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 تعالیباسمه
  تعهد نامه اصالت پايان نامه  
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 ی مدیریتانجیم قشن بهتوجه  با سازمان ییکارا بر استعداد تیریمد ریتأث یبررس :اینجانب/اینجانبه تحت عنوان

 شهرداری شهریار( موردمطالعه) اطالعات یفناور

حاصل فعالیت پژوهشی خودم بوده که به راهنمایی یا مشاورت اساتید مؤسسه سمنگان تهیه شده است و در 

هر جا که از دستاوردها یا آثار علمی دیگران استفاده شده با رعایت حقوق مالکیت معنوی به صورت مستقیم 

 کر شده است.یا غیر مستقیم در متن پایان نامه ، ارجاع داده شده و در منابع پایانی ذ
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به قضایی ، نسبت به ابطال مدرک تحصیلی اینجانب/اینجانحق دارد بدون نیاز به حکمی از مراجع قضایی یا غیر 

اقدام کند و حق پیگیری قضایی موضوع نیز برای مؤسسه سمنگان محفوظ است و اینجانب / اینجانبه حق 

 هرگونه اعتراض را از خود ساقط می نمایم.
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ق  همچنین  مضان ستاری ربسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزاهن جناب آاقی دکتر « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »هب مصدا
مدی سرکار خانم افطمه حاجی اح راد و 

 .تقدری و تشکر نمایم ;که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی اهی کار ساز و سازنده بارور ساختند 

کاری و ایجاد شرایط الزم ربای انجام تحقیق رد این سازمان، کمال شهرداری شهریار همچنین از   ردانی را دارم.تشکر و قدربای همراهی و هم

 

یعلمهم الکتاب و الحکمه(. 
 )و زیکیهم و 

رش ربرت باد همیشه توسن اندیشه ات مظفر باد  معلما مقامت ز ع

هب نکته اهی دالوزی و گفته اهی بلند صحیفه اهی سخن از تو علم رپور باد
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 چکیده

سعه  سیار ریگبهرهی و فنّاورتو سازمان امروزه ب سترشی آن در  شتن نیروی  افتهیگ ست. از طرفی دا ا

سانی  ستعدادان ی مهم یک سازمان است که منجر به عملکرد هاییداراو پرورش،حفظ و جذب آن از  باا

مدیریت اسااتعداد بر کارایی سااازمان با  ریتأثدر این تحقیق به بررساای  رونیازا. گرددیمبهتر سااازمان 

سطهنقش  ستفاده از گروا ست. مدلی مدیریت فناوری اطالعات با ا ساختاری پرداخته ا یابی معادالت 

صیفی ستگی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش  -این تحقیق از روش تو شهرداری همب

کارمند به  041ش کوکران نمونه ای به  اندازه کارمند بخش ستادی به رو 222بود که از میان  شهریار

سپس تجزیه و  شنامه گردآوری گردید و  س صادفی انتخاب  گردید. اطالعات الزم از طریق پر صورت ت

تحلیل داده ها از طریق نرم افزار پی ال ای انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد 

سازمان تاث ستقیم بر کارایی  یر دارد. همچنین مدیریت فناوری اطالعات تاثیر مثبت بر کارایی به طور م

سازمان می گذارد. نتایج نشان می دهد که مدیریت فناوری نقش واسطه گری و میانجی بین دو متغیر 

 مدیریت استعداد و کارایی سازمان دارد.

 

ازی معادالت کلمات کلیدی: مدیریت اساااتعداد، مدیریت فناوری اطالعات، کارایی ساااازمان، مدلسااا
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 اولفصل 1
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 مقدمه .1-1
و  تحقیق اهمیت و ضاارورت، پژوهش و چگونگی برگزیدن موضااو  در فصاال اول پس از بیان مساا له

تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان  اهدافدهیم؛ ساااپس را مورد بررسااای قرار می ادبیات تحقیق

یه مدلفرضااا ها و  یل پردازیم. همچنین می پژوهش ها، متغیر یه و تحل روش، ابزار گردآوری و تجز

 تعاریف عملیاتی واژگان کلیدیکنیم. میبیان  بندهای جداگانه،را در قالب  اطالعات، قلمرو پژوهش

 اشاره شده است.  ساختار کلی پژوهشبه نهایت و در  در این فصل آورده شده نیزتحقیق 

 بیان مساله .1-2

 یشترینب برای مصرفی ی انرژ یا زمان کمترین معنای به ییکارا. کارها درست انجام از است عبارت کارایی

 ولمحص واحد ک تولیدی برای که منابعی مقدار از است عبارت سازمان کارایی .است شده انجام که کاری

 یگرد ت عبار به. کرد محاسبه محصول به مصرف نسبت حسب بر را آن میتوان و است رسیده مصرف به

 سبتن واقع در ای است، شده انجام کار بیشترین برای مصرفی انرژی یا زمان کمترین معنای به کارایی

 سهیمقا در بتواند یسازمان اگر واقع در. میگیرد انجام دیبا که یکار مقدار به میشود انجام که یکار مقدار

 یترشیب ییکارا که ندیگویم برسد، مشخص هدف به منابع از یکمتر مقدار صرف با گرید سازمان با

) رضاییان  .شد خواهد سازمانی اهداف به نیل در موثر.کمک و وریهبهر ارتقا موجب کارایی افزایش. دارد

(. چالشی که باعث ان شده است تا محقق به بررسی مس له تحقیق 0390به نقل از نیک پور و همکاران 

پردازد  ، ان است که محقق خود باشد میمی شهرداری شهریارکه همان ارتقا سطح کارایی سازمان در 

ردی از واحد های مختلف از کارکنان سازمان مذکور میباشد و باتوجه به اطالعات و گزارش های عملک

سازمان مبنی بر هدر رفت منابع و استفاده موثر و بهنگام از ان منابع محدود ، به نظرمیرسد ضعف هایی 

در کارایی سازمان وجود دارد .برهمین اساس مبنای تحقیق حاضر بامس له کارایی سازمان مورد ارزیابی 

 قرارگرفته است.

 یها سازمان. دارد یبستگ مستعد افراد از موثر استفاده به 20 قرن یها سازمان تیموفق یطرف از

 هک هستند یانسان یروین و افراد سازمان هر در است دیجد یاستعدادها یدرجستجو دائماً استعدادگرا

 یم ارائه را خدمات و پردازند یم ارزش خلق به یسازمان یها هیسرما و یفناور ندها،یفرا از استفاده با

 زین یسازمان عملکرد باشند توانمندتر سازمان کارکنان هرچه که است معنا بدان نیا نیبنابرا. دهند

 کارکنان نیبهتر از استفاده و بهبود جذب، جهت استعداد تیریمد یربنائیز منطق نیا. افتی خواهد بهبود

 ها قیحقت انباشت چه اگر. باشد یم یرقابت تیمز کسب و بهتر یتجار جینتا به یابیدست جهت مستعد

 ریتأث از یکم یرسم لیتحل و هیتجز است، کرده فراهم را یدیمف نشیب استعداد تیریمد مورد در

 افتهیدر سازمانها (0395 زهرا،, یمدمل) دارد وجود سازمان یبرا یرقابت تیمز خلق در استعداد تیریمد

 جهینت در و استعدادها نیبرتر ازمندین وکار کسب طیمح در بقا و تیموفق به یابیدست یراستا در اند

 به یابیدست جهت یاتیح یمنبع استعدادها که اند افتهیدر سازمانها. هستند آنها حفظ و ارتقا جذب،
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 استعداد تیریمد( 2106 همکاران و یخزر)است موثر یزیر برنامه و تیریمد مستلزم و بوده برتر جینتا

 شامل که را ندهایفرآ و ها تیفعال از یا مجموعه و شده محسوب داریپا یرقابت تیمز کی عنوان به

 یتعداداس مخزن توسعه آن هدف و ردیگیبرم در بوده، سازمان یدیکل یها نقش کیستماتیس ییشناسا

 است انسازم در ازیموردن یها گاهیجا در نقش یفایا یبرا برتر عملکرد با و لیپتانس با یافراد از سرشار

 برقرار ازیموردن یها نقش در ستهیشا اشخاص آوردن فراهم جهت یمتفاوت یانسان منابع ساختار و

 ،یاجتماع های ستمیس همه در اطالعات آوری فن از سویی دیگر ( .2104 همکاران و سیار)سازدیم

 ابزار و(   2105 همکاران و زاده گلستان) است نموده دایپ کاربردی جنبه یتیریمد و یفرهنگ اقتصادی،

 فن (2103 الدن) سازد یم آماده امروز اییدن در رییتغ با مقابله برای را رانیمد که است قدرتمندی

 فناست. درواقع  اطالعات با کار برای ها آوری فن گرید و ها انهیرا کاربرد از است عبارت اطالعات آوری

 مودهن دایپ کاربردی جنبه یتیریمد و یفرهنگ اقتصوادی، ،یاجتماع های ستمیس همه در اطالعات آوری

 جه،ینت در .سازدیم آماده امروز اییدن در رییتغ با مقابله برای را رانیمد که است قدرتمندی ابزار و است

 ارتعب به. کنند یم استفاده یدانش ی ها هیسرما تیریمد و کنترل برای اطالعات آوری فن از ها سازمان

 ها ییدارا راه از را  یرقابت تیمز به یابیدست امکان اطالعات، آوری فن رییکارگ به با ها سازمان گر،ید

 ( 0396.) به نقل از صالحی و همکاران کنندیم فراهم دانش تیریمد و ها استراتژی مانند یدانش ی

 لذا ددار یاگاه قیتحق مس له به نسبت و باشد یم سازمان نیا کارکنان از خود محقق انکه به باتوجه

سله تا دارد نظر در  نیا در. گردد هیارا ان یبرا یعمل یحل راه و قرارداده یواکاو مورد را نظر مورد م

  بکس و تعالی و توفیق در گیری چشم سهم شک بدون که است سازمان درمدیریت استعداد  راستا،

 نیا به توجه رامونیپ ییها یینارسا شهرداری شهریار در حال، نیا با. دارد ها سازمان در یرقابت تیمز

ستعداد  اطالعات یفناور قیطر از تا دارد صدسازمان ق نیا. دارد وجود عامل   جادیا موجب و مدیرت ا

سطح کارایی در  شهریارارتقا    در طرح نیا یاثربخش از یاطالع چیه سازمان نیا اما. گردد  شهرداری 

  توجه با نیهمچن. ندارد وجود طرح نیا انجام یبرا زین مشخص یکار و ساز یطرف از. ندارد گروه نیا

  یاهآگ آن یاثربخش از سازمان نیا چون و است یاریبس زمان و نهیهز صرف مستلزم اقدام نیا نکهیا به

س به قیتحق نیا در لذا ندارد ضو  نیا رامونیپ یبرر سخ سوال نیا به و پرداخت میخواه مو   داده پا

ستعداد  ایآ که شد خواهد سازمان  برمدیریت ا فناوری اطالعات  یانجیم نقش به توجه باارتقا کارایی 

 ؟دارد ریتاث

 اهمیت و ضرورت پژوهش .1-3
این  مدیریت برای و بود خواهند مواجه ای فزاینده رقابتی چالش با آینده در ها سااازمان که آنجا از

استعداد هر  مدیریت لذا بود، خواهد امروز مدیران از تر اثربخش و تر شایسته مدیران به نیاز ها چالش

سیستمی  عنوان به استعداد مدیریت واقع در .شود می برخوردار ها سازمان در بیشتری اهمیت از روز

به  سازمان توان کردن بهینه هدف با مستعد، افراد نگهداری و ارتقا پرورش، استخدام، شناسایی، برای

طی  که دارد فرآیندی به اشاره استعدادها مدیریت .است شده تعریف کار، و کسب نتایج تحقق منظور
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و  شده شناسایی آینده، در آن کلیدی مناصب و مشاغل تصدی برای سازمان انسانی آن،استعدادهای

شوند)صیادی  می آماده مشاغل این تصدی برای پرورشی و آموزشی متنو  های ریزی طریق برنامه از

 (.0391و همکاران،

 تعداداس تیریمد یاستراتژ موثر یاجرا نکهیا اول: است تیاهم یدارا یکل لیدل دو به استعداد تیریمد

 یها پست یبرا کارکنان نیا نکهیا دوم و شود یم ها استعداد زیآم تیموفق ینگهدار و کسب باعث

 هیاول یدرسالهاهمچنین (. 0394 همکارانش، و یقاسم) شوند یم اماده و انتخاب ندهیآ در یدیکل

 برنامه و کنترل یها ستمیس نیاول ظهور یبرا یعامل دیجد یکاربردها جادیا اطالعات یفناور حضور

 نقش یالیم91 ؛دردههیاطالعات یها ستمیس از استفاده در سازمانها افزون روز تیبارضا.بود یزیر

 جادیا و خود وکار کسب اهداف به انها یابی دست یبرا ها سازمان به کمک یدرراستا اطالعات یفناور

 یتجار یها سازمان یبرا یرقابت تیمز جادیا در اطالعات یفناور نقش ارتقا.افتی سترشگ یرقابت تیمز

 یبرا خود تیماه به توجه با شهرداری شهریار انیم نیدرا.است مشهود یامر  یانتفاع ریغ و یانتفاع و

 داریاپ یرقابت تیمز به دیبا انسان ییکارا و یور بهره تداوم و حفظ و محققان نیبهتر ینگهدار و جذب

 نکهیا به توجه با یطرف از .است قیتحق نیا انجام ضرورت که شتدیاندیب راستا نیدرا نینو ییابزارها و

 به وجهت باکارایی سازمان  برمدیریت استعداد  ریتأث زانیم و رابطه ییشناسا هدف با پژوهش تاکنون

 ارکنانک از خود پژوهشگر که آنجا از رفته،ینپذ صورت شهرداری شهریارفناوری اطالعات در  یانجیم نقش

 ادهد لیتحل و هیتجز اساس بر و پرداخته موضو  نیا یبررس به تا دارد نظر در باشد، یم سازمان نیا

 عملکرد بهبود و سازمان اهداف برد شیپ در را سازمان یاتیعمل و یعلم یراهکارها ارائه با ،یآمار یها

 .بردارد کوچک هرچند یقدم ریمس نیا در نیا و دینما یهمراه یسازمان

 هداف پژوهشا .1-4
سازمانی با توجه به نقش واسطه ای مدیریت استعداد بر کارایی  با توجه به موضو  تحقیق که تاثیر

 است اهداف به قرار زیر تعیین می گردند:مدیریت فناوری اطالعات 

  یسازمان ییکارا بر استعداد تیریمد ریتاثارزیابی  .0

  اطالعات یفناور تیریمد بر استعداد تیریمد ریتاثارزیابی  .2

  یسازمان ییکارا بر اطالعات یفناور تیریمد  ریتاثارزیابی  .3

 فرضیه ها و سواالت پژوهش .1-5
 فرضیات تحقیق به قرار زیر می باشد:

 .دارد یمعنادار ریتاث شهرداری شهریار در یسازمان ییکارا بر استعداد تیریمد .0

 .دارد  یمعنادار ریتاث شهرداری شهریار در اطالعات یفناور تیریمد بر استعداد تیریمد .2

 .دارد  یمعنادار ریتاث شهرداری شهریار در یسازمان ییکارا بر اطالعات یفناور تیریمد .3
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 مدل مفهومی پژوهش .1-6
 هدینام« مدل» اصطالحه که ب است ازیمورد ن یو نظر یعلمی مند، چارچوبو نظام یعلم یانجام پژوهشها یبرا
ی لعوام نیروابط ب ۀکه فرد پژوهشگر، براساس آن، دربار استی مفهومیی الگو ،یمفهوم (مدل). چارچوبشودیم

(. مدل مفهومی این پژوهش 7831 ،یخاک)کندیم یپرداز هیاند، نظرهداده شد صیمسئله، مهم تشخ جادیدر ا که

 بهره گرفته است.( 2107امادو ) نشان داده شده است که  از تحقیق 7-7در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2107 ،منبع : )امادو .مدل مفهومی تحقیق6-6شکل 

 قلمرو پژوهش .1-7
 الف( قلمرو زمانی

این تحقیق شامل توزیع، جمع آوری و تجزیه و تحلیل پرسشنامه تحقیق، شامل قلمرو زمانی برای انجام 

 خاتمه می یابد. 0398ماهه بوده است و فرآیند تحقیق تا تیر ماه  6یک دوره 

 

 ب( قلمرو مکانی

 می باشد. شهرداری شهریارقلمر مکانی این پژوهش 

 

 ج( قلمرو موضوعی

دیریت فناوری اطالعات و کارایی سااازمان در علوم قلمرو موضااوعی این تحقیق مدیریت اسااتعداد، م

 استعداد جذب

 کشف و یابیارز

 اموزش و توسعه

 استعداد حفظ

 تساوی

 ییهمسو

 سرعت در کار

استفاده از تجهیزات و 

 امکانات

 مدیریت استعداد

 مدیریت فناوری اطالععات

 کارایی
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 مدیریت و بازاریابی می باشد.

 روش تحقیق اورده شده در این قسمت حذف گردد.

 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش .1-8
 

 ها آوری فن گرید و ها انهیرا کاربرد از است عبارت اطالعات آوری فن :مدیریت فناوری اطالعات 

 یفرهنگ اقتصوادی، ،یاجتماع های ستمیس همه در اطالعات آوری فن  درواقع. اطالعاتاست با کار برای

 در رییغت با مقابله برای را رانیمد که است قدرتمندی ابزار و است نموده دایپ کاربردی جنبه یتیریمد و

 اه هیسرما تیریمد و کنترل برای اطالعات آوری فن از ها سازمان جه،ینت در. سازدیم آماده امروز اییدن

 یابیستد امکان اطالعات، آوری فن رییکارگ به با ها سازمان گر،ید عبارت به. کنند یم استفاده یدانش ی

 نقل هب.) کنندیم فراهم دانش تیریمد و ها استراتژی مانند یدانش ی ها ییدارا راه از را  یرقابت تیمز به

 .(0396 همکاران و یصالح از

 دفه. است سازمان کی در استعداد انیجر کیاستراتژ تیریمد استعداد، تیریمدمدیریت استعداد: 

 رد مناسب مشاغل با مناسب افراد انطباق منظور به استعدادها از یمطلوب عرضه نیتضم آن مقصود و

 تیریمد گرید یفیتعر در( . 2115 دادگبتا.)است سازمان کیاستراتژ اهداف مبنای بر مناسب زمان

 عداداست تیریمد. هاست آوری فن و امور تیریمد ،یانسان منابع ندهاییفرا یتمام رندهیدربرگ استعداد

 رویین بازسازی و رییکارگ به بهسازی، توسعه، نگهداری، و حفظ انتخاب، کشف، کاوش، یمعن به عموماً

: ندکن یم فیتعر نگونهیا را استعداد تیریمد  یمالن و  نگیکول(. 0394 همکارانش، و یقوس) است کار

 داریپا یقابتر تیمز به که است یدیکل مواضع کیستماتیس ییشناسا شامل که ییندهایفرآ و ها تیفعال

 پر یراب باال عملکرد و باال لیپتانس با انیمتصد از استعداد استخر کی توسعه. کند یم کمک سازمان

 واضعم نیا کردن پر لیتسه منظور به متفاوت یانسان منابع یمعمار کی توسعه و ها، نقش نیا کردن

 ( .2106 ند.میب) سازمان به خود تعهد ادامه از نانیاطم یبرا و صالحیذ انیمتصد با

 بدیه. است کارکنان بزرگ،کارایی و کوچک های سازمان مدیران اصلی های دغدغه از یکی کارایی :

 جامعه نفع به را چیز همه خود ارزش با های تجربه و اراده قدرت کمک به تواند می کارا کارمند یاست

 واحد یک تولید برای که منابعی مقدار از است عبارت سازمان کارایی. دهد تغییر خود کاری محیط و

 محاسبه محصول به مصرف نسبت حسب بر را ان توان می و است رسیده مصرف به محصول

 عواقب از جلوگیری و هزینه حداقل با سازمان های هدف تحقق را سازمان کارایی توان می همچنین.کرد

 (.0388مجوب، و دانشور)کرد تعریف نامطلوب

 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش .1-9
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مجمو  نمراتی است که پاسخ دهندگان  قیطر از واژه نیا پژوهش نیا در :مدیریت فناوری اطالعات 

 خواهد دهیسنج (0390احمدی و همکاران)به پرسشنامه استاندارد مدیریت فناوری اطالعات به نقل از 

 سط،متو اد،یز اد،یز یلیخ های نهیگز به و شود یم کرتیل فیط از استفاده به مبادرت نیهمچن و شد،

 .شد داده 0 تا 5 ارزش بیترت به کم یلیخ و کم

  استعدادها، کشف و یابیارز استعدها، جذب: ابعاد قیطر از واژه نیا پژوهش نیا درمدیریت استعداد: 

 و یاحمد استاندارد پرسشنامه) استاندارد پرسشنامه استعدادها حفظ و استعدادها آموزش و توسعه

 استفاده به مبادرت نیهمچن و شد، خواهد دهیسنج(0393) یچراغ به نقل از 2100 سال در  همکاران

 5 زشار بیترت به کم یلیخ و کم متوسط، اد،یز اد،یز یلیخ های نهیگز به و شود یم کرتیل فیط از

 .شد داده 0 تا

 تزایتجه از استفاده،  کار در سرعتیی، همسوی، تساو: ابعاد قیطر از واژه نیا پژوهش نیا در کارایی:

 شد، خواهد دهیسنج (0388دانش فرد و ؛محجوب، )کارایی به نقل از  استاندارد پرسشنامه  امکانات ، و

 مک متوسط، اد،یز اد،یز یلیخ های نهیگز به و شود یم کرتیل فیط از استفاده به مبادرت نیهمچن و

 . شد داده 0 تا 5 ارزش بیترت به کم یلیخ و
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 دومفصل  2

 پژوهشمبانی نظری 

 

 

 

 

 مقدمه .2-1
ازمانی اعتماد سدر این فصل ابتدا به بررسی بازاریابی داخلی و ابعاد آن پرداخته می شود و سپس ادبیات 



9 
 

مورد بحث و رضایت شغلی کارکنان و ابعاد مربوط به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه 

-های داخلی و سپس پژوهشپژوهش در ابتدا پژوهش بررسی قرار می گیرد. همچنین در بخش پیشینه

 های خارجی انجام شده مرتبط با موضو  پژوهش و بیان خواهد شد.

 استعداد مدیریت تعریف .2-2
بار نام مدیریت استعداد را در پی دستیابی به کارایی  برای نخستین  0991گروه مکینزی در اواخر دهه 

باالی سازمانشان یاد کردند. تعاریف مختلفی از مدیریت استعداد در مطالعات گذشته وجود دارد برخی 

آن را مدیریت استراتژیک سازمانی می دانند و مقصود از آن تطابق شغلی مناسب با فرد مناسب به منظور 

 (.Duttagupta,2005,p.2)داد است تا سازمان به اهدافش دست یابداستفاده مطلوب از استع

همچنین مدیریت استعداد شامل کلیه جریاناتی که مربوط به منابع انسانی و مدیریت آنها و فناوری 

به معنای کاوش، کشف، انتخاب، حفظ و نگهداری، توسعه و  "استعداد  یریتمداست، به طور کل 

 (.Schweyer,2004,P.38)  "بهسازی، بکار گیری و بازسازی نیروی کار است

هایی هماهنگ مجموعه ای از فعالیت "بیان می دارد مدیریت استعداد از آرمسترانگدر تعریفی که 

 الح در که سازمان در استعداد با افراد توسعه و  یزشانگ حفظ ، برای کسب اطمینان از جذب سازمانی

  "نظر گرفتن این مطلب که استعداد یک منبع بزرگ سازمانی است در با و است موردنیاز آینده و

(.Armstrong.2006.p.390) 

از استعداد به عنوان قابلیتهای فردی یاد کردند که نبرد برای آن  "استعدادها جنگ"نویسندگان کتاب

شخصیت، مهارت، دانش،  "مفاهیمی مانند را راهی برای نشان آن بیان کردند. در نظریه آنها استعداد

لن وبث میشل هاز دیدگاه است.   "، غریزه ونیز توانایی یادگیرییشهاقابلیت، گرا ،هوش، قضاوت، تجربه

 .(Michael&Etal,2001,p.6) تعداد سه پایه اساسی شامل موارد زیر را دارد:اس الکسلرور

 )قابلیت انجام کار به طور صحیح و با تکیه بر یادگیری و تمرین( مهارتها .0

 تواناییها )داشتن مهارت خاص و یا انجام کارها در وضعیتهای خاص( .2

 ) پیدایش و پدید استعداد که خود نیاز به مجال دارد(  فرصتها .3

مدیریت استعداد منجر می شود که افراد باکفایت و کارا در چایگاه مناسب شغلی قرار بگیرند تا سازمان 

یری شناسایی، بکار گهدفهای برنامه ریزی شده خود را بدست آورد. در حقیقت کلیه جریاناتی که برای 

 امند.می ن استعداد مدیریتاشخاص برای رسیدن به کارایی و اثربخشی سازمان نیاز است را  و مدیریت

جذب استعدادها، همسو سازی و نگهداشت استعدادها و توسعه که خود این جریانات شامل سه حوزه 

 می شود. استعدادها
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 تعریف استعداد .2-2-1

ست.  ستعداد  آمادگی و توانایی ا ستعداد هستند در فرهنگ معین معنای لغوی ا همه اشخاص دارای ا

شود در زمانی که در شرایط و وضعیت یکسان به کسب مهارتی اما تفاوت آنها از آنجایی مشخص می 

بپردازند و در آن هنگام تفاوتهای آنان در کارایی و ساارعت عمل و مهارتشااان مشااخص کننده میزان 

سبت به بقیه  ستعداد آنان است، برخی در یادگیری ممارست و سرعت و پیشرفت بیشتری دارند و ن ا

نابر ند. ب هارت خود را نشاااان می ده ها برخی برای م ما تن گان وجود دارد ا عداد در هم این اسااات

شوند شناخته می  ستعد  ستند که به عنوان افراد م سرمایه گذاری می کنند و آنها ه شان  ستعداد   ا

(Schoemaker,2003.) 

 مدیریت استعدادتاریخچه  .2-2-2

شد  شکار  سه دهه پیش آ سط گروه مکنیزی در  ستعداد تو شد مدیریت ا شتر بیان   وهمانطور که پی

دریافتند که شاارکتهایی که در  0997امروزه گسااترش و متحول شااده اساات. گروه مکنزی در سااال 

نگهداری افراد مستعد عملکرد بهتری دارند سودبخشی بیشتری نیز دارند. بنابراین این  و توسعه جذب،

سازمانها دارای  سایر  سبت به  ست ن ستعد ا سازمانهایی که دارای افراد م ضیه باور گرفت که  ت مزیفر

 (.0388دیگران، و رقابتی هستند)گای

نام  "X نسل مدیریت"یک سال قبل از گروه مکنزی، تولگان از انقالب استخدام در کتاب خود با عنوان

یعنی افراد متولد شااده پس از جنگ جهانی دوم میل به  X نساال افراد مسااتعدبرد و اظهار داشاات 

ا انقالب استعدادگر نامید که پس از آن استخدام کشمکش برای انجام کارهای استخدامی دارند و آن ر

 (.0387رایت، همیشگی در سازمانها به قوت کمتری دچار شد)کارت

 جذب استعدادها .2-2-3

جذب استعداد از طریق شناسایی اشخاص با تخصص باال برای مشاغلی که سازمان به آنها نیاز دارد 

بداند سرمایه گذاری بر روی چه مشخص میگردد. فرآیند جذب استعداد برای اینست که سازمان 

اشخاصی صورت گیرد؟ چگونگی نظم دهی به نیروی انسانی؟ برنامه ریزی استخدام به چه ترتیب باشد؟ 

سازمان برای توسعه خود به چه نیروهای مستعدی نیاز دارد؟ طراحی گسترش سازمانی به چه صورتی 

استراتژی های خود می تواند سازو کارهایی از طریق ابزار جذب استعداد سازمان ضمن رشد در باشد؟ 

برای جایگزینی، چینش برنامه های سازمان بهره گیرد و مدیران می توانند از این ابزار به طور فعاالنه 

 . (4، ص 2114)اسکوولی، پشتیبانی کنند

، 2114)نوئله،جذب استعداد یعنی کشف استعداد مناسب، در زمان و فرصت مناسب نوئلهبنا بر اعتقاد 

 (.7ص 
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 همسو سازی و نگهداشت استعدادها .2-2-4

پس از اینکه مراحل جذب کامل شد و استخدام مناسب صورت گرفته سازمان باید بداند در مرحله بعدی 

چه کاری باید صورت گیرد؟ مرحله بعدی اینست که قابلیتهای فردی،شخص استخدام شده با شغل وی 

این بدان معنی است که برای بهره وری نیروی انسانی، همخوانی داشته باشد و به عبارتی همسو باشد و 

نیاز است به سیستم جبران خدمات نیز توجه شود   آنها باید مدیریت شوند. برای نگهداشت استعدادها

سازمان الزم دارد برای گسترش عدالت گزارشها و تحلیلهای انجام شده در خصوص ارزیابی استعدادها 

 .(0391)سیدی و همکاران،بران ثبت و در نظر بگیردو کارایی اشخاص را در سیستم ج

چندین عامل را برای این منظور  0998استراتژهای نگهداری باید برای کارکنان قابل درک اشد. هال بک 

نام برده است که شامل: ایجاد فرصت های چالش بر انگیز و حصول موفقیت، سبک رهبری مربی گری، 

 (.2116آرمسترانگ،) یخورددهای باز خود ارزیابی واقع گرایانه و فرآین

کارفرمایان برای نگهداشت کارکنان باید محیطی را فراهم کنند که در آن مشوق یادگیری باشد و ضمن 

ایجاد چالش و فرصت برای کارکنان باعث رشد آنها شود تا منجر به عدم ترک آنها از سازمان شوند و 

 یران برنامه های مدیریت استعداد را  انجام دهندهمچنین برای شرایط مختلف نیازها  الزم است مد

 (2:2101،ی)اسکوول

 توسعه استعدادها .2-2-5

در مرحله آخر بحث توسعه و یادگیری مطرح است. این مرحله ارائه راهی روشن برای کارکنان در راستای 

 وگسترش شغلی آنان است. همچنین در این مرحله برای اینکه سازمان بتواند جوابگوی خواسته های 

انتظارات کارکنان در آینده باشد نیاز دارد که بر روی آنان سرمایه گذاری کند بدین طریق که با ایجاد 

 فرصت منجر به رشد و یادگیری و توسعه آنها شود.

 ینیعنصر عروش پیشرفت شغلی، مسیری است که فرد از طریق تجربه کاری بدست می آورد. دو عامل 

 یعنصر ذهنی راه آشکار و واقعی است و نیعنصر عی در پیشرفت شغلی وجود دارد. هدف از و عنصر ذهن

 .(202:0391آماده بودن فرد در وضعیت است)مقیمی،

 یبه معنا نیباالست و هم چن تیرهبران و کارکنان با ظرف جیتوسعه و ترو یبه معنا یتوسعه شغل ریمس

 (.5:2101،ی)اسکوولاست کارکنان  تیموفق یبرا یا زهیتوسعه و انگی برا  ییفراهم کردن فرصت ها

 استعداد اصلی رکن سه .2-2-6

ستعداد مانند ستعداد می گویند و با توجه به این تعریف ا  ذاتی، ذوق به مجمو  توانایی های یک فرد ا

 .(0391)سیدی و همکاران، یادگیری را دربر میگیرد توانایی و قابلیت دانش، ها، مهارت
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 سه رکن استعداد. 2-2شکل

 مهارت .2-2-6-1

مهارت توانایی انجام کار به طور عالی است که مستلزم ممارست در یادگیری و تمرین است. از دیدگاهی 

 .(0391)سیدی و همکاران،مهارت برخی افراد از نو  ذاتی است

 تیقابل .2-2-6-2

 بهره گیری از توانایی فطری که فرد برای انجام امور در وضعیتهای خاص دارد قابلیت نام دارد. در واقع

 مهارتها برای بهره وری قابلیت است. به واقع قابلیت از درون بر می آید اما یادگرفتنی نیز هست

در شرایط چالش برانگیز مهارت و توانایی فرد انتظار می رود بیشتر از میانگین باشد. به طوری که 

مهارت و توانایی وی آشکار استعداد می تواند پنهان باشد و زمانی که شرایط بروز آن فراهم شود 

 .(0391)سیدی و همکاران،گردد.

 فرصت .2-2-6-3

این فرصت است که شرایط پیدایش و کشف استعداد را فراهم می کند. استعداد مخصوص قومیت و نژاد 

خاصی نیست و در همه اقوام وجود دارد اما در گذشته تبعیض در ایجاد موقعیت و بروز استعداد برای 

 ی وجود داشت.افراد خاص و جنسیت خاص

 بگیرند:توانند شکل از دو روش فرصتها می

 فرد خود در پی ایجاد فرصت و نمایش استعدادش باشد. .0

اشخاصی وظیفه ایجاد فرصت برای کشف استعداد دارند مانند: خانواده، مدرسه، اجتما ،مدیران  .2

 و....

توانایی ها مستلزم وجود  و مهارت هاپس می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای تبدیل استعداد به 

فرصت است. استعداد یک نو  خصوصیت است که برای پرورش و استفاده بهینه از  نیاز به هدایتگر و 
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 .(0391)سیدی و همکاران،راهنما دارد که وظیفه آن بر عهده مدیر است 

 دیدگاه های مدیریت استعداد .2-2-7

گرفته است. در زیر به سه دیدگاه مهم اشاره های مختلفی مورد بررسی قرار مدیریت استعداد از دیدگاه

 می شود:

 ندی( فرآ)چشم انداز دگاهید .2-2-7-1

بهینه سازی در مدیریت استعداد دارد. به گونه ای که سازمان باید سیستمی برای دیدگاه اول اعتقاد به 

 استقرار افراد مستعد در شغل مناسب داشته باشد. 

اید شامل تمام فرآیند های مورد نیاز برای بهینه سازی این دیدگاه معتقد است که مدیریت استعداد ب 

افراد در سازمان باشد. شرکت ها باید از یک سیستم یا فرآیند استفاده کنند که افراد مستعد را قادر به 

خلق و رشد افراد بااستعداد از وظایف سازمان است.در  اثبات در شغل های موفق در شرکت خود نمایند.

استعداد یک نتیجه اثربخش و ساده برای سازمان از طریق روشی پیچیده در مدیریت این دیدگاه مدیریت 

نیروی انسانی است. اجرای راهکارههای سیستمی و تجانس برای جریانات استخدام و توسعه و 

 (.Shell,2007)بازنشستگی در طول زمان برای سازمان مدیریت استعداد نام دارد

 ی)چشم انداز( فرهنگ دگاهید .2-2-7-2

که از طریق یکسری از فعالیتها شکل می گیرد.  دیدگاه فرهنگی مدیریت استعداد یک نو  تفکر استاز 

بر مبنای این نظریه افرادی که به طور مکفی بااستعداد باشند، با استمرار در کارشان موفق می شوند. 

 .(,2116Creelman)اساس این دیدگاه اینست که موفقیت فرد وابسته به استعداد وی است

 دیدگاه برنامه های نیروی انسانی .2-2-7-3

در دیدگاه برنامه های نیروی انسانی مدیریت استعداد همخوانی دادن شغل مناسب با کار و وقت مناسب 

 (.,4002Mucha) است

برای اجرای این دیدگاه نیاز به سیستم های فناوری اطالعات است تا بتواند شرایط آینده  را  دوراندیشی 

 از این دیدگاه پیروی میکنند برنامه مدون و مشخصی باید داشته باشند.کند. سازمانهایی که 

 فلسفه مدیریت استعداد در چرخه سازمان .2-2-8

دلیل بسیار خوبی برای این امر وجود دارد: این موضو  هم برای کارکنان و هم برای مدیران و هم برای 

ریت استعداد این اطمینان را گونه که اشاره شد، مدیکسب و کار، به یک اندازه سودمند است. همان

در شغل مناسب قرار گرفته،  خود بوجود می آورد که هر یک از کارکنان، با استعدادها و مهارتهای ویژه
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همچنین مسیر شغلی آنها شفاف  نیز دریافت می دارند.عالوه مزایای جبران خدمت، منصفانه و عادالنه به

است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده برای فرصتهای شغلی بهتر، درون و برون سازمانی، عمل می 

کند. مدیریت استعداد، فرایندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و توانمندسازی مدیران فراهم می 

 زنیخود چه انتظارهایی باید داشته باشند، که این امرکه از کارکنان  آورد. از این راه آنها درمی یابند

 موجب بهبود روابط کاری می شود.

در نتیجه سازمان با سرمایه گذاری در مدیریت استعداد از یک سو، از یک نرخ بازگشت سرمایه باال 

و از سویی دیگر، مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشت. در  می گرددبرخوردار 

و  الدین تاج)  چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و با انگیزه بهره می برد.

 .(0387،090معالی،

 توسعه منابع انسانی مدیریت استعداد درفرایندچارچوب  .2-2-9

مدیریت استعداد و مدیریت منابع  تاین مدل یک چارچوب مفهومی است که سواالت مربوط به ادبیا

 یز هم جدا می کند. چارچوب با ستاده های مورد عالقه بیشتر سازمانها، استراتژانسانی استراتژیک را ا

و مزیت رقابتی آغاز می شود.سازمانها بر اساس تصمیم گیری در این مرحله وارد مرحله بعد شده و 

 مفاهیم استراتژیک مربوط به استعدادها را تعیین می کنند.

 تنگرف قرار مناسب محل و  در مرحله بعد بر اساس زمانسپس منبعی از استعدادها را شناسایی کرده و 

 ناساییش استعدادها، از پس. کنند می بندی تقسیم را آنها سازمان راستای استراتژیهای در و تعیین آنها

ت مراتب سیستم مدیریت استعداد اس سلسله این در بعد مرحله. شوند داده توسعه باید بندی تقسیم و

)رضائیان  جبران خدمت. -4 مدیریت عملکرد  3 استخدام -2انتخاب -0:که شامل سطوح زیر می باشد

 .(0388،07و همکاران،
 

 اهمیت توجه به مدیریت استعداد  .2-2-11

تبط ردلیل مهم پنداشتن مدیریت استعداد برای اینست که مدیریت استعداد مستقیما با کارایی سازمان م

است به طوری که منجر به ارزش افزوده و پویندگی سازمان می شود. در زیر برخی ازین ارزش افزوده 

 گردد:شود تشریح میهایی که مدیریت استعداد منجر بوجود آمدنشان می

 

 تحقیقات حاکی از آنست سازمانی که ارتباط مستقیم بین استعدادها و عملکرد برتر سازمان: (0

نیروی انسانی اش سرمایه گذاری میکند سودمندی کسب می کند در نتیجه مدیریت بر استعداد 

 استعداد مستقیما بر کارایی سازمان اثر می گذارد.

از دید مالی مدیریت استعداد باعث ارزش افزونگی میشود هرچند این : ارزش آفرینی استعدادها (2

 ارزش آفرینی به کیفیت استعداد نیز وابسته است.
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برای داشتن تنو  در محصوالت نیاز به داشتن  محیط  :پویار محیط پیچیده تر و کسب وکار د (3

کسب و کار فعال است تا ترک خدمت در آن کمتر باشد بنابراین اینکه چه کسانی میتوان عهده دار 

همچین مس ولیتی باشند و ضمن داشتن خالقیت و نواوری راهبری مناسبی در سازمان داشته 

 تعداد می تواند پاسخگو باشد.باشند را مدیریت اس

 تغییر است اینکه بتوان از پس این به طور مستمر در توقع کارکنان تغییر انتظارات کارکنان: (4

تغییرات برآمد و به خواسته های کارکنان دست پیدا کرد، کاری دشواری برای سازمان است. بنابراین 

ن منجر به ایجاد انگیزه برای ایجاد فرهنگ مدیریت استعداد و توجه به حفظ و جذب کارکنا

 .(0391،83)صیادی و همکاران،کارمندان می شود

 استراتژی های مفید برای مدیریت استعداد .2-2-11

 راهکارههای انجام مدیریت استعداد به سه صورت زیر است

 ارزیابی سیستم موجود در سازمان تا عیوب و نواقص آن مشخص و اصالح گردد. .0

 شناسایی استعداد تا ضمن نظارت، پشتیبانی نیز داشته باشد.اجرا و طراحی سیستمی برای  .2

 تجزیه و تحلیل استعداد  .3

 استعداد تیریمد یهامولفه .2-2-12

 ابعاد مدیریت استعداد زیرمجموعه ای  از کارهای منابع انسانی است و شامل:

عه توس -4استعدادها ،  یریکارگ به -3انتخاب استعدادها ،  -2استعدادها ،  ییجذب و شناسا -0

 استعدادها  یحفظ و نگهدار -5استعدادها ، 

 استعدادها ییجذب و شناسا .2-2-12-1

 برای جذب نیروی با استعداد شرکت پرین چند راهکار را ارائه داده است: 

 ،یچالش کار ،یرقابت ارائه پاداشهای ،یشغل ترقی مسیر ایجاد ،یکار و زندگ انیتعادل م،یرقابت دستمزد

ایجاد شااارایط آموزش و یادگیری، شااارایط بهینه برای  ،کارایی فردیباال بردن دساااتمزد بر اسااااس 

 (.0388 ،یو سلطان انیرضائ)بازنشستگی و ایجاد اعتبار برای سازمان با توجه به داشتن مدیران خوب

 استعدادها انتخاب .2-2-12-2

در این مرحله سااازمان دساات به انتخاب افرادی که درخواساات شااغل داده بودند میزند و بهترین و 

 ترین و مستعدترین فرد را باید انتخاب کنند که از طریق: شایسته

 مصاحبه های سازمان یافته

 ارزیابی های شخصی
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 .(0387 الدین، تاج و تفتی معالیجریانات اجتماعی شدن میتوان به این مهم دست یافت)

ا روشه البته روشهای متفاوتی برای سنجش و شناسایی افراد مستعد در هر سازمانی وجود دارد از این

میتوان به روشها و تستهای روانشناسی، مصاحبه های شخصی و شخصیتی و آزمونهای سنجش مهارت 

 (.0390 همکاران، و طهماسبیمنقاضیان برای تناسب بین قابلیت فردی و شغلی نام برد)

 ) هویت احراز (استعدادها .بکارگیری .2-2-12-3

فرد منتخب است.گیبونز معتقد است مرحله بعدی مدیریت استعداد، وقت و جای درست برای استقرار 

سازمانش دارد  ستعداد نیاز به یک رابطه عاطفی و هوشی بین کارمند با مدیر و  ستفاده از کارکنان با ا ا

 (.Anwar, et al., 2014)تا انگیزه و کوشش خود را برای کارش بکار گیرد

 راهکارهای بکارگیری کارمندان بااستعداد به دو روش زیر است:

 ن فرد مناسب در نقش مناسبقرار داد .0

 تطبیق نقش ها با افراد .2

مساله فرق میان این دو روش به عناصری است که در هر یک وجود دارد و مساله مهمتر ایجاد تجانس 

 و رضااائیان(میان عوامل مربوط به اسااتعداد اساات که توجه به همه ابعاد آن نیاز اساات نه یک بعد

 (0388 سلطانی،

  استعدادها سازی به و توسعه .2-2-12-4

شهای زیر کار برد  ستعدادها رو سازمان و مدیریت بهینه ا ستعداد در  سعه توانایی های افراد باا برای تو

 دارد:

شرفت مدیریت به توجه سعه و آموزش شغلی، پی ستعدادها، تو  منابع ریزیبرنامه عملکرد، مدیریت ا

 و رضااائیان( خدمات جبران و مزایا و جانشااینی ریزیبرنامه انتخاب، و اسااتخدام راهبردی،،انسااانی

 (0388 سلطانی،

 کارکنان نگهداری و حفظ .2-2-12-5

مرحله نهایی حفظ و نگهداشت کارکنان با استعداد است. تشویق کارمندان با استعداد برای عدم ترک 

  (.0390دهویی، جوکارشغل تالشی است که سازمانها باید در جهت آن کوشش کنند)

 تعریف کارایی  .2-3
انجام درست کار را کارایی می نامند. بدین گونه که یا کار در کوتاه ترین زمان صورت گیرد یا بیشترین 

انرژی برای انجام آن گذارده شود. از منظر دیگری کارایی استفاده از منابع برای تولید محصول است به 

که سازمانی در مقایسه طوری که منابع مصرف شده را بتوان برحسب محصول اندازه گیری کرد. زمانی 
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با سازمان دیگری بتواند با استفاده از منابع کمتر به هدف خود دست یابد دارای کارایی بیشتری نسبت 

 (.0391 ان،یرضائ) به سازمان دیگر است. باالرفتن کارایی برابر با باالرفتن بهره وری در سازمان است

 کارایی سازمان و کارکنان .2-3-1

وری اسااات و اینگونه تعریف می شاااود: بهره گیری از کمترین ئی از بهرهدر دانش مدیریت کارایی جز

منابع با بیشااترین بازدهی. در مجمو  به اسااتفاده بهینه از منابع و امکانات برای انجام صااحیح کارها 

در واقع رساایدن سااازمان به اهداف (.  0387)زحمتکش،  کارایی و رساایدن به بازدهی گفته می شااود

 ن خرج و بدون نتایج منفی کارایی سازمان است. محاسبه کارایی سازمان از طریق خود از طریق کمتری

سب بین بازده و  ست با تنا صورت میگیرد. فرمول کارایی برابر ا شده با بازدهی  فیاس بین منابع خرج 

ست. نکته حائز  ستاده و داده ا سب بین  ست که کارایی تنا شخص ا شده. از تعاریف م صرف  منابع م

سازمان را نمیتوان از اهمیت در ا ست برخی اوقات کارایی  شه مالی نی ست که بازدهی همی ین میان این

روش مالی محاساابه کرد ممکن اساات انگیزه کارکنان و رضااایت مشااتری و یا اعتبار ایجاد شااده برای 

صی  صو سازمانهای خ ست و در  سازمانهای دولتی رفاه و تأمین آن کارایی ا شد. در  سازمان کارایی با

 (.0389 آزادواری،)جنبه مالی کارایی در نظر گرفته می شود بیشتر

با توجه بحث بیان شاااده کارایی کارکنان از مساااائل مهمی اسااات که مدیریت باید به آن توجه کند. 

سازمانها ساالنه هرینه های بسیاری برای نیروی انسانی صرف می کنند تا به رضایت مشتری و کاهش 

ست  سرمایه دیگر هزینه های خود د شه این دغدغه را دارند که آیا  صی همی صو سازمانهای خ یابند. 

گذاری بر روی منابع انساااانی منجر به کارایی میشاااود و دارایی های آنان را افزایش می دهد یا خیر؟ 

بدیهی است که کارکنان کارا انگیزه بیشتری برای کار دارند و با تالش خود سازمان و محیطشان را در 

ستیابی به ه ست و د شه از بٌعد مالی قابل قیاس نی شان یاری می کنند. باید توجه کرد کارایی همی دف

جنبه های معنوی نیز با خود به همراه دارد یعنی همیشه قیاس ستاده و داده برای اندازه گیری کارایی 

 (.0380)عرشی، سازمان قابل کاربرد نیست

 عوامل موثر بر کارایی و اثربخشی سازمان .2-3-2

سازم ستند و این تحوالت امروزه  صورت گرفته در اطراف خود ه سیار تحت تاثیر تغییر و تحوالت  انها ب

 (0384)دلگشایی وهمکاران، بر کارایی و اثربخشی نیز اثر می کند

ستند تالش برای تغییر نگرش آنان  سازمان ه سی ترین دارایی های یک  سا سازمانی از ا کارکنان هر 

ه بهینه بین سازمان و کارکنان منجر به ایجاد کارایی و افزایش آن برای شناسایی اهداف سازمان و رابط

ست و با توجه به  ستیابی به باالبردن کارایی کارکنان ا سازمانها در د شود. کوشش  و نیز اثربخشی می 

 .(0990)رابینز، دانش مدیریت اثربخشی از سوی کارکنان سازمان این مهم را برآورده می کند
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سد. توانمندسازی کارکنان  سازمان کمک کند تا به کارایی و اثربخشی بر ست که می تواند به  شی ا رو

برای توامندسازی کارکنان نیاز به یک برنامه مدون از سوی مدیران سازمان است که آموزشهای ضمن 

 .(0392)احمدی وهمکاران، تواند کارکنان را توانمند و به روز سازدخدمت می

ساله  سازمانی نگرانی این م سته های کارکنان خود را برآورده هر  شش خوا ست که بتواند از طریق کو ا

ست به  ضی ا شتن کارکنان را شی دا ستیابی به کارایی و اثربخ سازد چرا که از عوامل اثر گذار برای د

دلیل اینکه کارکنان راضی انگیزه بیشتری برای کار وتالش دارند. در واقع افزایش رضایت کارکنان برابر 

 .(0379)صفر پور، ارایی و اثربخشی استبا افزایش ک

یک سازمان منعطف و محرک می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد و  پیترسون وزیمرمان،به اعتقاد 

مان، )پیترسون وزیمراین مساله در نیاز به داشتن کارکنان خالق دارد تا یک سازمان مبد  داشته باشیم

2114). 

بردن اثربخشی و کارایی میتوان داشتن مدیریت مشارکتی در سازمان از عناصر اثرگذار دیگر برای باال 

شند که این توجه  سازمان دارای اهمیت با شود همه اجزا در  شارکتی باعث می  را نام برد. مدیریت م

منجر میشااود اجزا برای رساایدن سااازمان به هدف غایی تالش کنند. تفویض اختیار از عناصاار مهم 

 شوندی که همه کارکنان درگیر تالش برای کسب رضایت مشتری میمدیریت مشارکتی است به نحو

. برای دسااتیابی به مشااارکت اعضااای سااازمان نیاز به ایجاد جوی برای (0384)دلگشااایی وهمکاران، 

 .(0375)الوانی، آشکار کردن خالقیت است

ست و ا شی و کارای نی ستیابی به اثربخ شخص برای د سیری م شان می دهد م شته ن ن یتحقیقات گذ

ضح از  صویر وا ست ت شخص ا ساله ای که م ست اما م ضر در آن مجموعه ا سته به مدیران حا ساله واب م

)نجف اهداف سااازمانی برای اعضااا و تالش آنان برای رساایدن به آن میتواند این مهم را برآورده سااازد

 .(0387بیگی، 

ست زمانی  ستیابی به کارایی و اثربخشی ا صر د سواد اطالعاتیسواد اطالعاتی از دیگر عنا سازمان   که 

شان زیاد کند. از طریق باال بردن  صی وظایف ص صی و غیر تخ ص کارکنان را در زمینه های مختلف تخ

 (0383)نوروزی، سواد اطالعاتی دستیابی به توسعه حتی میان شهروندان کشورها نیز افزایش می دهد

ض سواد اطالعاتی میتواند  ث من افزایش کارایی و اثربخشی باعدر حقیقت اینگونه میتوان بیان کرد که 

 .(0385)نظری،  رشد اقتصادی کشور نیز بشود

شخصی که سواد اطالعاتی دارد باید توجه داشته باشدکه زمان مورد نیاز برای دستیابی به اطالعات چه 

شد. شته با ستفاده بهینه از اطالعات را نیز دا سه و موقعیت یابی و ا ست.همچنین باید توان مقای  وقتی ا

 (0383)صیامیان،  سواد آموزی اطالعات خود یک قابلیت است

سواد اطالعاتی سازمان شامل مهارت هایی است که به واسطه ی این مهارت ها کارکنان سازمان ها در 

شوند وهم نوآوری و تغییر که الزمه ی کارایی و اثر  ارتباطات کاری روزانه ی خود با محدودیت مواجه ن



19 
 

وهم باعث شود تا کارکنان خود را نسبت به تغییرات همیشگی سازمان ها  بخشی است را شامل شود

 .(0387هماهنگ سازند. )بیرانوند، مجیدی، 

 در زیر مشخصه های کارمندی که سواد اطالعاتی را دارا می باشد ذکر میگردد:

 قابلیت تنظیم سواالت براساس سواد اطالعاتی

 ذخیره و سازمان دهی اطالعاتقابلیت 

 را بر اساس وضعیت و محیط خاص تنظیم کند. سیاست های اطالعاتیقابلیت این را داشته باشد که 

 .(0391نیک پور و همکاران، قابلیت تجزیه و تحلیل اطالعات برای باالبردن کارایی و اثربخشی)

واند یتاز دیگر عوامل موثر در کارایی و اثربخشی ساختار سازمانی درست است. ساختار سازمانی خوب م

 (2101)میهم، وری و کارایی پیش ببردتوانمندسازی کارکنان را درجهت افزایش بهره

زمانی که در سااازمان به یادگیری منابع انسااانی توجه می شااود، کارکنان به دنبال به روز کردن دانش 

سبب باال رفتن  سب اطالعات کاری را افزایش دهند و این خود  ستند تا نیرو قدرت ک ی وربهره خود ه

 (0382)بانی راد، می شود کارایی و اثر بخشی

 توانمندسازی کارمندان تبعات مثبت بسیاری از قرار زیر دارد:

باالرفتن رضااایت شااغلی،کم شاادن اضااطراب شااغلی، کاسااته شاادن پیچیدگی های کاری، عزت نفس 

باال رفتن تعامل کا باال رفتن قدرت تطبیق کارکنان و در نهایت  باال میرود،  با ارکارکنان  باب رکنان 

 .(2117)اشنایدر،  رجو  از طریق پرسش و پاسخ

 تعریف فناوری اطالعات .2-4
ست تا این مبحث تعاریف  شده ا تغییرات و تحوالتی که هرروزه در فناوری اطالعات رخ می دهد منجر 

مختلفی داشته باشد. با مشاهده تعاریفی مختلفی که از آن میشود در برخی مواقع ساده از آن به عنوان 

در  وایزلر و لویتار پردازش کامپیوتری و در موارد پیچیده بانام فناوری تغییر ذکر شده است. نخستین ب

این کلمه را ذکر کردند و در آن زمان از رایانه تنها به عنوان ساایسااتمی برای پشااتیبانی  0958سااال 

شتیبانی در  شد. در واقع در گذشته فناوری اطالعات فقط نقش پ ستفاده می صمیم گیری ا اطالعات و ت

ت نموده و گستردگی بسیاری دارد راهکارههای سازمانی داشت اما امروز فناوری اطالعات بسیار پیشرف

و در اغلب فرایندهای سااازمانی از تولید و توسااعه محصااول  جدید تا ارائه روشااهای جدید برای رفع 

 .(Chang. J.C., 2005) نیازهای سازمان را انجام می دهد
 وژیتکنول  "را اطالعاتدر مطالعه ای که در خصوص استفاده از فناوری اطالعات انجام گرفت، فناوری 

 ایمیل، وب، تحت های برنامه اینترنت، بصااری، /ساامعی های برنامه افزار، نرم افزار، سااخت کامپیوتر،

سایل  تعریف " ارتباطی های تکنولوژی دیگر و دسترسی نقاط الکترونیکی، داده های پایگاه دیجیتال، و
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ند کرده ناوری ا یه ف پا باطی بر  عاتی و ارت مت اطال خد عات . در تعریفی دیگر هرنو   ناوری اطال را ف

 . (Wilson, 1998)بینند تا فناورینامند که کاربران وجه خدمت را میمی

با گسترش فناوری تجارت الکترونیک نیز شکل گرفت و منجر به مسیری برای اداره کسب وکار شد. به 

ساخت. فراین سر  سب مزیت رقابتی را از این طریق می سب و کار و ک صتهای ک  داین طریق فناوری فر

ست. از  ستم های پردازش و ارتباطی آن نمایان ا سی شرفت  شدن فناوری اطالعات از طریق پی کامل 

توان نااام  می  یر را  لهااای ز حود دارد مااد طالعااات و فناااوری ا برای  فی کااه  ل ت خ م لهااای  مااد

 .(Galliers,R.,1999)برد

 کرد اشاره مورد چهار به توان می مدلها این جمله از

مدل از 0974)نوالن .أ مدل جهار (: این  تدا یک  که اب ها در این حوزه اسااات  مدل معروفتریتن 

 ,1979)مرحله ای بود و ساااپس توساااعه یافت و تبدیل به یک مدل شاااش مرحله ای شاااد

Nolan) 

 )( 1979 بهابوتا، .ب

 (. 1988 بارل،( 1988 ؛ 1986 همکاران، و هیرسچیم .ت

همچنین تحوالتی که در حوزه امروزه از فنالوری اطالعات در حوزه های مختلفی اساااتفاده میشاااود. 

سازمان  سازمان حتی زمانی که در  ست امکان تداوم ارتباط کارکنان با  شکل گرفته ا ارتباطات و رایانه 

 حضور ندارند هم میسر باشد. در زیر برخی از مزایای بکارگیری فناوری اطالعات بیان می شود:

 اطالعات؛ تبادل بهبود و هزینه در جویی صرفه 

 است؛ پیچیده بسیار یا تکراری وظایف، که هنگامی انسانی، طاهایخ از اجتناب 

 وظایف؛ انجام زمان و خطاها کاهش دلیل به مالی جویی صرفه 

 وظیفه؛ یک در وظیفه چندین هماهنگی و ادغام 

 سازمانی؛ اثربخشی و کارآیی بخشیدن بهبود 

 اطالعات مفیدتر )طالقانی، تهیه طریق از زائد فرایندهای کاهش و میانی مدیریت در بهبود 

0384.) 

شرفتی که در حوزه  ستم  اطالعات فناوریبخ طور کلی با پی سی سازی  سازمانها به پیاده  رخ داد تمایل 

های پکپارچه بیشاااتر شاااد. امکاناتی نظیر بوجود آمدن انوا  نرم افزارها و ساااخت افزارهای فناوری 

با ابزار  و اداری تجهیزات تلفن، مخابرات، ؛ی مثل اطالعات برای محاسااابات پیچیده و تطبیق آن 

 و مدیران برای نمودار، تصویر، صدا، قالب در ها داده وبازیابی سازی زمینه ذخیره در اساسی تحوالت

شاارایطی را محیا ساااخت که با تمامی منابع اطالعاتی سااازمان در ارتباط باشااند و با  گیران تصاامیم

 (0381 مدهوشی، )پردازش اطالعات تصمیمات اثرگذارتر و با سریعتری بگیرند

سب و کار خود از  سعه ک شده که مدیران برای تو شار منجر  بهره گیری از رایانه و فناوری در تمامی اق

روند شکل گیری فناوری اطالعات در بین مدیران عملیاتی که با  ،2-2شکل ند. این فناوری استفاده کن
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رخدادهای ساده گریبانگر هستند و مدیران سطح عالی که گریبان گیر مسائل سخت تر و مبهم )مثل 

اسااتراتژی ها و برنامه ریزی( هسااتند را نشااان می دهد که اضااافه شاادن فناوری اطالعات کار آنها با 

 (0385 )دفت،شتری روبرو می کنددشواریهای بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0385کاربرد فناوری اطالعات در سازمان)دفت،  ی: دوره تکامل0-2شکل 

 

 تاریخچه فناوری اطالعات .2-4-1-1

شر تا کنون  ست  یمموج عظ دوب شته ا سر گذا شت  انقالبی بزرگ در  یک،دو موج هر  اینتحول را پ

ستره فرهنگها  شدن گ شر به وجود آورده اند،به طوری که موجب محو  فرهنگها،روابط و نحوه زندگی ب

شینو تمدنهای  شینیان غیراز زندگی که برای  شیوه های جدیدیشده و  پی صور بوده را پی  قابل ت

تا رسالت خود را به  یدکشهزاران سال طول  وآن ساخته اند.موج اول،انقالب کشاورزی بود  جایگزین

 رساند. پایان

سااال دوام  ساایصاادموج  گردید.اینجامعه صاانعتی  پیدایشموج دوم،انقالب صاانعتی بود که موجب 

وضااعیت  تا کشااورها یدامر موجب گرد بود و همینکامال وابسااته  انرژیهای فناپذیرآورد.موج دوم به 

ستجو کنند شند یرفنا پذ یازمورد ن یهکه در آن انرژی و مواد اول جدیدی را ج شش  .نبا تالش ها و کو

ستا موجب  سرها در این را شد،گرد یدیوقو  انقالب جد یعت سوم معروف  .در یدکه بعدها به نام موج 

ش سوم، سب و کار از زندگی  ینینو یوهموج  شه یرپذ یامبتنی بر منابع انرژی متنو  و احو ک ای و رو

ه بررسی و پرداختن ییددر واقع موج سوم زاموج دوم شد. جایگزین روش های رایج در  یدی ،تول یننو

وره در ن دیژگی مسائل ایستند.ویقابل حل ن یشینلوژی های دوره های پوبه مسائلی است که با متد
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ست که با شوند.ایه و تحلید،پردازش و تجزید تولیبزرگی حجم داده ها و اطالعاتی ا ا را ژگی مین ویل 

سعه فن آوری جد سوی تو ست که کار با اطالعات و "فناوری اطالعات"ه نام د بیبه  ساخته ا رهمنون 

 زد. ی ساسر میداده های فراوان را برای ما م

متأسااافانه بسااایاری از ساااازمانها به غلط می پندارند که با آمدن کامپیوتر به محل کار آنها فناوری 

ی بس وسیعتر دارد. به طور اطالعات به سازمان آمده است اما واقعیت اینست که فناوری اطالعات معان

معمول اصاااطالح فناوری اطالعات ناظر بر طیف وسااایع و متنوعی از نرم افزار ها همچون پسااات 

ها یک، واژه پرداز یدئویی0الکترون های ویرایش و مه  نا ، جساااتجو گرها ی تحت وب و همچنین 2، بر

بانی می کنند )نظیر شااابکه  ها را پشاااتی که این قبیل نرم افزار  هایی  ناوری های فیبر نوری( می ف

البته از سااوی دیگر فناوری اطالعات نوعی روش جدید اندیشاایدن نساابت به مسااائل در قالب باشااد.

 استفاده از روش های خودکار به جای روش های دستی تعریف شده است.

ستفاده از یک مجموعه نرم افزارها، نظیر پایگاه داده ای یا  شامل ا شتر افراد فناوری اطالعات  برای بی

سری  صطالح فن آوری اطالعات، اغلب برای یک شمالی ا شود. در آمریکای  شبکه جهانی اینترنت می 

 ,Kling, Rob, 2001)نرم افزارهای ویژه و یا فناوری بنیادین آنها مورد اسااتفاده قرار می گیرد.

P2) 

 تاثیر فناوری اطالعات بر سازمان .2-4-1-2

 ازمان دارد:بر روی س عمده تأثیر سهبه طور کلی فناوری اطالعات  

سازی جریان عمل(0 ست و تمام اختراعات و اتیخودکار  شر همواره در پی راحتی خویش بوده ا : ب

سهیل کردن انجام امور دارد . به طور کلی فناوری  شه در ت ست ، ری صورت پذیرفته ا شافاتی که  اکت

س سخت افزار و نرم افزار دارد ،قادر ا سیاری از امور را اطالعات به دلیل قابلیت های زیادی که در  ت ب

شد،با ورود فناوری اطالعات به  سان نمی با به طور خودکار انجام دهد به طوری که نیازی به دخالت ان

صورت  شقت انجام می پذیرفت ،به  سان و با م سیاری از جریان عملیاتی که قبالً از طریق ان سازمان ،ب

 خودکار انجام گرفت.

کساااب اطالعات باید صاااد ها کتاب مطالعه می  : زمانی برایدستتترستتی راحت به اطالعات(2

صورت می گرفت اما  صورت خصوصی مالقات  سیاری از افراد به  شد،هزاران کاغذ ورق می خورد ،با ب

شبکه های جهانی همچون اینترنت  سی به  ستر سازمان و د سطه ورود فناوری اطالعات به  امروزه بوا

 اطالعات به راحتی دسترسی پیدا کرد. ،بسیار راحت می توان با صرف زمان و هزینه کمتر به

سازما(3 شکل در  سطوح رقابت در نتغییر  شتاب فراوان تغییرات ،افزایش عدم قطعیت و افزایش   :

عصر حاضر سبب شده اند تا سازمان های آینده با سازمانهای گذشته متفاوت باشند . سازمان هایی 
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خود فرصاااتهای بیشاااتری را بوجود آورند و که بتوانند با درک بهتر محیط داخلی و خارجی پیرامون 

استراتژی های مناسب تری را اتخاذ نمایند ،می توانند با سرعت بیشتری به تعامالت و تحوالت محیط 

خارج پاسخگو باشند . فناوری اطالعات به ایجاد تغییرات در سازمان ها که آن هم عمدتاً تغییراتی در 

سازمانی و تبدی سال های اخیر ماهیت کار ،ادغام وظایف  ست ،کمک می کند. در  ل نیروهای رقابتی ا

،یکی از غالب ترین نگرش ها همانا ایجاد تغییرات در کساااب و کار ساااازمان ها و افزایش سااارعت 

سهیل  ساز و ت ستفاده از فناوری اطالعات به عنوان زمینه  سخگویی به تعامالت و تحوالت محیطی ،ا پا

تکنولوژی اطالعات چگونگی انجام کارها “معتقد اساات  0یوریچکننده آن ، می باشااد. در همین رابطه 

 (Gardner, D sharyn, 2003, P160) ”توسط پرسنل را تغییر خواهد داد.

 در هر حال بر روی اجزای فناوری اطالعات به شرح زیر توافق وجود دارد :

  اطالعات به کار برده مید یافت،پردازش و تولیوتری که به منظور دری:برنامه های کامپنرم افزار(0

 شوند.

از به منظور پردازش مانند کامپوترهای ی:سخت افزار مورد نره سازییسخت افزار پردازشی و ذخ(2

می  سااکیابی نمودن اطالعات مانند گردونه های دیره و بازیو سااخت افزار الزم جهت ذخ شااخصاای

 باشد.

سانیین(3 ن آنهائی که مصارف کننده یهم چنن تکنولوژی شااغل هساتند و ی:افرادی که در اروی ان

 ن فناوری هستند.یمحصوالت ا

شاارفتهای حاصاال شااده در فن یش اساات.پیامروزه کاربرد فن آوری اطالعاتی روز به روز در حال افزا

رون از سااازمان یکه ب دهد در حالی ک سااازمان اجازه مییوتر به کارکنان یهای ارتباطات و کامپیآور

تصال باشاند و برای ساازمان مربوطه شاان کار کنند.به عبارتی با هساتند،همچنان به ساازمانشاان م

این سازمان ها بر ش می روند.در ین فناوری ها،کم کم سازمانها به سمت مجازی شدن پیاستفاده از ا

خالف سااازمان های ساانتی ضاارورتی ندارد افراد برای کار کردن در زیر یک سااقف و در یک زمان 

شرو  یا خاتمه دهن شخص کار را  ساعت ها م شار دادن یک دکمه به مدد ذهن  د بلکه می توانند با ف

 کار یدی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند . 

تأثیرات فناوری اطالعات و تکنولوژی بر روی ساااازمانهای مختلف با توجه به فرهنگهای آن ساااازمان 

ست. برای مثال در دهه  شتند که  0981متفاوت ا صاحبنظران فناوری اطالعات انتظار دا سیاری ار  ب

افزایش استفاده از رایانه ها منجر به ایجاد دفاتر اداری بدون کاغذ گردد. چرا که کاربران رایانه از اسناد 

الکترونیک به جای کاغذ استفاده خواهند کرد. هر چند که در خالل استفاده از بعضی از نرم افزارهای 

طالعات میزان استفاده از کاغذ کم شد، اما به نظر می رسد میزان استفاده از کاغذ در مجمو  فناوری ا

یافته های  (Kling, Rob, 2001, p1)نه تنها در حال کاهش بلکه در حال افزایش اسااات. 

تحقیقی در شاارکتهای نفتی لیبی نشااان می دهد که بین فرهنگ سااازمانی و فناوری اطالعات رابطه 
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بااه عنوان مثااال در  (Twati, J.M & Gammack. J.G. 2006 ,p175)وجود دارد. 

شورهای  سناد و مدارک کاغذی بیش از ک ستفاده از ا شرقی همچنان تمایل به ا سیایی و  شورهای آ ک

ست که اینآمریکایی  شه در فرهنگ آن ها دارد و غربی ا سیت تمایل ری سن و جن . عالوه بر فرهنگ، 

افراد سازمان نیز در استفاده از فناوری اطالعات تاثیر گذار است. بعنوان مثال دیده شده است که سن 

ستفا سازمان کمتر عالقمند به ا سن  ستفاده از فناوری اطالعات دارد، کارکنان م ستقیم با ا ه از داثر م

ارند با آنها می پند کامپیوتر، اینترنت و به طور کلی پردازش اطالعات به صااورت الکترونیکی هسااتند.

ورود کامپیوتر به سااازمان مقام و منزلت خود را از دساات می دهند. زمانی افراد جوان برای کسااب 

ازمان می رفتند اما با اطالعات و آگاهی از نحوه چگونگی انجام کارها به سراغ افراد مسن و با تجربه س

ساس پوچی  سازند، بنابراین اح سازمان دیگر نمی توانند ابهامات را برطرف  ورود فناوری اطالعات به 

کرده و تمام آنچه را که آموخته اند بی فایده می دانند و این بزرگترین ضااربه آنهم در سااالهای پایانی 

شین حساب و کامپی شد. امروزه با وجود ما سنتی از خدمتشان می با سیاری از مغازه داران  وتر هنوز ب

ستفاده می کنند. ست،  چرتکه ا شاندهنده مقاومت آنها شاید عده ای آنرا عادت بدانند ولی این کار ن

خود را که سااالها بر اساااس تجربه بدساات آورده اند را به راحتی با فایل  0آنها از اینکه دانش ضاامنی

ات در معرض استفاده همه قرار دهند هراس دارند و از این بندی کردن بر روی ابزارهای فناوری اطالع

ند. گاه خود را متزلزل می بین جای بت  ناوری  با مدن ف با آ که  قات دیگری حاکی از آن اسااات  تحقی

 اطالعات به سازمانها نه تنها در روند کار پرسنل مسن پیشرفتی حاصل نشد بلکه بعضا استعفا دادند. 

ستفاده و پ سیت نیز بر روی ا سازمان اثر دارد، بر طبق مطالعات انجام جن ذیرش فناوری اطالعات در 

زنان تمایل کمتری به اسااتفاده از فناوری اطالعات دارند. زنان بیشااتر  2شااده توسااط گیل و گرینت

تمایل به اساااتفاده از اطالعات مکتوب و مندرج بر روی کاغذ دارند تا اساااتفاده از اساااناد و مدارک 

ناوری  (Grander, Dsharyn etal, 2003, pp160-166)الکترونیکی.  پذیرش ف برای 

اطالعات در سازمان ابتدا باید مدیران سازمان در پذیرش آن پیش قدم باشند. بسیاری از محققان می 

گویند فناوری اطالعات مهارتهای مدیران را از آنها می گیرد و همین احسااااس ترس و عدم امنیت 

 وا می دارد.است که مدیران را نیز به امتنا  

 مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات .2-4-2

مدیریت، دانش و هنر اساااتفاده بهینه از منابع در جهت  "مدیریت و فن آوری اطالعات و ارتباطات 

تحقق اهداف از پیش تعیین شده سازمان است. در واقع بیشتر علم مدیریت آموختنی و بخش دیگر آن 

گوناگون حاصاال می شااود را می توان هنر تصااور نمود. فرایند  که از به کار بسااتن تجارب در شاارایط

مدیریت شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، تامین منابع، هدایت، رهبری و کنترل است. در سازمان پس 
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از برنامه ریزی ) هدفگذاری، چگونگی نیل به اهداف(، ساااازماندهی ) شاااناخت وظایف، دساااته بندی 

ن(، تامین منابع انسانی مورد نیاز نوبت به هدایت و رهبری می رسد. در وظایف و برقراری رابطه بین آنا

واقع رهبری )اداره منابع انسااانی( بخشاای اساات که هنر مدیریت نامیده می شااود. به عبارت غائی می 

ساده علم، توانایی و بهره  ست. فناوری اطالعات به مفهوم  ستن علم ا توان گفت: مدیریت، هنر به کار ب

ارها و ابزارهای دیجیتالی )تجهیزات سااخت افزاری و نرم افزاری( به منظور تولید، پردازش، مندی از افز

نگهداری، جمع آوری، ذخیره، حفاظت، توزیع، انتقال و بازیابی داده ها و اطالعات به شااکلی مطم ن و 

عه، وسامن جهت بهبود در وضعیت عملکرد سازمان است. به عبارت دیگر نیازسنجی، مطالعه، طراحی، ت

پیاده سااازی، ارائه خدمت، پشااتیبانی یا در یک کالم مدیریت ساایسااتم های اطالعاتی مبتنی بر علم 

رایانه، خصااوصااا برنامه های نرم افزاری و سااخت افزار با رعایت امور امنیتی بر روی بسااتر های زیر 

با توجه به اینکه  سااااختی به همراه امور نشااار و انتقال دیتا و اطالعات را فناوری اطالعات می گویند.

 Information andبحث انتقال در این حوزه وارد شاااده، عبارت فناوری اطالعات و ارتباطات )

Communications Technology یا )ICT  فراگیر شاااده اسااات. همانطور که دیتا منشاااا

 اطالعات اساات، اطالعات نیز منشااأ دانش و خرد اساات و هدف از بکارگیری فناوری اطالعات، افزایش

آگاهی، ساارعت و نظم در اجرا می باشااد. فناوری اطالعات با ساارعت در حال تغییر کلیه امور اداری و 

ست. نمونه جالب این  شهود ا صه های اجتماعی و فرهنگی هم م ست و این تغییرات در عر صادی ا اقت

نایی کار با ابزار  فناوری فراگیر شااادن امور ارتباطات مولیل در بین آحاد مردم با حداقل دانش و توا

دیجیتالی تا متخصااصااین کامپیوتر و مخابرات اساات. به هر حال فناوری اطالعات هنوز راه طوالنی در 

 (.2107)امادو،پیش دارد

 استعدادها ظهور و بروز پایه وارتباطات اطالعات فناوری .2-5

 فراهم را فرصت باشند اینمی ذاتی توانایی و استعداد دارای که اشخاصی برای جدید آوری فن توسعه

ستعداد و ظهور بروز منظور به آوری فن از سازد تامی شان ا سط هواپیما ساخت گیرند، بهره های  تو

 خود های هواپیما استعداد طراحان عنوان به تا ساخت فراهم دیگران برای را امکان این رایت، برادران

 نشان داده شده است.مراحل ظهور استعداد  2-2در شکل .(0390سازند)سیدی و همکاران، شکوفا را
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 . فناوری اطالعات و ظهور استعداد3-2شکل

 رابطه کارایی و اثربخشی با فناوری اطالعات .2-6
 همان گونه که دیدگاه مبتنی بر منابع تأکید می کند، اساس مزیت رقابتی سازمان در درجه نخست بر

 (Rumelt; Wernerfelt 0984)مجموعه ای از منابع با ارزش سازمان متکی است

به عبارت بهتر، ساااازمان زمانی کارایی دارد که اهداف خود را در کمترین زمان و با کمترین هزینه و 

و این برای کارگزاران منابع انساااانی، به .(Kelly and Booth ،2114کمترین مواد به دسااات آورد )

شدید با یکدیگر هستند، از اهمیت باالیی  سازمان ها در حال رقابت  برخوردار خصوص، در عصری که 

ست. کاردی و میلر معتقدند که فناوری، از طریق فراهم آوری انعطاف پذیری برای مدیریت فعالیت ها  ا

 (Cardy and Miller ،2115و نوآوری ها، ابزاری برای افزایش کارایی ایجاد کرده است )
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  زینهه ۔ربخشیاثربخشی، به طور معمول، همراه با هزینه است و همیشه به عنوان یک نسبت فزاینده اث

ست، شده معرفی سبت ا شی دراکر. اثرات در تغییر به ها هزینه در تغییر ن س کار انجام را اثربخ  تدر

محققان و پژوهشگران زیادی به تأثیرات مثبتی که به کار گیری .( Drucker 2110) است کرده تعریف

فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسااانی دارد، اشاااره کرده اند. تأثیراتی از قبیل کاهش هزینه ها و 

ست.  سط آنها شده تو سانی مورد نیاز تعدادی از مزایای بیان  کاهش زمان انجام کار و کاهش نیروی ان

کمتر به  ٪35فته اند ساااازمان هایی که فناوری اطالعات را به کار می گیرند، محققان مختلف دریا

ند کار نمی گیر به  ناوری اطالعات را  که ف هایی  مان  تا سااااز ند  یاز دار مانی و نیروی انساااانی ن )نری

 .(.0389همکاران،

 پیشینه پژوهش .2-7

 تحقیقات داخلی : .2-7-1

 ستعداد تیریمد بر اطالعات یفناور نقش یابیارز عنوان با یقیتحق ،(0396) ززادهیعز و  اکبرلو  ا

 نیا یآمار ی جامعه. دادند انجام( یغرب جانیآذربا اسااتان گمرکات کل اداره: یمورد مطالعه)

ستان گمرکات کل اداره کارکنان را پژوهش   ظرن از قیتحق نیا. دهد یم لیتشک یغرب جانیآذربا ا

  نو  از ها داده و اطالعات یگردآور نحوه لحاظ از و باشااد یم یکاربرد قاتیتحق نو  از هدف،

. است شده استفاده پرسشنامه از اطالعات یگردآور یبرا. باشد یم یشیمایپ -یفیتوص قاتیتحق

  و 93/1 استعداد تیریمد بیترت به کرونباخ یآلفا روش از استفاده با ها پرسشنامه ییایپا بیضرا

  آمار یها کیتکن از پژوهش نیا در لیتحل و هیتجز یبرا. باشاااند یم 95/1 اطالعات یفناور

  ونیرگرساا مانند یاسااتنباط آمار و اسااتاندارد انحراف و نیانگیم ،یسااتون نمودار مانند یفیتوصاا

ساز و چندگانه ستفاده یساختار معادالت یمدل شان قیتحق یها افتهی و جینتا. است شده ا   یم ن

 استعدادها، کشف و یابیارز استعدادها، جذب نظام) استعداد تیریمد بر اطالعات یفناور: که دهند

  یغرب جانیآذربا استان گمرکات کل اداره در( استعدادها حفظ و استعدادها آموزش و توسعه نظام

 .دارد مثبت یمعنادار نقش

 ها چالش و ابعاد. میمفاه.استعداد تیریمد عنوان با یمرور یقیتحق (0396) درسال صحت و یالر 

س جهت مقاله نیا. دادند انجام ستعداد تیریمد ابعاد یبرر   تیریمد در دیجد یحوزها عنوان به ا

سان منابع ستا در و یان سا یرا سعه و حفظ ،ییشنا ستعدتر و نیبرتر تو   به هک بوده کارمندان نیم

  تیریمد میمفاه فیتعر از پس منظور نیبد. شااوندیم یتلق سااازمان یبرا یرقابت تیمز منزله

 یرسبر به سپس شودیم عنوان یانسان منابع تیریمد با آن تفاوت و مختلف یدگاههاید استعداد،

  عنوان به یجهان استعداد تیریمد تینها در و شده پرداخته آن یایمزا و چالشها آن، یاجرا ندیفرآ

 .گرددیم یبررس سازمانها یشرویپ یچالشها نیمهمتر از یکی
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 با اطالعات یفناور یریبکارگ نیب ارتباط لیتحلتحقیقی با عنوان  (0397 یی)رزایم و یاسالمبولچ 

ستانیب:  مطالعه مورد) ییکارا و یسازمان یچابک  از هدفانجام دادند.  (کنگاور چمران دیشه مار

  ارکنانک ییکارا و یسازمان یچابک با اطالعات یفناور یریبکارگ نیب ارتباط لیتحل حاضر، پژوهش

  به و یهمبستگ – یفیتوص یها پژوهش نو  از پژوهش نیا بود کنگاور چمران دیشه مارستانیب

ست یکاربرد هدف، لحاظ ستانیب کارکنان و رانیمد هیکل شامل پژوهش نیا یآمار جامعه ا  مار

ستفاده با که. است نفر 261 تعداد به کنگاور چمران دیشه   یریگ نمونه روش و مورگان ازجدول ا

صادف  از اطالعاتیآور جمع یبرا. شدند انتخاب یآمار نمونه عنوان به نفر 051 تعداد ، ساده یت

  تفادهاس ییکارا ساخته محقق پرسشنامه و یسازمان یچابک پرسشنامه اطالعات، یفناور پرسشنامه

  ،(89/1) اطالعات یفناور پرسشنامه یبرا آلفا بیضر قیطر از آمده بدست ییایپا بیکهضر دیگرد

 یها داده لیتحل و هیتجز منظور به است( 80/1) ییکارا پرسشنامه و یسازمان یچابک پرسشنامه

  استفاده SPSS21 افزار نرم از استفاده با ونیرگرس آزمون و رسونیپ یهمبستگ بیضر از پژوهش

 با اتاطالع یفناور نیب وی سازمان یچابک با اطالعات یفناور نیب که داد نشان پژوهش جینتا.  شد

ستانیب کارکنان  ییکارا   و هیتجز. دارد وجود یمثبت و یمعنادار ارتباط کنگاور چمران دیشه مار

س لیتحل شان زین یونیرگر سته اطالعات یفناور ابعاد که داد ن   انسیوار از 410/1 حدود اند توان

 .کنند ینیب شیپ را ییکارا راتییتغ انسیوار از 320/1 حدود و یسازمان یچابک

 سااازمانی عملکرد بر اسااتعداد مدیریت تاثیر بررساای به تحقیقی در (0394) همکاران و عموزاده 

ستان پرورش و آموزش کارکنان در کارکنان  از حاکی تحقیق های یافته .پرداختند آبدانان شهر

 می کارکنان سازمانی عملکرد استعدادو مدیریت بین مستقیم و مثبت نو  از و معنادار رابطه وجود

 باشد

 با سااازمانی یادگیری و اسااتعداد مدیریت رابطه بررساای به تحقیقی در(0394) همکاران و ایوبی 

 حاصل نتایج .پرداختند گلستان استان فاضالب و آب شرکت در اجتماعی سرمایه گری اثرمیانجی

صلی فرضیات از شان ا ضالب و آب شرکت در دادکه ن ستان فا ستان، ا ستعداد مدیریت بین گل  و ا

 .دارد وجود داری معنی و مثبت رابطۀ اجتماعی سرمایه و سازمانی یادگیری

 بر اجتماعی سرمایه متغیر تعدیلگر نقش بررسی عنوان تحت پژوهشی( 0393) همکاران و عالمه 

 ایران نفت ملی شرکت ستادی های حوزه :سازمان در دانش تسهیم و استعداد مدیریت بین رابطه

 مدل از استفاده با ها داده از حاصل پردازش و اند داده انجام تهران، در مستقر تابع های شرکت و

شان ساختاری معادالت   دو ابعاد بین رابطه بر شده مطالعه متغیر گری تعدیل نقش که دهد می ن

  .است تأیید مورد استعداد مدیریت و دانش تسهیم متغیر

 سه به تحقیقی در( 0393)همکاران و الدینی زین شین موجود وضعیت مقای  مدیریت و پروری جان

  وضعیت میان که داد نشان ها یافته .پرداختند عالی آموزش نظام در آن مطلوب وضعیت با استعداد

شین برنامه مطلوب و موجود شگاههای در پروری جان   تفاوت ابعاد، همه در تهران، شهر دولتی دان
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 به مطلوب و موجود وضعیت دو هر در مند نظام جانشینی به نسبت تعهد بعد و دارد وجود معنادار

 .شد شناخته مؤلفه مهمترین عنوان

  عملکرد و اسااتعداد مدیریت بین ی رابطه بررساای به( 0393) سااال در همکاران و پسااند نو 

 استان دریانوردی و بنادر سازمان کارکنان ی کلیه تحقیق این آماری ی جامعه .پرداختند سازمانی

شد می نفر 280 بر بالغ و گیالن ستفاده با که با صادفی گیری نمونه روش و مورگان جدول از ا  ت

 گردآوری برای .شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 062 تعداد طبقه، هر حجم با متناسب ای طبقه

شنامه اطالعات، س  ضریب از نیز ها داده تحلیل برای .شد گرفته کار به سؤال 40 حاوی ای پر

 بین که داد نشان نتایج .کردهاند استفاده چندمتغیره رگرسیون و پیرسون ی دومتغیره همبستگی

ستعداد مدیریت به مربوط های فعالیت  ای رابطه خدمات ی ارایه در نوآوری و خدمات کیفیت و ا

 تأثیر بیشترین سازمان در استعدادها حفظ راستای در الزم اقدامات همچنین و دارد وجود معنادار

ستعدادهای جذب و دارد شده ارائه خدمات کیفیت بر را مثبت شترین سازمان به برتر ا  تأثیر بی

 .باشد می دارا سازمان در نوآوری توان افزایش بر را مثبت

 عدالت های مؤلفه با اسااتعداد مدیریت رابطۀ بررساای به( 0393) سااال در همکاران و نورعلیان 

 داد نشان آمده بدست نتایج .پرداختند (همدان استان انتظامی فرماندهی :مطالعه مورد) سازمانی

سانی نیروی پرورش و یادگیری از غیر به توزیعی عدالت ستعداد مدیریت ابعاد سایر با ان  دارای ا

 و یادگیری کارگیری، به و انتخاب با نیز ای رویه عدالت .اسااات بوده معناداری و مثبت رابطۀ

 رابطۀ پروری جانشین و عملکرد مبنای بر پرداخت خدمت، جبران نظام عملکرد، مدیریت پرورش،

 مدیریت پرورش، و یادگیری کارگیری، به و انتخاب با نیز تعاملی عدالت .دارد معناداری و مثبت

 معناداری و مثبت رابطۀ پروری جانشین و عملکرد مبنای بر پرداخت خدمت، جبران نظام عملکرد،

 ری دارد.دا

 گلسااتان اسااتان در کارآفرینی بر اطالعات فناوری تاثیر بررساای به تحقیقی در (2100) خواجه 

ست معتقد و پرداخت  طور به و جهان های جنبه تمام سوم هزاره در اطالعات فناوری ظهور که ا

 آوری فن که دهد می نشااان آمده دساات به اطالعات .اساات شااده کارآفرینی تغییر ساابب ویژه

شکار نقش سه اطالعات سهیل موجب زیادی حد تا :کند می ایفا زیر شرح به حیاتی و آ  امکان ت

 کار محل برای راحتی به شود، می کار به دسترسی IT بازاریابی کار محل طریق از را اشتغال میزان

 .دهد می افزایش چشمگیری طور به مجازی و کند می فراهم اطالعات

 

 پژوهش های خارجی  .2-7-2

 ( تحقیقی با عنوان 2107بنتس و امادو )ام انجام دادند.  استعداد تیریمد بر اطالعات یفناور ریتاث 

.  مینک یم یبررس یاتیعمل یطیمح ستیز یداریپا و استعداد تیریمد در را اطالعات یفناور ریتاث
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ساختیز یها تیقابل آن در که میده یم شنهادیپ را مدل کی ما   قادر را اطالعات یفناور یها ر

  است شده یآور جمع ییایاسپان بزرگ شرکت 63 از یا نمونه یبرا شده داده مجموعه. سازد یم

  تیریمد اطالعات یفناور رساااختیز از یبردار بهره میکن یم دایپ شاارکت در را مهارت نیا ما

ستعداد شد، یم بهبود را ا ستراتژ کی یاجرا کند یم فراهم را امکان نیا خود نوبه به که بخ   یا

 معادالت یساز مدل قیطر از تحق مدل.است شرکت ییکارا شیافزا یبرا یطیمح داریپا یاتیعمل

ستعداد تیریمد ریتاث دهنده نشان جینتا. قرارگرفت یابیارز مورد یساختار   و عاتاطال یفناور بر ا

 .است شرکت ییکارا

  س به ،2102چن سب بر اطالعات فنآوری منابع ییافزا هم ریتأث یبرر  ردعملک و یرقابت تیمز ک

 اطالعات، های ستمیس چون ییها فنآوری در گذاری هیسرما که گرفت جهینت و پرداخت یسازمان

  محور عمنب راه دید از او.  هستند رگذاریتأث شرکت یرقابت تیمز و یسازمان عملکرد و ها تیقابل بر

  اتژیاستر رییکارگ به در یمهم نقش ها تیقابل نیا که است کرده انیب و پرداخته موضو  نیا به

 شودیم منعکس انیمشتر ازهایین در که دارند کار و کسب های

 عملکرد و اطالعات یفناور یها تیقابل »عنوان تحت را یپژوهش 2105 سال در همکاران و  چن 

 از پژوهش نیا یها داده. دادند انجام «رقابت شدت و یسازمان ینیکارآفر نقش: محصول ینوآور

 آزمون یبرا PLS افزار نرم و یساختار معادالت یمدلساز و شد یآور جمع پرسشنامه عیتوز قیطر

 .دبو پژوهش نیا یها هیفرض یتمام دییتا از یحاک پژوهش جینتا. شد استفاده ها هیفرض روابط

 و دادند انجام سازمانی عملکرد بر استعداد مدیریت تاثیر عنوان با پژوهشی (2103) همکاران و آلتینوز 

سیدند نتیجه این به ستعداد مدیریت که ر  سازمان عملکرد و سازمانی اثربخشی سازمانی، اعتماد بر ا

 دارد داری معنی تاثیر

 این به کارآفرینی در اطالعات فناوری تأثیر عنوان تحت تحقیقی در ،( 2103) ساکتیوِالن و الچاندیران 

 .شود می شرکت کار و کسب رونق باعث عمل ابتکار و ریسک طریق از کارآفرین یک که رسیدند نتیجه

 ستفاده تاثیر عنوان با که خود پژوهش همکاران در و وورال ستعداد مدیریت از ا ستم با ا  ارزیابی سی

 که رساایدند نتیجه این به شااد انجام ارشااد مدیران از نفر 026 بین در که کارکنان تعهد بر عملکرد

 مثبتی تاثیر عملکرد های سیستم و انسانی منابع سازی یکپارچه های روش عنوان به استعداد مدیریت

 .دارد کارکنان تعهد بر

 ساله در( 2101) سویم شی با خود، دکتری ر  شرکت یک واحدهای از یکی در آمیخته روش به پژوه

 عنوان به سیستم این از گیری بهره چگونگی و استعداد مدیریت سیستم بررسی  به آمریکا، در خدماتی

 مدیریت تأثیر بر عالوه وی پژوهش از حاصل نتایج .است پرداخته کارکنان در تعهد ایجاد برای اهرمی

 تواند می سازمانی توسعه و انسانی منابع مدیریت بخش چگونه که داد نشان کارکنان، تعهد بر استعداد

 .بپردازد استعداد مدیریت سیستم تقویت و حمایت به
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 سی به تحقیقی در (2119) همکاران و گاى ستعداد مدیریت برر  در که پرداختند مکنزی شرکت در ا

 بااستعداد مدیران نگهداری و توسعه جذب، در که هایى سازمان که شد مشاهده مکنزى شرکت بررسى

 .دارند بیشترى ورى بهره و سوددهى میزان هستند، تر موفق
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 سومفصل  3

 روش پژوهش

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .3-1
بررسی و تحلیل نقادانۀ شیوه های خاص تطبیق عام ت وری در هر یک از فنون ویژة علمی و ظیفه شاخه 

خوانده می شود. وجود روشی خاص برای هر فن و حتی « روش شناسی»ای از فلسفۀ علم است که 
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 وجود روش های مختلف در ادوار مخالف یک فن، در این تلقی از روش شناسی می گنجد. دستیابی به

اهداف تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که تحقیق با روش شناسی درست صورت صورت 

 (.0391بگیرد)یعقوبی و همکاران،

به طور کلی روش شناسی به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد اصول و شیوه های معمپل در یک 

ه دستاوردهای قابل قبول و رشته از دانش اطالق می شود. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی ب

 (.0391علمی است)یعقوبی و همکاران،

در فصاال قبل ادبیات و پیشااینه تحقیق مورد بررساای قرار گرفت. در این فصاال روش انجام تحقیق، 

ابزارهای گردآوری اطالعات تشااریح می گردند. همچنین فرضاایات و روش عملیاتی اجرایی تحقیق نیز 

و حجم نمونه و روش تعیین حجم نمونه و نیز در ادامه روایی و بیان می شاااود. ساااپس جامعه آماری 

 پایایی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.

 روش تحقیق .3-2

شده و حوزه تحقیق و  شهای مطرح  س سته به نو  تحقیق، هدف و پر سب واب انتخاب روش تحقیق منا

ست. مقصود از بیان روش تحقیق ای سازد برای انجام پژوهش از چه اجرای آن ا نست که محقق نمایان 

  ابزاری و راه و روشاای بهره میگردد تا زودتر و راحت تر به پاسااخ پرسااشااهای تحقیق دساات پیدا کند

 (.23،ص0387ارسی، ساعی)

از لحاظ هدف این تحقیق در دسااته بندی تحقیق کاربردی قرار دارد. این نو  تحقیق برای ارائه و حل 

و گروهی اسااات. در تحقیقات کاربردی محقق به دنبال ارائه دانش و راهکار برای حل مساااائل فردی 

 (26 ،ص0387، ارسی ساعی)مسائل موجود است

صیف چگونگی   ست چرا که به دنبال تو صیفی ا سته بندی دیگری این تحقیق از نو  تحقیقات تو در د

رها روابط آن با دیگر متغیموضو  است. هدف تحقیقات توصیفی، توصیف صفات مشخصه یک متغیر و 

 (0387 نیا، حافظ) را بررسی می کند

همبستگی است چرا که به دنبال کشف روابط بین متغیرهای کارایی سازمان -این تحقیق از نو  توصیفی

مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطالعات است که از طریق رابطه علت و معلولی به کشف این ارتباط 

 می پردازد.

صیفی بنابرای ضوعی از نو  تو صه این تحقیق از نو  کاربردی و از لحاظ مو ست–ن به طور خال گی همب

 است و گردآوری داده ها از طریق روش پیمایشی و توزیع میدانی می باشد.

 جامعه آماری .3-3
 222تشکیل می دهند که تعداد آنها  شهرداری شهریارکارکنان ستادی جامعه تحقیق در این پژوهش 

 شد.کارمند می با
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 نمونه آماری و روش نمونه گیری .3-3-1

باشد. بنابراین، با می  کارمند 222 تعداد به  شهرداری شهریارجامعه آماری تحقیق را کارکنان ستادی 

 041گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران که در زیر آماده است، حجم نمونه روش نمونه

 نفر محاسبه گردید.

 

 

 فرمول یک(

𝑛 =
(1.96)2  ×(0.5)×(0.5)

(0.05)2

1+ 
1

222
 × (

(1.96)2  ×(0.5)×(0.5)

(0.05)2  −1)
= 140 

 روش گردآوری اطالعات .3-4
است.سؤال های پرسشنامه در  شده استفاده پرسشنامه از ها داده آوری گرد منظور به پژوهش این در

شناختی(  سؤال های عمومی)جمعیت  شد.بخش اول؛مربوط به  شامل دو بخش می با ضر  پژوهش حا

است که شامل جنسیت، سن،میزان تحصیالت و سابقه کاری می باشد. بخش دوم؛مربوط به سؤال های 

سازمان ، ستعداد، مدیریت فناوری اطالعات و کارایی  شامل مدیریت ا ست  صی ا ص  از هریک که تخ

 اند. شده طراحی لیکرت طیف ای گزینه 5 مقیاس براساس تخصصی بخش سواالت

شنامه ومتغیرها س صورت جدول سؤاالت پر ساس مقیاس لیکرت از  0-3ی تحقیق  به  شد و بر ا می با

 ارزش گذاری شده است 2-3عدد یک تا پنج طبق جدول 

 :نحوه ارزش گذاری مقیاس لیکرت 0-3جدول 

 کامال موافقم موافقم نظری ندارم/متوسط مخالفم                 کامال مخالفم

          0                     2             3        4 5 

 

 

 

 

 سواالتو تعداد متغیرهای پرسشنامه: 2 -3جدول

 منبع
تعداد 

 سواالت
 نوع سواالت متغیرها سواالت مربوط
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 سوال 4 
سربرگ 5تا 0

 پرسشنامه

جنسیت، سابقه کاری، سن، 

 تحصیالت
 سواالت عمومی

احمدی و 

 (0390همکاران)

 استعدها جذب 5

 متغیر مدیریت استعداد

 استعدادها کشف و یابیارز 5

 آموزش و توسعه 6

 استعدادها

 استعدادها حفظ 3

 متغیر مدیریت فناوری اطالعات  03 (0393چراغی) 

 ؛محجوب،و  فرد دانش

(0388) 

 تساوی 3

 کارایی کارکنان

 
 متغیر

 همسویی 4

 سرعت در کار 4

4 
استفاده از تجهیزات و 

 امکانات

  مجمو   48 

  

 پرسشنامه 2و پایایی 1روایی .3-5
در تحقیقات انجام شده در حوزه علوم انسانی که معیار اندازه گیری پرسشنامه است و برای بررسی و 

اعتبار آن از روایی و پایایی استفاده می شود.مقصود از روایی وسیلۀ اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی 

روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر مورد نظر را اندازه بگیرد.اهمیت 

پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اتدازه گیری است و بدین 

عقوبی و )یمعنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می آید

 (.0391،همکاران

 در ادامه برای صحت اطمینان از پرسشنامه روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 روایی پرسشنامه .3-5-1

ج های نتای( مدعی است روایی یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده0385سیف )

یفیتی که قرار است اندازه گی سنجش است. یا روایی را می توان به صورت توافق بین نمرة آزمون و ک

                                           
1  Validity  
2  Reliability 
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 بگیرد تعریف گردد.

 روایی در جند نو  است که در ذیل بررسی می شود:

 الف(روایی محتوا ب(روایی ظاهری ج( روایی سازه

 روایی ظاهری .3-5-1-1

روایی ظاهری شاخصی اولیه برای روایی است و بدینگونه است که سنجش مفهوم از لحاظ ظاهری مشخص 

(. این روایی که توسط اساتید مشاور و راهنما مورد ارزیابی قرار گرفت نشان داد که آیا ابزار 0386خاکی،)باشد

 همان چیزی که قرار است بسنجد را میسنجد یا خیر؟ 

 روایی محتوایی .3-5-1-2

رواایی محتوا اشاره به این مطلب دارد که نمونه سوال های مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف 

 مع سوال های ممکن است، که می توان از محتوا با موضو  مورد نظر تهیه کرد. کل جا

 و CVRبرای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه که بر اساس قضاوتهای ذهنی و فردی است فرم های 

CVI   روایی صوری و منطقی( به همراه پرسشنامه در اختیار خبرگان متخصص دانشگاهی گذاشته شد(

 انجام گرفت.و اصالحات الزم 

 

 روایی سازه .3-5-1-3

روایی سازه بیان می کند نتایج بدست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد با نظریه هایی که 

(. روایی سازه پرسشنامه با 0391آزمون بر محور آنها تدوین شده است تناسب دارد)یعقوبی و همکاران،

رت روایی همگرا و روایی واگرا در فصل چهارم ارزیابی استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به دو صو

 و بررسی می گردد.

 پایایی پرسشنامه .3-5-2

ضریب پایایی بدست آمده از تکرار یک آزمون مشابه برای بار دوم را پایایی آزمون می گویند. یعنی 

چند  هنگامی که پرسشنامه حاوی چند سوال روی مجموعه ای از پاسخ دهندگان اجرا می شود و بعد از

هفته همین پاسخ دهندگان برای بار دوم به پرسشنامه جواب می دهند، آن گاه همبستگی بین نمرات 

+ 0بدست آمده در دو سطح زمانی را ضریب باز آزمون می گویند. دامنه ضریب پایانی معموال از صفر تا 

روشهای  ایی پرسشنامه ازاست. هرچه این ضریب بیشتر باشد، پایایی آزمون باالتر است. برای ارزیابی پای

 زیر می توان بهره گرفت:

 بازآزمایی یا آزمون مجدد



37 
 

 پایایی به شکل موازی

 ضریب آلفای کرونباخ

پایایی این تحقیق از طریق نمونه اولیه با روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در 

 نشان داده شده است. 3-3جدول 

 

 ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه  3-3جدول 

 

است و در نتیجه پایایی  1,7همانطور که نتایج نشان می دهد آلفای کرونباخ تمامی متغیرها باالتر از 

 پرسشنامه مورد تایید قرار می گیرد.

 استفادهروش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد  .3-6
تحقیقاتی که مبنای روش پیمایشی و آماری دارند، تجزیه و تحلیل داده های آنان به دو صورت توصیفی 

(. آمار توصیفی مجموعه روشهایی است که  230،ص  0384 ا،یحافظ نو استنباطی صورت می گیرد)

د و آماری محقق برای سازمان دادن، خالصه کردن و توصیف مشاهده ها مورد استفاده قرار میده

استنباطی مجموعه روشهایی است که محقق با استفاده از داده های حاصل از نمونه، ویژگی ها و 

 (.0389خصوصیات گروه بزرگ یا جامعه استنباط را می کند)حسن زاده و مداح،

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از هردو روش آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده 

است، بدینگونه که یافته های اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان)مانند چنسیت،سن،تحصیالت و 

استنباطی از  و آمار Spssمیزان سابقه کاری آنان( در جداول توزیع فراوانی و نمودار از طریق نرم افزار 

طریق تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به بررسی توزیع داده چولگی و کشیدگی داده ها پرداخته می شود 

 متغیر مولفه آلفای کرونباخ

 استعدها جذب 17872

 مدیریت استعداد

 استعدادها کشف و یابیارز 17871

 استعدادها آموزش و توسعه 17832

 استعدادها حفظ 17871

 مدیریت فناوری اطالعات - 1,881

 تساوی 17876

 کارایی کارکنان

 

 همسویی 17821

 سرعت در کار 17882

 استفاده از تجهیزات و امکانات 17875
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و سپس برای تبین ارتباط بین متغیرهای تحقیق تجزیه و تحلیل بر مینای مدلسازی معادالت ساختاری 

 صورت می پذیرد. Smart PLSبه کمک نرم افزار و حداقل مربعات جزئی 

دل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگریسیون م

چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه 

 یک رویکردای از معادالت رگریسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدلیابی معادله ساختاری 

آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که به 

 (.0384نامیده می شوند)هومن، SEMطور خالصه  

 روش حداقل مربعات جزئی .3-6-1

(. 2101دو نو  رویکرد برای تخمین روابط در مدلسازی معادالت ساختاری وجود دارد)هیر و همکاران،

دهای نسل اول که کواریانس محور هستند مانند ایموس و لیزرل و رویکردهای نسل دوم مانند رویکر

 اسمارت پی ال اس که واریانس محور هستند.

رویکرد نسل دوم مزیتهایی نسبت به نسل اول دارد و در شرایطی مورد بهره قرار می گیرند که نظریه 

دی با حجم نمونه پایین و مدل های پیچیده کار می اس به صورت کارآمالپی کمتر توسعه یافته باشد.

 اس سازه هایالکند.همچنین بدون مفروضات مبتنی بر توزیع است و یک روش ناپارمتریک است. پی

 (.0395تک آیتمی را نیز می سنجد)هیر و همکاران،

 مدلسازی فرضیات بر اساس روش حداقل مربعات جزئی .3-6-2

 آزمون  می شود:مدلسازی در پی ال ای به دو روش 

 الف(مدل بیرونی ب( مدل درونی

و از مدل درونی همان تحلیل مسیر است که  (CFA)مقصود از مدل بیرونی همان مدل اندازه گیری

 روابط متغیرهای پنهان پژوهش را نشان می دهد.

 مدل معادالت ساختاری = تحلیل عامل تائیدی + تحلیل مسیر

 مدل بیرونیحداقل مربعات جزئی= مدل درونی + 
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 چهارمفصل  4

  تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 مقدمه- .4-1
با توجه به اینکه در فصل قبل روش تحقیق پژوهش مشخص شد در این فصل به تجزیه و تحلیل داده 
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ها پرداخته می شود. در واقع بعد از گردآوری داده ها از نمونه معرف حامعه،قدم بعدی تحلیل داده 

 هاست. بطوریکه بتوان فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. 

تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحله ای استکه طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای 

ها، فراهم آمده اند پردازش شوند تا زمینه برقراری انوا  تحلیل ها و ارتباطها بین این جکع آوری داده

 (.0391داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید)یعقوبی و همکاران،

 های جمعیت شناختی اعضای نمونهویژگیتوصیف  .4-2
تغیرهای پژوهش الزم برای نشان دادن جامعه ای که مورد پژوهش قرار داده شده است و همچنین م

است به توصیف داده های آماری پرداخته شود، اینکار منجر به شناخت الگوی حاکم بر روابط بین 

 (.254، 0380متغیرها می شود)خورشیدی و قریشی،

بنابراین با توجه به بخش اول سواالت پرسشنامه)مشخصات جمعیت شناختی(، نتایج توصیف داده ها با 

 در قالب جدول و نمودارهای آماری ارائه می شود.  Spss22ر استفاده از نرم افزا

 ترکیب جنستی اعضای نمونه .4-2-1

 44,6درصد پاسخ دهندگان آقا و  55,4نشان می دهد،  0-4و جدول فراوانی0-4همانطور که نمودار 

 درصد پاسخ دهندگان نیز خانم بودند. طبقه آقایان حداکثر فراوانی را دارا می باشد.

 
 وزیع فروانی  جنسیت اعضای نمونه. ت0-4جدول 

درصد  

 تجمعی

 جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر

 

 34,3 

 

 34,3 

 آقا 48 34,3

 خانم 92 65,7 65,7 011,1

 کل 041 011,1 011,1 
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 ترکیب جنسیتی اعضای نمونه:0-4نمودار

 ترکیب تحصیلی اعضای نمونه         .4-2-2

درصد اعضای نمونه دارای تحصیالت 32,0نشان می دهد ،  2-4و جدول فراوانی 2-4نمودار همانطور که 

درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 32,0درصد دارای تحصیالت کارشناسی،  22,9کاردانی و کمتر،

درصد دارای تحصیالت دکتری بودند. بیشترین فراوانی در افراد دارای تحصیالت کاردانی و 02,9

 ارشد مشاهده می شود. کارشناسی

 
 . توزیع فروانی تحصیالت اعضای نمونه2-4جدول 

 سن فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی

 و کمتر یکاردان 45 32,0 32,0 32,0

 یکارشناس 32 22,9 22,9 55,1

 ارشد یکارشناس 45 32,0 32,0 87,0

 یدکتر 08 02,9 02,9 011,1

 کل 041 011,1 011,1 
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 تحصیلی اعضای نمونه ترکیب:2-4نمودار

 وضعیت سنی اعضای نمونه  .4-2-3

 25تا  21درصد اعضای نمونه بین  2,0نشان می دهد،  3-4و جدول فراوانی 3-4همانطور که نمودار 

سال  35درصد باالی  49,3سال،  35تا  30درصد بین  41,7سال،  31تا  26درصد بین  7,9سال، 

 سال به باال  است. 35همانطور که مشاهده می شود بیشترین فراوانی در طبقه افراد دارای سن  بودند.

 
 . توزیع فروانی  سنی اعضای نمونه3-4جدول 

 میزان تحصیالت فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی

 سال 25 تا 21 3 2,0 2,0  2,0 

 سال 31ا ت 26 00 7,9 7,9 01,1

 سال 35تا  30 57 41,7 41,7 51,9

 سال به باال 35 69 49,3 49,3 011,1

 کل 041 011,1 011,1 
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 وضعیت سنی پاسخ دهندگان 3-4نمودار

 وضعیت سابقه کاری اعضای نمونه  .4-2-4

سال،  5تا 0درصد اعضای نمونه بین  42,0نشان می دهد،  4-4و جدول فراوانی 4-4همانطور که نمودار 

سال سابقه کاری  05درصد باالی  8,6سال،  05تا  00درصد بین 05,7سال،  01تا  6درصد بین  33,6

سال سابقه کاری می  01تا  6داشتند. همانطور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به طبقه  

 باشد.

 
 . توزیع فروانی  سابقه کاری  اعضای نمونه4-4جدول 

 میزان سابقه کاری فراوانی وانیدرصد فرا درصد معتبر درصد تجمعی

 سال 5 تا 0 59 42,0 42,0 42,0

 سال 01ا ت 6 47 33,6 33,6 75,7

 سال 05تا  00 22 05,7 05,7 90,4

 سال به باال 05 02 8,6 8,6 011,1

 کل 041 011,1 011,1 
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 سابقه کاری اعضای نمونه ترکیب:2-4نمودار

 تحلیل داده ها .4-3
محوری مثل ایموس و لیزرل به خجم نمونه  انسیکواراز آنجا که حجم نمونه کم است و نرم افزارهای 

نمونه باشد، از روش واریانس محور )حداقل مربعات جزئی(   311حساس هستند و تعدا نمونه باید باالی 

از دالیل استفاده ( 2100استفاده شد. براساس مطالعه هیر و همکارانش) smart pls ینرم افزاربسته  و

 از روش واریانس محور کم بودن حجم نمونه و همچنین پیچیده بودن مدل تحقیق است.

 پیش پردازش و غربال کردن دادها .4-3-1

از موارد حائز اهمیت که پژوهشگر باید به آن توجه نماید اطال  از سالمت داده هاست. برای این منظور 

 باید یه موضو  را مدیریت کند 

 ده و ناپیداداده های گمش 

 داده های پرت 

 افراد بی تفاوت و دادههای شک برانگیز 

مورد گمشده یافت شد و بر اساس نظریه هیر  34بهره گرفته شد، spssبرای انجام اینکار از نرم افزار 

مقدار میانه جایگزین شد و برای مدیریت داده های پرت با استفاده از نرم افزار مقادیری را که  2100

 045پرسشنامه از  041بود حذف گردید. در نهایت با انجام این سه مورد  3/1ار آنها کمتر از انحراف معی
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 (.2119پرسشنامه توزیع گردیده برای تجزیه و تحلیل آماده گردید )برگرفته از روش هیر، 

ن اسمیرنف استفاده می شود اما این آزمو معموال برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف

( شاخص های 2117مناسب تر است. به اعتقاد کوآکس و استید)  2111برای تعداد نمونه های باالی 

این شاخص  5-4کشیدگی و چولگی معیارهای مناسبتری برای آزمون نرمال بودن داده هاست. جدول  

 ها را نشان می دهد. بر این اساس دو فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفت: 

 

 H1: (اندآمده نرمال جامعه از هاداده) هستند مالنر هاداده  

H 0 (اندنیامده نرمال جامعه از هاداده) نیستند نرمال هاداده   

با انجام تست روی متغیرهای آشکار که سواالت پرسشنامه می شود مقدار چولگی و کشیدگی نمایان 

و منفی  کشیدگی باید بین مثبتشود. مقدار توزیع چولگی باید بین مثبت و منفی سه و مقدار توزیع می

 (.2100پنج باشد تا جامعه از توزیعی نرمال  برخوردار باشد)کالین،

 
 :آزمون نرمال بودن داده ها از لحاظ چولگی و کشیدگی5-4جدول 

 

  یدگیکش بیضر یاستاندارد چولگ یخطا یچولگ بیضر تعداد متغیر ها

Valid Missing 

absorb1 140 0 -.933 .205 .324 .407 

absorb2 140 0 -1.088 .205 .883 .407 

absorb3 140 0 -.975 .205 -.069 .407 

absorb4 140 0 -.545 .205 -.476 .407 

absorb5 140 0 -1.292 .205 1.048 .407 

assessment1 140 0 -1.047 .205 1.020 .407 

assessmentl2 140 0 -.312 .205 -.156 .407 

assessment3 140 0 -.693 .205 -.103 .407 

assessment4 140 0 -1.047 .205 1.116 .407 

assessment5 140 0 -.545 .205 .092 .407 

development1 140 0 -1.103 .205 2.084 .407 

development2 140 0 -1.103 .205 2.084 .407 

development3 140 0 -1.103 .205 2.084 .407 

development4 140 0 -.546 .205 -.220 .407 

development5 140 0 -1.278 .205 1.791 .407 

development6 140 0 -.625 .205 .622 .407 

keepup1 140 0 -.554 .205 .279 .407 

keepup2 140 0 -.977 .205 .428 .407 

keepup3 140 0 -.913 .205 1.042 .407 

IT1 140 0 -1.153 .205 .664 .407 

IT2 140 0 .311 .205 -.926 .407 

IT3 140 0 -1.274 .205 1.604 .407 

IT4 140 0 -.613 .205 -.256 .407 

IT5 140 0 -.178 .205 -.628 .407 

IT6 140 0 -.980 .205 1.985 .407 
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IT7 140 0 -.578 .205 -.121 .407 

IT8 140 0 -.669 .205 -.159 .407 

IT9 140 0 -.546 .205 -.687 .407 

IT10 140 0 -1.287 .205 1.605 .407 

IT11 140 0 -1.199 .205 .982 .407 

IT12 140 0 -1.077 .205 .624 .407 

IT13 140 0 -.325 .205 -.708 .407 

IT14 140 0 -.741 .205 .182 .407 

IT15 140 0 -.323 .205 -.559 .407 

IT16 140 0 -.430 .205 -.516 .407 

IT17 140 0 -1.048 .205 1.182 .407 

IT18 140 0 -.364 .205 -.384 .407 

IT19 140 0 -.992 .205 .887 .407 

draws1 140 0 -.077 .205 -.173 .407 

draws2 140 0 -.073 .205 -.672 .407 

draws3 140 0 .051 .205 -.305 .407 

draws4 140 0 -.189 .205 -.650 .407 

alignment1 140 0 -.241 .205 -.628 .407 

alignment2 140 0 -.173 .205 -.614 .407 

alignment3 140 0 -.215 .205 .096 .407 

alignment4 140 0 -.693 .205 .653 .407 

speedatwork1 140 0 -.364 .205 -.624 .407 

speedatwork2 140 0 -.003 .205 -.466 .407 

speedatwork3 140 0 -.386 .205 -.085 .407 

speedatwork4 140 0 -.925 .205 .745 .407 

equipment1 140 0 -.203 .205 -.452 .407 

equipment2 140 0 -.478 .205 -.355 .407 

equipment3 140 0 -.596 .205 -.261 .407 

equipment4 140 0 -.441 .205 -.152 .407 

 

 (Measurement Equationsمعادالت اندازه گیری شده ) .4-4
برای تحلیل مدل از ابزاری با نام تحلیل عاملی تاییدی استفاده می شود.تحلیل عاملی تاییدی راهی برای 

ساختن پرسشنامه ها برای سنجش و اندازه گیری مفایهم که همان متغیرهای پنهان می باشد.از آنجا 

 ا تعریف عملیاتکه متغیرهای پنهان به خودی خود قابل اندازه گیری نیستند می بایست  برای آن ه

صورت داد که این تعریف عملیاتی به کمک متغیرهای آسکار صورت می گیرد) سبحانی فرد و 

(. الزم است قبل از بررسی مدلهای اندازه گیری کفایت حجم نمونه و کرویت بارتلت را انجام 391اخوان،

 داد.

 برای مدل اندازه گیری  آزمون کفایت اندازه نمونه .4-4-1

تحلیل عاملی مشخص شود الزم است تا آزمون کفایت نمونه گیری صورت گیرد. این برای اینکه شرایط 
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باشد تا  1,6باید بیشتر از  سرنی و کایزرنمایش داده می شود براساس اعتقاد  (KMO)شاخص که با 

نشان می دهد این  6-4امکان انجام تحلیل عاملی را بر روی متغیرها وجود پیدا کند.همانطور که جدول 

است  4197,356برابر با  0028بدست آمد و مفقدار کای دو با درجه آزادی  1,797در نرم افزار  مقدار

درصد آزمون  99است و در سطح اطمینان  1,6باالی  KMO که این نتایج نشان می دهد شاخص

 معنادار است و شرایط انجام تحلیل عاملی امکان پذیر است. بارتلت کرویت

 

 نمونه ازهاند کفایت :آزمون6-4جدول
KMO and Bartlett's Test 

1,797 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

4197,356 Approx. Chi-Square Bartlett's Test of 

Sphericity 0028 df 

1,111 Sig. 

 

 آزمون مدل اندازه گیری : .4-5
برای اجرایی کردن مدل تحقیق با توجه به اینکه مدل این تحقیق از چند مدل انعکاسی مرتبه دو  

ترکیب شده است، آزمون مدل به صورت مرحله به مرحله انجام می گیرد و گزارش آن را مورد بررسی 

متغیرها با را در نرم افزار ترسیم می کنیم تا روابط بین  PLSقرار می دهیم.بنابراین در ابتدا مدل 

نماد متغیرهای آشکار  و پنهان در مدل را نمایش  6-4شاخص هایشان و سازه ها مشخص گردد. جدول 

 می دهد و ازین پس از این نمادها برای تفسیر استفاده می شود

 
 :درک مفاهیم نمادهای به کاربرده شده متغییرها در تفسیر مدلها-7-4جدول

 فارسی قابل تفسیرمفاهیم  مولفه ها نماد انگلیسی

Absorb استعدها جذب 

 مدیریت استعداد
talent management 

Assessment 
 کشف و یابیارز

 استعدادها

Development 
 آموزش و توسعه

 استعدادها

Keep up استعدادها حفظ 

IT  مدیریت فناوری اطالعات 
IT management 

Draws کارایی کارکنان تساوی 
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 فارسی قابل تفسیرمفاهیم  مولفه ها نماد انگلیسی

Alignment همسویی Employee efficiency 

Speed at work سرعت در کار 

Equipment 
استفاده از تجهیزات و 

 امکانات

 

 مدل اندازه گیری انعکاسی  .4-5-1

ترسیم شده اند و شامل  Plsمدلهای اندازگیری اولیه تحقیق هستند که در محیط  2-4و  0-4شکل 

کلیه متغیرهای مکنون تحقیق مدل اندازه گیری انعکاسی در دو حالت تخمین ضرایب استاندارد و 

 معناداری ضرایب می باشد:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل اندازه گیری اولیه انعکاسی در حالت تخمین ضرایب استاندارد 0-4شکل 
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 اندازه گیری اولیه انعکاسی در حالت معناداری ضرایبمدل  2-4شکل 

 :انعکاسی گیری اندازه .ارزیابی مدل .4-6

 ارزیابی همگن بودن: .4-6-1

آزمون همگن بودن اولین آزمون مدل انداز گیری انعکاسی است که بیان می کند سواالتیک متغیر باید 

رار ر اندازه گیریمتغیر مورد نظر قبه اندازه ای بهم شبیه باشند که یک بعد با یک موضع را به عنوان محو

دهند و سواالتی را که این پدیده را بهم می زند باید از مدل حذف شود. بر این اساس مقادیری که 

هستند از مدل حذف می شوند)هیر و  1,7بارهای عاملی آنها دارای شاخص های انعکاسی کمتر از 

 ( .2104همکاران،

از سازه  Absorb3، Absorb4صهای انعکاسی سواالت نشان می دهد شاخ 3-4همانطور که شکل 

 ،Development4 از سازه ارزیابی استعداد،Assessment4، Assessment5 جذب استعداد،

Development5، Development6  ، از سازه توسعه استعدادIT8  از متغیر مکنون مدیریت
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 Speedatwork4 از سازه همسویی ، Alignment4 از سازه تساوی، ،Draws3 فناوری اطالعات،

از  1,7از سازه استفاده از تجهیرات ، به دلیل بارعاملی کمتر از Equipment4 از سازه سرعت در کار ،

می  سؤالمدل اندازه گیری حذف گردیدند چرا که در غیر اینصورت روایی همگرا و واگرای مدل زیر 

 رود.

 

 . آزمون همگن بودن7-4جدول 

ارنام متغیر آشک  نام متغیر آشکار بار عاملی 
بار 

 عاملی

Absorb1 0.869 IT7 0.698 

Absorb2 0.878 IT8 0.614 

Absorb3 0.105 IT9 0.736 

Absorb4 0.066 IT10 0.805 

Assessment1 0.890 IT11 0.795 

Assessment2 0.695 IT12 0.842 

Assessment3 0.780 IT13 0.831 

Assessment4 0.088 Draws1 0.829 

Assessment5 0.167 Draws2 0.827 

Development1 0.865 Draws3 0.012 

Development2 0.772 Alignment1 0.870 

Development3 0.806 Alignment2 0.824 

Development4 0.023 Alignment3 0.775 

Development5 0.133 Alignment4 0.052 

Development6 0.084 Speedatwork1 0.805 

Keep up 0.895 Speedatwork2 0.752 

Keep up 0.865 Speedatwork3 0.813 

Keep up 0.849 Speedatwork4 0.288 

IT1 0.769 Equipment1 0.851 

IT2 0.731 Equipment2 0.842 

IT3 0.785 Equipment3 0.819 

IT4 0.796 Equipment4 0.164 

IT5 0.837   

IT6 0.824   

 

 

در دو حالت ضرایب استاندارد و ضرایب  1,7بارهای عاملی کمتر از   7-4به نتایج  جدول  با توجه

 قابل مشاهده است. 4-4و  3-4معناداری حذف گردیدند که در شکلهای 
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) نوشته های مدل مدل اندازه گیری اصالح شده انعکاسی در حالت تخمین ضرایب استاندارد 3-4شکل 

 شد(فارسی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  مدل اندازه گیری اصالح شده انعکاسی در حالت معناداری ضرایب 4-4شکل 



52 
 

 ارزیابی پایایی مدل اندازه گیری انعکاسی  .4-6-2

 برای ارزیابی پایایی مدل اندازه گیری سه معیار باید بررسی گردد

 آزمون آلفای کرونباخ)پایایی سازگاری درونی( .0

 گلداشتاین-دلوین Pآزمون پایایی ترکیبی یا  .2

 آزمون پایایی اشتراکی .3

 آلفای کرونباخ .4-6-2-1

اولین معیار برای ارزیابی،مغیار سنتی آلفای کرونباخ و یا  پایایی سازگاری درونی است.که برآوردی از 

پایایی براساس همبستگی درونی متغیرهای آشکار است.آلفای کرونباخ فرض می کند همه معرف ها به 

 (2119هیر، . )است قبول قابل پایایی نشانگر  7/1 از باالتر کرونباخ آلفای مقداریک اندازه پایا هستند. 

 متغیرهای مکنون تمامی برای کرونباخ آلفای مقدار های نشان می دهد 5-4 شماره جدول که همانگونه

شاخص های متعلق به هر یک از  مناسب درونی پایایی دهنده نشان و می باشد 1,7باالی  تحقیق

 .می باشد تحقیق متغیرهای

 
 ضرایب آلفای کرونباخ متغیر های مکنون تحقیق  :9-4جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

 0.699 استعدها جذب

 0.705 استعدادها کشف و یابیارز

 0.751 استعدادها آموزش و توسعه

 0.839 استعدادها حفظ

 0.945 فناوری اطالعات

 0.748 تساوی

 0.764 همسویی

 0.712 در کارسرعت 

 0.79 استفاده از تجهیزات و امکانات

 

 گلداشتاین-دلوین P یا ترکیبی پایایی .4-6-2-2

پایایی آلفای کرونباخ بدین صورت است که فرض می کند که همه معرف ها به یک اندازه پایا هستند،اما 

SEM-PLS  معرف ها را مطابق پایایی انفرادی خودشان اولویت بندی می کند. در آلفای کرونباخ به

تعداد آیتم های هر شاخص حساس است و به طور کلی به کم برآردی پایایی سازگاری درونی تمایل 

یایی ادارد. از این رو با توجه به مدودیتهایی که آلفای کرونباخ،نیاز به استفاده از سنجه دیگری برای پ

 سازگاری درونی است، که از آن به عنوان پایایی مرکب یا ترکیبی نام برده می شود.
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پایایی مرکب بدین صورت محاسبه می شود که واریانس بین یک متغیر با شاخص هایش تقسیم بر 

 در پایایی 1,7واریانس متغیر با شاخص هایش به اضافه میزان خطای اندازه گیری می شود. مقدار باالی 

ترکیبی مانند آلفای کرونباخ نشان از پایایی درونی مناسب مدل اندازه گیری است)هیر و 

 (.0395همکاران،

 
 ضرایب پایایی ترکیبی متغیر های مکنون پژوهش  :01-4جدول 

 

 پایایی ترکیبی متغیرهای مدل

 0.869 استعدها جذب

 0.836 استعدادها کشف و یابیارز

 0.865 استعدادها آموزش و توسعه

 0.903 استعدادها حفظ

 0.814 فناوری اطالعات

 0.816 تساوی

 0.865 همسویی

 0.837 سرعت در کار

 0.877 استفاده از تجهیزات و امکانات

 

ات و این نشان  1,7مقدار پایایی ترکیبی همه متغیرها باالتر از  01-4با توجه به نتایج آمده در جدول 

 از پایداری درونی الزم برخوردار هستند. می دهد متغیرهای تحقیق در مدل

 اشتراکی پایایی .4-6-2-3

پایایی اشتراکی یا میانگین واریانس استخراج شده نشان می دهد هر یک از متغیرهای آشکار فارغ از 

دیگر متغیرها تا چه اندازه قابل تعمیم پذیری است. در واقع بارهای عاملی بیرونی سازه نشان می دهد 

اشتراک زیادی دارند که توسط سازه اخذ شده اند. بر اساس اعتقاد محققان که معرف های متناظر 

 (.0999باشد مدل اندازه گیری از همگنی برخوردار است)هولند،  1,7هنگامی که این مقدار باید باالی 

این پایایی بر اساس ضریب شاخص اشتراکی است. هیر و همکارانش مقدار مناسب این شاخص را بالتر 

 دانند.می  1,5از 
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 تحقیق ضرایب اشتراکی متغیر های مکنون  :00-4جدول 

 

 (AVE) پایایی اشتراکی متغیرهای مدل

 0.668 استعدها جذب

 0.631 استعدادها کشف و یابیارز

 0.666 استعدادها آموزش و توسعه

 0.803 استعدادها حفظ

 0.814 فناوری اطالعات

 0.558 تساوی

 0.681 همسویی

 0.632 کارسرعت در 

 0.704 استفاده از تجهیزات و امکانات

 

بر می آید کلیه ی متغیر های این پژوهش دارای میانگین شاخص  00-4همانطور که از ضرایب جدول 

هستند. بنابراین پایایی اشتراکی و به تبع آن با توجه به سایر ضرایب پایایی مثل  1,5اشتراکی باالی 

می توان ادعا کرد که این مدل اندازه گیری انعکاسی دارای پایایی می آلفای کرونباخ و پایایی مرکب 

 باشد.

 آزمونهای روایی مدل اندازه گیری انعکاسی .4-6-3

دو شاخص روایی همگرا و روایی واگرا وجود دارد.که در  plsبرای ارزیابی روایی مدل اندازه گیری  در 

 ذیل این دو شاخص بررسی می گردد.

  همگرا روایی .4-6-3-1

   AVE( دو شرط را قائل شده اند اینکه مقدار  2116برای ارزیابی روایی همگرا هیر و همکارانش )

 همان روایی ترکیبی است. CRباشد.    AVEبیش از مقدار  CRباشد و نیزی میزان  1,5بیشتر از 

 

 
 . شاخص های میانگین واریانس استخراجی و ضریب پایایی ترکیبی02-4جدول 

 

 

 

 

 Composite متغیرهای مدل

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted (AVE) 

 0.668 0.799 استعدها جذب
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نشان می دهد شرایط روایی همگرا برقرار است و مدل از روایی همگرا مطلوب  02-4نتایج جدول 

 برخوردار است.

 
 

 واگرا ییروا .4-6-3-2

روایی افتراقی اندازه ای است که یک سازه به درستی از سایر سازه ها با معیارهای تجربی متمایز می 

 شود.برای ارزیابی این روایی از روش فورنل و الرکر می پردازیم: 

را با همبستگی میان متغیرهای مکنون مقایسه می کند.  AVEمعیار فورنل و الرکر ریشه دوم مقدار 

سازه باید بیشتر از باالترین همبستگی آن سازه با سایر سازه های  AVEشه دوم هر به طور مشخص، ری

 (.0395؛هیر و همکاران،0980مدل باشد)فورنل و الرکر،

 

 

 

 

 

 روی قطر اصلی AVE: همبستگی بین متغیر های مکنون و قرار گیری جذر 02-4جدول 

 
 

 جذب

 استعدها

حفظ 

 استعداد

 و یابیارز

 کشف

 استعدادها

 تساوی و آموزش توسعه
استفاده از 

 تجهیزات
 همسویی

سرعت 

 در کار 

مدیریت فناوری 

 اطالعات

         0.877 استعدها جذب

        0.825 0.416 حفظ استعداد

 و یابیارز

 کشف

       0.795 0.487 0.589 استعدادها

 0.631 0.764 استعدادها کشف و یابیارز

 0.666 0.770 استعدادها آموزش و توسعه

 0.803 0.846 استعدادها حفظ

 0.814 0.837 فناوری اطالعات

 0.558 0.625 تساوی

 0.681 0.865 همسویی

 0.632 0.723 کار سرعت در

 0.704 0.791 استفاده از تجهیزات و امکانات
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توسعه و 

      0.816 0.74 0.46 0.531 آموزش

     0.677 0.564 0.518 0.541 0.463 تساوی

استفاده از 

    0.839 0.449 0.703 0.733 0.451 0.628 تجهیزات

   0.87 0.542 0.498 0.619 0.544 0.537 0.47 همسویی

  0.795 0.479 0.575 0.534 0.562 0.621 0.395 0.666 سرعت در کار 

مدیریت 

فناوری 

 0.637 0.703 0.596 0.781 0.567 0.714 0.623 0.494 0.815 اطالعات

 

تایید می شود که مدل اندازه گیری از روایی همگرا و واگرای مناسبی  02-4با توجه  به نتایج جدول  

 برخوردار است.

 

بنابراین پس از اینکه کلیه شاخص های الزم در مورد مدل اندازه گیری مورد سنجش و ارزیابی قرار 

نهایی می پردازیم که این مرحله شامل بررسی گرفت و تایید شد، حال به سراغ کیفیت مدل ساختاری و 

 قابلیتهای پیش بینی مدل و روابط میان سازه ها است.

 

 مسیر ضرایب معناداری آزمون .4-7
مدل ساختاری روابط فرضیه سازی شده میان سازه ها را نشان می دهد.ضرائب مسیر دارای مقادیر 

+ روابط مثبت قوی و برعکس برای 0ک هستند. ضرائب مسیر برآورد شده نزدی -0و  0استاندارد بین 

مشخص می شود. مقادیر بحرانی برای  tمقادیر منفی را نشان می دهد.معنادار بودن ضرائب نیز با مقدار 

درصد( هستند)هیر و  0)سطح معناداری، 2,57درصد( و 5)سطح معناداری،0,96آزمون دو دامنه 

 (.0395همکاران،
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 مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد  -5-4شکل 

 

مدل های ساختاری در حالت ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری روابط بین  6-4و  5-4شکلهای 

 متغیرهای تحقیق را نشان می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یرهای مکنونمعناداری روابط میان متغ -6-4کل ش

 
 متغییرهای مکنون و معناداری روابط میان متغییرهای مکنونروابط ابعاد و  : بررسی معناداری02-4جدول

 T Statistics روابط متغییرهای مکنون

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
 نتیجه فرضیه

 درصد 99معنادار در سطح  0.000 22.043 جذب استعداد <-مدیریت استعداد

 درصد 99معنادار در سطح  0.000 70.352 ارزیابی و کشف <- مدیریت استعداد

 درصد 99معنادار در سطح  0.000 28.448 توسعه و آموزش  <- مدیریت استعداد

 درصد 99معنادار در سطح  0.000 9.711 حفظ استعداد  <- مدیریت استعداد

 درصد 99معنادار در سطح  0.000 .7387 استعدادمدیریت - <فناوری اطالعاتمدیریت 

 درصد 99معنادار در سطح  0.000 373.14 استعدادمدیریت - < کارایی

 درصد 95معنادار در سطح  0.019 .3872 مدیریت فناوری اطالعات - < کارایی

 0.000 15.576 تساوی <- کارایی
 درصد 99معنادار در سطح 

 0.000 12.773 همسویی <- کارایی
 درصد 99معنادار در سطح 

 0.000 18.907 سرعت در کار <- کارایی
 درصد 99معنادار در سطح 

 0.000 27.235 استفاده از تجهیزات و امکانات <- کارایی
 درصد 99معنادار در سطح 

 

 ضرایب معناداری هر یک از فرضیات و روابط بین سازه های تحقیق را نشان می دهد. 02-4جدول 
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 معناداری فرضیات تحقیق .4-8
معناداری  و یا عدم معناداری به بررسی  02-4با توجه به نتایج بدست آمده از ضرایب معناداری در جدول 

 هر یک از فرضیات مطرح شده تحقیق می پردازیم.

 تحلیل متغیر میانجیآزمون و  .4-8-1

از طریق  PLSمتغیرهای میانجی بخشی از رابطه میان یک سازه برون زا و درون زا را در مدل مسیری 

میانجی و میان متغیر اثر غیر مستقیم جذب می کنند، که رابطه میان سازه مکنون برون زا و متغیر 

میانجی و سازه مکنون درون زا است. در نتیجه، میانچی گری رابطه واقعی میان یک سازه برونزا ودرون 

 (.0395زا را نشان می دهد)هیر و همکاران،

( 0986در این پژوهش برای بررسی متغیر میانجی از روش بارون و کنی استفاده شده است. بارون و کنی)

 این روش را  برای متغیر میانجی در علوم انسانی معرفی  نمودند.در مطالعه خود 

 این روش دو مرحله دارد:

مورد بررسی قرار می گیرد،  B  و Aدر این مرحله مسیر بدون متغیر میانجی و به صورت مستقیم مسیر 

سنجیده می شود. در این حالت اگر ضریب مسیر رگریسیونی که با  (Total effect)در واقع اثر کل 

 ، معنی دار شود به مرحله دوم می رویم و متغیر میانجی را مورد سنجش قرار می دهیم.Cنام 

را تک به تک مورد   Bبه Mو  Mبه  Aدر مرحله دوم به مدل متغیر میانجی را اضافه نموده و مسیر 

 بررسی قرار میدهیم.

 

 
c                                                                  

 

         
  a                      b                                                      

 

 

 
 . متغیر میانجی7-4شکل 

 
 کن و بارون روش با گری میانجی تحلیل گیری تصمیم .حالت 03-4جدول

 4حالت 3حالت 2حالت 1حالت 

 معنادار معنادار معنادار معنادار Cمسیر 

 معنادار غیر معنادار معنادار معنادار Aمسیر

 غیر معنادار معنادار معنادار معنادار Bمسیر 

A 

M 

B 
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 معنادار معنادار غیر معنادار معنادار 'C مسیر 

 میانجی نیست میانجی نیست میانجی کامل میانجی جزیی نتیجه

 

 
 کنی و بارون . تحلیل میانجی بر اساس روش04-4جدول

 T Statistics روابط متغیرهای مکنون

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
 نتیجه فرضیه

 99معنادار در سطح  0.000 7.424 استعدادمدیریت  <- فناوری اطالعاتمدیریت 

 درصد

 99معنادار در سطح  0.000 13.731 مدیریت استعداد <- کارایی

 درصد

 99معنادار در سطح  0.019 2.368 مدیریت فناوری اطالعات <- کارایی

 درصد

 

 نقش به توجه با یسازمان ییکارا بر استعداد تیریمد "تحقیق مبتنی بر  اصلی برای  بررسی فرضیه

فرضیه آماری بصورت  "داردتاثیر معناداری  شهرداری شهریار در اطالعات یفناور تیریمد یا واسطه

 بررسی قرار می گیرد:زیر مورد 

 
H0:  β=0 
 
 

H1:  β≠0 
 

 04-4متغیر مدیریت فناوری اطالعات بر مبنای جدول 03-4با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

  'C مسیر  B 368/2 مسیر 424/7مقدار   Aمقدار  مسیر  یعنی بارون و کلی  در حالت یک قرار دارد،

بنابراین متغیر مدیریت درصد معنادار است. 99هستند در سطح  58/2با توجه به اینکه باالتر از  730/03

ند. نی را ایفا می کفناوری اطالعات میانجی جزئی بین رابطه متغیرهای مدیریت استعداد و کارایی سازما

 در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می شود.

 فرضیات تحقیقآزمون  .4-8-2

  

 ".دارد ینادارمع ریتاث یسازمان ییکارا بر استعداد تیریمد "اول تحقیق مبتنی بر  .برای  بررسی فرضیه0

 فرضیه آماری بصورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 
H0:  β=0  
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H1:  β≠0 
 

که مقدار  T.VALUEنشان می دهد بر اساس نتیجه بدست آمده از مقدار  02-4همانطور که جدول 

درصد  99متغیر مدیریت استعداد در سطح بنابراین می باشد  58/2است و این مقدار بیش از  730/03

بر متغیر کارایی سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع 

 می شود.
 

 ریاثت اطالعات یفناور تیریمد بر استعداد تیریمد "دوم تحقیق مبتنی بر  برای  بررسی فرضیه.2

 فرضیه آماری بصورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد: ".دارد  یمعنادار

 

 

 

 
H0:  β=0 
 
 

H1:  β≠0 

 

که مقدار  T.VALUEنشان می دهد بر اساس نتیجه بدست آمده از مقدار  02-4همانطور که جدول 

 99متغیر مدیریت استعداد در سطح است بنابراین  58/2را نشان می دهد و این مقدار بیش از  424/7

درصد بر متغیر مدیریت فناوری اطالعات تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق 

 مورد تایید واقع می شود.

 

 ریاثت یسازمان ییکارا بر اطالعات یفناور تیریمد " سوم تحقیق مبتنی بر . برای  بررسی فرضیه3

 فرضیه آماری بصورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد:  " دارد  یمعنادار

 
H0:  β=0 
 
 

H1:  β≠0 
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که مقدار  T.VALUEنشان می دهد بر اساس نتیجه بدست آمده از مقدار  02-4همانطور که جدول 

متغیر مدیریت فناوری اطالعات در  است بنابراین 96/0یشتر از را نشان می دهد و این عدد ب 368/2

درصد بر متغیر کارایی سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق  95سطح 

 مورد تایید واقع می شود.

 یا ضریب تعیین  𝑹𝟐آزمون  .4-9
( است. این ضریب، 𝑹𝟐رایج ترین سنجه مورد استفاده برای ارزیابی مدل ساختاری ضریب تعیین )مقدار 

سنجه دقت پیش بینی مدل است و برابر توان دوم همبستگی میان مقادیر واقعی و پیش بین شده یک 

ینی پیش بسازه درون زای معین است.این  ضریب اثرات ترکیبی توان دوم همبستگی مقادیر واقعی و 

 (.0395شده است)هیر و همکاران،

به ترتیب نشان دهنده مقدار ضعیف،   67/1و   33/1؛  09/1( مقادیر 0998بر اساس مطالعات چین )

 معرفی گردیده است.𝑅2متوسط و قوی برای سنجه

 

 
 یا  )ضریب تعیین( R square.05-4جدول 

 R Square R Square Adjusted متغیرهای مدل

Information Technology 0.286 0.281 

Performance 0.698 0.694 

 

 Q squareیا  𝑸𝟐آزمون تناسب پیش بین  .4-11
 𝑸𝟐 مقدار دیمحققان با ،ینیب شیدقت پ یبرا یاریبه عنوان مع 𝑄2عالوه بر ارزیابی بزرگی مقدار 

(.این سنجه یک معرف تناسب پیش بین مدل 0974گیسر را نیز بررسی کنند)گیسر و استوان،-استون

بیشار از صفر برای متغیر مکنون درونزای انعکاسی معین نشان دهنده  𝑄2است.در مدل ساختاری مقدار 

 تناسب پیش بین مدل مسیری برای این سازه خاص است.

به عنوان شدت قدرت پیش  35/1و  05/1؛  12/1( مقادیر 2119بر اساس مطالعات هنسلر و همکاران)

باشد مدل از قدرت پیش بینی  12/1در محدوده  𝑸𝟐بین مدل معرفی شده اند. بدین  صورت که مقدار 

نزدیک شوند کیفیت مدل ساختاری  35/1ضعیفی برخوردار است و همینطور هر چه مقادیر به مقدار 

نشان داده شده است بر اساس سه مقدار معرفی  08-4نتایجی که در جدول باالتر می رود. با توجه به 

 شده مدل تحقیق کیفیت متوسطو تقریبا قویی دارد.
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 . روایی متقاطع شاخص افزونگی06-4جدول

 Q² (=1-SSE/SSO) متغیرهای درونزا مدل

Information Technology 0.335 

Performance 0.390 

 

  pls کلیشاخص نیکویی برازش مدل  .4-11
معرفی  pls( یک شاخص نیکویی برازش به عنوان شاخص اعتبار کلی مدل 2114تننهاوس و همکاران)

از جذر میانگین ضرایب تعیین ضرب در میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای  GOF0 نمودند. شاخص

دل کیفیت کلی مدل را می سنجد یعنی هم مدل بیرونی و  هم م GoFتحقیق بدست می آید. شاخص 

 درونی تحقیق.

به ترتیب از ضعیف،  36/1و  25/1،  10/1(  مقادیر 2119) 2بر اساس مطالعات وتزلس و همکاران

متوسط و قوی به عنوان میزان کیفیت مدل معرفی شده اند .با توجه به نتایجی که در فرمول زیر محاسبه 

است بنابراین کیفیت قوی است و مدل کلی از برازش  1,36شده است، کیفیت کلی مدل خیلی باالتر از 

 مناسبی برخوردار است.

 

GoF = √ 1,684*1,478 

          

 که حاصل آن برابر است با 

GoF=1,570 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
0
 Goodness of Fit 

2 Wetzels rt al. 
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 پنجمفصل  5

 نتیجه گیری و پیشنهادات
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 مقدمه .5-1
در این فصل پژوهشگر در حقیقت حاصل کار خود یعنی آنچه را که در فصل چهارم بدست آورده است 

پیشین که در فصل دوم به آن ها اشاره شده ترکیب کرده و مورد  را با مطالعات، یافته ها و ت وری های

بحث قرار می دهد. در  این فصل عالوه بر تشریح معنا و تفسیر نتایج بخش پیشین، علت تایید و یا رد 

فرضیه ها به طور مفصل ارائه می شود. این فصل از سه بخش مهم نتیجه گیری، پیشنهادات و 

 شود. محدودیتهای تحقیق تشکیل می

 خالصه فرآیند  پژوهش .5-2
امروزه موفقیت و عدم موفقیت سازمانها  متاثر از افراد با استعداد است به نحوی که این اثر بر روی بهره 

وری و کارایی سازمان هم تاثیر می گذارد، از طرفی پیشرفت تکنولوژی و گسترش فناوری اطالعات 

ن خود توجه بیشتری به منابع انسانی سازمان داشته سازمانها را بر آن می دارد که برای موفقیت سازما

باشد. از این رو این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارایی سازمان با توجه به نقش واسطه 

گری مدیریت فناوری اطالعات پرداخت. این تحقیق مطالعه ای کاربردی و از نو  همبستگی علت و 

از طریق مطالعه پیمایشی و توزیع پرسشنامه استاندارد صورت  معلومی است. داده های این پژوهش

شهرداری پرسشنامه را بین کارمندان ستادی  045گرفت. از آنجا برگشت داده ها امکانپذیر نیست محقق 

پرسشنامه صحیح و غیر مخدوش برای تحلیل آماده گردید.  041توزیع نمود که از این بین  شهریار

نسخه   smart plsت ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی و نرم افزار سپس با استفاده از معادال
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سه به تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پرداخته شد. در ادامه به بررسی هر یک از فرضیات و مقایسه 

 آنها با مطالعات و تحقیقات پیشین پرداخته می شود.

 تحقیق بررسی نتایج هر یک از فرضیات تحقیق و مقایسه با پیشینه .5-3
 به توجه با یسازمان ییکارا بر استعداد تیریمد »تحقیق که بدین گونه مطرح گردیده بود: اصلی فرضیه 

 «.داردتاثیر معناداری  اطالعات یفناور تیریمد یا واسطه نقش

که مدیریت فناوری اطالعات نقش واسطه ای  یافته های حاصل از فصل چهارم تحقیق نشان می دهد

میان دو متغیر مدیریت استعداد و کارایی سازمانی دارد. در واقع نتایج نشان می دهد مدیریت استعداد 

هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و توسط مدیریت فناوری اطالعات بر کارایی سازمان 

اد، مدیریت فناوری اطالعات را باال برده و مدیریت فناوری اثر دارد. به عبارت دیگر مدیریت استعد

اطالعات موجب کارایی سازمان گردیده است و این حالت نشان می دهد که مدیریت فناوری اطالعات 

 متغیر میانجی جزئی است.

 در این قسمت نتایج سه فرضیه مطرح شده در فصل یک مورد بررسی قرار می گیرد:

 نتیجه فرضیه اول .5-3-1

 ریتاث یسازمان ییکارا بر استعداد تیریمد»فرضیه تحقیق که بدین گونه مطرح گردیده بود:  اولین

 «.دارد یمعنادار

ستعداد  شان می دهد که مدیریت ا صل چهارم تحقیق ن صل از ف   ریتاث یسازمان ییکارا بریافته های حا

سعه و ارزیابیدارد یمعنادار سازمانی در مدیریت جذب،حفظ،تو ستعد  . در واقع هرچه  سانی م منابع ان

خود موفقتر عمل کند منجر به افزایش بهره وری و کارایی ساااازمان می شاااود. نتایج این پژوهش با 

(، نو  پساااناد و 0396(، الری و همکااران)0394تحقیقاات مطرح شااااده  عموزاده و همکااران)

شینه تحقیق 2119) همکاران و گاى ،همکاران و وورال (،0393همکاران) سازگاری ( در پی مطابقت و 

 دارد.

 نتیجه فرضیه دوم .5-3-2

 اطالعات یفناور تیریمد بر استعداد تیریمد »دومین فرضیه تحقیق که بدین گونه مطرح گردیده بود: 

 .«.دارد  یمعنادارمثبت و  ریتاث

  یفناور تیریمد بر اسااتعداد تیریمدیافته های حاصاال از فصاال چهارم تحقیق نشااان می دهد که 

. یافته ها نشااان می دهد که اسااتفاده بهینه در جذب، حفظ و دارد  یمعنادارمثبت و  ریتاث اطالعات

کشف افراد مستعد منجر به  بهره گیری از سیستم های فناوری اطالعات شده و ایجاد مزیت رقابتی در 
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 خواجه ،(0396) ززادهیعز و  اکبرلوساااازمان می گردد. نتایج این پژوهش با تحقیقات مطرح شاااده 

 ( در پیشینه تحقیق مطابقت و سازگاری دارد.2103) ساکتیوِالن و الچاندیران (،2100)

 نتیجه فرضیه سوم .5-3-3

 یسازمان ییکارا بر اطالعات یفناور تیریمد »سومین فرضیه تحقیق که بدین گونه مطرح گردیده بود: 

 «.دارد  یمعنادار ریتاث

  ییکارا بر اطالعات یفناور تیریمدیافته های حاصااال از فصااال چهارم تحقیق نشاااان می دهد که 

. یافته ها نشان می دهد مدیریت فن آوری دارد  یمعنادارمثبت و  ریتاث شهرداری شهریار در یسازمان

های اطالعاتی و ایجاد آن می تواند ساااازمان را اثربخش تر و کاراتر کند تا مدیریت بهتری در مدیریت 

شد. شته با سانی و دارایی های خود دا ست یابد.  منابع ان سازمان می تواند به اهداف خود د در نتیجه 

چن  (،2100) خواجه ، (0397 یی)رزایم و یاسااالمبولچنتایج این پژوهش با تحقیقات مطرح شااده 

 در پیشینه تحقیق مطابقت و سازگاری دارد. (2105) شهمکاران و  چن( و 2102)
 

 نتیجه گیری .5-4
تاثیر مدیریت اسااتعداد بر کارایی سااازمان با نقش واسااطه گری این مطالعه برای به شااکل  کشاایدن 

دهد که نشان می حاضر ۀهای مطالعیافته صورت گرفت. شهرداری شهریارمدیریت فناوری اطالعات در 

سازمان را  ستعداد و کارایی  تغیر و م کندایفا میمدیریت فناوری اطالعات نقش میانجی بین مدیریت ا

سازمان و مدیریت فناوری اطالعات تاث ستعداد خود به طور مستقیم بر هردو متغیر کارایی  ر یمدیریت ا

مثبتی می گذارد. نتایج تحقیق نشااان داد مدیریت اسااتعداد می تواند منجر به مدیریت بهینه فناوری 

شف م سازمان گردد، یعنی جذب و حفظ و ک ستعد با اطالعات و نیز کارایی و بهره وری  سانی م نابع ان

توسااعه فناوری و مدیریت آن توسااط این افراد باعث می شااودکارایی سااازمان افزایش یابد و در نتیجه 

 سازمان به اهداف خود دست یابد. 

 محدودیت های تحقیق  .5-5
که برخی از این  هایی روبرو می گردد  یت  حدود با برخی از م جام هر تحقیق علمی  محقق برای ان

ها متغیرهای مزاحم هساااتند و خارج از کنترل محدودیت ها در  کنترل محقق اسااات و برخی از آن

پژوهشگر است. بیان محدودیت های تحقیق باعث افزایش اعتبار پژوهش می شود چرا که محقق بیش 

ضمن میزان  ضعف مطالعه خود  از هرفردی بر مطالعه خود  اطال  و آگاهی دارد و با بیان نقاط قوت و 

 العه، به دیگر محققان در انجام تحقیق آینده یاری می نماید.قابلیت تعمیم مط

 انجام این پژوهش نیز با محدودیتهایی روبرو بوده است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
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یکی از محدودیتهایی که محقق  برای توزیع پرسشنامه با آن روبرو شد مقاومت در پاسخگویی  .0

بود با توجه به اینکه محقق خود از کارکنان این سازمان است سوء شهرداری شهریارکارکنان 

برداشتهای مبنی بر محرمانه نماندن اطالعات از طرف محقق بود که برطرف کردن آن و ایجاد 

 حسن اعتماد،کاری زمان بر برای محقق بود.

ن ذه پرسشنامه خود محدودیت ذاتی دارد و درست ترین پاسخ ،پاسخی است که اولین بار به .2

 پس از چندین بار مطالعه پاسخ داده شده باشند. سؤاالتمی آید اما امکان دارد 

در این پژوهش با توجه به محدودیتهایی که هر مطالعه دارد تنها تاثیر دو عامل مدیریت استعداد  .3

و مدیریت فناوری اطالعات بر کارایی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که این تحقیق 

در بهره وری سازمان مورد  صورت کمی صورت گرفته ممکن است عوامل دخیل و موثر دیگربه 

 بررسی قرار نگرفته باشند.

 پیشنهاد برای انجام تحقیقات آتی  .5-6
بر مبنای یافته هایی که در این مطالعه بدساات آمد و نیز با در نظر گرفتن محدودیت هایی بیان شااده 

ضایت در بخش قبل به محققان و عالقه مندا ن به تحقیق و پژوهش در حوزه تاثیر بازاریابی داخلی بر ر

 شغلی و اعتماد سازمانی، پیشنهادات و توصیه هایی در ذیل ارائه می گردد:

 پیشنهاد براساس فرضیات تحقیق .5-6-1

 

ی شهرداراز آنجا که منابع انسانی یکی از مهمترین دارایی ها و سرمایه های هر سازمانی است به  .0

می شود از طریق آزمون های ت وری و عملی به کشف و جذب و ارزیابی افراد توصیه  شهریار

مستعد بپردازد و با شناسایی کارکنان با استعداد خود به آموزش آنها در زمینه های جدید و 

دانش روز مراتب آنها را برای توسعه و پرورش مهیا سازد. چرا که داشتن منابع انسانی قوی یکی 

 به بهره وری و اثر بخشی سازمان است.از راههای دستیابی 

با گسترش تکنولوژی و فن آوری در سالهای اخیر الزم و ضروری است که هر سازمانی خود را  .2

مجهز به جدیدترین  سیستم های سخت افزاری و برنامه های نرم افزاری برای اتوماسیون اداری 

دیریت فناوری اطالعات منجر خود نماید که در این میان داشتتن سیستم اطالعاتی مناسب و م

می شود با حفظ اطالعات سازمان و دستیابی راحت به این اطالعات سازمان بهتر در جهت 

توصیه می گردد ضمن به روز  شهرداری شهریاررسیدن به اهداف خود گام بردارد. بنابراین به 

ا ن خود آنها ررسانی کردن سیستم های فناوری اطالعات خود با پشتیبانی و حمایت از کارکنا

 جهت آموزش و استفاده بهینه از این سیستم یاری نماید.
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هم برای دستیابی به  شهرداری شهریارهدف هر سازمانی رسیدن به کارایی و اثربخشی است.  .3

کارایی می تواند با ایجاد محیطی پویا از طریق استفاده بهینه از کارکنان مستعد خود در کنار 

م دست یابد. ایجاد جوی مناسب از طریق مهیا کردن دانش و ابزار فناوری اطالعات به این مه

به روز دنیا باعث ایجاد خالقیت و نوآوری و در نتیجه رشد و پرورش استعداد آنها می شود و 

 این پیشرفت و مدیریت استعداد صحیح در نهایت منجر به کارایی سازمان می شود.

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده .5-6-2

تاثیر دو عامل مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطالعات بر کارایی سازمان  در این تحقیق .0

مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد می شود تاثیر عوامل دیگری مانند مدیریت دانش،یادگیری 

 سازمانی و ... نیز مورد بررسی قرار گیرد.

ت رد بررسی قرار گرفدر این تحقیق متغیر مدیریت فناوری اطالعات به عنوان متغیر میانجی مو .2

و نتایج نشان داد که این متغیر نقش واسطه گری میان کارایی سازمان و مدیریت استعداد دارد. 

به محققان آتی پیشنهاد می گردد تاثیرات دیگر این متغیر از جمله نقش تعدیلگری آن را نیز 

 بسنجند. 
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 پیوست ها

 پرسشنامه

 به نام خدا 

 

          مرد              جنسیت:          زن .0

 سال به باال    35سال  30تا      31سال 31تا     26سال   25تا     20سال  21سن :   کمتر از  .2

   دکتری    کارشناسی ارشد     کارشناسی      کاردانی      تحصیالت :   دیپلم و کمتر   .3

 سال به باال           05سال 05تا         01سال  01تا      5سال 5تا  0خدمت:    سابقه  .4

مشااخص در مورد هر یک از گویه ها نظرات خود را  ،شااهرداری شااهریارلطفا با توجه به شاارایط فعلی خود در  .5

 .فرمایید

 با سالم 

 پاسخ دهنده گرامی؛

 مدیریت یانجیم نقش بهتوجه  با سازمان ییکارا بر استعداد تیریمد ریتاث یبررس  "پرسشنامه ذیل با هدف

تنظیم شده است.دقت شما پاسخگوی محترم منجر به پر "(شهرداری شهریار)مورد مطالعه اطالعات یفناور

،لذا با عنایت به این که پاسخ های صادقانه شما محفوظ و محرمانه خواهد خواهد شدبارتر شدن این پژوهش 

 ارم.کمال تشکر را د. از همکاری شما فرماییدماند خواهشمندم با دقت گزینه ها را انتخاب 
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 ردیف مؤلفه
 گویه

کامال 

 مخالفم

نظری  مخالفم

 ندارم

کامال  موافقم

 موافقم

ها
اد

عد
ست

ب ا
جذ

م 
ظا

ن
 

، برای جذب نیرو مناسب شهرداری شهریارشده توسط  مدت زمان تعیین  .0

 است.

     

      باشد.آموختگان برتر می، مشتاقانه به دنبال دانششهرداری شهریار  .2

      برای جذب نیروی با استعداد، مصاحبه تخصصی بسیار موثر است.  .3

      ، بررسی سوابق آنها الزم است.استخدام برای اطال  از وضعیت متقاضیان  .4

، به هنگام جذب نیرو، به تطابق شغل با شرایط و ویژگی شهرداری شهریار  .5

 های متقاضی اهمیت می دهد.

     

ها
اد

عد
ست

ف ا
ش

و ک
ی 

یاب
رز

ا
 

های کارکنان اهمیت داده ها و توانایی، به شایستگیشهرداری شهریاردر   .6

 شود.می

     

شهرداری برای کشف افراد با استعداد، معیارهای ارزیابی مناسبی در   .7

 ، وجود دارد.شهریار

     

      ، عطش کشف استعدادهای بالقوه وجود دارد.شهرداری شهریاردر   .8

، ، عملکرد آنها مورد شهرداری شهریاردر  برای کشف افراد با استعداد   .9

 ارزیابی قرار        می گیرد.

     

، ، نقاط ضعف و قوت آنها شهرداری شهریاربرای کشف افراد مستعد   .01

 سنجیده می شود.

     

ها
اد

عد
ست

ش ا
وز

آم
 و 

عه
وس

م ت
ظا

ن
 

      ، گردش شغلی زیاد است.شهرداری شهریاردر   .00

      ، از خدمات مشاوره استفاده می شود.شهرداری شهریارر د  .02

، برای سازمان،  از دروه های آموزشی داخل و خارج شهرداری شهریار  .03

 ارتقای توانایی های کارکنان استفاده می کند.

     

شاگردی وجود  -، رابطه استادشهرداری شهریاربین مدیران و کارکنان   .04

 دارد.

     

، برای جایگزینی نیروی کاری در شرف بازنشتگی برنامه شهرداری شهریار  .05

 دارد.سبی نامنسجم و م

     

تجارب حرفه ای خود را در اختیار زیردستان خود قرار  شهرداری مدیران  .06

 می دهند.

     

ی 
دار

گه
و ن

ظ 
حف

ها
اد

عد
ست

ا
 

، به مشارکت کارکنان مستعد در تصمیم گیری ها توجه شهرداری شهریار  .07

 دارد.

     

      ، در اصالح رفتارهای نامطلوب کارکنان کوشاست.شهرداری شهریار  .08

      افراد مناسب و بااستعداد تالش می کند. حفظ، برای شهرداری شهریار  .09

 
 .لطفا نظر خود را در مورد هر یک از گویه ها مشخص نمایید.6

 
 ردیف مؤلفه

 گویه
 خیلی

 کم

خیلی  زیاد  متوسط کم

  زیاد

ی
او

س
ت

 

هستید احساس  شهرداری شهریارتا چه اندازه از اینکه عضو   0

 رضایت می کنید.

     



74 
 

 ردیف مؤلفه
 گویه

 خیلی

 کم

خیلی  زیاد  متوسط کم

  زیاد

      چه میزان عالقمند به همکاری با دیگر کارکنان می باشید. 2

تا چه اندازه احساس می کنید که علی رغم وجود اختالف فردی  3

 حاکم است. شهرداری شهریاراحساس یگانگی در 

     

ی
وی

س
هم

 

      وجود دارد.تا چه اندازه رابطه خوبی  میان شما و مدیرانتان  4

تا چه اندازه از مدیرتان در انجام وظایفش حمایت به عمل می  5

 آورید.

     

      تا چه اندازه صحبت های مافوق خود را قبول دارید. 6

تا چه اندازه مدیرتان در تصمیم گیری و انجام امور واحدتان از  7

 شما نظر خواهی می کند.

     

ار
ر ک

 د
ت

رع
س

 

جهت  شهرداری شهریارمهارت، تجربه و توانمندی کارکنان  8

 سرعت بخشیدن به امور به چه میزان است.

     

 شهرداری شهریارمدت زمان الزم جهت انجام کار های معمول  9

 به چه میزان است.

     

جهت سرعت بخشیدن به امور  شهرداری شهریارانگیزه کارکنان  01

 به چه میزان است.

     

میزان دسترسی به امکانات و تجهیزات الزم جهت سرعت  00

 به چه میزان است.  شهرداری شهریاربخشیدن به فعالیت ها در 

     

ت
انا

مک
و ا

ت 
زا

هی
ج

ز ت
ه ا

اد
تف

س
ا

 

 شهرداری شهریاربه چه میزان محیط کاری و امکانات موجود در  02

موجب افزایش روحیه شما برای انجام بهتر فعالیت های شغلی 

 تان می گردد.

     

به چه میزان از امکانات و تسهیالت  شهرداری شهریارکارکنان  03

موجود در این سازمان به طور درست و مناسب جهت انجام بهتر 

 مشاغل خود استفاده می کنند.

     

امکانات و تسهیالت   شهریارشهرداری تا چه اندازه مدیران  04

 مناسبی را برای انجام بهتر امور در این سازمان مهیا نموده اند.

     

موجب   شهرداری شهریارتا چه اندازه امکانات و تجهیزات  05

 افزایش انگیزه شما برای فعالیت بهتر می شود.

     

 

 وجود دارند؟ شهرداری شهریار.هر یک از مولفه های زیر تا چه اندازه در 1
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      متداول است. شهرداری شهریاراستفاده از رایانه در  0

دسترسی به شبکه های کامپیوتری در واحدهای مختلف  2

 وجود دارد. شهرداری شهریار
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 ردیف مؤلفه
 گویه

 خیلی

 کم

خیلی  زیاد  متوسط کم

  زیاد

 شهرداری شهریارشبکه های کامپیوتری در واحدهای مختلف  3

 مورد استفاده عملی قرار می گیرد.

     

از سیستم ها و دستگاه های پردازش تصویر مانند اسکنر و  4

 وسایل جانبی کامپیوتر استفاده می شود.

     

شهرداری از نرم افزارهای اداری مانند )ورد و اکسل، ...( در  5

 استفاده می شود. شهریار

     

از سیستم های مکانیزه عملیاتی مانند سیستم های ثبت  6

 اطالعات مشترکین استفاده می شود.

     

از نرم افزارهای کاربردی مانند سیستم  شهرداری شهریاردر  7

 شبیه سازی، بانک اطالعات هوشمند و...استفاده می شود .

     

دوره های آموزشی برای کارکنان جهت  شهرداری شهریار 8

 استفاده از سیستم های موجود در شرکت برگزار می کند.

     

شهرداری استفاده از اتوماسیون اداری موجب تسریع کارها در  9

 می شود. شهریار

     

      کارکنان به اینترنت دسترسی دارند. 01

      دارد.زیر ساخت های اطالعات و ارتباطی وجود  00

از وب سایت شرکت استفاده می  شهرداری شهریارکارکنان  02

 کنند.

     

ارباب رجو )مراجعه کنندگان( از وب سایت شرکت استفاده  03

 می کنند.

     

 
 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Technology development and its utilization in the organization is very 

widespread today. On the other hand, having a talented and nurtured 

workforce is one of the most important assets of an organization that leads 

to better organizational performance. Therefore, this study investigates the 

impact of talent management on organizational performance by mediating 

the role of information technology management using structural equation 

modeling. This research was done by descriptive-correlation method. The 

population under study in this study was Karaj municipality, which was 

selected from a sample of 300 employees in a sample of 140 employees by 

Cochran method. The required data were collected through a questionnaire 

and then the data were analyzed by PA software. Research findings show 

that talent management has a direct impact on organizational performance. 

IT management also has a positive impact on organizational performance. 

The results show that technology management plays a mediating role 

between the two variables of talent management and organizational 

performance. 

 

Keywords: Talent Management, IT Management, Organizational 

Performance, Structural Equation Modeling 
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