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 بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی
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 هیات علمی دانشگاه آزاد واحدفسادانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،عضو 
Zahratavangar35@yahoo.com 

 

 : چکیده

روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع . باشدمی ت استعداد و کارآفرینی سازمانییپژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیر هدف از

در سال شیراز ( ع)پیمایشی و ضریب همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان  بیمارستانهای شهید مطهری و امام رضا

نفر پاسخگو  85گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که تنها  نفر با روش نمونه 07ای به تعداد آماری نمونه از این جامعه. است 4931

و پرسشنامه ( 7770)پایان نامه اوهلی  پرسشنامه مدیریت استعداد بر گرفته ازبرای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از . بودند

ها از طریق آلفای کرونباخ  پایایی پرسشنامه. استفاده شده استتنظیم شده، ( 4355)کارآفرینی که توسط کوئین و اسلوین 

جذب و استخدام ) نتایج نشان داد بین مولفه های مدیریت استعداد .معنادار گردید/. 388 الی 548/7که با ضرایب . محاسبه شد

نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، بکارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت، نگهداری 

ضرایب همبستگی بین شش مولفه ی مدیریت  .وجود دارد78/7 در سطح کارآفرینی سازمانی رابطه معنادارو مثبتو ( استعدادها

فرضیات تحقیق ، تمامی می باشد33/7می باشد و سطح اطمینان انها  87/7تا 13/7استعداد و مدیریت کارآفرینی سازمانی بین 

 .تایید شد

 کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت استعداد: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها به خوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط کسب و کار، به امروزه سازمان 

همزمان با درک نیاز به استخدام، توسعه و نگه داشت استعدادها، سازمان ها دریافته اند که . داشتن بهترین استعداد ها نیاز دارند

یکی از چالش های  اساسی . رای دستیابی به بهترین نتایج، نیازمند مدیریت می باشنداستعدادها منابعی بحرانی هستند که ب

مدیریت منابع انسانی، مدیریت کارآفرینی در سازمان است تا اطمینان حاصل شود که افرادی مناسب، در زمان مناسب و برای 

م برای سازمان و هم برای افراد مفید می باشد مدیریت استعداد شیوه ای است که ه. شغلی مناسب، درخدمت سازمان خواهند بود

و به افراد کمک می کند تا درفعالیتهایی پیشی گیرند که امروزه بسیار مهم هستند و همچنین آنها را قادر می سازد تا چالشها را در 

ملکردشان ارتقا پیدا کند این روش کاربردی به افراد کمک می کند تا بهره وری ع. هر زمان و هرجایی به بهترین نحو کنترل کنند

 .(4950تاج الدین و معالی،)وبه کارآفرینی سازمانی برسند 

استفاده از افکار وایده های نوآور . همچنین کارآفرینی یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از مدیران سازمانها محسوب می شود

از . حرکت درآوردن چرخهای توسعه اقتصادی کشور شودکارکنان وکارآفرین می تواند منشاء تحوالت عظیمی درسازمانها و نیز به 

  درخواهیم یافت که آنان برای برتری جستن در عرصه رقابتهای جهانی بسیاری از سازمانهای موفق  سوی دیگر، با نگاهی گذرا به

نی، اختصاص اعتبارات وکسب سهم عمده ای از بازار کسب وکار، با بسط رفتار و فرهنگ کارآفرینی در تمام الیه های سطوح سازما

مالی، ایجاد انگیزه، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها، حمایت مدیران و ایجاد تیمهای کارآفرینی درسازمان، منجر به بوجود آوردن 

کارکنان متخصص وکارآمد بازوان توانمند مدیران سازمانها به  .فرصتهای جدید تجاری و تحرک بیشتر در بازارهای جهانی شده اند

شمار می آیند که موجب غلبه بر شرایط نامطلوب محیط و دستیابی به راه حلهای جدید و ارتقا کیفیت تولید در رقابتهای فشرده 

 (.4937پرتو نیا،)جهانی می شوند

به . بزرگ با مشکل کمبود شدید افراد مستعد مواجه می باشندبررسی های اخیر نشان می دهد که شمار زیادی از سازمان های 

در قرن بیست و یکم نیاز به افرادی . مشکالت در حال رشد مربوط به کمبود استعدادها در بیشتر کشورهای اروپایی اشاره کرده اند

شند، بینی نشده ی شرکت ها را داشته باکه دامنه ی گسترده ای از مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای مقابله با نیازهای پیش 

شرکت های سراسر جهان برای دستیابی به استعدادها، خود را درگیر . (بنقل از نوع پسند،1999هیل تراپ،)رو به گسترش است 

حفظ و نگهداری  از این رو کسب و کارها باید توانایی شناخت افراد با استعداد، ارئه آموزش الزم به آنها و. رقابت با دیگران می یابند

اگر چه مروری بر تحقیقات انجام  .استراتژی هایی را در نظر بگیرند کارکنان با ارزش برای بلند مدت را داشته باشند و برای این امر

شده دراین حوزه نشان می دهد که مدیریت استعداد یک شاخه علمی در حال رشد است، اما اثربخشی مدیریت استعداد و ارزش 

عالوه بر این تعداد مطالعات در رابطه با استراتژیهای مدیریت استعداد و کارآفرینی . نوز به درستی بیان نشده استآفرینی آن ه

سازمانی بسیار اندک است و به همین دلیل هنوز برای این سوال که استراتژی مناسب برای تاثیر گذاری موفق بر کارآفرینی 

 .(الولر،2008. )ده استسازمانی کدام است، پاسخ مشخصی به دست نیام

 مدیریت استعداد

برخی افراد در یک زمینه یادگیری بهتر و کارایی زیادتری از . نندک ییشرفت فرد در یک فعالیت برآورد ماستعداد را میزان نسبی پ

خود نشان می دهند و پیشرفت آنها در آن زمینه سریع تر است، در حالی که افراد دیگر در زمینه های دیگری ممکن است از خود 
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. عدادهایشان مربوط می شوددر واقع چنین تفاوتی به تفاوت آنها در است. کارایی و مهارت و سرعت پیشرفت بیشتری نشان دهند

همه افراد دارای استعداد هستند؛ اما تنها افرادی که برای استعدادشان تصمیم بگیرند و برای توسعه آن سرمایه گذاری کنند، افراد 

یت مدیر .(شومکر ،7779)یجاد ارزش نشان دهند و این امر در شغل است که افراد می توانند شایستگی خود را با ا. مستعد هستند

مدیران می بایست افرادی را برای . بسیار حیاتی بوده دانستن اینکه چه فردی برای چه پستی از سازمان مناسب است،: استعداد

افراد مستعد که تازه استخدام شده اند در . پست های موجود انتخاب کنند که نزدیکترین فرد به کسی باشد که دنبال آن هستیم

 (.استوارت و دیگران، 2010)قرار می گیرند ی و بهترین تجارب یادگیری را دارند، هرجایی که بیشترین تاثیرگذار
 :از دید صاحبنظران مدیریت استعداد به دو علت دارای اهمیت می باشد

 .اجرای مدیریت استعداد باعث جذب و نگهداری موفقیت آمیز استعدادها میگردد -4

 .می شوندکارکنان برای پستهای کلیدی در آینده انتخاب  -7

 کارآفرینی سازمانی

بنابر تعریف واژه نامه وبستر کارآفرین کسی است که متعهــــــد می شود مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی اداره و 

اری کارآفرینی یعنی ایجاد سازگ: کـرزنرکـه استــاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، کارآفرینی را این گونه تشریح می کند .«تقبل نماید

 .و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها

عالوه بر افرادی که مایلند کارآفرین شوند و سرمایه گذارانی که مایلند آنها را حمایت کنند، افراد زیادی به آنچه که به عنوان 

 کارآفرینی سازمانی. ارندکارآفرینی درون سازمانی یا کارآفرینی در بستر یک شرکت سهامی بزرگ از آن یــــاد می شود تمایل د
فرآیندی است که در ان محصوالت یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل 

به تعریفــی دیگر فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی . تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند

 . به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد

 اهمیت مساله

 روی سازمانی بر که هنگامی است داده نشان مطالعات زیرا که. است گرفته قرار ویژه توجه مورد استعداد، مدیریت مبحث امروزه

 عملکرد روی بر توانند می نتیجه، استعدادها در .داشت خواهد چشمگیری درآمد افزایش کند، می گذاری سرمایه استعدادهایش

 سرعت استعدادها به و دارد بستگی آنها استعدادهای کیفیت به ها سازمان مالی همچنین ارزش .باشند داشته تأثیر کار و کسب

 مزیت مدت طوالنی حفظ شدید، پویاتر شدن محیط کسب و کار، رقابت و تر به دلیل پیچیده.دهند می افزایش را سازمان ارزش

 . است ساخته بسیار دشوار را رقابتی

 برای باید کسانی چه .مستمرند نوآوری و خواهان دارند تری کوتاه حیات چرخه کار و کسب جدید های مدل و جدید محصوالت

 و کسب پویای و پیچیده محیط این در را ها سازمان رهبری توانند می چه افرادی باشند؟ پیشرو ها چالش این با سازمان رویارویی

 به .است کننده بسیارتعیین کلیدی استعدادهای نگهداشت و جذب در سازمانی فرهنگ این، بر عالوه.داشته باشند؟ عهده به کار

 استعداد مدیریت که معتقد است( 7778)مورتون  همچنین .شوند می عالقمند سازمان به کارکنان استعداد، مدیریت فرآیند وسیله

   (.4950 الدین، و تاج معالی) است ضروری سازمان در کارکنان ساختن درگیر برای

 بیان مساله
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جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و : مولفه با شش) بین مدیریت استعداد در این پژوهش محقق بدنیال بررسی رابطه 

و کار آفرینی  (تفکیک کارکنان مستعد، بکارگیری استعداد، توسعه استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت و نگهداری استعدادها 

 .سازمانی می باشد

 جامعه آماری و ابزار تحقیق

نفر به عنوان  07می باشند که از بین انان  ( ع)جامعه آماری این پژوهش کل کارکنان بیمارستان مطهری و بیمارستان امام رضا 

که ( 7770)بر گرفته از پایان نامه اوهلی در این پژوهش مدیریت استعداد . انتخاب گردیدندنمونه ، به روش نمونه گیری تصادفی 

است که کارکنان بیمارستان های شهید مطهری و  411تا  7ده میشود و منظور از آن رتبه ای ازسوال می باشد سنجی 98شامل 

که توسط کوئین و اسلوین کارآفرینی سازمانی توسط پرسشنامه ای و. استان فارس به مدیران ارشد خود می دهند( ع)امام رضا 

است که کارکنان بیمارستان  37تا  7از آن رتبه ای از سوال می باشد سنجیده میشود و منظور  79شامل تنظیم شده و ( 4355)

که با . ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد پایایی پرسشنامه. به مدیران ارشد خود می دهند( ع)های شهید مطهری و امام رضا 

 .معنادار گردید/. 388الی  548/7ضرایب 

 نتایج تحقیق

 :نتایج زیر بدست آمد آماری و استفاده از ضریب همبستگی پس از تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی های 

 .بین جذب و استخدام نیروی مستعد و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

 .بین شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

 .معناداری وجود داردبین بکارگیری استعداد و کارآفرینی سازمانی رابطه 

 .بین توسعه استعداد و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

 .بین ایجاد و حفظ روابط مثبت و کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

 .همچنین بین نگهداری استعداد و کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد

ارتباط مثبت و % 33عنی مدیریت استعداد و ایجاد کارافرینی سازمانی در سطح اطمینان در نهایت بین دو متغیر اصلی تحقیق ی

به عبارت دیگر فرضیه اصلی مطرح شده که بین . برآورد شده است 878/7میزان ارتباط بین این دو متغیر . معنادار وجود دارد

این بدین معناست که با مدیریت . تایید شده است% 33 مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد، در سطح اطمینان

 .استعدادها می توان به کارآفرینی سازمانی دست یافت

 :می توان نتایج بدست آمده را در مدل زیر به تصویر کشید
 مدل تحقیق: 1نمودار شماره 
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 نتیجه گیری

است و سازمان های توسعه یافته نیز قدرت و اقتدار  پیش نیاز یک جامعه توسعه یافته، برخورداری از سازمان های توسعه یافته

انسان هایی که به واسطه . واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی متخصص، به منزله سرمایه های استراتژیک بدست می آورند 

رقابت . را پدید آورند در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت؛ یعنی تفکر، می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها

با توجه به چالش های فراوان پیش رو، برای کسب مزیت . شدید، حفظ طوالنی مدت مزیت رقابتی را بسیار دشوار ساخته است 

رقابتی در رویارویی با این محیط پیچیده، سازمان ها به نخبگان نیاز دارند ؛ از اینرو در سال های اخیر موضوع مدیریت استعداد 

 .یک فعالیت کلیدی مدیریت، بیش از گذشته مطرح بوده استبعنوان 

  توسعه  در تسریع  عناصر اصلی  عنوان  به  کارآفرینان. دارند  اجتماعی  و تحوالت  اقتصادی  در توسعه  کلیدی  نقش  کارآفرینان

  کنونی در شرایط. اند بوده  و مطالعه  مورد توجه  صنعتی  کشورهای  و استمرار توسعه  و در تجدید حیات  توسعه  در حال  کشورهای

  دانشگاهها و نیروی  التحصیالن  فارغ  ویژه  به  کاری یا کم  نظیر فرار مغزها، بیکاری  مهمی  و نارساییهای  با مسائل  که  اقتصاد کشورمان

  توسعة  کارآفرینان و آموزش  پرورش،  روبروست  کافی  و رشد اقتصادی  تحرک  ، عدم دولت  گذاری سرمایه  ، کاهش متخصص  انسانی
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از دولتها   ، بسیاری و رشد اقتصادی  در روند توسعه  کارآفرینان  ویژه  و جایگاه  نقش  دلیل  به.  برخوردار است  مضاعفی  کشور از اهمیت

  ، شمار هر چه تحقیقاتی  دستاوردهای از  برداری و بهره  کنند با حداکثر امکانات می  تالش  توسعه  و درحال  یافته  توسعه  در کشورهای

  و هدایت  تشویق  کارآفرینانه  و فعالیتهای  کارآفرینی  در جهت  آموزش  هستند به  کارآفرینی  های ویژگی  دارای را که  از جامعه  بیشتری

   . کنند

تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکالت و 

اکنون در عرصه جهانی، افراد خالق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشا تحوالت بزرگی در زمینه . متفاوتی راطلب می کند

عنوان یک منبع  امروزه نیروی انسانی به. های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند و از آنها نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود

در این بین کارآفرینان به طورخاص دارای نقشی موثرتر در فرایند توسعه . نامحـــــدود و محور هر نوع توسعه مطرح می باشد

زیرا . تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی مثبت وجود دارد. اقتصادی می باشند

 (.4905وارث، )تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرکهای تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است  کشوری که دارای
  موقعیتها دارند، پیشگامان  این  توسعة  در جهت  فرصتها و موقعیتها و ایجاد حرکت  در تشخیص  که  با مهارتی  کارآفرینان  

  برخواسته اندازهای  و بقاء در چشم  موفقیت  کنند که می  آنها تصدیق. شوند می  محسوب  اجتماعی  تغییر در اقتصاد و تحوالت  حقیقی

نیاز   هم  کارآفرینانه و کنش  ، نوآوری پذیری ریسک  به  کارآفرینی  بر این  عالوه.  است  ابتکار و خالقیت  ، قوة از فردا، نیازمند چاالکی

  و رشد اقتصادی  توسعه موتور محرکه «  کارآفرینان»رشد،   رو به  اقتصادهای در  حاصله  و تجارب  اقتصادی  نظریات  بر اساس. دارد

  در کشور ما و در چند برنامة  متاسفانه . باشد می  کارآفرینی  مهم  آوردهای از ره  یکی  زایی  اشتغال  شوند و بالطبع می  محسوب

  و افراد جامعه  اندرکاران از دست  بسیاری  برای  مفهوم  این  که  گفت  توان می  و حتی  نشده  مهم  این  به  خاص  ، توجه اخیر توسعه

  و نظام  ، اجتماعی اقتصادی  های در حوزه  مناسبی و بسترسازی  ریزی برنامه  تاکنون  دلیل  همین  شاید به. باشد می  و غریب  ناشناخته

 .  است  نپذیرفته کشور صورت   در دانشگاههای  ویژه  به  کارآفرینی  توسعة  کشور برای  آموزشی

عامل  8در مقاله ای باعنوان تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد به شناسایی ( 4953)حاج کریمی و حسینی 

و براساس آن چند نکته در پیاده سازی مدیریت استعداد توسط مدیران سازمان . راهبردی تاثیرگذار بر مدیریت استعداد پرداختند

 :را ذکر کردند

 .سازمانها ومدیران در ایجاد وتوسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر ایجاد و پیاده سازی مدیریت استعداد توجه جدی نمایند -4

سازمانها در رویکردهای راهبردی، اهداف و برنامه های عملیاتی خود به بحث مدیریت استعداد و زمان بندی دقیق برای پیاده  -7

 .اد توجه ویژه داشته باشندسازی مدیریت استعد

 های حمایت و داشته استعداد سازی مدیریت پیاده به نسبت عملیاتی و مثبت رویکرد خود سخنان و اعمال در سازمانها مدیران -9

 .نمایند ارائه زمینه این در را معنوی و مالی جانبه همه

. در بحث ارزیابی عملکرد سازمانها مدنظر قرار گیرددر سطح دولت نیز پیشنهاد می شود قوانین دولتی جهت اجرایی شدن  -1

بدین صورت که یکی از شاخصهای سنجش عملکرد یک وزارتخانه بحث پیاده سازی مدیریت استعداد باشد و در صورتی که 

سازمان دولتی سازمانها نسبت به این امر مبادرت نورزند امتیاز منفی کسب کرده و حتی این امر در بودجه ساالنه یک وزارتخانه یا 

 .نیز مد نظر قرار گیرد
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