت بر رفتارهای جمعآوری
دانش و نه رفتارهای تسهیم دانش مؤثر بودند .کالسن 9و همکاران( )2199در پژوهشی به بررسی رابطه
بین مدیریت استعداد و مسیر شغلی اقدام نمودند ،در این تحقیق  ۷119مورد ارتقاء در سطح مدیران
میانی و تعداد  992۷مورد ارتقاء در سطح مدیران ارشد موردبررسی قرار گرفت تا مهارتهای مدیریتی
جهت ارتقاء شغلی مشخص شود .نتایج حاکی از ارتباط نزدیک توسعه مسیر شغلی کارکنان با برنامه-
های مدیریت استعداد داشته و مدیریت استعداد نقش مؤثری در ارتقاء شغلی کارکنان نشان داد(.)9۷
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معماری دانش سازمانی بهعنوان واسطه مدیریت استعداد آینده محور و مسیر شغلی
در عصر حاضر ،افزایش توجه به منابع انسانی باعث شده که مدیریت استعداد بهعنوان مهمترین
عامل موفقیت و اثربخشی سازمانها بهطور فزایندهای موردتوجه قرار گیرد( .)9۲سازمانها از مدیریت
استعداد برای به دست آوردن مزیت رقابتی و محافظت از این منابع استفاده میکنند( .)9۲شناخت،
جذب ،به کارگیری و توسعه استعداد افراد (مدیریت استعداد) نوع خاصی از دانش است که سازمانها از
آن در فرآیندهای مختلف سازمانی جهت کسب مزایای رقابتی و اهداف سازمان بهره میبرند .در
حقیقت ،مدیریت استعداد آینده محور با فراهم نمودن دانش سازماندهی شده در خصوص عالیق،
دانش ،استعدادها و مهارتهای موجود و قابل کسب توسط کارکنان سازمان ،مقدمات تکمیل و ارتقاء
معماری دانش را در سازمان فراهم میآورد و بهواسطه این موضوع ،کارفرمایان و مدیران نیاز به سرمایه
انسانی را در خصوص استعداد ،دانش و مهارتهای موجود و قابل کسب توسط کارکنان ،میتوانند افراد
مناسب با مهارتهای مناسب در شغل مناسب در زمان مناسب پیشبینی و برآورده کنند(.)1
اورز ( )211۲اشاره میکند که جمعآوری دانش صریح و بهکارگیری آن در راستای موفقیت در
بازارهای رقابتی به چارچوبی سازمانیافته نیازمند است که از آن با عنوان معماری دانش یاد میشود.
بهعبارتدیگر؛ سازمانها میتوانند با استفاده از دانش سازماندهی شده در خصوص استعدادهای
کارکنان موجود در سازمان (مدیریت استعداد آینده محور) و همچنین دانش سازماندهی شده در
خصوص تخصصها و مهارتهای موردنیاز ،فرایندها ،مشاغل ،انگیزهها و اهداف حال و آینده سازمان
اقدام به انتخاب یا کشف مسیر شغلی جهت کارکنان خود نمایند؛ بنابراین ،یکی از عوامل مهمی که به
کشف مسیر شغلی اثربخش و برانگیزاننده افراد سازمان کمک شایانی میکند معماری دانش سازمانی
است.
پژوهشهای انجامشده
در ادامه به تعدادی از نتایج پژوهشهای انجامشده در رابطه با موضوع پژوهش بهطور خالصه
بهصورت جدول زیر ارائه میشود؛
جدول  .1خالصهای از پیشینههای تجربی انجامشده در خصوص موضوع تحقیق
عنوان تحقیق

نتیجه پژوهش

آبوا ()91( )2191

مدیریت استعدادهای جهانی :شکل
دادن به مشاغل استعدادهای
بینالمللی در بازارهای درحالتوسعه

محقق /سال

ارائه شواهد تجربی در مورد تأثیر مدیریت استعدادهای
جهانی بر موفقیت شغلی در بازارهای درحالتوسعه

کرولی هنری
()21( )219۲

پیوند مدیریت استعداد با
جهتگیریهای شغلی سنتی و بدون
مرز :گزارههای تحقیقاتی و
دستورالعملهای آینده

اثر مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی فرد در سازمان،
شبکه ،صنعت ،شغل و ساختارهای ملی  /جهانی
قابلتوجه است.
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محقق /سال

عنوان تحقیق

نتیجه پژوهش

محمد 9و همکاران
()29( )219۷

روابط بین مدیریت استعداد و مدیریت
دانش در محیط کسبوکار

نتایج تحقیق حاکی از ارتباط و وابستگی نزدیک میان
مدیریت استعداد و مدیریت دانش دارد همچنین
متخصصان منابع انسانی میتوانند از طریق مدیریت
دانش به درک عمیقتری از مدیریت استعداد دست یابند

شمس دین و
همکاران ()2196

نقش اقدامات مرتبط با مسیر شغلی بر
رفتارهای تسهیم دانش در عمان

نتایج حاکی از اقدامات مرتبط با مسیر شغلی کارکنان از
قبیل؛ امنیت شغلی ،کیفیت استخدامی و فرصتهای
پیشرفت بر رفتارهای جمعآوری دانش و نه رفتارهای
تسهیم دانش دارد.

کالسن و همکاران
()2199

مدیریت استعداد و پیشرفت شغلی:
آنچه برای ارتقاء الزم است

نتایج حاکی از ارتباط نزدیک توسعه مسیر شغلی
کارکنان با برنامههای مدیریت استعداد داشته و مدیریت
استعداد نقش مؤثری در ارتقاء شغلی کارکنان دارد

ادغام مدیریت استعداد و مدیریت
دانش

مدیریت دانش میتواند در پنج حوزه برای مدیریت
استعداد مفید باشد؛ ایجاد دانش ،شناسایی کارکنان
دانشی ،اشتراک دانش ،توسعه شایستگیهای دانش و
حفظ دانش

مدیریت استعداد ،موارد و تفسیر

سازمانها وقتی استعدادهای خود را از دست میدهند،
دانش خود را نیز از دست میدهند .چراکه مقدار
قابلتوجهی از دانش بهصورت ضمنی است.

وهلن و کارکاری
()22( )2199

بالس)2111( 9
()29

2

مدل مفهومی پژوهش
الگوی مفهومی ،ارتباط موجود میان متغیرهایی که به دنبال اجرای فرآیندهایی چون مشاهده،
مصاحبه و بررسی پیشینه پژوهش (ادبیات تحقیق) به دست میآیند را نشان میدهد .بهمنظور تدوین
الگوی مفهومی تحقیق حاضر ،از الگوی مدیریت استعداد آینده محور سون 2و همکاران ( ،)2191اهلی0
( ،)22()211۷الگوی مسیر شغلی گل پرور و میرزایی ( ،)9916رجبی و شیرازیان ( )9916و همچنین
معماری دانش سازمانی ورعی و همکاران ( )9910بهره گرفته شده است .الگوی مذکور در شکل شماره
 9نشان داده شده است.
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شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

فرضیات پژوهش
 :H1مدیریت استعداد آینده محور بر معماری دانش سازمانی اثری مستقیم و معنادار دارد.
 :H2معماری دانش سازمانی بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی اثری مستقیم و معنادار دارد.
 :H3مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی اثری مستقیم و معنادار
دارد
 :H4مدیریت استعداد آینده محور از طریق معماری دانش سازمانی بر کشف مسیر شغلی دانشجویان
پزشکی اثر میگذارد.
 .2روش پژوهش
در این پژوهش به این دلیل که به آزمایش نمودن کارایی نظریههای علمی در خصوص مدیریت
استعداد آینده محور ،معماری دانش سازمانی و کشف مسیر شغلی پرداختهشده است و دانش کاربردی
را در مورد تأثیرپذیری و کیفیت رابطه میان متغیرهای مذکور ،توسعه میدهد ازنظر هدف ،کاربردی
بهحساب میآید .همچنین ،با توجه به اینکه باهدف شناخت بیشتر متغیرها و توصیف شرایط و کمک به
کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی انجام میشود ،توصیفی بوده و به دلیل اینکه از مجموعۀ
همبستگیهای دو متغیری متغیرهای مورد آزمون در جدول ماتریس کوواریانس یا همبستگی استفاده
میگردد از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس یا همبستگی و پیمایشی بهحساب میآید .در این پژوهش،
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بهعنوان جامعۀ آماری انتخابشدهاند و
ازآنجاکه حجم جامعۀ آماری  9101نفر میباشد؛ لذا ،با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بر اساس
فرمول کوکران حجم نمونه الزم با سطح اطمینان  10درصد  2۷۲نفر تعیین شد.
در رابطه ( ،)9حداکثر خطای مجاز برابر  1/10در نظر گرفتهشده است .درنتیجه ضریب اطمینان
 1/10و مقدار آماره  zاز جدول توزیع نرمال برابر  9/16استخراجشده است .مقدار  pنیز برابر 1/0
درنظرگرفته شده است .چراکه اگر مقدار  pبرابر  1/0باشد حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا میکند و
این امر باعث میشود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.
, P=1.0 , N =9101

= 1.10 , Z=9.16
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رابطه (،)9

در تحقیق حاضر ،ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده است و برای سنجش سؤاالت پرسشنامه در
هر سه متغیر موردبررسی از طیف لیکرت  0گزینهای استفادهشده است .پرسشنامه پژوهش شامل دو
قسمت بود .قسمت اول؛ مربوط به پرسشهای جمعیت شناختی بود که نتایج آن به صورت جدول 2
میباشد؛
جدول .2نتایج تجزیهوتحلیل توصیفی
نتایج

متغیر
مرد

جنسیت

922

%02

کمتر از  21سال

سنوات

%91

90۲

سال دوم

سال سوم

%2۲

 20تا  91سال

%0۷

96
سال اول

992

 21تا  20سال

%92

سن

زن

%91

09
سال چهارم

بیش از  91سال
2۲

سال پنجم

سال ششم و باالتر

تحصیل در

%22

%91

%9۷

%92

%99

%90

دوره پزشکی

69

09

2۷

91

96

22

در قسمت دوم؛ برای بررسی متغیر مدیریت استعداد آینده محور با ابعاد جذب و استخدام
نیروهای مستعد ،شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد ،بهکارگیری استعدادها ،توسعۀ استعدادها ،ایجاد و
حفظ روابط مثبت و نگهداری استعدادها ،هر یک سه گویه برگرفته از پرسشنامه تحقیق آهلی9
( ،)211۷استفاده شده است .برای بررسی متغیر مسیر شغلی با ابعاد دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و
اعتماد ،از هشت گویه برگرفته از پرسشنامه تحقیق ساویکا و پرفلی ،)20( )2192( 2استفادهشده است.
برای سنجش متغیر معماری دانش سازمانی با ابعاد کارکنان دانشی ،فرایندهای سازمانی ،رفتارهای
دانشی ،فناوری اطالعات و منابع دانش مشارکتی ،ده گویه برگرفته از پرسشنامه تحقیق چورون9
( ،)2119استفادهشده است .برای معتبر سازی ابزار سنجش تحقیق ،پرسشنامهها در اختیار اساتید
صاحبنظر قرار گرفتند تا ازلحاظ محتوا تأیید شوند .بعد از اخذ نظریات اصالحی و استفاده از آنها،

1

Oehley
Savickas, Porfeli
3
Chevron
2
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بهمنظور بررسی روایـی صوری ،از قابلفهم بود سؤاالت ،در اختیار  21نفر از اعضای جامعه آماری
بهعنوان نمونه مقدماتی قرار گرفت و تأیید شد .همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،با توجـه
بـه اینکـه مقـدار میـانگین واریانس استخراجشده برای همه متغیرها بزرگتر از  1/0است ،روایی همگرا
نیز تأیید شد .در راستای بررسی پایایی متغیرها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای همه
متغیرها بزرگتر از  1/۷بود کـه پایایی سازگاری درونی مناسب مدل را نشان میدهد .ضرایب پایایی
ترکیبی برای همه متغیرهـا نیز بزرگتر از  1/۷است که برازش مدل را تأیید میکند .در بررسـی
بارهـای عـاملی ،میـزان بارهای عاملی برای اکثر گویهها از  1/۷بیشتر بود که مناسب بود سؤاالت را به
جهت تخمین متغیر مربوطه را نشان میدهد .سؤاالت با بار عاملی کمتر از  1/۷از مدل پژوهشی حذف
شدند.
جدول  .3مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،میانگین واریانس ،و بار عاملی
متغیر

جذب و استخدام
نیروهای مستعد،
شناسایی و تفکیک
کارکنان مستعد،
بهکارگیری استعدادها،
توسعۀ استعدادها ،ایجاد
و حفظ روابط مثبت،
نگهداری استعدادها.
ضریب آلفا کرونباخ:
1/119
پایایی مرکب1/۲69 :
میانگین واریانس1/۲۷6 :

سؤال

بار عاملی

متغیر

سؤال

بار عاملی

9۲

1/۲19

91

1/۲۷2

21

1/116

29

1/۲91

22

1/۲0۷

29

1/۷29
1/۷99

9

1/۲20

2

1/۲29

9

1/۲19

2

1/121

0

1/۷12

6

1/۲9۲

۷

1/۲62

22

۲

1/119

20

1/۷11

1

1/129

26

1/۲99

91

1/۲09

2۷

1/۲92

99

1/۷۲2

2۲

1/۷16

92

1/199

21

1/۲62

99

1/۲62

91

1/۲96

92

1/110

99

1/۷62

90

1/۷26

92

1/۷۲0

99

1/۷۲9

96

1/۲29

9۷

1/۲29

دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی،
اعتماد.
ضریب آلفا کرونباخ1/۲90 :
پایایی مرکب1/۷1۲ :
میانگین واریانس1/۲19 :

کارکنان دانشی ،فرایندهای
سازمانی ،رفتارهای دانشی،
فناوری اطالعات و منابع
دانش مشارکتی.
ضریب آلفا کرونباخ1/۲۷0 :
پایایی مرکب1/۷19 :
میانگین واریانس1/۷۲6 :

به منظور تحلیل دادههای حاصل از نمونهها ،هم از شیوههای آمار توصیفی و هم از شیوههای آمار
استنباطی بهره گرفتهشده است .به همین منظور برای انجام این تحلیلها نرمافزارهای آماریSPSS
و  LISRELمورداستفاده قرارگرفتهاند.
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 .3یافتههای پژوهش
تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش بر اساس پارامترهای مرکزی شامل؛ میانه ،میانگین ،مد و
پارامترهای پراکندگی انحراف معیار ،دامنه تغییرات و واریانس جهت عاملهای اصلی پژوهش مورد
برسی قرارگرفتهاند.
جدول  .4تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیر

تعداد

میانگین

میانه

مد

مدیریت استعداد آینده
محور

2۷۲

۷۲189

0689۷

۲989

91181

معماری دانش سازمانی

2۷۲

60989

69896

1289

22981

96۷81

کشف مسیر شغلی

2۷۲

۷1989

9289۷

۷289

29۷81

9۲981

معیار

واریانس

دامنه

کمینه

بیشینه

92081

9989

22689

09682

2689

90689

90282

0۲89

0۷289

09182

تغییرات

بر اساس جدول شماره 2؛ تعداد  2۷۲پاسخ صحیح بهتمامی پرسشهای تحقیق دادهشده است .با
عنایت به جدول فوق ،بیشترین میانگین مربوط به مسیر شغلی با مقدار  9/۷19است که از مقدار
متوسط طیف لیکرت نیز باالتر میباشد .بهعالوه ،مد و میانه حاکی از این هستند که اکثر
پاسخدهندگان گزینههای  9و  2را انتخاب کردهاند به معنی متوسط و زیاد.
آزمون نرمال بودن دادهها
به دلیل اینکه تحقیقات مبتنی بر مدل ساختاری برفرض نرمال بودن دادهها انجام میشوند،
بنابراین نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است .در تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادالت
ساختاری نیازی به نرمال بودن تمامی دادهها نیست ،بلکه باید عاملها (سازهها) نرمال باشند(.)26
آزمون نرمال بودن دادهها در جدول شماره  0ارائه شدهاست.
جدول  .۵بررسی نرمال بودن دادهها
محاسبه

مدیریت استعداد آینده
محور

معماری دانش
سازمانی

کشف مسیر شغلی

تعداد

2۷۲

2۷۲

2۷۲

میانگین

98۷۲1

98609

98۷19

انحراف معیار

18911

18229

1829۷

کولموگروف-اسمیرنوف

98619

28120

28906

1سطح معناداری

18990

18912

18992
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بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول شماره 0؛ در همه موارد مقدار معناداری بزرگتر از 1810
است .به این معنی که توزیع دادههای مورد آزمون در هریک از ابعاد نرمال هستند؛ بنابراین میتوانیم از
آزمون پارامتریک استفاده کنیم.
برازش کلی مدل
قبل از آزمون فرضیههای تحقیق ،بهمنظور بررسی میزان همخوانی دادههای تجربی و مدل مفهومی
تحقیق ،به بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل (شکلهای  2و  )9پرداختیم .جدول  6نشاندهنده
شاخصهای برازش مدل میباشد .با توجه به ارزیابی مقادیر برازش با مقادیر قابلقبول برازش ،میتوان
استنباط کرد که شاخصهای برازش بهدستآمده در حد قابلقبول و مطلوبی هستند و نشان از برازش
مناسب دادهها با مدل دارند.
جدول ۶؛ شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش

شاخص

GFI
شاخص
نیکویی
برازش

نتیجه

1/19

برازش
قابلقبول

<1/1

RMSEA
جذر برآورد
واریانس
خطای
تقریب

CFI
شاخص
برازش
تطبیقی

NFI
شاخص
برازش نرم
شده

IFI
شاخص
برازش
افزایشی

AGFI
شاخص
برازندگی
تعدیل شده

PNFI
شاخص
نیکویی
برازش
مقتصد

1/129

1/12

1/12

1/10

1/12

1/0۲

>1/9

<1/1

<1/1

9-1

<1/1

<1/0

آزمون فرضیههای تحقیق
با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری به بررسی روابط میان متغیرها پرداختهایم .در مدل
ارائهشده در خروجی نرمافزار لیزرل روابط میان متغیرهای تحقیق قابلمشاهده هستند .در ابتدا ،در
شکل شماره  2بار عاملی آزمون فرضیههای پژوهش و در ادامه در شکل شماره  9آمارة t -value
آزمون فرضیهها ارائهشده است.
بر اساس مقدار آماره  t -val ueو سطح معناداری ( )si gمیتوان در خصوص تأیید یا رد فرضیه-
های تحقیق تصمیم گرفت .به این صورت که وقتی آماره  tبزرگتر از  9/16و یا کوچکتر از -9/16
باشد و سطح معناداری ( )si gنیز کمتر از  1/10باشد فرضیه در سطح خطای  1/10تأیید و در غیر
این صورت فرضیه رد میشود .در فرضیه اول که به این صورت مطرح شد ،مدیریت استعداد آینده محور
بر معماری دانش سازمانی اثری مستقیم و معنادار دارد؛ با توجه به مقدار آماره  tبرای این فرضیه که
در شکل  9مشخص است ،برابر با  0/21است که بیشتر از  9/16است؛ و سطح معناداری ( )1/111کمتر
از  1/10است ،میتوان نتیجه گرفت که مدیریت استعداد آینده محور با ضریب ( 1/6۲مطابق شکل )2
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بر معماری دانش سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد .در فرضیه دوم ،معماری دانش سازمانی بر کشف
مسیر شغلی اثری مستقیم و معنادار دارد؛ مقدار آماره  tبرای این فرضیه همچنان که در شکل 9
مشخص است ،برابر با  ۷/2۲است و بیشتر از  9/16بوده و سطح معناداری ( )1/111کمتر از 1/10
است ،میتوان نتیجه گرفت که معماری دانش سازمانی با ضریب ( 1/09مطابق شکل  )2بر کشف مسیر
شغلی اثر مثبت و معناداری دارد .برای فرضیه سوم که به این صورت مطرح شد ،مدیریت استعداد آینده
محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی اثری مستقیم و معنادار دارد؛ با توجه به مقدار آماره t
برای فرضیه سوم همچنان که در شکل  9مشخص است ،برابر با  6/۲1است که بیشتر از  9/16بوده و
سطح معناداری ( )1/111کمتر از  1/10است ،پس میتوان نتیجه گرفت که مدیریت استعداد آینده
محور با ضریب ( 1/62مطابق شکل  )2بر کشف مسیر شغلی اثر مثبت و معناداری دارد.

شکل  .2بار عاملی استاندارد آزمون فرضیههای تحقیق

9۷
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شکل  .3آماره  t -valueآزمون فرضیههای تحقیق

به منظور بررسی نقش میانجی معماری دانش سازمانی در تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر
کشف مسیر شغلی (فرضیه چهارم) ،از آزمون سوبل استفادهشده است که در این فرمول  :aمقدار
ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛  :bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ :Sa
خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛  :Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر
میان متغیر میانجی و وابسته است .نتیجه آزمون در زیر آمده است؛

با توجه به قدر مطلق مقدار  Zبرای آزمون سوبل ،برابر با  9/0۲و بیشتر از  9/16است ،بنابراین اثر
غیرمستقیم مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی بهواسطه معماری دانش سازمانی مورد
تأیید قرار میگیرد.
 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان
پزشکی با نقش میانجیگری معماری دانش سازمانی پرداخت .در راستای هدف تحقیق چهار فرضیه
مطرح شد که برای بررسی آنها از آزمون مدل معادالت ساختاری از طریق نرمافزار لیزرل استفاده شد.
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9۲

نتایج بهدستآمده از مدل معادالت ساختاری در شکلهای ( )2و ( )9و جدول ( )6آمده است .در
فرضیه اول به بررسی تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر معماری دانش سازمانی پرداختیم .با توجه
به یافتههای تحقیق (ضریب مسیر و مقدار بحرانی در شکلهای ( )2و ( ))9و تأیید این فرضیه ،با
اطمینان باالیی نتیجهگیری میشود که مدیریت استعداد آینده محور باعث بهبود معماری دانش
سازمانی میشود .نتایج این فرضیه با نتیجه تحقیقات گاالردو ( )2191و محمد و همکاران ()219۷
همراستا است .گاالردو ( )2191تأکید میکند مدیریت استعداد با انجام فعالیتهایی نظیر؛ جذب،
نگهداری ،انگیزش و توسعه کارکنان با توجه به اهداف حال و آینده سازمان ،موجب ارتقاء یادگیری
فردی و سازمانی ،افزایش دانش سازمانی ،تسهیم مؤثر دانش و روانسازی دانش سازمانی میگردد.
همچنین ،محمد و همکاران ( )219۷نیز در تحقیق خود نتیجه گرفتند ،ارتباط و وابستگی نزدیکی بین
مدیریت استعداد و مدیریت دانش وجود دارد و این دو اثرات مثبتی بر یکدیگر میگذارند .در حقیقت،
مدیریت استعداد آینده محور با فراهم نمودن دانش سازماندهی شده در خصوص عالیق ،دانش،
استعدادها و مهارتهای موجود و قابل کسب توسط کارکنان سازمان ،مقدمات تکمیل و ارتقاء معماری
دانش را در سازمان فراهم میآورد.
در فرضیه دوم به بررسی تأثیر معماری دانش سازمانی بر کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی
پرداخته شد .با توجه به یافتههای تحقیق (ضریب مسیر و مقدار بحرانی در شکلهای ( )2و ( ))9و
نهایتاً تأیید این فرضیه ،با اطمینان باالیی نتیجهگیری میشود ،معماری دانش سازمانی ،کشف مسیر
شغلی را تحت تأثیر خود قرار میدهد .نتایج آزمون این فرضیه با نتیجۀ تحقیق شکوهی فرد و همکاران
( )2۷( )9916که نتیجه گرفتند معماری دانش در سازمان با فراهم نمودن زمینه تبادل دانش ضمنی،
میتواند اثربخشی کارکنان در شغلشان را افزایش دهد ،همراستا است .معماری دانش سازمان ،ساختار
کلی و کالن دانش آن سازمان است که روابط درونی ،بیرونی ،مؤلفهها و سیاستهای طراحی و توسعه
آنها را بیان مینماید .در حقیقت ،چنانچه کارکنان آگاهی کافی از اهداف سازمان ،فرایندهای سازمانی،
دانش موردنیاز ،محتوا و کلیت سازمان داشته باشند ،این موضوع به آنها کمک میکند ،با شناخت
جامعی که از سازمان و اهداف حال و آینده آن دارند ،مسیر شغلی خود را بهطور مؤثری کشف و با
توجه بهتناسب بین شخص و شغل ،برای خود و سازمان ایجاد ارزش کنند؛ بنابراین ،بهرهگیری از
معماری دانش سازمانی ( خصوصاً دانش مربوط به مشاغل ،فرایندها ،استعدادهای موجود در سازمان،
اهداف و استراتژیهای سازمان) از مهمترین عواملی است که میتواند به کشف مسیر شغلی صحیح
افراد کمک کند.
در فرضیه سوم به بررسی تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی دانشجویان
پزشکی پرداخته شد .با توجه به یافتههای تحقیق و نهایتاً تأیید این فرضیه ،با اطمینان نتیجهگیری
میشود ،مدیریت استعداد آینده محور نقش بسیار مهمی در کشف مسیر شغلی دانشجویان پزشکی
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دارد .نتایج آزمون این فرضیه با نتیجۀ تحقیق آبوا ( )2191که در تحقیق خود نتیجه میگیرد مدیریت
استعدادهای جهانی بر موفقیت شغلی در بازارهای درحالتوسعه تأثیر مثبت دارد؛ همچنین با تحقیق
کرولی هنری ( )219۲که در تحقیق خود نتیجه میگیرد ،مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی فرد در
شغل ،سازمان و صنعت تأثیر قابلتوجهی دارد ،همراستا است .از منظر کاربردی نیز مدیریت استعداد
آینده به دو دلیل عمده برای سازمانها دارای اهمیت است :اوالً ،موجب میشود سازمانها استعدادهای
موردنیاز خود را به شکلی موفقیتآمیز جذب و نگهداری کنند .ثانیاً ،کارکنان را برای پستهای کلیدی
در آینده برگزیده و آماده کنند .گالیستر و همکاران ( )2191تأکید میکنند ،بهواسطه مدیریت
استعداد ،کارفرمایان نیاز به سرمایه انسانی را در خصوص افراد مناسب با مهارتهای مناسب در مشاغل
متناسب در زمان مناسب پیشبینی و برآورده میکنند .بنابراین ،مدیریت استعداد آینده محور با فراهم
نمودن زمینه فعالیتهایی جهت جذب کارکنان بااستعداد ،نگهداری ،انگیزش و توسعه آنان با توجه به
اهداف حال و آینده سازمان ،این قابلیت را دارد که طی فرآیندهایی که اشاره شد ،استعدادهای موجود
در سازمان را شناسایی ،توسعه و زمینه انتخاب و جایگذاری آنان در جایگاهها و مشاغل متناسب در
حال و آینده فراهم نماید.
نقش میانجی معماری دانش سازمانی در تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی
در فرضیه چهارم موردبررسی قرار گرفت .نتیجه آزمون سوبل برای این فرضیه حاکی از تأیید آن است.
درنتیجه می توان بیان کرد که معماری دانش سازمانی دارای نقش میانجی در تأثیر مدیریت استعداد
آینده محور بر کشف مسیر شغلی است.
همانطور که از مستندات پژوهش مشخص شد فرضیات تحقیق تأیید شدند .در راستای نتایج
حاصل از پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر مطرح میشوند؛ با توجه به اینکه مدیریت استعداد آینده
محور زمینه جذب کارکنان بااستعداد ،نگهداری ،انگیزش و توسعه آنان با توجه به اهداف حال و آینده
سازمان را فراهم مینماید و معماری دانش سازمانی نیز با معرفی ساختار کلی و کالن دانش سازمان،
روابط درونی ،بیرونی ،مؤلفهها و سیاستهای طراحی و توسعه سازمان ،نقش بسیار مهمی در شناخت و
کشف مسیر شغلی کارکنان در سازمان دارند؛ لذا به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
پیشنهاد می گردد ،رویکرد مدیریت استعداد آینده محور و همچنین معماری دانش سازمانی را بهمنظور
شناخت و انتخاب صحیح مسیر شغلی دانشجویان پزشکی این دانشگاه ،در دستور کار خود قرار دهند.
همچنین ،به دلیل شباهت ساختاری و رویکردی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ،به این
دانشگاهها نیز پیشنهاد می شود دستاوردهای تحقیق حاضر را جهت انتخاب مستعدترین دانشجویان
پزشکی برای مناسبترین رستههای تخصصی بهکارگیرند .چراکه با استفاده از مدیریت استعداد آینده
محور و نیز بهرهگیری از معماری دانش سازمانی ،میتوانند استعدادها ،عالیق و نیازهای دانشجویان
خود را بهتر بشناسند و آنان را جهت شناسایی و انتخاب مسیر شغلی اثربخش و انگیزاننده کمک و
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 از قرارگیری،راهنمایی کنند که هم خود دانشجویان و هم سازمان بهداشت و درمان و درنهایت جامعه
. منتفع شوند،پزشکان مستعد در رستههای متناسب
محدودیتهای پژوهش
اگرچه تحقیق حاضر نگرشی معنادار به اثر مدیریت استعداد آینده محور بر کشف مسیر شغلی
 دانشجویان، اما از محدودیتهایی نیز برخوردار است؛ ازآنجاکه پاسخدهندگان.دانشجویان پزشکی دارد
. تعمیمپذیری نتایج ممکن است محدود باشد،پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودند؛ بنابراین
 برقراری ارتباط بهمنظور، حضور، کسب مجوز، از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر،عالوه بر این
جمعآوری اطالعات از دانشجویان پزشکی است که به دالیل مشغله فراوان درسی از محدودیت
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