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  مقدمه -1- 1

هاي متعددي با ضرورت کنیم که به سرعت در حال تغییر است. سازمانامروزه در دنیایی زندگی می

نقل  به 1992، 1(استیسی اند و محیطی به شدت ناپایدار براي کسب و کارها ایجاد شده استتغییر مواجه

هایی هستند که تغییر را هاي موفق در جهان امروز نیز سازمانسازمان). 1394 رمضان و معیا، ،توکلیاز 

  ي در چارچوب تشکیالتی خود بگنجانند. از طرفی بر کسی پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه

تغییر یا میل به سمت نیاز  ها دائم در حالها و سازمانکه نیاز انسان سازي نیازها است، چراآوردهبر

ي لذا هر برنامه .)1393(صلواتی و ثالثی،  شودها دیده میجدیدي است، بنابراین لزوم تغییر در سازمان

تغییر سازمانی نیز به خودي خود یک برنامه منحصر به فرد است که این خود موجب تمایز بین تغییر 

هاي گسترده و متفاوتی را در تغییر سازمانی نقش ها خواهد شد، از این روسازمانی و دیگر برنامه

ها دارد. از قبیل تشریک مساعی با اعضاي سازمان، تعلیم دهنده، تسهیل کننده و یاري کننده سازمان

هاي اثربخشی در هنگام بروز مشکالت، که این خود موجب اعضاي سازمان در جهت یافتن راه

و از طرف دیگر افزایش رقابت، پیشرفت  )1392 (امیري، شودتوانمندسازي اعضاي سازمان می

تکنولوژي، تنوع نیروي کار، باال رفتن مشتریان و عواملی از این دست هشدارهایی هستند که سازمان را 

  ).1393دهند (خراسانی، به سوي تغییر و تحول سوق می

مادي و هاي غیرههاي دولتی و عمومی، که انگیزبراي سازمان 2پرداختن به موضوع تغییر سازمانی 

ها، فرایند و خوردار است؛ زیرا وروديرسانی دارند، از اهمیت دو چندان براهدافی از جنس خدمت

هاي انسانی و نرم ها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با مؤلفههاي این نوع سازمانعملیات، و خروجی

ها دن تغییرات، تطابق نداشتن با آنها محسوس نیست ولی درك نکرهایی که تغییرات در آناست؛ مؤلفه

اندیشی الزم براي آثار تغییرات نتایج عمیق و جبران ناپذیري براي سازمان و همچنین و فقدان چاره

  هاي سازمان). 1392(رحیمیان کالته و قادي،  هاي گسترده اجتماعی به دنبال خواهد داشتبازتاب
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انسانی و تکنولوژي مورد ها باید با تغییر در ساختار و نیروياي نیز از این امر مستثناء نیستند. آنرسانه

چرا ). 1393به نقل از رضایی،  2001 ،1(میلر راه رسیدن به تعالی را براي خود هموار کنند ،استفاده خود

تطبیق دهند. تغییر سازمانی » تغییر«ها باید خود را با واقعیتی به نام براي دستیابی به موفقیت، سازمانکه 

ها و پاسخ به تقاضاهاي محیط الزم است. در جهت توانمند ساختن یک سازمان در مواجهه با چالش

ي جهانی و ماندگاري در محیط اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیدهها نیز به خوبی دریافتهسازمان

  رقابتی کسب و کار، به داشتن بهترین استعدادها نیاز است.

هایی که خود به ها هستند، انسانها، انسانها است، و متولیان این سازماننعصر حاضر، عصر سازما

توانند موجبات تعالی، حرکت و ریشه ترین منبع قدرت، یعنی تفکر، میواسطه در اختیار داشتن عظیم

وان ). افراد، مدیریت استعداد را عمدتاً به عن1391 پور،محمدي و نیک، ها را پدید آورند (صیاديسازمان

  ). 2015، 2دانند (وایمنیک رویکرد با عنوان منبع موفقیت سازمانی می

بیان کرد: اول این که اجراي توان به صورت دو دلیل اهمیت مدیریت استعداد را میبه طور کلی 

شود و دوم اینکه کارکنان با آمیز استعدادها میموفقیت، موجب کشف و نگهداري 3مدیریت استعداد

» 4جانشین پروري«شوند که امروزه مورد دوم، با نام هاي کلیدي آینده انتخاب میاي پستاستعداد، بر

، امینی، غفاري و ها را به خود جلب کرده است (طالقانیشود و توجه بسیاري از سازمانشناخته می

تر قهایی که در جذب، توسعه و نگهداري مدیران با استعداد موف). از طرف دیگر سازمان1392، آدوسی

ها هستند میزان سوددهی بیشتري دارند، همین امر سبب گردید نگرش به افراد با استعداد براي سازمان

، )2010(اسمیت و همکاران  .ها به دید یک منبع ایجاد مزیت رقابتی نگریسته شودعوض شده و به آن

زي سازمان و فراهم آي بر نقش اهرمی تکنولوژي در توانمندساديسه پژوهشگر سازمانی در شرکت دي

هاي گوناگون و ... که هایی مانند ارتباطات، پاسخ گویی سریع و به موقع، استفاده از مهارتآوردن قابلیت

  ).2010، 5پسی و ، ولین(اسمیت گردنند تأکید دارندموجب پایداري مدیریت استعداد در سازمان می

ان دیگري به منظور رسیدن به تعالی از راهکارهایی که امروزه بیش از هر زمدیگر یکی همچنین 

نظران و متخصصین قرار گرفته توانمندسازي شود و مورد توجه صاحبسازمان مورد نیاز احساس می
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سازي نیروي انسانی ). بر همین اساس، توجه به توانمند2013، 2کروز و ، توماس(گالرو است 1کارکنان

  کنونی آماده و موفق کند.  ها را در مواجهه با شرایط متحولتواند سازمانمی

اي برخوردار است. زیرا این امر نه در فرایند تغییر سازمانی، توجه به دیدگاه کارکنان از اهمیت ویژه

تنها موجب افزایش اعتماد به نفس اعضاي سازمان و نشانه احترام و حفظ حرمت انسانی آنان است، بلکه 

گیري از توانایی افراد شاغل در راین مشارکت آگاهانه و بهرهکند. بنابمقاومت ناشی از تغییر را نیز کم می

 و ، منوچهري(خاکچیان می استسازمان در فرایند تغییر سازمانی و در تمامی مراحل ایجاد تغییر الزا

 1948در سال  3دهد، به کار لوینهایی که مشارکت را به تغییر ارتباط می. نشانه)1391 ،پازارگادي

هاي ، مدیران را به اخذ نظر دیگران در تنظیم برنامهگردد. وي در این مقالهگروهی بر میپیرامون پویایی 

(زاهدي و  تغییر توصیه نموده و مشارکت و توانمندي افراد را در پیمودن این مسیر مؤثر دانست

  ). 1389مرتضوي، 

دهد ژوهش نشان میهاي پهاي مطرح شده در رابطه با متغیرتوضیح و توصیفبنابراین با توجه به 

که مدیریت استعداد یک شاخه علمی در حال رشد است که با رشد و پیشرفت آن به همراه متغیر 

و با توجه به هدف  توانمندسازي کارکنان تأثیرات شگرفی را بر تغییر و تحول سازمان منجر خواهد شد

اگر  سازمانی است از این روبا تغییر  و توانمندسازي کارکنان پژوهش که رابطه بین مدیریت استعداد

پیچیده و ناپایدار باقی بماند و همچنین عالوه بر بقاء در این محیط رقابتی  سازمانی بخواهد در این محیط

هاي مختلف داشته باشند ضرورت دارد که نسبت به تغییر و تحول حساسیت رشد و توسعه در جنبه

  .بیشتري نشان دهد

  بیان مساله -2- 1

سرعت تغییر در روزگار ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ  .ییر و تحول استجهان در حال تغ

تحول و دگرگونی نوع  .)1389 ،4، کالینر، شارلوت، ریچارد، جورج، برایان(سنگه زندگی بشر است

  ها روي تر در سازمانو پیچیده اي متداولباشد که پدیدار شده و امروزه به گونهجدید تغییرات می
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اند و ها با تغییرات شدیدي مواجهثبات کنونی، سازمان) در محیط بی2010 ،1دهد (آندرسون و آکرمنمی

کار، باال تنوع نیروي اي جزء سازگاري با عوامل محیطی ندارند. افزایش رقابت، پیشرفت تکنولوژي،چاره

  غییر تحول سوق رفتن مشتریان و عواملی از این دست هشدارهایی هستند که سازمان را به سوي ت

دهند که به مقوله تغییر و تحول هاي دولتی کشور نشان میدهند. با این حال نگاهی به سازمانمی

ها به عنوان یک با توجه به این موضوع سازمان ).1393 (خراسانی، سازمانی خیلی کم توجه شده است

ند پاسخگویی به تغییرات محیطی باشند و براي تداوم حیات نیازمسیستم باز با محیط خود در تعامل می

   ).1386 (جعفرزاده، هستند

ال که این سؤ .دهندهاي امروزي در آن به حیات خود ادامه میدر محیط متغیر و متحول که سازمان

خود  ها را تحت تأثیرهاي آنتغییرات گوناگون و فراوانی که هر لحظه سازمان ،چگونه مدیران و رهبران

شود بنابراین تغییر و تحول واقعیت و حقیقتی ید مدیریت و رهبري نمایند مطرح میبا ،دهندقرار می

در واقع توانایی تغییر سازمانی با توجه به  ).1389 (مجتبایی، مشخص است که مدیران آنرا باید بپذیرند

رسد اما یک سازمان براي زنده ماندن در یک محیط کسب و کار تغییر و تحوالت دشوار به نظر می

کدام از عناصر تحولی به معنی  تغییر در هر و) 2013 ،2، یانگ و پن(چن آشفته نیاز حیاتی به تغییر دارد

 ،3هیدورچال، بریگیتا، ویزنیج و ی، اسکاست (فیلچمستمر یا انقالبی تغییر در کل سیستم و یا تغییر غیر

2009( .  

سازي  شود، تجهیز و آمادهحسوب میمحور سازمان م از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و

ها با هر نوع خوردار است که کلیه سازماناي براز اهمیت ویژه منابع مزبور براي مواجهه با تغییرات،

 ها در ابعاد مختلف اختصاص دهندمأموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان

 برنددنیا نیز نام می هاي موفقي شرکترا، تحت عنوان موتور محرکه رو تغییر این از ).1386 (جعفرزاده،

 طرف سازند، وتا مشکلی را بر یابندها تغییر میزیرا سازمان ).1389صادقی، افجه و محمدي، ، (اعرابی

 خادمی، جامی و(فراز ي عمل بپوشانندبقاي خود را استمرار بخشند و با کیفیتی بهتر به اهداف خود جامه

ریزي شده در سراسر سازمان است که به وسیله مدیریت نامهبنابراین تحول سازمانی تالشی بر ).1390
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ریزي شده در هاي تغییر برنامهسالمتی سازمان را از راه برنامه بخشی وعالی سازمان اداره شده و اثر

در واقع تغییر و تحول در  ).1385(الوانی،  دهدرفتاري افزایش می با استفاده از علوم فرایندهاي سازمان،

بروندادهایی که در  منظورها و یا ،هامشیخط ،ساختارها ،توان فرایند دگرگونی که رفتارهاسازمان را می

   ).1389 (مجتبایی، آوري دانستبستن یک نوع ابداع یا نودهد و به کاربرخی از واحدهاي سازمان رخ می

ثر واقع شود ؤتواند در زمینه تغییر سازمان ایفاي نقش کند و مهایی که میبنابراین یکی از متغیر

تعامل پویا بین  ،دارد که هدف آنمند نیاز مدیریت استعداد به یک دیدگاه سامان .مدیریت استعداد است

، به رهبران و کارکنانی اشاره . استعداد در سازمان)2010 ،1(کاهان بسیاري از فرایندها و وظایف است

این اساس نباید تصور شود که  بر .)2009 ،2(هانسن کنده کسب و کار را به جلو هدایت میدارد ک

باشد که عوامل بسیاري ریزي میاستعداد در طول سه ماه تا یکسال کامل شود. بلکه شامل برنامه مدیریت

رد که این امر مدیریت گیعهده نمی در آن درگیرند و تنها بخش منابع انسانی مسئولیت آن را به تنهایی بر

  ). 1389 کریمی و حسینی،(حاجی سازدگیر، اما بسیار با ارزش می استعداد را دشوار و زمان

ها از طریق جریان استعداد در سراسر سازمان تمرکز توسعه شایستگی در واقع مدیریت استعداد بر

انسانی و تمرکز اولیه بر تداوم منابعریزي پروري در برنامهدارد، که در این حالت توجه اصلی بر جانشین

ها در مشاغل مدیریت استراتژیک جریان استعداد ،مدیریت استعداد . بنابرایناستعدادهاست جریان مستمر

 توان گفت رویکردي را که براي رسیدن به تعالی سازمان موردمی دیگر عبارت . بهمختلف سازمان است

. از این رو سه حوزه اصلی )2013 ،و همکاران (گالرو استعداد است مدیریت ،کردنندنیاز احساس می

 5توسعه استعداد -3 4همسوسازي و نگهداشت - 2 3جذب استعداد - 1توان فرایند مدیریت استعداد را می

مدیریت  ،. با این حالتوصیف و توضیح ماهیت استعداد بسیار وسیع است ).1394محمدي، نام برد (میر

از تامین (جذب،  آنها با استفاد از هاي یکپارچه است که سازماناي از فعالیتاربرد مجموعهک ،استعداد

، و با تاکید بر این که افراد یابندي) نیروهاي مورد نیاز خود در حال و آینده اطمینان میحفظ و توسعه
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 ،1هاست (آرمسترانگادهدفشان حفظ جریان استعد ،روندسازمان به شمار می اصلی منابع مستعد از

2006( .  

گیرنده بلوغ استعداد در بر ،شودکامل که تعریف مبناي این تحقیق محسوب می در یک تعریف نسبتاً

شود به نحوي که فرد را جزء میمهارت و توانایی) نامیده  (دانش، شایستگی اي است که عموماًجستهبر

). به 2007 ،2(گاگن کننددهد که در همان حوزه فعالیت می صد افراد برتر در میان همکارانی قراردر10

 مناسب با مشاغل کلی هدف و مقصود آن تضمین عرضه مطلوبی از استعدادها به منظور انطباق افراد طور

هایی که از ). سازمان2005 ،3(داگوتا مبناي اهداف استراتژیک سازمان است مناسب بر مناسب در زمان

ارتقاء و  ،، توسعهآموزش ،انتخاب ،، استراتژیک بوده و چگونگی جذبکنندد استفاده میمدیریت استعدا

ترین عامل و محور انسانی مهم. از آنجا که منابع)2008، 4کنند (بارونبینی میانتقال کارکنان را پیش

   ).1387 زاده،طینت و فتحی(پاك شودها محسوب میسازمان

. که در این زمینه ترین عوامل در تغییرات وسیع سازمانی دانسترا یکی از مهم توان فردبنابراین می

ترین پایینگیري را به هایی خواهد بود که حاضر به خطر کردن هستند و تصمیماز آن سازمان ،برتري

. ستاین پارادایم جدید بر مبناي قدرت بخشیدن به فرد بنا شده ا .دهندارجاع می ،سطح سازمان ممکن

  اند تا از انرژي و توانایی افراد براي انجام کار و تحقق اي طراحی شدهها به گونهسازمان از این رو

 ،طبیعی است اگر مدیران بتوانند توانمندي کارکنان سازمان را افزایش دهند هاي خود استفاده کنند.هدف

   .)1387 ي،مرادکیانی و پیر(پور اندموجب توسعه و بهبود کار سازمان شده

انسانی توجه خاص به  اي باید در بهبود پرورش نیرويتردیدي نیست که در شکوفایی هر جامعه

انسانی سازي یکی از مفاهیمی است که در راستاي بالندگی منابع. توانمندپرورش کارکنان مبذول شود

تیار و مسئولیت بیشتر اخ زمینه واگذاري مطرح گردیده است و فصل مشترك کلیه تعاریف مطرح شده در

  ها ). از این رو در توانمندسازي فردي کارکنان با کسب مهارت1390 (ابراهیمی، به کارکنان است

  مدیران  ،سازي عالیتوانند بدون نیاز به حضور مستقیم سرپرست، فعالیت کنند ولی در توانمندمی

. بنابراین از آنجا که انسان محور )1386 ،(آقایار هاي کلی سازمان را تدوین نمایندتوانند برنامهمی
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انسانی باید به ارتقاي تراز منابع ،به تراز بالندگی قابل قبول سازمانیبراي دستیابی ،تحوالت سازمانی است

). 1387 مرادي،کیانی و پیر(پور اي خود فرمان پروردها را از درون رشد داد و به گونهپرداخت و آن

به دنبال آن هستیم بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و توانمندسازي حاضر وهشاي که در پژمسئله

هستیم که  گویی به این سؤال. لذا در این پژوهش به دنبال پاسخباشدکارکنان با تغییر سازمانی کارکنان می

 سازي کارکنان با تغییر سازمانی رابطه وجود دارد؟ آیا بین مدیریت استعداد و توانمند

  ضرورت و اهمیت پژوهش -3- 1

از محیط سازمانی یا بازار سر  ر معموالًیهاي تغیگیرد. محركمقدمه صورت نمیسازمانی بیتغییر

سازمانی نیز به خودي خود یک برنامه منحصر بفرد ). لذا هر برنامه تحول1390 (بخشی، گیرندچشمه می

سازمانی  خواهد شد از این رو تحول هابرنامهسازمانی و دیگر است که این خود موجب تمایز بین تحول

، دهنده ، تعلیمسازمان ها دارند. از قبیل تشریک مساعی با اعضايهاي گسترده و متفاوتی در سازماننقش

، و بخش در هنگام بروز مشکالتهاي اثرکننده اعضاي سازمان در جهت یافتن راه کننده و یاري تسهیل

کند. که این خود موجب  حل را خودآموزند که چگونه مسائلبه مشتري می سازمان تحولمجریان 

سازمانی مرتبط با  هاي دروندر رابطه با عامل ).1392 (امیري، شودسازمان میسازي اعضايتوانمند

ته ها در سه دسسازمانی اشاره دارد. این عامل هاي مختلف درونتوان به عامل، میسازمانی موفقیت تغییر

هاي مدیریتی . عاملبندي شده استهاي فردي) گروههاي سازمانی و عامل، عاملهاي مدیریتی(عامل

 یکی سازمانی تأثیر دارد. گذاري است که به عنوان یک عامل مدیریتی بر موفقیت تغییر همانند سیاست

ها نشان داده است که . تحقیق، منابع استي تغییر در سازمانثر بر موفقیت برنامهؤهاي مدیگر از عامل

ثیر دارد. عدالت سازمانی تأ، انسانی و تکنولوژي بر موفقیت تغییرمالیتر منابعمنابع و به طور خاص

ثر بر هاي مؤثیر دارد. دسته سوم از عاملحالت ادراکی کارکنان بر تغییر تأ سازمانی نیز به عنوان یک

ثر بر موفقیت ؤها از احساس مالکیت به عنوان عامل مقیقدر تح هاي فردي است.تغییرسازمانی عامل

، اي که رخ نموده استدر دنیاي تازه). 1388پور، کمالی و زینلی(میر سازمانی نام برده شده استتغییر

هاي پر تالطم ها و محیطاي با توجه به واقعیتهاي خبري و رسانهها، از جمله شبکهبسیاري از سازمان

بسیاري از  اند.، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي دچار تحول جدي شدههاي سیاسیر عرصهپیرامونی، د

ها در معرض شتاب و رخدادهاي نامعلوم و هاي حاکم جا به جا شده و مدیران سازمانها و فرهنگسنت
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ا با شرایط و ها راز جمله مدیران رسانه، اند. سرعت فزاینده جهانی هر روزه مدیرانتر قرار گرفتهگسترده

ها از اشکال قدیمی و سنتی و حقیقی سازد. در چنین شرایطی سازمانهاي جدیدي روبه رو میمحدودیت

اند و حقیقی تبدیل شدههاي خانگی، الکترونیکی و غیرحقیقی وسپس شبکه هاي خودکار و نیمهبه حالت

پدید ، در این واقعیت نونابراینب گیرد.حقیقی صورت میبسیاري از کارها در یک شبکه مجازي و غیر

 مدتی براي هیچ کشور، صنعت یا شرکتی وجود نخواهد داشت ، دیگر هیچ مزیت رقابتی بلندآمده

هاي رقابتی را جبران کند. براي رسیدن به رقابتی تواند ناموزونی) و سرمایه و فناوري نمی1999 ،1(دراکر

هاي جدید، ها و شیوههاي نو و یافتن مدلپذیريو با دانش رفت» هاي تطبیقیمزیت«مؤثر، باید به دنبال 

 اري جمهوري(استراتژي رقابتی خبرگز داوم بخشیدود را در عرصه جهانی توضعیت برتر رقابتی خ

بینی رو به قابل پیشوقایع غیر تغییر بازارها، کسب و کار امروز با رشد فزاینده جهانی، .)1394اسالمی، 

تر از قبل باشد و این شاید چیز کارکنان ماهر بسیار مشکل حفظ توسعه و جذب،شاید امروز  ست.رو

گذاري انسان تاکید ها بر سرمایهبا این وجود تعداد معدودي از سازمان )2006 ،2(ماکیولی عجیبی نباشد

  یی هایی اجراافزارریزي و نرمهاي برنامههاي نوین، سیستمها بر روي فناوريدارند و اکثریت آن

گذاري هاي مدرن پیشرفت خود را در گروه سرمایهکنند این در حالی است که سازمانگذاري میسرمایه

دانند و در تالش هستند تا استعداد کارکنان خود را به سمت موفقیت نهایی هدایت بر روي کارکنان می

بر سر استعدادها را  اصطالح جنگ 1997در سال 4يقبل از آن نیز شرکت مکنز .)2009 ،3(سوئیم کنند

 نهایی رویکرد هاي مدیران را در یافتن افراد ماهر بیان نمودند.ها در این پروژه چالشآن مطرح نمود.

یعنی جاي مناسب  کند دارد.به استعداد اشاره به تناسب بین استعداد فرد و شرایطی که فرد کار می (شی)

(گالردو و  کنداستعداد ضروري به نظر میزمان مناسب و روش مناسب در نتیجه بحث مدیریت  و

ها با از ). مدیریت استعدادها هر روز مهمتر و چشمگیرتر خواهد شد چرا که سازمان2013، همکاران

یا بازنشسته شدن مدیران و متخصصان نشان و کمبود شدید استعدادها بسیار با مشکل مواجه دادن دست

هاي کارکنان خود شناخت صحیح توانایی ها به دلیل عدمزمانبرخی سا ).1997 ،5فیلد(هاند خواهند شد

   انگیزه، عدم ها، ضایعات، فقدانکاري توانند به نتایج مورد انتظار دست یابند. بسیاري از دوبارهنمی
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-هاي طراحی شده، ناشی از عدم شناخت استعداد افراد در حیطهوري مناسب، فاصله زیاد با برنامهبهره

کننده و مهمی در  مدیریت استعداد نقش تعیین بنابراین ).1387(چناري،  باشدسازمان میهاي کاري 

- منابع ).2013 (گالردو و همکاران، موفقیت سازمان و همچنین نقش ضروري براي پایداري سازمان دارد

کارکنان دهند. از این رو استفاده از توانمندسازي انسانی، اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می

هایی جهت ارتقاي توانمندي وقابلیت افراد براي انجام استعدادها به منزله طراحی ابزارها و استراتژي

ها تصور شده و اعتقاد بر این است که همه افراد ظرفیت استعداد شدن را دارا هستند این وظیفه سازمان

ادها در سراسر اي از استعدان پیوستههایی را به حالت بالفعل تبدیل نمایند تا جریاست که چنین ظرفیت

  ).2010 ،1یلس، چوي و پریس(آ سازمان ایجاد شود

طور تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازي کارکنان را در کانون همین

هاي امروزي به دلیل حجم چرا که ایده توانمندسازي کارکنان در سازمان توجه مدیران قرار داده است.

سازي کارکنان به عهده دارند داراي اهمیت بسیار است. توانمندهایی که کارکنان براي از مسئولیتایندهفز

بخشی از طریق افزایش دستان در رهبري، بهبود اثرمنظور انتقال قدرت در سازمان، مشارکت دادن زیر

ها با داشتن . سازمان)1385(عبدالهی،  قدرت و در نهایت افزایش انگیزش درونی کار مطرح شده است

بهتر خواهد توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت  ماهر و با انگیزه، کارکنان توانمند، متعهد،

نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش  ترین روش سهیمسالم کنند. بنابراین توانمندسازي،

جویی در شود و حس مشارکتر افراد ایجاد میاتکایی دتعهد و خود غرور، اعتماد، انرژي مضاعف،حس

 گیري به نقل از پاك(جهان در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت امور سازمان افزایش یافته،

  ).1387 زاده،فتحیو  طینت

و ادامه حیات به منظور بهبود و توسعه شایسته است که از  ءکلی سازمان در جهت بقا به طور

هاي مختلف مورد بررسی بپردازد و نسبت به آن سازمانی از جنبه ترین منابعانی به عنوان مهمانس نیروي

  هاي به موقع و منطقی در جهت پیشرفت سازمان نشان دهند.العملعکس

دهد که هاي مطرح شده در رابطه با متغیرهاي پژوهش نشان میبنابراین با توجه به توضیح و توصیف

  و پیشرفت آن به همراه متغیر  شاخه علمی در حال رشد است که با رشد مدیریت استعداد یک

                                                             
1 . Iles, Chuoi & Preece 
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بر تغییر و تحول سازمان منجر خواهد شد چرا که اگر سازمانی  سازي کارکنان تأثیرات شگرفی راتوانمند

در این محیط رقابتی رشد و  ءقاب بخواهد در این محیط پیچیده و ناپایدار باقی بماند و همچنین عالوه بر

هاي مختلف داشته باشند ضرورت دارد که نسبت به تغییر وتحول حساسیت بیشتري  سعه در جنبهتو

نشان دهد از این رو شایان ذکر است که تاکنون پژوهشی در خصوص اثر دو متغیر مدیریت استعداد و 

سازي کارکنان برروي تغییرو تحول سازمانی بطور همزمان صورت نگرفته است به عبارت توانمند

ها و نیاز با عنایت به وظایف سازمان. باشدهاي صورت گرفته جدید مییگراین موضوع در بین پژوهشد

بایست براي بالندگی و توانایی سازمان کوشید تا به عنوان یک سازمان چابک و بدون می جامعه هدف،

  .هاي خود ادامه دهندانحراف با حداکثر توان و سرعت به فعالیت

  اهدف پژوهش -4- 1

  هدف اصلی -1- 1-4

سازمانی خبرگزاري جمهوري تعیین وضعیت مدیریت استعداد و توانمندسازي کارکنان با تغییر -1  

  اسالمی ایران ایرنا.

سازمانی خبرگزاري جمهوري ي بین مدیریت استعداد و توانمندسازي با تغییر شناسایی رابطه -2  

  اسالمی ایران ایرنا.

بینی تغییر سازمانی خبرگزاري جمهوري و توانمندسازي در پیش تعیین سهم مدیریت استعداد -3  

  اسالمی ایران ایرنا.

  هدف فرعی -2- 1-4

  تعیین وضعیت مدیریت استعداد خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران ایرنا. -1  

  تعیین وضعیت توانمندسازي خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران ایرنا. -2  

  رگزاري جمهوري اسالمی ایران ایرنا.تعیین وضعیت تغییر سازمانی خب -3  

سازمانی خبرگزاري جمهوري اسالمی شناسایی رابطه بین مدیریت استعداد وابعاد آن با تغییر  -4  

  ایران ایرنا.

سازمانی خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران شناسایی رابطه بین توانمندسازي وابعاد آن با تغییر -5  

  ایرنا.
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سازمانی بینی تغییر یت استعداد و توانمندسازي کارکنان در پیشتعیین سهم متغیر مدیر -6  

  خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران ایرنا.

سازمانی خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران بینی تغییر تعیین سهم ابعاد مدیریت استعداد در پیش -7  

  ایرنا.

زاري جمهوري اسالمی ایران تعیین سهم ایعاد توانمندسازي در پیش بینی تغییر سازمانی خبرگ -8  

  ایرنا.

  هاي پژوهشالسؤ -5- 1

  االت اصلیسؤ -1- 1-5

اري جمهوري اسالمی ایران خبرگز سازمانیوضعیت مدیریت استعداد و توانمندسازي و تغییر -1

  چگونه است؟ ایرنا

ان اري جمهوري اسالمی ایرخبرگز سازمانیآیا بین مدیریت استعداد و توانمندسازي با تغییر -2  

  دارد؟ رابطه وجود ایرنا

اري جمهوري اسالمی خبرگز سازمانیبینی تغییرسهم مدیریت استعداد و توانمندسازي در پیش -3  

  چقدر است؟ ایران ایرنا

  االت فرعیسؤ -2- 1-5

  چگونه است؟اري جمهوري اسالمی ایران ایرنا خبرگزدروضعیت مدیریت استعداد  -1  

  چگونه است؟ري جمهوري اسالمی ایران ایرنا اخبرگزدروضعیت توانمندسازي  -2  

  چگونه است؟اري جمهوري اسالمی ایران ایرنا خبرگزدروضعیت تغییر سازمانی  -3  

 اري جمهوري اسالمی ایران ایرناخبرگز سازمانی آیا بین مدیریت استعداد وابعاد آن با تغییر -4  

  رابطه وجوددارد؟

اري جمهوري اسالمی ایران خبرگز سازمانی د آن با تغییرآیا بین توانمندسازي کارکنان و ابعا -5  

  رابطه وجوددارد؟ایرنا 

اري جمهوري خبرگز سازمانی بینی تغییردر پیشو توانمندسازي کارکنان سهم مدیریت استعداد  -6  

  چقدر است؟ اسالمی ایران ایرنا
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جمهوري اسالمی ایران  اريخبرگز بینی تغییرات سازمانیسهم ابعاد مدیریت استعداد در پیش -7  

  چقدر است؟ ایرنا

اري جمهوري اسالمی ایران ایرنا خبرگزبینی تغییر سازمانی سهم ابعاد توانمندسازي در پیش -8  

  چقدر است؟

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها -6- 1

  تغییر سازمانی -1- 1-6

هد، در برابر تغییرات محیطی داي است که به سازمان توانایی میتغییر سازمانی، قابلیت تعمیم یافته

، 1و داگالس (جاد بینی کندتر از رقبا پیشها را سریعي کارآمدتر فرصتواکنش نشان دهد و براي آینده

2009.(  

اي است که کارکنان از پرسشنامه تغییر و در این پژوهش منظور از تغییر و تحول سازمانی نمره

  است.اي رند. مقیاس تغییر و تحول سازمانی از نوع فاصلهآو) به دست می1998( 2تحول سازمانی دانهام

  مدیریت استعداد -2- 1-6

مدیریت استعداد فرایندي براي شناسایی، استخدام، پرورش و ارتقاء و نگهداري افراد مستعد با 

  ).2010، 3(اویی هدف بهینه کردن توان سازمان، به منظور تحقق نتایج کسب و کار است

ي مدیریت استعداد اي است که معلمان از پرسشنامهر از مدیریت استعداد نمرهدر این پژوهش منظو

  اي است.استعداد از نوع فاصلهآورند. مقیاس مدیریت) بدست می1391( پورنیک محمدي و، صیادي

  توانمندسازي کارکنان -3- 1-6

ي بینش سیاسی و وانمندسازي فرایندي است که باعث افزایش توان کارکنان براي حل مشکل ارتقات

سازد تا عوامل محیطی را شناسایی کنند و تحت کنترل خود شود و آنان را قادر میاجتماعی کارکنان می

  ). 2005 ،4رایتکارت( آورنددر

است که معلمان از پرسشنامه توانمندسازي  اياز توانمندسازي کارکنان نمرهمنظوردر این پژوهش

 اي است.آورند. مقیاس توانمندسازي کارکنان از نوع فاصلهیبدست م) 1997( کارکنان اسپریتز
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  همقدم -1- 2

باشد. هدف از ارائه مبانی نظري تحقیق، مرور نوشتارهاي علمی در مورد موضوع مورد تحقیق می

د. از این رو بعد از ارائه سازکه در این قسمت خواننده را با کارهاي قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می

هاي انجام شده داخلی و خارجی ها، در بخش آخر به پژوهشادبیات نظري در رابطه با هریک از متغیر

  شود.پرداخته می

  سازمان خبرگزاري ایرنا تاریخچه -2- 2

اي گردآوري و انتشار خبر در ایران است. این ایرنا، خبرگزاري رسمی و ریشه دارترین نهاد حرفه

اي، هاي حرفهاي بنا شده و از نظر سابقه و ویژگیي فعالیت خبري و رسانهازمان بر شالوده چند دههس

هیچ بنگاه خبري در ایران قابل همسنجی با آن نیست. در این میان خبرگزاري جمهوري اسالمی که بیشتر 

ی دولتی جمهوري اسالمی شود، که نام خبرگزاري رسم) شناخته میIRNA١به انگلیسی با سر واژه ایرنا (

ترین کارکرد وظیفه بنیادین و اولیه ایرنا بود. اما آوري اخبار ایران و جهان مهمایران است. در واقع گرد

  هاي تخصصی و نیز انتشار هاي خبري، تحلیلی، تفسیري و پژوهشی، مصاحبهها کار نگارش گزارشبعد

ه گرفت که همچنان ادامه دارد. بنابراین به دلیل هاي موضوعی، راهبردي و نظرسنجی را به عهدبولتن

ي بین مدیریت استعداد و توانمندسازي کارکنان اهمیت این موضوع هدف از این پژوهش بررسی رابطه

افزون تهران است. چرا که با گسترش روز-با تغییر سازمانی کارکنان خبرگزاري جمهوري اسالمی ایرنا

اند. در عنوان یکی از ارکان اطالع رسانی بسیار مورد توجه قرار گرفته هاي نیز به، خبرگزاريارتباطات

طلبند زیرا تعامل هاي دولتی با توجه به اهمیت و ساختارشان، چالش بیشتري را میاین میان، خبرگزاري

هاي ملی دارند و به همین دلیل، نقش مهمتري در حفظ منافع عمومی و هویت ملی بیشتري با خبرگزاري

شایستگی کارکنان آن سازمان است، پس  يکنند. و از آن جایی که شایستگی هر سازمان به اندازهمیایفا 
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هرگاه کارکنان خبرگزاري کشور از مهارت و استعداد الزم برخوردار باشند، قادرند مسائلی در خصوص 

  تغییرات جهان امروز را توسعه دهند.

  تغییر سازمانی -3- 2

هر چیزي است که با گذشته تفاوت حول، گفته شده است که تغییر ایجاد در تعریف پدیده تغییر و ت

ها همیشه در حال تغییر هستند، اما منظور از تغییر، همان ). از این رو سازمان1385 (مؤیدنیا، داشته باشد

و کمالی (میر ها و تجزیه و تحلیل موردنیاز سازمان استریزي شده است که مبتنی بر دادهتغییر برنامه

اند در حالی که ها با تغییر و تحول مواجه. امروزه در سطح گسترده و عمومی، سازمان)1391زاهدي، 

پذیر باشند، برخی از آنان براي سازگاري و همسازي با اینکه باید در برابر محیط متغیر، سازگار و انعطاف

زیرا  انی را دارا باشند.هاي تغییر و تحول سازمباید توانایی تشخیص مشکالت و بکارگیري برنامه

اند. تغییر بینش ها ایستا نیستند و به طور مداوم و مستمر با عوامل خارجی و درونی در کشمکشسازمان

مخاطبین، قوانین جدید و تغییرات فناوري عواملی براي انطباق و سازگار سازمان با تغییرات محیطی 

کند خود تغییرات است. نها چیزي که تغییر نمیاند  که تو همه مدیران دریافته) 1389(سمیعی،  است

ها ها را باید بپذیرند، آنبنابراین تغییر و تحول واقعیت و حقیقتی مبرهن و مشخصی است که مدیران آن

چنانچه بخواهند در این رابطه اثربخش عمل کنند، نباید اجازه دهند، تغییر به هر گونه وضعیتی واقع 

ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل هایی براي برنامهها و روشهبردها، برنامهها باید بتوانند راآن شود،

در نهایت در حالی که تغییر رویدادي تبادلی پیوسته  ).1387(مشبکی و تیمورنژاد،  تغییرات بوجود آورند

 شده است ترتر و پیوستهتر، پیچیدهانتهاتر، بنیادي(و به آسانی اداره شدنی) بود، امروزه بی و یکباره

  ).2010، آکرمن(آندرسون و

  ریف تغییر سازمانیاتع -4- 2

شویم و این چالش فقط در کسب و کارها دیده ها با چالش تغییر رو به رو میدر تمامی سازمان

هاي نوین مدیریتی، نیاز به فراهم شدن فضاي تغییر در سازمان و شود. پیش برد اکثر الگوها و روشنمی

ها، بیش از هر چیز به دلیل عدم درك و آمار باالي شکست این طرح تغییر دارد. مدیریت کردن فرایند

(سنگه و  باشدهاي سازمانی میهاي فرایند تغییر و پویاییها از ضرورتآگاهی مدیران این طرح

سازي، ها شامل مهندسی مجدد، مدیریت کیفیت جامع، کوچک واژه تغییر در سازمان ).1389همکاران، 
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- افزاري و موارد متعدد دیگر میهاي تکنولوژي و نرمتغییرات فرهنگی، تجدید ساختار، پیشرفتادغام، 

). بدیهی است پاسخ افراد به تغییر، متفاوت است؛ برخی تغییر را عامل سودمندي 2006، 1تریرباشد (پیل

را به عنوان تهدید کنند، در حالی که برخی دیگر، تغییر دانسته، برآن ارزشی قائلند و از آن حمایت می

  ).2006،  2تهاریس و برن ،کنند (کولیهاي منفی مقاومت میتلقی کرده و در مقابل آن با واکنش

  تعاریف تغییر سازمانی -1-2 جدول

  تعریف  سال  نظیریه پرداز

مشبکی و 

  تیمورنژاد

وژي، تغییر عبارت است از دگرگونی یک سازمان از وضعیت موجود ساختار سازمانی، تکنول  1386

نیروي انسانی و وظایف و عملکردهاي تولیدي و خدماتی، به وضعیت مطلوب و موردنظر و به 

  ریزي شده یا نشده.صورت برنامه

ریزي شده در سراسر سازمان که به وسیله مدیریت عالی سازمان تغییر سازمانی، تالشی است برنامه  1385  الوانی

ریزي شده در فرایندهاي هاي تغییر برنامهاز راه برنامهبخشی و سالمتی سازمان را اداره شده و اثر

  دهد.سازمانی، با استفاده از علوم رفتاري افزایش می

، جیمیسون و پیچ

  3وایت

ي تغییر دارند و آمادگی براي تغییر را به عنوان حدودي که کارمندان، نگرش و دیدگاه مثبتی درباره  2005

نین تغییري احتماالً پیامدهاي مثبتی براي خودشان و براي نیز حدودي که کارمندان معتقدند که چ

  اند.سازمان دارد تعریف کرده

شود، چرا که مقاومت یا حمایت، در نهایت، تصمیمات و رفتارهاي افراد تغییر با افراد آغاز می  2006  و همکاران کول

  کنند.هستند که محیطی مساعد را براي تغییر سازمانی ایجاد می

دهد، در برابر تغییرات  محیطی اي است که به سازمان توانایی میتغییر سازمانی، قابلیت تعمیم یافته  2009  گالسو دا جاد

  بینی کند.تر از رقبا پیشها را سریعي کارآمدتر فرصتواکنش نشان دهد و براي آینده

 شودان دیگر انتقال داده میکند:یک چیزي که از یک مکان به مکتغییر را این گونه تعریف می  2010  4نیکولز

  (انتقال از یک موقعیت مشکل ساز به یک موقعیت حل مسأله).

  توان تغییر -5- 2

هاي بازار را تصرف ها فرصتتغییر بهتر هستند که مزیت رقابتی دارند. این سازمانهایی در سازمان

هاي جدید را ت و فناوريدهند؛ محصوالت، خدماکنند؛ عملیات خود را به میزان چشمگیر بهبود میمی

کنند؛ به دهند؛ ساختاردهی مجدد میدهند؛ رشد میکنند؛ کاهش اندازه میکنند؛ ادغام مینوآوري می

هاي دیگر دهند؛ همچنین بسیاري فعالیتکنند؛ زنجیره تأمین خود را بهبو میآورند و تکمیل میدست می

محوري بهبود در هر  کنند. توان تغییر شایستگیرا، نسبت رقبایشان که با تغییر دست و پنجه نرم می
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ریزي، طراحی و نهند. توان تغییر توانایی سازمان در برنامهاي از عملکرد کسب و کار را بنا میجنبه

نفعان سرسپرده و متعهد و ایجاد کمترین تأثیر منفی اجراي مؤثر و کارآمد تمام  انواع تغییر به همراه ذي

ي تغییر، بدون لیات، به طوري که نتایج مطلوب کسب و کار و فرهنگی در نتیجهممکن براي افراد و عم

 حاصل شود و به طور مستمر، براي تحویل بیشترین بازدهی سرمایه، براي عملیات یکپارچه شودتناقض، 

  ).2010ندرسون و آکرمن، آ(

ند داشته باشند توان تغییر توانها میمهمترین توانی که سازمان«) بیان کردند که 2006( 1ر و ورلیلالو

در واقع، تغییر ابزاري است براي بهتر کردن همه چیز؛ ». است؛ این توانی است که امروزه فاقد آن هستند

جوهر بهبود نوآوري، رشد، گسترش و سیر تکامل است. اما، با اینکه تغییر مسیري براي پیشرفت و 

کنند تغییري که با اهی ناخودآگاه به سادگی فرض میکنند. گبزرگی است، افراد در برابر آنان مقاومت می

تغییر سازوکار موجود  پسندند.اي که آن را  نمیشوند به نتایج بد ختم  خواهد شد؛ به آیندهآن مواجه می

پذیري دشواري دارند. معموالً ولی افراد خواهان حفظ آن هستند. بعضی از افراد انطباق ریزدرا به هم می

پیشرفت در شرایط تغییر یافته را دوست ندارند.  ي ضروري بیشتر براي کشف چگونگیهاافراد تالش

ها اتفاق افتاده است و توان تأثیر بر آن را اند، چون براي آنشدهکنند قربانی تغییر احساس میهی گا

اهند همه چیز خوها میاصلی این است که بیشتر افراد آماده یا مستعد تغییر نیستند؛ آناند. دلیل نداشته

کنند. وقتی فرایند طور باقی بماند. بیشتر رهبران  فرایندهاي تغییر را بسیار بد طراحی و اجرا میهمان

نفعان را تشدید خواهد کرد. از این رو تغییر بد باشد، تجربه تغییر نیز تلخ خواهد شد و واکنش منفی ذي

را که تغییر به بار خواهد آورد بپذیرند، تحمل  حتی اگر بتوانند نتایجی را دوست نخواهد داشت؛تغییر 

نفعان در برابر آن  بایستند، تغییر قتی ذيایستند. وبرابر فرایند تغییر میکنند و یا به آن متعهد باشند، در 

هاي ي تالشکند که در دوهه گذشته هفتاد درصد از همهمعموالً آمارها بیان می شکست خواهد خورد.

یج مورد انتظار با شکست مواجه شده است. یکی از تحقیقات مهم اخیر که این یافته را متغیر در بروز نتا

ي مدیریت تغییر است که در پانزده شرکت اجرا  شده نمونه 1500کند تحقیق آي. بی. ام در تأیید می

عدد  به اهداف بازمانده است؛ این هاي تغییر از رسیدناز تالشصد یافتند که شصت درها است. آن

  هشدار دهنده است.
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  انواع تغییر -6- 2

ي سازمان، سه نوع تغییر شایع ي کاربران و متخصصان توسعه)، درباره1986( لیندا آکرمن اندرسون

را تعریف کرده است و تغییر بنیادي اي، تغییر انتقالی هاي تغییر توسعهداد، به نامها روي میکه در سازمان

  ).1986(آکرمن آندرسون، 

 بهبود مهارت، روش، استاندارد عملکرد موجود یا شرایطی را که به دالیلی با ايغییر توسعهت :

اي تغییرات در چیزهایی است که قبالً کند. تغییرات توسعههاي حال و آینده تطابق ندارد ایجاد مینیاز

بهتر «دف شناخته و تمرین شده است. چنین بهبودهایی اصالحات منطقی به عملیات جاري است. ه

انگیزد. تمرکز کلیدي بر تقویت یا ها را بر میآنچه به طور جاري صورت گرفته است آن» شدن از

و رضایت یافته دوام  بهبودتضمین عمکرد است و بنابراین از قبل در سازمان وجود داشته تصحیح آنچه 

و انگیزد ح جدید عملکرد بر میدست یافتن به سطوبیشتر است. فرایند توسعه افراد را از طریق چالش 

  دارد. در حال رشد منبسط نگه می

 تر در نیروهاي محیطی یا الزامات بازار براي تغییر انتقالی: این تغییر پاسخ الزم به تغییرات عمده

را هست مد نظر دارد، تغییر انتقالی آنچه را اي، که آنچه ي توسعهتغییر سادهخالف موفقیت است. بر

که دهد تر است. تغییر انتقالی هنگامی رخ میکند و پیچیدهچیزهاي کامالً متفاوت عوض میهست با 

یابی  به این مشکل فعلی وجود دارد یا از فرصتی استفاده نشده است، براي دستدهند رهبران  تشخیص 

ها را نیز رها کند، و دلبستگی به آنهاي قدیم عملیات را از رده خارج نماید اي  مطلوب، باید روشآینده

  انتقال حرکت کند.تا اندازد، در حالی که حالت جدید را جا می

 ها با آن مواجه ترین نوع تغییر است که امروزه سازمانتغییر بنیادي: تغییر بنیادي پیچیده  

تی آور منجر شود؛ اما وق هایی شگفتتواند به پیشرفتشوند. اگر این تغییر به خوبی هدایت شود، میمی

را از کار بیندازد. تحول یکی از چالش تواند تمام سازمان شود، میهدایت اي نامتناسب  و بد به گونه

تغییر اقدامات براي رهبران است. در بیانی ساده، تحول بنیادي ترین و شاید پاداش دهندهترین برانگیز

ر آن قدر عمده و بزرگ است که، براي در راهبرد، ساختار، سازوکارها و فناوري است؛ این تغییاساسی 

آمیز و پایدار ماندن در زمان، نیازمند تغییر فرهنگ، رفتار و نگرش است (آندرسون و  موفقیتاجراي 

  ).2010آکرمن آندسون، 
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