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  کلیات تحقیق -1

  

  

 مقدمه -1-1

موفقیت در اقتصاد پیچیده ي جهانی امروزه سازمانها به خوبی دریافته اند که به منظور 

و نیز ماندگاري در محیط کسب وکار، به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. همزمان با 

درك نیاز به استخدام، توسعه ونگهداشت استعدادها،  سازمانها دریافته اند که استعدادها 

  ند مدیریت می باشندمنابعی بحرانی هستند که براي دستیابی به بهترین نتیجه ها، نیازم

). استعداد ترکیبی پیچیده از مهارتها، دانش، توانایی هاي 1387تاج الدین،  و (معالی

ادراکی وپتانسیل باالست و مدیریت استعداد را شناخت وتمرکز بر بخشی از نیروي انسانی 

). مدیریت استعداد بر این 1388سازمان با پتانسیل باال تعریف می کنند(گاي ودیگران،

تمرکز دارد که افراد چگونه به سازمان وارد می شوند و رشد می کنند(اولریش وبروك 

). مدیریت استعداد بر الزامات شایستگی تمرکز دارد واینکه چگونه افراد در 1388بانک،

). در مدیریت مؤثر 1388درون سازمان با بیرون از آن حرکت کنند(اولریش وبروك بانک،

فی سازمان به استعدادها بر اساس استراتژي واهداف کسب وکار استعدادها، نیاز کمی و کی

  ). استعداد، از گردش افراد در سازمان حاصل1387تعیین می شود (کارت رایت، 

می شود: چگونه آنها وارد سازمان می شوند، مهارتهاي خود را توسعه می دهند و به 

فقط شامل جذب و  سمت باال یا بیرون سازمان حرکت می کنند. مدیریت استعدادها

حفظ بهترین افراد نیست، بلکه شناسایی و حذف افراد غیر ضروري و کامال نامناسب را 

). پرورش قابلیتها ومدیریت استعدادها 1388نیز در بر می گیرند(اولریش وبروك بانک ، 

 بخش الینفک راهبرد وچشم انداز سازمانهاي پیشروي امروز می باشد.

 دانش از مؤثر استفاده براي تالش از است عبارت فکري سرمایه است معتقد بنتیس

 پایگاه  یک کننده فراهم فکري سرمایه )خام ماده(اطالعات مقابل در) نهایی محصول(
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ص  ،1999 بنتیس،( بپردازد رقابت به تواند می سازمان آن طریق از که است جدید

186.(  

 سرمایه انسانی بعداي است.  رابطه و ساختاري انسانی، بعد سه داراي فکري سرمایه

 کارکنانشان هاي مهارت و دانش به زیادي حد ها تا سازمان که است شده سبب فکري

 1،2005روس( گردند وري متکی بهره و کارآیی بهبود همچنین و رشد درآمد، براي ایجاد

 با در تعامل دو این که است انسانی بعد از تابعی فکري ساختاري سرمایه بعد ، )215ص ،

 و شکل را مشتریان سرمایه طور هماهنگ به که کنند می کمک ها سازمان به یکدیگر

 روابط موجود در دانش به اشاره اي رابطه سرمایه طرفی، از کار گیرند. به و داده توسعه

 و انسانی هاي سرمایه از حمایت به این سرمایه رشد و دارد خود بیرونی ذینفعان با سازمان

 واسطه و پل یک به عنوان اي رابطه سرمایه کلی طور به. دارد بستگی ساختاري سازمان

 فکري سرمایه تبدیل در اصلی کنندة تعیین عامل و می کند عمل فکري سرمایه فرآیند در

، 2004و همکاران ، 2سازمان است(چن کار و کسب و عملکرد نتیجه در و بازاري به ارزش

  ).  47ص 

و تبیین چگونگی وضعیت دو متغیر مدیریت درتحقیق حاضر محقق در پی بررسی 

استعداد و سرمایه فکري در بین مدیران دو نوع سازمان متفاوت یعنی سازمان آموزشی و 

  سازمان صنعتی و در نهایت مقایسه وضعیت آنها می باشد.

  

 بیان مسئله-1-2

 توسعه کنند. می یاد انسانی سرمایه ي نام به مفهومی از امروزه سوم هزاره سازمانهاي

 ي عرصه در چالش مهمترین و شده تلقی بنگاهها ماندگاري راز عنوان به انسانی منابع

 هوشمند انسانی نیروي از بهره مندي بلکه .نیست آوري فن موضوع تنها دیگر وکار کسب

 در .باشد می کار و کسب چالشهاي با رویارویی اصلی راز مستعد، سرمایه ي انسانی و

 نیست، کردن هزینه مرکز تنها دیگر انسانی منابع توسعه مدیریت کار،و  کسب امروز نیاي

 بهره مندي با هزینه ها کاهش و بیشتر سود براي سازمان، و کار کسب با راستا هم بلکه

 افزوده ارزش ایجاد در سعی ،آموزشها تنوع و کارکنان تنوع استعدادها مدیریت رویکرد از

 و حفظ انسانی منابع توسعه مدیران اکثر دغدغه مهمترینامروزه  .دارند خود سرمایه براي

 تاثیري سازمانها کردن خوشنام در مدیریت استعدادها و سازمانی استعدادهاي توسعه

                                                           
1 Rus 
2 Chen 
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 باید را انسانی نیروي بنابراین ).18،ص1،1387رایت کرده اند (کارت ایجاد برانگیز حیرت

کلیدي و مهمی در دستیابی  دانست که نقش سازمان یک سرمایه ي  مهمترین عنوان به

 سازمان به اهدافش دارد.

 اصلی پولی غیر منابع عنوان )به2001( لو و )2004( اندریسن اساس بر فکري سرمایه

است که قادر به ایجاد منافعی در سازمان ها در آینده باشند. طبق گفته  شده تعریف

دارایی هاي غیرفیزیکی  بسیاري از نویسندگان، سرمایه فکري به تعدادي از انواع مختلف

تقسیم می شود. هدف از این طبقه بندي، ارایه درك بهتري از این موضوع است که 

  .)2،2012سرمایه فکري شامل چه اجزایی است(برونولد و دورست

مرور ادبیات نظري نشان می دهد که در کشور ما با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل 

مجتوا نیاز به مدیریت استعدادها و بهره برداري از هاي انسانی و استعدادهاي قوي و پر 

با توجه به  .این استعدادها در جهت رشد و توسعه کشور امري ضروري و حیاتی است

اینکه مورد مطالعه پژوهش حاضر سازمان هاي صنعتی و آموزشی می باشد و نظر به 

به عبارت دیگر اینکه ماهیت این دو نوع سازمان به لحاظ زمان بازدهی متفاوت هستند 

زودبازده و سازمان هاي آموزشی دیربازده می  "سازمان هاي صنعتی و خصوصی ماهیتا

باشند محقق به دنبال مقایسه وضعیت مدیریت استعداد و سرمایه فکري در این سازمان 

ها خواهد بود.  از سویی نهادهاي فرهنگی وآموزشی بخصوص آموزش و پرورش و دانشگاه 

در توسعه و مدیریت این استعدادها دارند لذا بررسی میدانی راجع به  ها ماموریت اساسی

مقایسه وضعیت کنونی مدیریت استعداد و سرمایه هاي انسانی و فکري سازمان ها یکی از 

الزامات و ضرورت هاي اساسی است موضوعی که در هیچ کدام از تحقیقات قبلی بطور 

بنابراین در تحقیق حاضر مساله این است میدانی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. 

وضعیت مدیریت استعداد و سرمایه فکري در سازمان هاي صنعتی و سازمان هاي -1که: 

آیا وضعیت مدیریت استعداد و سرمایه فکري در سازمان هاي  -2آموزشی چگونه است؟ 

  صنعتی با سازمان هاي آموزشی متفاوت است؟

  

 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

هاي پیشرو امروزي، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز ها و شرکتاندر سازم

ها ها و شرکتدر حال افزایش بوده بطوریکه امروزه تداوم فعالیت و سودآوري اکثر سازمان

                                                           
1 Kartwrith 
2 Brunold and Durst 
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هاي ها به لحاظ داراییها و شرکتوابسته به دانش است. بنابراین هر چقدر سازمان

توانند به سطوح باالي رشد ها بهتر و سریعتر میاشند آننامشهود  و سرمایه فکري غنی ب

و توسعه دست یابند. چالش عمده در این زمینه مفهوم سازي، درك، و ارزیابی سرمایه 

فکري است. مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند توانمندي ها و قابلیت 

ناسایی و مورد استفاده قرار هاي خود را به منظور دستیابی به اقتصاد دانش محور ش

دهند. در دوران اقتصاد صنعتی (قبل از اقتصاد دانش محور امروزي) عوامل تولید ثروت، 

یک سري دارایی هاي مشهود و فیزیکی مانند زمین، نیروي کار، پول، و ماشین آالت 

انش شد. در اقتصاد صنعتی، به دبودند که از ترکیب این عوامل اقتصادي، ثروت تولید می

به عنوان یک عامل تولید، اهمیت چندانی داده نمی شد. اما در اقتصاد دانش محور 

هاي هاي نامشهود در فرایند تولید ثروت به مراتب بیشتر از داراییامروزي اهمیت دارائی

  ).1997، 1تسیمشهود و فیزیکی است (بون

هاي مهم ترین داراییهاي نامشهود جزو به عبارت دیگر در اقتصاد دانش محور، دارایی

ها به مراتب ها در موفقیت بالقوة سازمانسازمانی محسوب شده و اهمیت اینگونه دارائی

   .)2010و همکاران، 2هولتس هاي مشهود است(فالمبیشتر از دارایی

بعنوان سرمایه مهم و رقابتی سازمان شناخته میشود و » سرمایه انسانی«امروزه 

گاهی از اهمیت این سرمایه ،قادر به ایجاد مزیت رقابتی براي مدیران منابع انسانی با آ

).مدیران منابع انسانی از طریق 1388آینده سازمان می باشند (تونکه نژاد و داوري ، 

پرورش کارکنان، ایجاد سازمان پویا و فراهم نمودن فرصت هاي رشد وپیشرفت براي 

  ).1381بخشند(آرمسترانگ، عملکرد سازمانی، گروهی وفردي را بهبود می کارکنان،

آیا مدیریت استعداد صرفا «تعریف مذکور این موضوع را به ذهن متبادر می سازد که 

 یک اصطالح جدید براي ارائه مطالب قدیمی است یا مفهومی جدید با کارکرد هاي مفید

) مدیریت استعداد را مجموعه اي از وظایف 140،ص2006لویس و هکمن ( »است ؟

 از این منظر آنان آموزش و توسعه تعریف کرده اند. انتخاب، مانند استخدام،منابع انسانی 

استدالل می کنند که مدیریت استعداد ممکن است تعبیر دیگري از واژه مدیریت منابع 

انسانی باشد. آنان پس از بررسی دقیق و جامع ادبیات مدیریت استعداد ،به این امر اشاره 

روش سیستمی جهت اجراي وظایف منابع انسانی، با داشتند که مدیریت استعداد یک 

  ).2008نگاهی گسترده تر و عملکردي دقیقتر می باشد (هاکز و راگ ،

                                                           
1  Bontis 
2  Flamholtz 
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تحولی در مدیریت سرمایه انسانی مدیریت استعداد رویکرد جدیدي است که می تواند 

ن رو ایجاد نموده و نقاط ضعف و اشکاالت وارد بر رویکردهاي سنتی را مرتفع نماید، از ای

می تواند در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان هاي ایرانی پیشنهاد شود البته 

براي پیاده سازي مدیریت استعداد در سازمان ها، باید برنامه ریزي شود، در غیر اینصورت 

سازمان ها پس از مدت بسیار کوتاهی این رویکرد بسیار مهم را نیز فراموش خواهند کرد 

هت این تحقیق تالش می کند که براي مدیران این ادراك پیش آید که به همین ج

نتایج این  مدیریت استعدادها و سرمایه فکري می تواند بسیار راه گشا و موثر واقع شود.

پژوهش می تواند منابع انسانی سازمان هاي صنعتی و آموزشی را در پیش بینی نیازهاي 

زم جهت برطرف کردن آن نها یاري کند . از آنجا آینده و برنامه ریزي و انجام اقدامات ال

که تعالی سازمان بدون تعالی منابع انسانی معنا ندارد، نتایج این پژوهش به متخصصان 

منابع انسانی در جهت سیر مسیر تعالی منابع انسانی کمک کند و اطالعات مهمی را براي 

  آنها فراهم نماید.

  

 اهداف تحقیق -1-4

مدیریت استعداد و سرمایه فکري در بین مدیران سازمان هاي صنعتی مقایسه وضعیت 

  و سازمان هاي آموزشی

  

  سواالت تحقیق -1-5

  وضعیت مدیریت استعداد سازمان هاي صنعتی چگونه است؟ -1

  وضعیت سرمایه فکري سازمان هاي صنعتی چگونه است؟ -2

  وضعیت مدیریت استعداد سازمان هاي آموزشی چگونه است؟-3

  وضعیت سرمایه فکري سازمان هاي آموزشی چگونه است؟-4

آیا تفاوتی بین وضعیت مدیریت استعداد سازمان هـاي صـنعتی و مـدیران سـازمان  -5

  هاي آموزشی وجود دارد؟

آیا تفاوتی بین وضعیت سرمایه فکري سازمان هاي صنعتی و مدیران سـازمان هـاي  -6

  آموزشی وجود دارد؟

  

 روش تحقیق-1-6
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اضر  به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع آوري اطالعات براي پژوهش ح

پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه مـی باشـد بنـابراین از نـوع 

تحقیقات توصیفی است. ار لحـاظ هـدف تحقیـق از نـوع کـاربردي، از لحـاظ نـوع روش، 

ف آن مقایسه مدیریت استعداد و سرمایه توصیفی و از نوع علی مقایسه اي  می باشد و هد

فکري در بین مدیران سازمان هاي صنعتی و سازمان هاي آموزشی می باشد لذا از لحـاظ 

  روش گردآوري اطالعات روش تحقیق مورد نظر میدانی می باشد.

  

 قلمرو تحقیق-1-7

 قلمرو موضوعی تحقیق - 1-7-1

و سـرمایه فکـري در بـین این تحقیق در خصوص مقایسه وضـعیت مـدیریت اسـتعداد 

  مدیران سازمان هاي صنعتی و سازمان هاي آموزشی  اردبیل انجام پذیرفت.

  

 قلمرو زمانی تحقیق - 1-7-2

  انجام گرفت. 1397تا شهریورماه  1396این تحقیق از زمان تصویب در مهر ماه 

 
 قلمرو مکانی تحقیق - 1-7-3

ابتدایی آموزش و پرورش ناحیـه یـک این تحقیق از نظر مکانی در بین مدیران مدارس 

اردبیل و مدیران ارشد سازمان صـنعت،معدن و تجـارت و شـرکت شـهرك هـاي صـنعتی 

  شهرستان اردبیل انجام پذیرفت.

  

  ها و اصطالحاتتعریف واژه -1-8

  مدیریت استعداد - 1-8-1

مجموعه اي از فعالیت ها و فرآیندهایی جهت شناسایی منظم و مرتـب موقعیـت هـاي 

ي کمک کننده به مزیت رقابتی پایدار سازمانی، توسعه حلقه استعداد بـالقوه و رشـد کلید

یابنده متناسب با نقشها، توسعه ساختار منابع انسانی متمایز براي تسهیل تناسب موقعیت 

  ).2009،  1ها با شایستگی ها و اطمینان از تعهد مداوم افراد به سازمان(کالنگز و مالحی

    

 عملیاتی مدیریت استعدادتعریف  - 1-8-2

                                                           
1 Collings & Melahi 
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ــره ــتعداد  نم ــدیریت اس ــور از  م ــژوهش منظ ــن پ ــه در ای ــدیران ب ــه م ــت ک اي اس

دهنـد. درصـورتی کـه  نمـرات بـین اي پرسشنامۀ مدیریت اسـتعداد مـیگویه28سواالت

تا  56) باشد وضعیت مدیریت استعداد ضعیف، بین 2و1(در طیف لیکرت نمرات  56تا28

(در طیـف  84وضـعیت در سـطح متوسـط و اگـر بـاالي  )3( در طیف لیکرت نمـره  84

 ) باشد وضعیت مدیریت استعداد بسیار خوب می باشد.5و4لیکرت نمرات

  

  سرمایه فکري- 1-8-3

 دانش از مؤثر استفاده براي تالش از است عبارت فکري سرمایه است معتقد بنتیس

 پایگاه  یک کننده فراهم فکري سرمایه )خام ماده(اطالعات مقابل در) نهایی محصول(

، ص 1999بنتیس،( بپردازد رقابت به تواند می سازمان آن طریق از که است جدید

186.(  

  

  تعریف عملیاتی سرمایه فکري- 1-8-4

-گویه 42اي است که مدیران به سواالتدر این پژوهش منظور از  سرمایه فکري نمره

باشد وضعیت  84تا42بیندهند. درصورتی که نمرات اي پرسشنامۀ سرمایه فکري می

باشد  126وضعیت در سطح متوسط و اگر باالي 126تا 84سرمایه فکري ضعیف، بین

 وضعیت سرمایه فکري بسیار خوب می باشد.
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  ادبیات و پیشینه تحقیق -2

  

  

این فصل شامل دیدگاه ها و نظریه هاي مختلف در مورد مدیریت استعداد و سرمایه 

فکري بوده سپس با تعاریف مختلف در خصوص این دو مقوله ادامه می یابد و در نهایت 

  و خارجی ارائه شده است.بخش پیشینه و تحقیقات انجام شده داخلی 

  

  مقدمه -2-1

در دنیاي امروز کسب وکار، مدیریت توسعه منابع انسانی دیگر تنها مرکز هزینه کردن 

راستا با کسب وکار سازمان، براي سود بیشتر وکاهش هزینه ها با بهره  نیست، بلکه هم

در ایجاد ارزش مندي از رویکرد مدیریت استعدادها، تنوع کارکنان و تنوع آموزشها، سعی 

). آگاهی وتشخیص سازمانها همراه 1387(کارت رایت،  افزوده براي سرمایه ي خود دارند

با نیاز به مدیریت استعداد، سبب شده است که سازمانهاي پیشرو کنونی براي اولین بار 

  ).1388فردي را مسئول این مهم کنند(گاي ودیگران،

 بسیار شده گرفته به کار فکري مایه هايسر بازده کنونی اهمیت دانش محور جوامع در

 در که است معنا بدان این است؛ شده گرفته به کار سرمایه هاي مالی بازده از بیشتر

 قابلیت تعیین مالی در سرمایه هاي اهمیت و نقش فکري، سرمایه هاي با مقایسه

  ).1384است (انواري رستمی و سراجی ،  یافته چشمگیري کاهش پایدار سودآوري

  

  مدیریت استعداد -2-2

  مفهوم مدیریت استعداد - 2-2-1

مدیریت استعداد،تسهیل وتوسعه ي پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار با استعداد وماهر 

  در سازمان، با استفاده از دستورالعملهاي تدوین شده، منابع، سیاستها وفرآیندها

  ).1388می باشد(گاي ودیگران،
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استعدادیابی را سرمایه گذاري در توسعه کارکنان، مدیریت استعداد یا مدیریت 

شناسایی جانشین ها و افراد با استعداد در سازمان وبالنده کردن آنان براي ایفاي نقشهاي 

  ).1388گوناگون رهبري تعریف می کنند(گاي ودیگران، 

) براساس تعاریف موجود از نویسندگان ومحققان حوزه مدیریت 2006لوئیس وهاکمن(

  نسانی ومدیریت، سه مفهوم پایه اي براي واژه مدیریت استعداد پیدا نمودند.منابع ا

در اولین مفهوم، مدیریت استعداد را مجموعه اي از وظایف منابع انسانی مانند 

استخدام، انتخاب، آموزش و توسعه تعریف کردند. از این منظر، آنها استدالل می کنند که 

از یک واژه ي مد روز یا حسن تعبیري از  مدیریت استعداد ممکن است کمی فراتر

مدیریت منابع انسانی می باشد. انها در متون مورد بررسی به این امر اشاره داشتند که 

مدیریت استعداد یک روش سیستمی جهت اجراي وظایف مدیریت منابع انسانی است اما 

تفاده از وسایل به نحو سنتی آن بلکه با نگاهی گسترده تر و با عملکردي دقیق تر با اس

فناوري جدید مثل اینترنت ونرم افزارهاي مربوطه وبا هدف اجرا در کلیه سطوح 

  وقسمتهاي سازمان.

مفهوم دوم لوئیس وهاکمن از مدیریت استعداد به طور خاص تمرکز بر پیش بینی 

 ومدل سازي فرآیند منابع انسانی در حیطه سازمان براساس عواملی مانند مهارتهاي

کار، عرضه وتقاضاورشد وفرسایش نیروي کاردارد. از این دیدگاه، مدیریت استعداد نیروي 

  کم و بیش مترادف با منابع انسانی یا برنامه ریزي نیروي کار است.

مفهوم سوم لوئیس وهاکمن متمرکز بر افراد با استعداد از لحاظ عملکرد وپتانسیل 

نیروي کار در سازمانها بیشتر مورد توجه  است. افراد با پتانسیل باال در جریان استفاده از

  ).1388می نماید(گاي ودیگران، قرار می گیرند و سازمان در جذب آنها کوشش بیشتري

همچنین می توان مدیریت استعداد را چنین تعریف کرد: کلیه فعالیتها وفرآیندهاي 

مان شده ونیز مرتبط با پستهاي اصلی و کلیدي که منجر به مزیت رقابتی با دوام براي ساز

 ).1388توسعه نیروي کار با پتانسیل باال را سبب می شود(گاي ودیگران،

روند، در اختیار داشتن  امروزه منابع مالی و تکنولوژیک تنها مزیت سازمان بشمار نمی

افرادي مستعد و توانمند است که می تواند نه تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب شود 

ا نقص دیگر منابع را نیز جبران نماید. در وضعیت رقابتی موجود بلکه می تواند فقدان و ی

و در محیطی که تغییرات پی درپی و نوع آوري هاي مداوم اصلی ترین ویژي آن است 

تنها سازمان هایی موفق به کسب سرآمدي خواهند شد که نقش استراتژیک منابع انسانی 

  محور، شایسته، نخبه و توانمند  خود را درك نموده و داراي منابع انسانی ماهر، دانش
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Third millennium organizations today refer to a concept called human 
capital. Development of human resources is regarded as the secret of firm 
survival, and the main challenge in business is no longer the only technology 
issue. Rather, the use of intelligent human resources and prestigious human 
capital is the main secret to confronting business challenges. Therefore, the 
purpose of this study is to compare the state of talent management and 
intellectual capital among managers of industrial organizations and educational 
organizations. The purpose of this research is descriptive and in terms of the 
research method, is causal-comparative and in terms of data collection method, 
field research is used. The statistical population is 692 industrial managers and 
125 educational managers, 50 of them Each group (100 individuals) was 
randomly selected and a questionnaire was distributed among them. The 
collected data were analyzed using SPSS software and the mean score of the 
two societies (t-test) .The results showed that The average of all variable 
components of talent management and intellectual capital is different between 
managers and among managers of industrial organization and can be Note that 
in all of the components, the average of the community of educational 
managers is less than that of the industrial managers and is lower than the 
average. 
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