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غييرجمعيتي جهاني سازي وافزايش شماركاركنان دانش محورسازمانها رامجبور مي سازدنگرش جديتري ت:چكیده

جنبه هايي از سازمان اجتماعي از قبيل هنجارها، شبكه هاي نيزسرماية اجتماعي . درموردمديريت استعداد داشته باشند

هدف اصلي  .تسهيل مي كندك دستيابي به منافع مشتركه همكاري و همياري افراد را براي  است اجتماعي و اعتماد متقابل

پژوهش بررسي وجود رابطه معنادار بين سرمايه اجتماعي ومديريت استعداداست .تحقيق حاضر از نظر ماهيت و اهداف از اين 

استاندارد نوع كاربردي وازنظر روش از نوع توصيفي و همبستگي مي باشدابزار گردآوري داده ها  پرسشنامه ومنبع پرسشنامه 

( گرفته 8998( و پرسشنامه مديريت استعداد از تحقيق احمدي و همكاران )8991سرمايه اجتماعي، تحقيق ناهاپيت وگوشال )

شده است. روايي پرسشنامه بامطالعه پرسشنامه ها كتب و مقاالت مرتبطو  مشاوره با اساتيد راهنما ،مشاور و متخصصان  و 

اين تحقيق  درمحاسبه شد.%19مديريت استعداد  و براي %18ي كرونباخ كه سرمايه اجتماعي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفا

اين تحقيق شامل آماري  بعنوان متغير وابسته قلمداد مي گردد.جامعهسرمايه اجتماعي متغير مستقل و مديريت استعداد 

نفر 838ه باروش نمونه گيري تصادفي ساده حجم نمون و دانشگاه علوم پزشكي گلستان از تمامي كاركنان بخش اداري نفر903

بودن رابطه و يا  تعيين گرديد.در تحليل استنباطي براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون كولموگروف اسميرنو و معنادار

تايج بررسي ون spssاستفاده از نرم افزار  وبا تفاوت بين متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چند متغيره

 بين سرمايه اجتماعي ومديريت استعدادرابطه معناداري وجود دارد.%98نشان دادكه به احتمال 

 

سرمايه اجتماعي،مديريت استعدادواژه هاي كلیدي:  
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در دنياي امروز كه تمام سازمانها در پي استخدام كردن بهترين افراد براي انجام اهداف و مأموريتهاي خود هستند و    :مقدمه

اي بقا نيازبه افراد تحصيل كرده و متخصص دارند مي بايست مديران براي جذب نيرو تمامي دقت و تالش خود را بكار گيرند بر

تا افرادي مناسب و شايسته را براي پستهاي سازمان برگزينند وبراي اين مهم عالوه بر سرمايه انساني ، سرمايه فكري و سرمايه 

مورد توجه قرارگرفته است كه سرمايه اجتماعي نام دارد از طرفي مديريت استعداد نحوه  فيزيكي نوع ديگري از سرمايه نيز

جذب نيرو و آموزش و توسعه آنان را بيان مي كند كه مهمترين آن نظام شايسته ساالري مي باشد. بنابراين با توجه به اهميت 

واقع مديريت استعداد، شامل مجموعه كاملي از ه بايم .  اين دو مفهوم در سازمانها به بررسي رابطه بين اين دو مورد پرداخته

فرايندها براي شناسايي، بكار گيري و مديريت افراد به منظور اجراي موفقيت آميز استراتژي كسب و كار مورد نياز سازمان 

و وحدت در بين ( يكي از روشهاي نگهداشت افراد با استعداد در سازمان، ايجاد اعتماد، هماهنگي 8911)تاج الدين، است

بانک جهاني نيز سرمايه اجتماعي  كاركنان مي باشد. اين موضوع در مديريت و علوم اجتماعي، سرمايه اجتماعي ناميده مي شود

را پديده اي مي داند كه حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي ، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعامالت اجتماعي 

مان نشان داده است كه اين پديده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف است و تجارب اين ساز

عناصري كه مي تواند در تعريف عملياتي سرمايه اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از : Fukuyama)،81999)دارد

ت جمعي و گروه ، احساس وجود تصويري مشترك اعتماد متقابل ، تعامل اجتماعي متقابل ، گروه هاي اجتماعي با احساس هوي

به طور معمول ، آنچه توسعه و رشد افتصادي بر پايه آن بنا شده ، شامل سرمايه طبيعي (8911از آينده ، كار گروهي ) علوي ، 

گي معلوم ، سرمايه فيزيكي يا توليدي و سرمايه انساني است كه به عنوان ثروت يک ملت شناخته مي شود . اين مسئله به تاز

شده است كه اين سه نوع سرمايه ، فقط بخشي از فرايند رشد اقتصادي را تعيين مي كنند  بايد در پي حلقه اي ديگر بود ؛ آن 

در صورت فقدان سرمايه اجتماعي ، ساير سرمايه ها اثر ( 8918حلقه مفقوده ، سرمايه اجتماعي است ) عبدالهي و موسوي ، 

د و بدون سرمايه اجتماعي ، پيمودن راه هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار و بخشي خود را از دست مي دهن

مقايسه در . به عالوه يكي از قابليت هاي مهم سازماني كه مي تواند به سازمان ها(8911دشوار مي نمايد ) صيدايي و همكاران ، 

نتايج بزرگ Tymon and stumpf( 2،(2003ه اجتماعي استبا سازمان هاي ديگر ، مزيت سازماني پايدار ايجاد كند ، سرماي

تقويت سرمايه اجتماعي در عرصه سياسي و اقتصادي كشور ميتوان انقالب را كه خود بر اساس سرمايه اجتماعي شكل گرفت ، 

بر سرمايه  دانست. اما برخي سياست ها و برنامه هاي دولت هاي بعد از انقالب عليرغم دنبال كردن اهداف مثبت،آثار منفي

اجتماعي گذاشته اند ،بگونه اي كه امروزه اعتمادي كه مبتني بر ارزش هاي اسالمي  مورد انتظار است ، مشاهده نمي گردد ) 

(.وجوه منفي سرمايه اجتماعي از دو جنبه بررسي مي گردد : يكي تأثير سرمايه اجتماعي در تقويت 8911بيدختي و نظري ، 

اعتماد نقش مهمي را در مفهوم مايه اجتماعي در حمايت از رفتارهاي ضد اجتماعي است  .نابرابري   و ديگري نقش سر

تشريح  "شعاع محور اعتماد"فوكوياما از سرمايه اجتماعي بازي مي كند و او نتايج منفي سرمايه اجتماعي را با استفاده از ايده

مال بروز اثرات منفي بيشتر مي شود ) پيران و همكاران ، مي نمايد .هر چه شعاع اعتماد محدود به اعضاي خود گروه باشد، احت

در سالهاي اخير، در سازمانهاي ايراني، مبحث پرورش و توسعه نيروي انساني در قالبهاي گوناگوني، نظير: شناسايي و  ( 8911

اما كماكان با وضعيت  .پرورش استعدادها، جانشين پروري ، مديران آينده ، مديران سايه و .... مورد توجه قرار گرفته است

انجام مطالعات و پژوهشهاي گوناگون براي الگوبرداري و  راستادر همين  مطلوب در اين زمينه فاصله قابل توجهي وجود دارد.

                                                           
1 fukuyama 

2 Tymon and stumpf 
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منظور از مستعد . ( Rolund9،(2009)،هاي موفق سازمانهاي توسعه يافته، از اهميت بسزايي برخوردار استبكارگيري تجربه

ه واسطه دارا بودن ظرفيت ها و قابليت هايويژه )دانش، تجربه و مهارت( و تعهد باال نسبت به كار، سهم فردي است كه ب

(.مديريت استعاد تضمين مي كند كه افراد 8990چشمگيري در ايجاد ارزش و موفقيت سازمان دارد )كريمي و سلطاني، 

عاليت هاي مناسب متمركز و نسبت به آن عجين شده مناسب با مهارت هاي مناسب در محل مناسب قرار گرفته اند و بر ف

در عصري كه در حال گذار از عصر اطالعات به عصر دنياي مجازي هستيم و سازمانها نسبت به گذشته 8(cheetal1،2008د)ان

مت و درگيررقابت سختري هستند و تغييرات سريع محيطي و شرايط اقتصاد و بازار كار، جهاني شدن ، افزايش هزينه هاي سال

مديريت نيروي انساني را با چالشي جدي مواجه كرده است. همگام با ديگر اجزاي  افزايش تقاضا همگي سازمانها و معيارهاي

سازمان اداري به صورت هماهنگ به منظور تحقق اهداف نظام اداري هدايت شوند، بدون شک گام مهمي در راستاي ايجاد يک 

صصان (.دراين مفهوم متخ8911و مبتني بر شايسته ساالري برداشته مي شود )سالكي، نظام اداري پاسخگو، شفاف، قانونمند 

حلهاي موثروكارامدبيفزايندوتوسعه دهندبنابراين مديريت ايشان درارائه راه منابع انساني بايدبرشايستگيها وصالحيته

 (lemaria and mirab1،2011)استعدادقصددارددرمركزاستراتژيهاي عمومي سازمان ايجادشود(

 پيشينه پژوهشهاي انجام شده

 (، پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سيستم مديريت استعداد8992صالحي،حسين )

. هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و سيستم مديريت استعداد در شركت ملي حفاري ايران مي باشد

نفر با استفاده از  820امعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي دهند كه از ميان آنها تعداد كاركنان شركت ملي حفاري ايران ج

فرمول نمونه گيري كوكران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين سرمايه اجتماعي و 

 دارد. اين ارتباط مثبت مي باشدشاخص هاي آن با سيستم مديريت استعداد و تمام شاخص هاي آن ارتباط وجود 

 نقش سرمايه اجتماعي بر بهبود مديريت استعدادها در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(8998) ندا، صالحي 

آن است كه به منظور كاهش چالش ها و كمبودها و ارتقاي عملكرد ، نقش سرمايه اجتماعي در  يقتحق هدف اصلي در اين

بهبود مديريت استعدادها در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مورد بررسي قرار گرفت. اين پژوهش بر اساس اطالعات جمع آوري 

نفر از كليه كاركنان بيمارستان شهيد هاشمي  828و نمونه اي متشكل از  8990شده از طريق پرسشنامه در نيمه دوم سال 

نژاد است نتايج تحقيق نشان داد كه بين سرمايه اجتماعي مديريت استعدادها در بيمارستان شهيد هاشيمي نژاد رابطه معني 

 .داري وجود دارد و با بهبود وضعيت سرمايه اجتماعي سطح مديريت استعدادها ارتقا مي يابد

 بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در توانمند سازي مديريت دانش در بنگاه هاي دانش بنيان(  8998) علي ، ميركو

ازي مديريت دانش ميباشيم جامعه آماري اين پژوهش در اين تحقيق به دنبال بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر توانمندس

مديران مياني هفت شركت دانش بنيان فعال در استان تهران بودند كه از اين تعدادپرسشنامه جمع آوري گرديد.. نتايج تحقيق 

                                                           
3 Rolund 
4 cheetal 
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رمايه نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي بر رويتوانمندسازي مديريت دانش تاثير مستقيم داشته و بهبود متغير هاي س

 .اجتماعي سبب بهبود در وضعيت مديريت دانش مي شود

 (  نقش سرمايه اجتماعي در بهبود مدريت استعداد در شركت توزيع برق خراسان جنوبي8998اخبار احمدي ، سيد علي ) 

جامعه  هدف اين پژوهش تحليل نقش سرمايه اجتماعي در بهبود مديريت استعداد در شركت توزيع برق خراسان جنوبي است .

نفر انتخاب  820آماري اين تحقيق شامل كاركنان شركت برق خراسان جنوبي مي باشد. حجم نمونه با استفاده جدول مرگان 

شده و پرسشنامه هاتوزيع و. داده هاي اين پژوهش با استفاده از روش مدل سازي معادله ساختاري تحليل شده و نمره متوسط 

هي بين سرمايه اجتماعي و مديريت استعداد در شركت توزيع برق خراسان جنوبي وجود آزمون نشان داد كه رابطه قابل توج

 دارد و بهبود وضعيت سرمايه اجتماعي منجر به افزايش سطح مديريت استعداد خواهد شد.

سي (، روش هاي مديريت منابع انساني و سرمايه اجتماعي سازماني نقش ويژگي هاي صنعتي به برر2089چانگ و همكارانش )

و نتايج نشان داد كه سرمايه اجتماعي بر ويژگي هاي صنعتي تأثير نقش سرمايه اجتماعي در ويژگي هاي صنعتي  پرداختند

 . دارد

،اين پژوهش به بررسي دو متغير  سرمايه اجتماعي و مديريت «سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در سازمان»( ،2082وينچ )

 .كه سرمايه اجتماعي با مديريت دانش و به ويژه انتقال دانش ارتباط دارد دانش پرداخته . يافته ها نشان داد

در فنالند. هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي فرايند مديريت X(، بررسي فرايند هاي مديريت استعداد در شركت 2009رونالند )

از مناسب بودن پياده سازي فرايند استعداد در شركتي است كه در اين زمينه شهرت يافته است. يافته هاي پژوهش حاكي 

 .مديريت استعداد در شركت مي باشد

 فرضيه هاي تحقيق

 فرضيه اصلي

 وجود دارد. معناداري رابطهسرمايه اجتماعي و مديريت استعداد در دانشگاه علوم پزشكي گلستان بين 

 فرضيه هاي ويژه

 وجود دارد. معناداري رابطهم پزشكي گلستان در دانشگاه علو جذب شاخصبا  فرضيه ويژه اول( بين شاخص ساختاري

 وجود دارد. معناداري رابطهدردانشگاه علوم پزشكي گلستان  ارزيابي شاخصبا  فرضيه ويژه دوم( بين شاخص ساختاري

 وجود دارد. معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  رشد و آموزش شاخصبا  فرضيه ويژه سوم( بين شاخص ساختاري

 وجود دارد. معناداري رابطهدردانشگاه علوم پزشكي گلستان  بازيابي شاخصبا  ه ويژه چهارم( بين شاخص ساختاريفرضي

 وجود دارد. معناداري رابطهدردانشگاه علوم پزشكي گلستان  جذب شاخصبا  فرضيه ويژه پنجم( بين شاخص شناختي

 وجود دارد. معناداري رابطهاه علوم پزشكي گلستان در دانشگ ارزيابي شاخصبا  فرضيه ويژه ششم( بين شاخص شناختي

 وجود دارد. معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  رشد و آموزش شاخصبا  فرضيه ويژه هفتم( بين شاخص شناختي

 د.وجود دار معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  بازيابي شاخصبا  فرضيه ويژه هشتم( بين شاخص شناختي

 وجود دارد. معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  جذب شاخصبا  فرضيه ويژه نهم( بين شاخص ارتباطي

 وجود دارد. معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص ارزيابي فرضيه ويژه دهم( بين شاخص ارتباطي
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وجود  معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  آموزش رشد و شاخصبا  فرضيه ويژه يازدهم( بين شاخص ارتباطي

 دارد.

 وجود دارد معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  بازيابي شاخصبا  فرضيه ويژه دوازدهم( بين شاخص ارتباطي

 :روش تحقیق

و همبستگي   مي باشد.ابزا گردآوري پژوهش حاضر از نظر ماهيت و اهداف از نوع كاربردي و از لحاظ روش از نوع توصيفي  

 داده ها  براي داده اي اوليه  پرسشنامه و براي داده هاي ثانويه  مطالعه كتب ، اسناد و مدارك و مراجعه به سايت ها است.

 (: ساختار و جزئیات مربوط به پرسشنامه ها1جدول)

 جمع سؤاالت شماره سؤاالت شاخص مورد بررسي متغير مورد بررسي

 مستقل متغير

 )سرمايه اجتماعي(

 8-80 ساختاري

 88-81 شناختي 20

 83-20 رابطه اي

 

 متغير وابسته

 )مديريت استعداد(

 

 28-29 جذب

21 

 90-91  ارزيابي

 98 -12 رشد و آموزش

 19-11 بازيابي

 11 مجموع كل سواالت پرسشنامه

 

  )اعتماد 7پایایی

نفر از اعضاي نمونه آماري، توزيع شد و سپس با استفاده از نرم  90هر دو پرسشنامه بين براي محاسبه پايايي تحقيق حاضر، 

آلفاي كرونباخ آن محاسبه گرديد كه ميزان آن در پرسشنامه سنجش سرمايه اجتماعي و مديريت استعداد به SPSSافزار 

 / درصد به دست آمده است.19و / 31ترتيب برابر با 

 هاشنامه(: ضریب پایایی پرس2جدول)

 ضريب پايايي بر اساس آلفاي كرونباخ تعداد سئوال پرسشنامه

 /18 20 سرمايه اجتماعي )ناهاپيت و گوشال(

 /19 21 مديريت استعداد

 

   )اعتبار(1روایی

آن است هاي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي گيري، بتواند خصيصه و ويژگيهآن است كه وسيله انداز« روايي»مقصود از

پرسشنامه سرمايه  (8911ارزش و ناروا سازند )خاكي، توانند هر پژوهش علمي را بيهاي نامتناسب و ناكافي ميگيريكه اندازه

باشند. و ابهامات آن برطرف گرديد كه اين امر بيانگر روايي محتوا و ظاهري قابل قبول اجتماعي و مديريت استعداد استاندارد مي

 باشد.آزمون مي

 وشهاي آماري مورد استفاده در تحقیقر

آماري  در اين تحقيق سرمايه اجتماعي بعنوان متغير مستقل و مديريت استعداد  بعنوان متغير وابسته قلمداد مي گردد.جامعه

حجم نمونه به منظور تعيين  واز تمامي كاركنان بخش اداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان مي باشد نفر903اين تحقيق شامل 

                                                           
7-Reliability 
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نفر تعيين 838فرمول كوكران( استفاده شده كه بر اساس اين فرمول تعداد نمونه مورد نظر ) زروش نمونه گيري تصادفي سادها

 گرديده است.

 یافته ها:

ابتدا وضعيت توزيع داده ها)نرمال بودن( با استفاده از آزمون كولموگرو اسميرنو كه يک روش ناپارمتري مي باشد، انجام گرفت، 

حاكي از  08/0،  را مي آزمايد. بنابراين سطع معناداري بيشتر از "داده ها از توزيع نرمال برخوردارند "ن  فرض صفراين آزمو

 نرمال بودن توزيع داده ها مي باشد.

o:H داده هاازتوزيع نرمال برخوردارند. 

1H.داده هاازتوزيع نرمال برخوردار نيستند: 

 اسمیرنو در رابطه با نرمال بودن توزیع متغیرها( نتایج حاصل از آزمون كولموگرو 3جدول)

 

 سطح معناداري Zمقدارآزمون  فراواني متغير

 10/0 33/0 838 سرمايه اجتماعي

 10/0 19/0 838 ساختاري 

 80/0 29/8 838 شناختي

 01/0 10/8 838 رابطه اي 

 19/0 12/0 838 مديريت استعداد 

 21/0 91/0 838 جذب

 21/0 08/8 838 ارزيابي

 80/0 19/0 838 رشد  و آموزش 

 93/0 92/0 838 بازيابي 

 

مي باشد   08/0( نشان مي دهد كه سطح معناداري بدست آمده در تمامي متغيرها بزرگتر از 9نتايج حاصله مندرج در جدول )

 . و فرض صفر رد مي گردد بنابراين نتيجه مي گيريم كه داده ها از توزيع نرمال برخوردار مي باشند

 فرضيه اصلي:

1Hسرمايه اجتماعي و مديريت استعداد در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد.  :بين                                                                               

(01  H(   )00  H) 

 تایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد(: ن4جدول شماره)

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 سرمايه اجتماعي 

 و مديريت استعداد 
838 82/0 00/0 
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صفر رد مي گردد. لذا مي  (، فرض p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=82/0با توجه به مقدار آزمون )

درصد، بين سرمايه اجتماعي و مديريت استعداد در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه ي  8توان گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98معناداري وجود دارد. همچنين مي توان نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 فرضيه فرضي اول:

1:H شاخص ساختاري با شاخص جذب در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد. بين                                                                                    

(01  H()00  H) 
 ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین  شاخص ساختاري و شاخص جذب(: نتایج حاصله از آزمون 5جدول شماره)

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص ساختاي 

 و جذب استعدادها
838 99/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=99/0با توجه به مقدار آزمون )

درصد، بين شاخص ساختاي و جذب استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد. همچنين مي توان  8كه در سطح خطاي  گفت

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 :فرضيه فرعي دوم

1H: رابطه معناداري وجود دارد.  بين شاخص ساختاري با شاخص ارزيابي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان                                                                               

(01  H00  H)() 
 ابی(: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص ساختاري و شاخص ارزی6جدول شماره)

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص ساختاري 

 و ارزيابي استعدادها
838 13/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=13/0با توجه به مقدار آزمون )

دها رابطه ي معناداري  وجود دارد. همچنين درصد، بين شاخص ساختاري و ارزيابي استعدا 8توان گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98مي توان نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 :فرضيه فرعي سوم

1:H   .بين شاخص ساختاري با شاخص رشد و آموزش در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد                                                                      

(01  H()00  H) 
 آموزشبین  شاخص ساختاري و شاخص رشدو ي (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه7جدول شماره)

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص ساختاري

 رشد و آموزش 
838 13/0 00/0 
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(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=13/0با توجه به مقدار آزمون )

درصد، بين شاخص ساختاري و رشد و آموزش استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد.  8توان گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98ل از اين آزمون را با حدود احتمال همچنين مي توان نتايج حاص

 

 فرضيه فرعي چهارم:

1:H  .بين شاخص ساختاري با شاخص بازيابي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد                                                                                   

(01  H()00  H) 
 (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص ساختاري و شاخص بازیابی8جدول شماره)

 

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص ساختاري

 و شاخص بازيابي  
838 99/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=99/0ر آزمون )با توجه به مقدا

درصد، بين شاخص ساختاري  و شاخص بازيابي استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد.  8توان گفت كه در سطح خطاي 

 ه جامعه آماري تعميم داد.درصد ب 98همچنين مي توان نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 :فرضيه فرعي پنجم

1:H  .بين شاخص شناختي با شاخص جذب در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد                                                                                   

(01  H( )00  H) 
 (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص شناختی با شاخص جذب9جدول شماره)

 
 
 

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص شناختي 

 و جذب استعدادها
838 92/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=92/0با توجه به مقدار آزمون )

درصد، بين شاخص شناختي و جذب استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد. همچنين مي توان  8گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 فرضيه فرعي ششم:

1:H   با شاخص ارزيابي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد.                                                       بين شاخص شناختي                                

(01  H) (00  H) 
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 گی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص شناختی و شاخص ارزیابی(: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبست11جدول شماره)

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص شناختي

 و ارزيابي استعدادها 
838 99/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=99/0با توجه به مقدار آزمون )

درصد، بين شاخص شناختي و ارزيابي استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد. همچنين مي توان  8در سطح خطاي گفت كه 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 فرضيه فرعي هفتم:

1:H  .بين شاخص شناختي با شاخص رشد و آموزشدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد 

(01  H) (00  H) 
(: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص شناختی و شاخص رشد و آموزش 11جدول شماره)

 دهااستعدا

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص شناختي 

 و رشد و آموزش استعدادها
838 18/0 008/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=18/0با توجه به مقدار آزمون )

استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد. همچنين  درصد، بين شاخص شناختي و رشد و آموزش 8گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98مي توان نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 فرضيه فرعي هشتم:

1H:  .بين شاخص شناختي با شاخص بازيابي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد                                                                               

(01  H(  )00  H) 

 (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین12جدول شماره)

 شاخص شناختی و شاخص بازیابی

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 ص شناختيشاخ

 و بازيابي استعدادها
838 91/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=91/0با توجه به مقدار آزمون )

 درصد، بين شاخص شناختي و بازيابي استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد. همچنين مي توان 8گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 فرضيه فرعي نهم:
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1:H   .بين شاخص ارتباطي با شاخص جذب در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد                                                                                  

(01  H( )00  H) 
 (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص ارتباطی و شاخص جذب13جدول شماره)

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص ارتباطي 

 و جذب استعدادها
838 81/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان p=000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=81/0ر آزمون )با توجه به مقدا

درصد، بين شاخص ارتباطي و جذب استعدادها رابطه ي معناداري وجود دارد. همچنين مي توان  8گفت كه در سطح خطاي 

 ي تعميم داد.درصد به جامعه آمار 98نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 فرضيه فرعي دهم:

1:H  .بين شاخص ارتباطي با شاخص ارزيابي  در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد                                                                                  

(01  H(  )00  H) 
 (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص ارتباطی و شاخص ارزیابی14دول شماره)ج

 
 

 
 

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 شاخص ارتباطي

 و ارزيابي  استعدادها  
838 80/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=80/0با توجه به مقدار آزمون )

درصد، بين شاخص ارتباطي  و ارزيابي استعدادها رابطه وجود دارد. همچنين مي توان نتايج حاصل  8گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98از اين آزمون را با حدود احتمال 

 :فرضيه فرعي يازدهم

1:H  باطي با شاخص رشد و آموزش در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد. بين شاخص ارت       

(01  H)(00  H) 
 (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخصارتباطی و شاخص رشد و آموزش15جدول شماره)

 rمقدار نيفراوا متغير
 سطح معناداري 

 شاخص ارتباطي

 و رشد و آموزش استعدادها
838 88/0 00/0 
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(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=88/0با توجه به مقدار آزمون )

ه ي معناداري وجود دارد. همچنين درصد، بين شاخص ارتباطي و رشد و آموزش استعدادها رابط 8گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد. 98مي توان نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال 

 فرضيه فرعي دوازدهم:

1:H   .بين شاخص ارتباطي با شاخص بازيابي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد                                                                                  

(01  H( )00  H) 
 (: نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  در مورد رابطه ي بین شاخص ارتباطی و شاخص بازیابی16جدول شماره)

 rمقدار فراواني متغير
 سطح معناداري 

 طي شاخص ارتبا

 و بازيابي استعدادها
838 12/0 00/0 

(، فرض صفر رد مي گردد. لذا مي توان  p= 000/0<08/0( و سطح معناداري بدست آمده )r=12/0با توجه به مقدار آزمون )

درصد، بين شاخص ارتباطي و بازيابي استعداد ها رابطه ي معني داري  وجود دارد. همچنين مي  8گفت كه در سطح خطاي 

 درصد به جامعه آماري تعميم داد 98نتايج حاصل از اين آزمون را با حدود احتمال توان 

 بحث و تفسیر : 

 :  فرضيه ويژه اول    

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص جذب فرضيه ويژه اول حاكي از آن بود كه بين شاخص ساختاري    

فرض صفر رد مي گردد و در سطح فراتر از پنج درص آزمون ما معنادار است.  وجود دارد. نتايج تحقيق نشان داد كه معناداري

شاخص ساختاري سرمايه اجتماعي با شاخص جذب سيستم مديريت استعداد داراي رابطه معنادار مي باشد. بنابراين در نتيجه 

اد در دانشگاه علوم مي توان گفت كه با ارتقاي شاخص ساختاري سرمايه اجتماعي شاخص جذب سيستم مديريت استعد

 پزشكي مسقتر در گرگان نيز ارتقا يا نزول مي يابد.  از آنجايي كه اين رابطه مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند. 

 : فرضيه ويژه دوم  

وجود  داريمعنا رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص ارزيابي بين شاخص ساختارياين فرضيه حاكي از است كه   

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد فرض صفر به آن معناست كه فرضيه  دارد.

در دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص ارزيابي بين شاخص ساختاريپژوهشي مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص ساختاري سرمايه اجتماعي، شاخص ارزيابي . پس مي وجود دارد معناداري رابطه

از آنجايي كه اين رابطه  مستقر در گركان نيز ارتقا يا نزول مي يابد.دانشگاه علوم پزشكي گلستان سيستم مديريت استعداد در 

 . مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند
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 :  فرضيه ويژه سوم

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص رشد و آموزش ين فرضيه حاكي از آن است كه بين شاخص ساختاريا 

در دانشگاه علوم  با شاخص رشد و آموزش بين شاخص ساختاريحاكي از آن است كه و فرض مقابل  وجود دارد معناداري

تايج حاصل از آزمون همبستگي فرض صفر رد مي شود. رد فرض با استفاده از ن وجود ندارد. معناداري رابطهپزشكي گلستان 

و شاخص رشد و  بين شاخص ساختاريصفر به آن معناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

 . پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخصوجود دارد معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  آموزش

نيز ارتقا يا نزول دانشگاه علوم پزشكي گلستان ساختاري سرمايه اجتماعي، شاخص رشد و آموزش سيستم مديريت استعداد در 

 از آنجايي كه اين رابطه مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند.  مي يابد.

 : فرضيه ويژه چهارم

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص بازيابي ريبين شاخص ساختا اين فرضيه حاكي از آن است كه      

در دانشگاه علوم پزشكي  با شاخص بازيابي بين شاخص ساختاري حاكي از آن است كهو فرض مقابل وجود دارد معناداري

د. رد فرض با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شو وجود ندارد. معناداري رابطهگلستان 

در  و شاخص بازيابي بين شاخص ساختاريصفر به آن معناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص ساختاري سرمايه وجود دارد معناداري رابطهدانشگاه علوم پزشكي گلستان 

از آنجايي كه  نيز ارتقا يا نزول مي يابد.دانشگاه علوم پزشكي گلستان ريت استعداد در اجتماعي، شاخص بازيابي سيستم مدي

 اين رابطه مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند.

 : فرضيه ويژه پنجم

 ريمعنادا رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص جذب بين شاخص شناختي اين فرضيه حاكي از آن است كه    

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص جذب بين شاخص شناختي حاكي از آن است كهو فرض مقابل وجود دارد

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد فرض صفر به آن  وجود ندارد. معناداري

در دانشگاه علوم  و شاخص جذب بين شاخص شناختيد. به عبارت ديگر معناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گرد

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص شناختي سرمايه اجتماعي، وجود دارد معناداري رابطهپزشكي گلستان 

از  زول مي يابد.مستقر در گرگان نيز ارتقا  يا ندانشگاه علوم پزشكي گلستان شاخص بازيابي سيستم مديريت استعداد در 

 آنجايي كه اين رابطه مثبت است، بنابراين شاخص شناختي و شاخص جذب ارتباط مستقيمي دارند. 

 فرضيه ويژه ششم :

 معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص ارزيابي بين شاخص شناختياين فرضيه حاكي از آن است كه     

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص ارزيابي بين شاخص شناختي آن است كهحاكي از و فرض مقابل وجود دارد 

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد فرض صفر به آن  وجود ندارد. معناداري

در دانشگاه  و شاخص ارزيابي اختيبين شاخص شنمعناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص شناختي سرمايه وجود دارد معناداري رابطهعلوم پزشكي گلستان 
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از آنجايي كه  نيز ارتقا يا نزول مي يابد.دانشگاه علوم پزشكي گلستان اجتماعي، شاخص ارزيابي سيستم مديريت استعداد در 

 . است، بنابراين شاخص شناختي و شاخص ارزيابي ارتباط مستقيمي باهم دارند اين رابطه مثبت

 فرضيه ويژه هفتم : 

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص رشد و آموزش بين شاخص شناختي اين فرضيه حاكي از آن است كه

در دانشگاه علوم  اخص رشد و آموزشبا ش بين شاخص شناختي حاكي از آن است كهو فرض مقابل وجود دارد معناداري

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد  وجود ندارد معناداري رابطهپزشكي گلستان 

و شاخص رشد  بين شاخص شناختيفرض صفر به آن معناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص وجود دارد معناداري رابطهدانشگاه علوم پزشكي گلستان در و آموزش 

نيز ارتقا يا نزول دانشگاه علوم پزشكي گلستان سيستم مديريت استعداد در  رشد و آموزششناختي سرمايه اجتماعي، شاخص 

 اط مستقيمي باهم دارند. از آنجايي كه اين رابطه مثبت است، بنابراين ارتب مي يابد.

 فرضيه ويژه هشتم : 

 معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص بازيابي بين شاخص شناختياين فرضيه حاكي از آن است كه    

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص بازيابي بين شاخص شناختي حاكي از آن است كهو فرض مقابل وجود دارد 

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد فرض صفر به آن  وجود ندارد. معناداري

در دانشگاه  و شاخص بازيابي بين شاخص شناختيمعناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

س مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص شناختي سرمايه . پوجود دارد معناداري رابطهعلوم پزشكي گلستان 

از آنجايي كه  نيز ارتقا يا نزول مي يابد.دانشگاه علوم پزشكي گلستان سيستم مديريت استعداد در  بازيابي اجتماعي، شاخص 

 اين رابطه مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند. 

 فرضيه ويژه نهم : 

وجود  معناداري رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص جذب بين شاخص ارتباطي از آن است كه اين فرضيه حاكي

 رابطهدر دانشگاه علوم پزشكي گلستان  با شاخص جذب بين شاخص ارتباطي حاكي از آن است كهو فرض مقابل دارد

سون فرض صفر رد مي شود. رد فرض صفر به آن با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پير وجود ندارد. معناداري

در دانشگاه علوم  و شاخص جذب بين شاخص ارتباطيمعناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص ارتباطي سرمايه اجتماعي، وجود دارد معناداري رابطهپزشكي گلستان 

از آنجايي كه اين رابطه  نيز ارتقا يا نزول مي يابد.دانشگاه علوم پزشكي گلستان ذب سيستم مديريت استعداد در شاخص ج

 مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند.

 : فرضيه ويژه دهم

رابطه معناداري  در دانشگاه علوم پزشكي گلستان با شاخص ارزيابي بين شاخص ارتباطياين فرضيه حاكي از آن است كه  

در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه  با شاخص ارزيابي بين شاخص ارتباطي و فرض مقابل حاكي از آن است كهوجود دارد

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد فرض صفر به آن  معناداري وجود ندارد.
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در دانشگاه علوم  و شاخص ارزيابي بين شاخص ارتباطيد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر معناست كه فرضيه پژوهشي  مور

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص ارتباطي سرمايه اجتماعي، پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد

از آنجايي كه اين رابطه  تقا يا نزول مي يابد.نيز اردانشگاه علوم پزشكي گلستان شاخص ارزيابي سيستم مديريت استعداد در 

 مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند.

  : فرضيه ويژه يازدهم

در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه  با شاخص رشدو آموزش بين شاخص ارتباطياين فرضيه حاكي از آن است كه  

در دانشگاه علوم  با شاخص رشد و آموزش بين شاخص ارتباطي كهو فرض مقابل حاكي از آن است معناداري وجود دارد

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد  پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود ندارد.

و شاخص  اطيبين شاخص ارتبفرض صفر به آن معناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود دارد ارزيابي

 نيز ارتقا يا نزول مي يابد.دانشگاه علوم پزشكي گلستان ارتباطي سرمايه اجتماعي، شاخص ارزيابي سيستم مديريت استعداد در 

 است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند. از آنجايي كه اين رابطه مثبت

 :  فرضيه ويژه دوازدهم

در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري  بازيابي شاخصبا  بين شاخص ارتباطي اين فرضيه حاكي از آن است كه   

علوم پزشكي گلستان رابطه در دانشگاه  بازيابي شاخصبا  بين شاخص ارتباطي و فرض مقابل حاكي از آن است كه وجود دارد

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد فرض صفر به آن  معناداري وجود ندارد.

در دانشگاه علوم  و شاخص بازيابي بين شاخص ارتباطيمعناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

. پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش شاخص ارتباطي سرمايه اجتماعي، طه معناداري وجود داردپزشكي گلستان راب

از آنجايي كه اين رابطه  نيز ارتقا يا نزول مي يابد.دانشگاه علوم پزشكي گلستان شاخص بازيابي سيستم مديريت استعداد در 

 مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند.

 :  ينتیجه گیر

بين سرمايه اجتماعي و سيستم مديريت استعداد در دانشگاه علوم پزشكي گلستان رابطه فرضيه  صفر حاكي از آن است كه     

بين سرمايه اجتماعي و سيستم مديريت استعداد در دانشگاه علوم  و فرض مقابل حاكي از آن است كهمعناداري وجود ندارد 

با استفاده از نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون فرض صفر رد مي شود. رد دارد.پزشكي گلستان رابطه معناداري وجود 

كه  بين متغير سرمايه اجتماعيفرض صفر به آن معناست كه فرضيه پژوهشي  مورد نظر تاييد مي گردد. به عبارت ديگر 

علوم پزشكي گلستان رابطه معناداري كه متغيروابسته بوده  در دانشگاه متغيرمستقل بوده و متغير سيستم مديريت استعداد

دانشگاه . پس مي توان گفت كه با افزايش يا كاهش متغير سرمايه اجتماعي، متغير سيستم مديريت استعداد در وجود دارد

 از آنجايي كه اين رابطه مثبت است، بنابراين ارتباط مستقيمي باهم دارند وبر نيز ارتقا يا نزول مي يابد.علوم پزشكي گلستان 

اين اساس مي توان نتيجه گرفت با بهبود سرمايه اجتماعي يعني بهبود روابط بين كار كنان و ايجاد جوي دوستانه و سرشار از 

كمک و حمايت كاركنان و بهبود سيستم مديريت استعداد يعني آموزش كاركنان و استفاده از افراد با استعداد و حرفه اي در 
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تر در جهت تحقق ا هداف سازمان تالش نمود و در كمترين زمان و با كمتريت هزينه به اهداف انجام كارها مي توان بهتر و كارا

 مورد نظر دست پيدا نمود.

 پیشنهادات: 

نتيجه معنادار و مثبت ميان شاخص ساختاري سرمايه اجتماعي و شاخص هاي مديريت استعداد نشان مي دهد كه با     -

اميدوار بود بنابراين  دانشگاه علوم پزشكي گلستانشاخص هاي مديريت استعداد در ارتقاي اين شاخص مي توان به ارتقاي 

 پيشنهاد ميشود.. ايجاد ساختار تسهيل كننده ارتباطاتجهت ارتقاي اين شاخص 

نتيجه معنادار و مثبت ميان شاخص رابطه اي سرمايه اجتماعي و شاخص هاي مديريت استعداد نشان مي دهد كه با ارتقاي  - 

اميدوار بود بنابراين جهت دانشگاه علوم پزشكي گلستان شاخص مي توان به ارتقاي شاخص هاي مديريت استعداد در  اين

برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي جهت آشنايي با اهداف سازمان به منظور ايجاد فرهنگ مبتني بر ارتقاي اين شاخص 

   اعتماد و صداقت و تشويق كارهاي تيمي پيشنهاد ميشود.

نتيجه معنادار و مثبت ميان شاخص شناختي سرمايه اجتماعي و شاخص هاي مديريت استعداد نشان مي دهد كه با ارتقاي -

اميدوار بود بنابراين جهت دانشگاه علوم پزشكي گلستان اين شاخص مي توان به ارتقاي شاخص هاي مديريت استعداد در 

ك در ميان كاركنان جهت تقويت روحيه جمعي وترويج استفاده از زبان و ايجاد اهداف و ارزش هاي مشترارتقاي اين شاخص 

معاني مشترك در تعامالت و گفتگوهاي كاركنان با استفاده از روش هايي مانند اعطاي پاداش به افراد بكارگيرنده آنها پيشنهاد 

 ميشود

با نتايج حاصل از اين پژوهش مقايسه  پيشنهاد مي شود تا چنين تحقيقي نيز در سازمان هاي بخش خصوصي اجرا گردد و-

 گردد.

 .پيشنهاد مي شود تا چنين تحقيقي نيز در چندين سازمان صورت گيرد و نتايج باهم مورد مقايسه قرار گيرند.-

پيشنهاد مي شود تا عوامل ديگر مانند فرهنگ سازماني، سبک مديريت و غيره با متغير سيستم مديريت استعداد بررسي -

 شوند.
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