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تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش
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 -1دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -2دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -9دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
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تاریخ پذیرش5931/6/8 :

چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با نقش میانجی مدیریت استعداد بود.
روششناسی :روش تحقیق ،توصیفی و طرح پژوهش همبستگی ،از نوع مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری شامل،
کلیه دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای و با توجه به جدول کرجسی و
مورگان ،تعداد  582نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش ،از سه پرسشنامه فرهنگ
سازمانی ،مدیریت دانش و مدیریت استعداد استفاده شد .پایایی و روایی پرسشنامهها بررسی و مورد تایید قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد ،بین فرهنگ سازمانی با مدیریت استعداد ،بین مدیریت استعداد با مدیریت دانش و بین
فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ،رابطه معناداری وجود دارد .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نیز نشان داد ،مدیریت
استعداد در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ،میتواند نقش میانجی داشته باشد.
نتیجهگیری :سازمان برای اینكه بتواند به طور موثر نظام دانش را بهبود ببخشد و در کل سازمان اشاعه دهد ،ابتدا باید به
فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد توجه کند و هر اندازه مدیریت استعداد و فرهنگ سازمانی قوی تر باشد ،پیادهسازی
مدیریت دانش با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت استعداد ،دبیران تربیت بدنی.
* نویسنده مسئول :تلفن71187105110 :

E - mail: fsnasiri2002@yahoo.com
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مقدمه
بیتردید جهان امروز از ویژگیهای خاصی برخوردار است؛ تغییرات پرشتاب ،جابجایی شدید در قدرت ،رقابت روزافزون و
پیشرفتهای سریع علمی و فناوری ،از ویژگیهای بارز آن به شمار می آید .در اقتصادهای دانش محور امروزی ،دانش به عنوان
منبع اصلی قدرت شناخته شده ،موفقیت هر سازمانی بیش از آنكه وابسته به ارزش منابع فیزیكی ،سرمایه و داراییهای ملموس
و عینی آن باشد ،منوط به سرمایههای فكری سازمان است (والزاک .)5778 ،1در چنین شرایطی تنها سازمانهایی میتوانند
عملكرد موفقیت آمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان عامل قدرت و مزیت رقابتی پایدار بهره گیرند (تریو و
چتزوگلو .)5778 ،5مدارس به ع نوان جایگاه اصلی تعلیم و تربیت بیش از دیگر سازمانها به مدیریت صحیح و اصولی دانش
نیازمند است .مدیریت دانش ،روشهای جدیدی را برای تفكر و تسهیم منابع فكری و خالق سازمان پیش روی مدیران سازمان
ها قرار میدهد و به فعالیتهایی اشاره دارد که به طور سیستماتیك به ساماندهی ،تقویت فرهنگ یادگیری مستمر ،تسهیم
دانش و قابل دسترس ساختن سرمایههای فكری سازمان برای تمامی افراد آن منتهی میشود .برخالف سازمانهای گذشته،
سازمانهای امروزی ،دارای تكنولوژی پیشرفته بوده ،نیازمند کسب مدیریت و بهره برداری از دانش و اطالعات به منظور بهبود
کارآیی ،مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند .سازمانهایی که میدانند چگونه اطالعات را به طور مؤثر کسب ،توزیع
و مدیریت کنند ،رهبران صنعت خود خواهند بود (دوستدار .)1711 ،عوامل و متغیرهای متعددی مانند ،فرهنگ سازمانی،
حمایت مدیران ارشد از طریق تیم سازی ،توانمندسازی کارکنان و سنجش عملكرد ،آموزش و درگیری فكری افراد از طریق
زیرساختهای سیستمهای اطالعاتی و در نهایت ،ساختار دانش میتوانند فرایند پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در یك
سازمان را تسریع و تسهیل کنند که در این میان ،فرهنگ سازمانی عاملی اساسی است و در واقع ،زیربنای مدیریت دانش
محسوب میشود (بالتزارد و کوک.)5772 ،7
فرهنگ سازمانی بر تمام جنبههای سازمانی تاثیر گذاشته ،بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک ،به سازمانها قدرت
میبخشد .تنها با بررسی ،تغییر و ایجاد یك فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که میتوان به تدریج الگوی تعامل
بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یك مزیت رقابتی بهره گرفت (امیر اسماعیلی و همكاران،
 .)1717فرهنگ سازمانی ،چارچوبی است که ارزشهای سازمانی ،رفتار افراد و گرایشهای مختص آن سازمان را تعریف میکند
و هویت مشخصی برای سازمان تعیین مینماید (کمرون و کوئین .)5771 ،2فرهنگ سازمانی ،یك متغیر محیطی است که به
میزان متفاوت بر تمام اعضای سازمان اثر میگذارد و هر تغییری در سازمان از آن نشأت میگیرد (هافر 2و همكاران.)5712 ،
دنیسون ،)5777(6چهار ویژگی فرهنگ سازمانی را درگیرشدن در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری ،مأموریت یا رسالت عنوان می-
کند .سازمانهای اثربخش ،افرادشان را توانمند میسازند ،سازمان را بر محور گروههای کاری تشكیل میدهند و قابلیتهای
منابع انسانی را در همه سطوح توسعه میدهند ،اعضای سازمان به کارشان متعهد شده ،خود را به عنوان پارهای از پیكره
سازمان احساس میکنند ،افراد در همه سطوح احساس میکنند که در تصمیمگیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر
کارشان مؤثر است و کار آنها مستقیماً با اهداف سازمان پیوند دارد (رحیمنیا و علیزاده .)1788 ،تحقیقات نشان داده است،
سازمانهای اثربخش با ثبات و یكپارچه بوده ،رفتارکارکنان از ارزشهای بنیادین نشأت گرفته است .رهبران و پیروان در
رسیدن به توافق مهارت یافتهاند (حتی زمانی که دیدگاه متقابل دارند) و فعالیتهای سازمانی بهخوبی هماهنگ و پیوسته شده
1. Walczak
2. Theriou and Chatzoglou
3. Balthazard and Cook
4. Cameron and Quinn
5. Haffer
6. Denison
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است .سازمانهایی با چنین ویژگیها ،دارای فرهنگ قوی و متمایز هستند و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند (اردالن و
همكاران .)1780 ،شاید بتوان گفت ،مهمترین ویژگی فرهنگ سازمانی ،رسالت و مأموریت آن است .سازمانهایی که نمیدانند
کجا هستند و وضعیت موجودشان چیست ،معموالً به بیراهه میروند .سازمانهای موفق ،درک روشنی از اهداف و جهت خود
دارند ،به طوری که اهداف سازمانی و اهداف راهبردی را تعریف کرده ،چشم انداز سازمان را ترسیم میکنند (رحیمنیا و
علیزاده.)1788 ،
در وضعیت رقابتی موجود ،در محیطی که تغییراتِ پی در پی و نوآوریهای مداوم ،اصلیترین ویژگی آن است ،در اختیار
داشتن افرادی مستعد و توانمند ،نه تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب میشود ،بلكه میتواند فقدان یا نقص دیگر منابع را نیز
جبران کند .در این چنین فضایی ،تنها سازمانهایی موفق به کسب برتری خواهند شد که نقش استراتژیك منابع انسانی خود را
درک نموده ،دارای منابع انسانی ماهر ،دانش محور ،شایسته ،نخبه و توانمند باشند (آرمسترانگ ،)5778 ،1مدیریت استعداد
شامل ،تشخیص ،توسعه و جابه جایی شغلی کارکنان و رهبران داخل سازمان ،به منظور نگهداری بهتر استعدادهای کلیدی و
آماده کردن رهبران از طریق افزایش دانش و مهارتهای میان وظیفهای آنان است (بابیو و رودریگیوز .)5717 ،5مدیریت
استعداد ،یك وظیفه نیست که تنها با جذب افراد مستعد میسر شود ،بلكه جذب افراد مستعد ،آغاز تالش سازمان در فرایند
مدیریت استعداد است (خالوندی و عباسپور .)1715 ،اکنون سازمانها در حال جذب و نگهداری بهترینها هستند .کارکنان با
استعداد ،بزرگترین مزیت رقابتی پایدار سازمانها در عصر دانش محور خواهند بود ،مزیت رقابتی که به سادگی قابل تقلید
نخواهد بود و سرمایهای مطمئن در دنیای پرتالطم امروزی به حساب میآید (جواهری زاده و همكاران .)1717 ،سازمانها بر
پایه ،مهارتها و استعدادهای کارکنان خود با هم رقابت میکنند و میدانند که با جذب و نگهداشت بهترین و با استعدادترین
کارکنان ،میتوانند به باالترین درجه موفقیت برسند (اسمیت.)5770 ،7
حاجی کریمی و حسینی ( ،)1781در پژوهشی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت استعداد پرداخته و به این نتیجه رسیدند
که عوامل فرهنگ سازمانی ،مدیریت منابع انسانی راهبردی ،اهداف و راهبردهای سازمان ،سبك مدیریت و قوانین و مقررات ،بر
مدیریت استعداد در سازمانها تاثیر گذار میباشند .شوهانی و همكاران ( )1717نشان دادند ،بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی و
مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و نیز مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،قادر به
پیش بینی معنیدار مدیریت دانش میباشند.
ریچیو )5711( 2با انجام پژوهشی نتیجه گرفت ،فرهنگ سازمانی فاکتوری بسیار مهم در ساخت و تقویت مدیریت دانش در
سازمان است.
تیلچین و اساوی )5717(2در تحقیقی پیرامون مطالعة رابطة فرهنگ سازمانی و فعالیتهای مدیریت دانش نتیجه گرفتند ،بین
فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ،رابطة معنادار وجود دارد و مؤلفههای فرهنگ سازمانی  71درصد از واریانس مدیریت دانش
را تبیین میکنند .عالمه و همكاران ( ،)1717با انجام پژوهشی دریافتند که مدیریت استعداد با تسهیم دانش در سازمان ارتباط
دارد.
تخصصگرایی در ورزش و نفوذ ورزش و سازمانهای ورزشی در الیههای مختلف زندگی جوامع بشری ،انطباقپذیری با شرایط
مختلف و متغیر فعلی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .توجه به مدیریت دانش ،میتواند فراهم کنندة حضور و عملكرد
پویای ورزش و سازمانهای ورزشی در عرصههای گوناگون باشد (شوهانی و همكاران .)1717 ،به کارگیری مدیریت دانش در
1. Armstrong
2. Babio and Rodriguez
3. Smith
4. Richio
5. Tilchin and Essawi
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آموزش و پرورش به طور عام و مدارس به طور خاص ،از اهمیت باالیی برخوردار است ،مدارس سازمانهایی هستند دانش
محور ،که با توجه به ماهیت ،بیشترین نیاز را به جذب و نگهداری افراد مستعد دارند ،لذا توجه به مدیریت استعداد در آموزش و
پرورش و مدارس ،از اهمیت ویژهای برخوردار است و از آنجا که رشته تربیت بدنی توانایی خاصی در زمینه نظری و عملی
میطلبد ،دبیران تربیت بدنی باید در زمره مستعدترین افراد باشند و سازمان نیز برنامههای آموزش و رشد آنان را مد نظر قرار
دهد .با توجه به مطالب گفته شده ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش نقش مدیریت استعداد در فرآیند مدیریت دانش چندان
مورد توجه قرار نگرفته است و اکثر تحقیقات ،رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را بررسی کردهاند ،لذا با توجه به اهمیت
مدیریت استعداد ،پژوهشگران در صدد یافتن پاسخ این سوال بودند که آیا مدیریت استعداد میتواند نقش میانجی بین فرهنگ
سازمانی و مدیریت دانش داشته باشد؟
روششناسی
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای همبستگی با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری شامل ،دبیران
تربیت بدنی نواحی چهارگانه شهر شیراز بود (1727نفر) که در سال  1717در مدارس این شهر مشغول فعالیت بودند .با توجه
به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها به شیوه تصادفی طبقهای (با توجه به حجم جامعه به تفكیك جنسیت در چهار
ناحیه) 582 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شد ،برای جمع آوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد1 :ـ پرسشنامه
فرهنگ سازمانی دنیسون (  )5777که دارای 67سوال بود و چهار بعد ،درگیر شدن در کار ( 1تا  ،)12انطباق پذیری (سوال 16
تا  ،)77ثبات ( 71تا  )22و رسالت (سوال  26تا  )67را می سنجد5 .ـ پرسشنامه مدیریت استعداد (احمدی و همكاران)5715 ،
که دارای  58سوال و چهار مولفه جذب استعدادها (سوال 1تا  ،)1ارزیابی و کشف استعدادها (سوال  17تا  ،)12توسعه و
آموزش استعدادها (سوال  12تا  )55و حفظ استعدادها (سوال  57تا  )58است و احمدی و همكاران ،پایایی7/16را برای آن
گزارش نمودهاند7 .ـ پرسشنامه مدیریت دانش (مقیمی )1717 ،که شامل 76 ،سوال و دارای پنج مولفه اکتساب دانش (سوال
 1تا  ،)8ایجاد دانش (سوال  1تا  ،)16ذخیره دانش (سوال  10تا  ،)57توزیع دانش (سوال  57تا )51و نگهداری دانش (سوال
 77تا  )76است .برای به دست آوردن روایی پرسشنامهها از روش روایی محتوایی ،با استفاده از نظر خبرگان ،استفاده شد و
پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به ترتیب مقادیر 7/88 ،7/15و  7/86به دست آمد.
یافتهها
با توجه به این که ماتریس همبستگی مبنای تجزیه و تحلیل مدلهای علی است ،ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی
در پژوهش ،در جدول  1ارائه شده است .بر اساس این جدول ،مقدار ضریب همبستگی در تمامی موارد مثبت و در سطح خطای
کمتر از  7/71معنادار شده است؛ لذا ارتباط مستقیم و معنادار به صورت دو به دو بین متغیرهای پژوهش وجود دارد.
جدول 5ـ همبستگی بین متغیرهای پژوهش
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی

مدیریت استعداد

مدیریت دانش

1

مدیریت استعداد

**

مدیریت دانش

**

1

7/200
**

7/682

7/287

1

** در سطح  P≤ 7/71معنادار است.

سوال اصلی پژوهش این بود که آیا مدیریت استعداد بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نقش میانجی دارد؟ جهت پاسخ به
این سوال ،از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .در شكل  ،1مدل معادالت ساختاری همراه با مقادیر استاندارد حاصل از
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تجزیه و تحلیل دادههای آماری ارائه شده است .در این شكل ،ضرایب استاندارد شده بتا و مقادیر خطا برای متغیرهای پژوهش
مشخص شده است که بر اساس آن کلیة روابط بین متغیرها معنیدار بوده ،مدل نظری پژوهش تأیید و به عنوان مدل نهایی
پژوهش پذیرفته میشود؛ یعنی مدیریت استعداد میتواند بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نقش میانجی را ایفا کند.

شکل 5ـ مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد

در ادامه جهت بررسی برازش مدل و نیز بررسی قابلیت تعمیم آن ،شاخصهای نیكویی برازش و مدل معادالت ساختاری در
حالت معنیداری آزمون  tارائه شده است .بررسی شاخصهای نیكویی برازش (جدول  )5نشان میدهد که مقدار مجذور کای
( )127/52در سطح خطای کمتر از  7/71معنیدار بوده است ،از آنجا که مقدار آماره مجذور کای ( )χ2نسبت به تعداد نمونهها
دارای حساسیت بوده و با افزایش تعداد نمونهها افزایش مییابد ،بنابراین الزم است تا نسبت مجذور کای به درجه آزادی
محاسبه شود ،تا از این طریق رابطه آن با تعداد نمونهها کنترل شود .چنانچه نسبت مجذور کای به درجه آزادی ( )χ2/dfبین 1
تا  7قرار داشته باشد ،حاکی از برازش مناسب مدل است .از آنجا که این مقدار در پژوهش حاضر  5/28بود ،لذا بر اساس این
شاخص ،مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است .نتایج همچنین نشان داد که مقادیر به دست آمده در مورد شاخصهای
برازش هنجار شده ،1برازش هنجار نشده ،5شاخص برازندگی تطبیقی ،7شاخص نكویی برازندگی ،2شاخص برازندگی

فزاینده2

همگی باالتر از  7/1بوده ،لذا مدل بر اساس این شاخصها نیز از برازش مناسبی برخوردار است .فقط مقدار شاخص تعدیل

1. NFI
2. NNFI
3. CFI
4. GFI
5. IFI
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برازندگی1،کمتر از  7/1بود .شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب5،کمتر از  7/78و ریشه میانگین مجذور
پسماندها 7،کمتر از  7/71بود که بر اساس این دو شاخص نیز مدل از برازش مناسب برخوردار است (هومن.)1717 ،
جدول 2ـ شاخصهای نیكویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهش
χ2

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NNFI

NFI

IFI

RMR

120/65

5/28

7/706

7/15

7/88

7/10

7/12

7/12

7/10

7/778

همچنین بر اساس مدل معادالت ساختاری در حالت معنیداری آزمون ( tشكل ،)5مقدار  tبرای تأثیر فرهنگ سازمانی بر
مدیریت استعداد برابر با  ، 8/76مقدار  tبرای تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش برابر با  ،0/71مقدار  tبرای تأثیر مدیریت
استعداد بر مدیریت دانش ( )5/71بود؛ بنابراین از آنجا که همه این مقادیر و نیز سایر مقادیر معنیداری موجود در مدل،
باالی  ǀ1/16ǀمیباشند ،لذا نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش تایید میشود.

شکل : 2مدل معادالت ساختاری در حالت معنیداری آزمون تی

نتایج اثرات رگرسیونی مدل پذیرفته شده (شكل ) 1نشان داد که به ازای یك انحراف استاندارد افزایش در متغیر فرهنگ
سازمانی ،میتوان پیشبینی کرد که  7/67انحراف استاندارد افزایش در مدیریت استعداد اتفاق بیافتد؛ با توجه به معنیدار بودن
مقدار  )8/76( tمیتوان گفت ،فرهنگ سازمانی پیشبینیکننده معنادار مدیریت استعداد است؛ همچنین نتایج اثرات
رگرسیونی مدل پذیرفته شده (شكل )1نشان داد که به ازای یك انحراف استاندارد افزایش در متغیر فرهنگ سازمانی ،میتوان
1. AGFI
2. RMSEA
3. RMR
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پیشبینی کرد که  7/88انحراف استاندارد افزایش در مدیریت دانش اتفاق بیافتد؛ با توجه به معنیدار بودن مقدار )0/71( tمی
توان گفت ،فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده معنی دار مدیریت دانش است.
نتایج اثرات رگرسیونی مدل پذیرفته شده (شكل )1نیز نشان داد که به ازای یك انحراف استاندارد افزایش در متغیر مدیریت
استعداد میتوان پیشبینی کرد که  7/18انحراف استاندارد افزایش در مدیریت دانش اتفاق بیافتد؛ با توجه به معنیدار بودن
مقدار  )5/71( tمیتوان گفت ،مدیریت استعداد پیش بینی کننده معنی دار مدیریت دانش است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بود .تجزیه
و تحلیل اطالعات نشان داد ،مدیریت استعداد میتواند به ع نوان میانجی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را تحت تاثیر
قرار دهد ،از آنجا که جامعه آماری پژوهش ،دبیران تربیت بدنی بودند ،انتخاب ،جذب ،پرورش و نگهداری مستعد ترین افراد در
رشته تربیت بدنی در آموزش و پرورش ،میتواند در فرایند مدیریت دانش ،مدارس را یاری کند .رابطه قوی فرهنگ سازمانی با
هر دو متغیر ،نشان از اهمیت آن دارد که به عنوان عاملی تعیینکننده میتواند نقش اساسی در تمام فرآیندهای رفتار سازمانی
و مدیریت منابع انسانی ایفا نماید .پژوهشی با عنوان پژوهش حاضر ،در هیچ سازمانی انجام نشده است تا نتایج مقایسه شود ،اما
پژوهشهایی مانند پژوهش رضایی و صالحی مقدم ( ،)1712امیر اسماعیلی و همكاران ( ،)1717شافعی و الوه ( ،)1711امین
بیدختی ( ،)1717حقیقت منفرد ( ،)1781و قلتاش ( ،)1781رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را تایید کردهاند .پژوهش
عالمه و همكاران ( )1717نیز ،رابط ه مدیریت دانش و مدیریت استعداد را تایید نموده است .با وجود یك فرهنگ قوی و
منسجم ،افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژیهای سازمان نسبت به ارزشها و هنجارها ،احساس
مسئولیت ،تعهد از کار و احساس رضایت میکنند که این در کنار مدیریت قوی و دانش محور ،موجب انگیزه کاری بیشتر و در
نهایت لذت از کار و حفظ و نگهداشت کارکنان میشود .از آنجا که محیط فرهنگی سازمان ،عمیقترین ،پردامنه ترین و بلند
مدتترین تأثیر را بر رفتار اجتماعی اعضای یك سازمان میگذارد و از طرف دیگر ،تغییرات در سازمان نیز یك پدیده اجتماعی
بوده که مستلزم وجود بسترهای مناسب و حمایت کننده است؛ لذا در تضمین جریان بهینه مدیریت تغییر وجود یك فرهنگ
پشتیبان و متناسب عامل مهمی است (بالتازارد و کوک .)5772 ،یافتهها رابطه معناداری بین فرهنگ سازمانی و مولفههای آن
را با مدیریت استعداد و مولفههای آن نشان میدهد .در تبیین این یافته باید گفت ،مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای
شناسایی ،استخدام ،پرورش ،ارتقا و نگهداری افراد مستعد ،با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و
کار ،تعریف شده است .با توجه به تعریف مدیریت استعداد و در نظر گرفتن چرخه حیات کارکنان به عنوان الگویی برای
یكپارچه سازی و مهم ترین فرایندهای توسعه منابع انسانی ،میتوان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد در تمامی
فرایندهای چرخه ،قابل استقرار و تسری است .از طرفی دیگر ،بیشتر متخصصان حوزه منابع انسانی بی تردید فرهنگ سازمانی
را اساس و پایه اولیه پشتیبانی و حمایت از چرخههای گوناگون سازمان از جمله مدیریت استعداد به شمار میآورند ،پس
مدیریت استعداد می تواند در کنار فرهنگ سازمانی نقش مهمی در فرآیند مدیریت دانش در مدارس ایفا نماید .مدارس به
عنوان پایگاههای اصلی آموزش و پرورش در ف رایند تعلیم و تربیت باید با مدیریتی دانش مدار اداره گردند تا بتوانند در زمینه
کسب ،ایجاد ،ذخیره ،نگهداری و توزیع دانش پیشقدم باشند .در واقع باید دانش از مدارس به دیگر نهادها تسری یابد.
در زمینه یافتههای فرعی ،توصیف مناسب فرهنگ سازمانی به واسطه چهار مؤلفه درگیر شدن در کار ،انطباق پذیری،
ثبات(سازگازی) و ماموریتی (رسالتی) تأیید میگردد .البته از میان ابعاد فرهنگ سازمانی ،مؤلفه فرهنگ مشارکتی(درگیر
شدن) ،بیشترین نقش را در توصیف فرهنگ سازمانی دارد؛ همچنین چهار مؤلفه جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعدادها،
توسعه و آموزش استعدادها و حفظ استعدادها ،میتوانند توصیف کننده متغیر مدیریت استعداد در مدارس باشند .در این میان،
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مؤلفة جذب استعدادها ،بیش از مؤلفههای دیگر میتواند توصیف کننده مدیریت استعداد باشد .سازمانهای پیشرو بهرهگیری از
مدیریت استعداد را در فرایندهای سازمانی خود ترسیم و به آن اصرار دارند .این فرایند از یك سو برای سازمان و از سوی دیگر
برای کارکنان و مدیران سودمند است .زمانی که سازمان از مدیریت استعداد در فرایندهای سازمانی بهره میگیرد ،کارکنان
مطمئن هستند که از مهارتها و تواناییهای آنان به خوبی استفاده میشود و در این مورد استثمار نمیشوند و از مزایای جبران
خدمت ،منصفانه برخوردارند و ضمنا مسیر توسعه شغلی آنان نیز مشخص است .سازمان نیز خرسند است که جهت تحقق
اهداف خود ،از فرد مناسب با بهترین عملكرد بهرمند است (چناری و صائمیان .)1780 ،عالوه بر این ریچیو ( )5717در پژوهش
خود بیان میکند که اجرا و بكارگیری استراتژیهای مدیریت استعداد ،نتایج مطلوبی را برای سازمانها در پی خواهد داشت و
موجب ارتقای سطح کیفی خدمات سازمان میشود ،ضمن اینكه نتایج مطلوبی نیز برای موفقیت برنامههای استراتژیك سازمان
دارد؛ همچنین نتایج نشان داد ،مولفههای اکتساب دانش ،ایجاد دانش ،ذخیره دانش ،توزیع دانش و نگهداری دانش ،توصیف
کننده مدیریت دانش میباشند .البته مؤلفة اکتساب دانش ،بیش از مؤلفههای دیگر میتواند توصیف کننده مدیریت دانش باشد.
از اینرو ،بر اساس نتایج و یافتههای این تحقیق ،پیشنهادات ذیل ارائه میشود:
 به مدیران ادارات و مدارس پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن تخصص افراد به جذب و حفظ و نگهداشت منابع انسانی توجه
نموده تا بتوانند فرایند مدیریت دانش را رهبری کنند .همچنین توجه به فرهنگ سازمانی و تقویت جنبههای مثبت آن ،سبب
تقویت مدیریت دانش در مدارس خواهد شد.
 مدیریت استعداد ،یكی از مهمترین مباحثی است که در سازمانها مورد توجه قرار میگیرد ،همان طورکه در ادبیات موضوع
نیز تاکید شده است ،مدیریت استعداد نیاز به عزم جدی و حمایت همه جانبه از سوی کارکنان و مدیران سازمان دارد (فرهنگ
سازی) که میتواند در این خصوص راه گشا باشد .بر این اساس پیشنهاد میشود که در سازمان فرهنگ مدیریت استعداد در
سخنان و اعمال کارکنان و مدیران جاری گردد تا همه به این باور برسند که مدیریت استعداد ،اثری عمیق بر عملكرد سازمان
خواهد گذشت و برای این امر ،باید به عوامل زمینهای تحقق آن توجه جدی شده ،در سطح فرا سازمانی نیز از دولتمردان کمك
بگیرند تا این بحث مهم را به عنوان یكی از شاخصهای توسعه و پیشرفت کشور در نظر گیرند.
منابع
اردالن ،محمدرضا؛ سلیمی ،قربانعلی؛ رجائیپور ،سعید؛ و مولوی ،حسین .)1780( .بررسی رابطة یگانگی فرد ـ سازمان با
فرهنگ سازمانی در دانشگاههای دولتی غرب کشور (همدان ،کرمانشاه و کردستان) .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در
آموزش عالی.171-10 ،20 ،
امیراسماعیلی ،محمدرضا؛ نكویی مقدم ،محمود؛ خسروی ،سجاد؛ میرزایی سعید؛ و ارومیهای ،نادی .)1717( .رابطه بین
مؤلفههای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ،مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشكی کرمان .مدیریت اطالعات سالمت،
.008-007 ،)6(11
امین بیدختی ،علی اکبر؛ حسینی ،شاهرخ؛ و احسانی ،زهرا .)1717( .رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان
آموزش و پرورش سمنان .فصلنامه راهبرد.516-111 ،21 ،
جواهریزاده ،ابراهیم؛ مقیمی ،سید محمد؛ قلیپور ،آرین؛ و طهماسبی ،رضا .)1717( .مدیریت استعدادهای سازمانی :شناسایی
شاخصها و ویژگیهای کارکنان کلیدی .نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی.101-121 ،)7(15 ،
چناری ،علی؛ و صائمیان ،صمد .)1780( .مدیریت دانش و استعدادها .فصلنامه مدیریت185(11 ،و.11-18 ،)111
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حاجی کریمی ،عباسعلی؛ و حسینی ،ابوالحسن .)1781( .تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد .مجله مطالعات
مدیریت راهبردی.01-22 ،5 ،
حقیقت منفرد ،جالل .)1781( .بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش :مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران.
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between the
organizational culture and the knowledge management with the role of talent management
intermediation.
Methodology: The research method implemented was a descriptive and correlational research
design, and it was a kind of structural equation modeling. The statistical population included
all the physical education teachers in the city of Shiraz using the stratified random sampling
method, and was based upon the Kergcie and Morgan table. 285 teachers were selected as the
sample. To collect the data, we used three standard questionnaires: 1. organizational culture,
2. knowledge management, and 3. talent management questionnaires. Aliability and validity
of the questionnaires were examined and approved. The research data obtained was analyzed
using the LISREL and SPSS statistical software.
Results: The research findings showed there was a significant relationship between the
organizational culture and the talent management among talent management, knowledge
management, and between organizational culture and knowledge management. The results of
the structural equation modeling showed that talent management in the relationship between
organizational culture and knowledge management can be a mediator.
Conclusions: For the organization to be able to effectively improve a knowledge system and
promote the organization, we must first pay attention to the organizational culture and talent
management. And whatever is more powerful talent management and organizational culture,
the implementation of knowledge management will be done more successfully.
Keywords: Organizational culture, Talent management, Knowledge management, Physical
education teachers.
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