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چکیده
هدف از پژوهش حاضربررسی یررسی تأثیر مدیریت استعداد بر حافظه سازمانی با توجه به نقش میاجیگر
انتقال دانش در ادارات ورزش و جوانان استان های یزد ،گیالن و ایالم بود .نوع تحقیق حاضر از نظر هدف،
کاربردی و از لحاظ استراتژی ،همبستگی است و روش میدانی و کتابخانهای انجام شده است .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل مدیران ،کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های یزد ،گیالن و ایالم که تعداد آن
ها  055نفر بود .که با توجه به جدول مورگان  212نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه مدیریت استعداد رفیعی( ،)1335پرسشنامه حافظه سازمانی دانهام و بورت ( )2512و پرسشنامه
انتقال دانش هرندی و همکاران( )1333بود .به منظور تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی،
میانگین ،انحراف معیار ،رسم نمودارها) و همچنین از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده
ها استفاده شد .در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار
توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده
شد .از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع دادهها(طبیعی و یا غیر طبیعی بودن)
استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازهگیری و مدل ساختاری از
نرمافزارهای  SPSSنسخه  25و  Smart PLSنسخه  2/5استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که
مدیریت استعداد بر حافظه سازمانی و انتقال دانش و همچنین انتقال دانش بر حافظه سازمانی تأثیرگذار
است و همچنین انتقال دانش برای رابطه مدیریت استعداد و حافظه سازمانی  ،نقش تعدیلگری دارد و از
نوعِ میانجی جزئی است.
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مقدمه
ایجاد و بهبود حافظه سازمانی ،یکی از شیوه های مدیریت منابع فکری است .سازمان
ها باید راجع به تالش های گذشته و شرایط محیطی خود دانشی را در حافظه
نگهداری کنند .وقتی سازمان مطلبی را می آموزد ،ازآن پس بایستی نتیجه آن مطلب
در دسترس باشد .ثبت و ضبط مطالب به صورت مکتوب تنها یک فرم از حافظه
سازمانی است .آشکارترین محل در این زمینه گنجینه های اطالعاتی همچون کتابچه
شرکت ،پایگاه های داده ،دستگاه های نگهداری فایل ها و حتی داستان ها و حکایت
ها است .عالوه بر این ،افراد نیز یکی دیگر از محل های اصلی نگهداری و حفظ دانش
سازمانی هستند (لی و همکاران.)2512 ،
حافظه سازمانی یا به عبارت دیگر مجموعه تجارب سازمان ،یک ابزار رقابتی جدید و
مهم در فرآیند توسعه سازمانی است ،زیرا نقش مهمی درموضوعات مختلف سازمانی
ازجمله تصمیم گیری ،آموزش ،برنامه ریزی ،انجام آزمایش ها و غیره دارد .حافظه
سازمانی به دانش و معلوماتی اطالق می شود که افراد از تجربیاتشان در سازمان به
دست می آورند .هنگامی که کارکنان سازمان را ترك می کنند ،حافظه سازمانی موجود
با ارزشی است که برای حفظ آن باید تالش کرد .حافظه سازمانی سهم مهمی در ایجاد
درك و شناخت از موقعیت های گوناگونی دارد که سازمان ها و کارکنانشان با آن ها
روبرو هستند .بنابراین حافظه سازمانی ابزاری برای انتقال دانشی کسب شده درگذشته
به فعالیت های جاری است .به این ترتیب امکان فراگیری سازمانی و بهبود دائمی
فرآیندها نیز به وجود می آید (رولینسون و همکاران.)2512 ،
از سویی در جهان پرشتاب و جهش مند امروز سازمانها و بنگاهای موفق برای بقاء و
تداوم فعالیت خود و ورود به عرصه رقابت جهانی ،از تحول سازمانی و مدیریتی استقبال
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می کن ند .بی تردید پذیرش تحول نیاز به ابزار مورد نیاز خود را دارد .یکی از این ابزارها
بهره گیری از روشهای پیشرفته برای جذب استعدادها و پرورش مدیران آینده با
رویکرد شایستهگزینی و نخبــهپروری است .استفاده بهینه ازمنابع انسانی یکی از
مهمترین نیازهای سازمانهای امروز می باشد (گای و سیمز.)2553 ،
بسیاری از سازمانهایی که مستعد زوال و نابودی هستند ،برای تأمین نیازهای آینده
خود به مدیران ،برنامه ای ندارند و امور را به دست حادثه و زمان می سپارند و در
رویارویی با مسائل بصورت منفعالنه برخورد می کنند ،لیکن سازمانهایی که به دنبال
حفظ و ارتقای جایگاه خویش هستند ،برنامه ریزیهای خود را بر شناسایی و پرورش
استعدادهای مدیریتی درون سازمانی (در ابتدا) و برون سازمانی متکی می کنند .پر
واضح است افراد ،مدیر متولد نمی شوند ،بلکه بایستی برای مدیریت پرورش یابند
برنامه مدیریت استعداد یکی از بهترین الگوهایی است که در کشف و شناسایی
استعدادهای بالقوه مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد(فتحی مظلوم.)1331 ،
در دنیای پر رقابت امروزی که به سرعت در حال تغییر است و پویایی و عدم اطمینان
از مشخصههای آن میباشد ،رشد و توسعه سازمانها که از ارکان مهم توسعه همه
جانبه اجتماعی و اقتصادی هستند ،خود مستلزم وجود افرادی توسعهیافته در سازمانها
میباشد .به گفته بارنی ( )1331سازمانها سرمایههای انسانی خود را با توجه به دانش،
شایستگیها و قابلیتهای آنان ،به عنوان یک مزیت رقابتی تلقی میکنند؛ بنابراین قرار
دادن انسان در جایگاه شایسته ،نخستین اولویت سازمانهای امروز و رسالت و
مسئولیتی است که هرگز نباید مورد غفلت قرار بگیرد (تاریکو و شولر .)2515 ،از طرفی
تحقق سازمان توسعهیافته در گرو افراد توسعهیافته است و از الزامات بسیار مهم تحقق
توسعهی منابع ،وجود بستر مناسب میباشد که خود مستلزم این است که فرد و سازمان
هر دو به اهمیت بهکارگیری قابلیتهای نهفته در نیروی انسانی و به ضرورت فراهم
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آوردن فرصت رشد و شکوفایی مستمر استعدادهای آنان واقف باشند (ابیلی .)1333 ،در
واقع سازمانها به وسیله افراد حرکت میکنند و این استعداد افراد است که تعیینکننده
موفقیت سازمانهاست .از طرفی استعداد از مقولههایی است که مانند همه فعالیتها
نیازمند مدیریت است و سازمانها میبایست به نحوی فعال در قبال مدیریت
استعدادهایی که به آنها سپرده شده است ،پاسخگو باشند (وستال .)2515 ،مدیریت
استعداد مفهومی نسبتاً جدید است که در دهه  1335ظهور کرد و آن عبارت است از
انجام یک سری فعالیتهای یکپارچه به منظور تضمین شناسایی ،جذب ،توسعه و حفظ
کارکنان با قابلیتها و عملکرد باال در حال حاضر و در آینده توسط سازمان(ساهای و
اسریواستاوا .)2512 ،نتایج تحقیقات از  25شرکت جهانی نشان داده که همه آنها با
مشکل عدم استفاده از استراتژی مدیریت استعداد روبهرو هستند که نتیجه آن ،کمبود
نیروهای مستعد برای پر کردن پستهای استراتژیک سازمانی میباشد و همین امر به
طور قابل توجهی توانایی شرکتها را برای رشد محدود ساخته است(کالینگس و
مالحی ،2553 ،ردی و کانگر .)2552 ،در حال حاضر عمدهترین مشکل سازمانها در
سرتاسر جهان این است که میزان تقاضای استعداد از میزان عرضه آن سبقت جسته و
سازمانها خود متوجه هستند که جهت بهبود شایستگیهایشان باید به فکر شناسایی و
پرورش افراد شایسته باشند .در حقیقت پیادهسازی مدیریت استعداد تأثیر مثبتی بر
عملکرد کاری سازمانها دارد .این در حالی است که  33/2درصد آمارها نشان میدهد
که سرمایهگذاری مالی در مدیریت استعداد نخستین عامل کسب مزیت رقابتی برای
سازمانها تلقی میگردد .این امر دال بر این واقعیت است که سازمانها همچنان به
توسعه سازمانی و آموزش و پرورش افراد که به ایجاد قابلیتهایی مطابق چشمانداز
کمک میکند ،نیاز دارند و در این رابطه نیز مدیریت استعداد میتواند راهگشا
باشد(کهایند.)2512 ،
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تخصیص شغل مناسب و گمارش صحیح فرد در شغلی متناسب با تواناییهای او از
جمله وظایف مهم سازمان است .عدم تناسب شغل با شاغل ،به عدم تحقق کامل
وظایف شغلی و ناکامی شاغل منجر میشود که نهایتاً کاهش بهرهوری در کل سازمان
را موجب خواهد شد .ناتوانی فرد در انجام وظایف شغلی چنانچه انگیزه ارتقای توانایی
او را فراهم نکند ،به تخریب شغل و کاهش راندمان کار منجر میشود .همچنین
توانمندیهای فراتر از نیاز شغل فرد چنانچه در جهت توسعه کمی و کیفی شغل به کار
گرفته نشود ،به دلسردی و سرخوردگی شاغل خواهد انجامید(ابیلی .)1333 ،امروزه در
پیدا کردن ،توسعه و نگهداشت کارکنان به خصوص آنهایی که استعداد تلقی میشوند،
چندان موفق نیستند (وورال ،واردارلیر ،و آیکایر ،)2512 ،این در حالی است که استعداد
برای مدیریت سرمایههای انسانی یک تفاوت کلیدی محسوب میشود و به یک عامل
مزیت رقابتی تبدیل شده است(ساهای و اسریواستاوا .)2512 ،از همین رو امروزه
مدیریت استعداد نشاندهنده یکی از بزرگترین چالشهای سازمانی است(بودریو و
رامستد )2550 ،و به اعتقاد لوییس و هکمن ( )2553درعین حال به عنوان یک مفهوم
توسعهنیافته ،همچنان تحت پژوهش و بررسی قرار دارد( ساهای و اسریواستاوا)2512 ،
و با وجود مشارکتهای اخیر هند و چین در این زمینه همچنان کمبود تحقیقات تجربی
در مورد مدیریت استعداد مشهود است(آیلس ،چوآی ،و پرس .)2515 ،گروسمن ()2552
استراتژی مدیریت استعداد را بخشی از تغییرات ضروری قرن بیست و یکم و جزء
مکمل استقرار تحول در سازمانها میداند .در واقع مدیریت استعداد برای سازمانهایی
که در عرصه اقتصاد جهانی مهم تلقی میشوند به یک چالش تبدیل شده است(تیمون،
استامف ،و داه .)2515 ،اکنون شرکتها بر پایه مهارتها و استعدادهای کارکنان خود با
هم رقابت میکنند و میدانند که با جذب ،توسعه و نگهداشت بهترین و بااستعدادترین
کارکنان ،میتوانند به باالترین سهم بازار رسیده و سود خود را افزایش دهند .به اعتقاد
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فیلیپس و روپر ( )2553در محیط رقابتی که امروز بوجود آمده ،جذب و نگهداری
استعدادها بسیار مشکل شده است؛ لذا تأکید سازمانها بر جذب افراد مناسب ،برای
مشاغل مناسب و در زمان مناسب میباشد که دلیل آن انتقال از عصر صنعتی به عصر
سرمایه فکری و هوشمند است (دیچتوالد ،اریکسون ،موریسون)2553 ،
از سوی دیگر ،امروزه اهمیت به کارگیری مدیریت دانش بر هیچ سازمانی پوشیده
نیست .مدیریت دانش به عنوان فرایند سیستماتیک کشف،انتخاب،سازماندهی،تلخیص
و ارائه اطالعات در روشی که درك کارکنان را در حوزه ای مشخص بهبود بخشد
توصیف می شود (میهامی و میهامی .)2512 ،هر سازمانی برای ادامه حیات خود ناگزیر
است که سه نوع اطالعات را به طور مداوم دریافت نماید :اطالعات درباره ی دنیای
اطراف خود ،اطالعات درباره ی گذشته و باالخره اطالعات درباره ی درون سازمان و
اجزای تشکیل دهنده ی خود .اگرچه سازمان ها در زمینه مدیریت سرمایه های
فیزیکی و مالی تجربیاتی دارند و دارای ساز و کارهای رسمی و نیمه رسمی برای
گرفتن ،نگهداری و استفاده از سایر منابع هستند ،اما در پیدا کردن ابزارهایی جهت در
اختیار گرفتن ،ایجاد ،ذخیره ،انتشار و استفاده از سرمایه های فکری دچار مشکل
هستند .دانش موجود در مغز کارکنان ،در سیستمهای اطالعاتی و دانش موجود در
فرهنگ سازمانی ،ارزشمندترین داراییهای سازمانی میباشند .میتوان گفت رویارویی
با انواع دشواری های مربوط به سرمایههای فکری به عالوهی عوامل دیگری چون
تغییر هرم سنی جمعیت ،افزایش خارق العاده در حجم اطالعات و تخصصی تر شدن
فعالیت ها منجر به ظهور پدیده ی مدیریت دانش در دهه های پایانی قرن گذشته بوده
است (صدوقی و همکاران .)1335 ،از سویی با توجه به آنکه تولید دانش در کشورهای
در حال توسعه از جمله ایران کمتر اتفاق می افتد و این کشورها به صورت گسترده از
دانش تولیدی کشورهای توسعه یافته استفاده می کنند ،الزم است ساز و کارهای
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انتقال دانش در این کشورها تقویت شود .بنابراین می توان گفت که یکی از مهم
ترین فرایندهای مدیریت دانش برای کشورهای در حال توسعه ،فرایند انتقال دانش
می باشد .از سوی دیگر با توجه به شدت گرفتن رقابت جهانی بین صنایع مختلف و
همچنین لزوم وارد شدن سازمانهای ایرانی به این عرصه و لزوم رقابت پذیری
کاالهای داخلی با کاالهای ساخت خارج الزم است که سازمانهای ایرانی به مدیریت
دانش به عنوان یک ابزار استراتژیک نگاه کنند .در این راستا و با توجه به اهمیت
انتقال و به اشتراك گذاری دانش ،الزم است این فرایند به صورت ویژه ای از سوی
مدیران ایرانی مورد توجه قرار گیرد .سازمانها در حال حاضر به چگونگی انتقال
دانش کارکنان در گستره سازمان بسیار اهمیت میدهند .فشار برای انتقال دانش در
سازمانها افزایش یافته است .شاید بتوان دلیل اصلی آنرا تالش سازمانها برای دست
یابی به افراد متخصصی دانست که میتوانند دانشهای جدید را در مواقع مورد
نیازکسب نمایند .به ویژه با توجه به پیشرفتهایی که در سالهای اخیر در تکنولوژی
اطالعات پدید آمده است و هزینههای باالی تحصیالت دانشگاهی و آموزش ،اهمیت
انتقال دانش به صورت روز افزون افزایش یافته است .درکنار هم قرار دادن این عوامل
موجب شده است تا دستیابی ،انتقال و افزایش دانش به یک فاکتور اساسی برای
سازمانهایی با عملکرد باال تبدیل گردد.
وزارت ورزش و جوانان که از وزارتخانههای نوظهور کشور است و به عنوان تنها متولی
ورزش در سطح دولت است ،دارای وظایف مهم و خطیری در امر ورزش و جوانان می-
باشد .این وزارتخانه دارای دو بخش کلی ورزش و جوانان است کـه بـرای بهـرهوری و
کارایی مناسبتر و به نوعی به عنوان نماینده خود ،دارای شعباتی در استانها به عنوان
ادارات کل ورزش و جوانان استانها میباشـد .بـه صـورت کلـی در امـر ورزش ،وزات
ورزش و جوانان دارای وظایفی از جمله همگانی کردن ورزش همگانی ،ارتقـای سـطح
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ورزش قهرمــانی و حرفــهای ،تعمــیم ورزش روســتاها و منــاطق عشــایری و  ...مــی-
باشد(سایت وزارت ورزش و جوانان .)1333 ،به طور قطـع بهبـود عملکـرد هـر یـک از
ادارات کل استانی منجر به بهبود عملکرد وزارت ورزش و جوانان و در نهایـت موجـب
رشد کمی و کیفی ورزش در سطح استانها خواهد شد .لذا به صرفه است کـه مـدیران
ادارات کل ورزش استانهای کشور از روشهای نوین مدیریتی به تناسب زمان ،محیط
و سایر امکانات خود استفاده نمایند.
با این در این پژوهش بر آن شدیم تا به عنوان یک بررسی مقدماتی مشـخص نمـاییم
که چه ارتباطی بررسی رابطه بین مدیریت استعداد با حافظه سازمانی و نقـش میـانجی
انتقال دانش در ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب کشور (یزد ،گیالن و ایالم)
دارد .نتایج حاصل از اجرای این پژوهش میتواند در مدیریت استعداد ،به منظور فـراهم
آوردن فرصتهایی برای جذب ،نگهداشت و توسعه افـراد مناسـب بـرای پسـت هـای
کلیدی ،در زمان مناسب ،مورد استفاده قرار گیرد .لذا با توجه به کمبود منابع تحقیقـاتی
در حوزه مدیریت استعد اد و همچنین ارتباط آن با حافظه سـازمانی و مـدیریت دانـش ،
تحقق حاضر با هدف تعیین ارتباط رابطه بین مدیریت اسـتعداد و حافظـه سـازمانی بـا
توجه به نقش انتقال دانش در ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب کشور (یـزد،
گیالن و ایالم) انجام میگیرد.
روش تحقیق
نوع تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ استراتژی ،همبستگی است و روش
میدانی و کتابخانهای انجام شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران،
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های منتخب کشور (یزد ،گیالن و ایالم)بودند
که تعداد آن ها  055نفر بود .که با توجه به جدول مورگان  212نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدند .روش نمونه گیری تحقیق حاضر ،تصادفی  -طبقهای است .به منظور
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جمع آوری دادهها و اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .بعد از تهیه پرسشنامهها
و انجام هماهنگی با حراست ادارات ،در بین نمونه آماری توزیع شد و بعد از جمعآوری
ابزار تحقیق ،پاسخهای آنها به سؤاالت مبنای نتیجهگیری محقق از این مطالعه قرار
گرفت.به منظور بررسی مدیریت استعداد از پرسشنامه مدیریت استعداد که توسط عزیمه
رفیعی به منظور آسیب شناسی مدیریت استعداد در شرکت رز پلیمر و ارائه راهکارها در
سال  1335ساخته شده استفاده استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  22سوال و 3
خرده مقیاس است که وضعیت مدیریت استعداد را دراین  3خرده مقیاس بررسی می-
کند .این خرده مقیاسها عبارتند از :جذب و شناسایی استعدادها ،گزینش و استخدام
استعدادها ،توسعه استعدادها ،بکارگیری استعدادها ،حفظ ونگهداری استعدادها و نگرش
و رویکرد به مدیریت استعداد .جهت سنجش متغیر حافظه سازمانی از پرسشنامه
استاندارد تحقیق دانهام و بورت ( )2512استفاده شد .پرسشنامه مذکور دارای  0عامل
(دانش سیاسی -اجتماعی؛ دانش شغلی؛ شبکه خارجی؛ دانش صنعتی؛ پیشینه) با 21
گویه می باشد .جهت سنجش انتقال دانش ،از پرسشنامه هرندی و همکاران()1333
استفاده شد .این پرسشنامه شامل  22گویه است که به بررسی میزان اجرای انتقال
دانش در سازمانها پرداخت.این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت است و
هرندی و همکاران( )1333پایایی آن را  5723گزارش کردند .روایی و پایایی پرسشنامه
ها توسط اساتید مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن در حدباالیی(جدول )1به وسیله
آلفای کرونباخ بدست آمد.
جدول شماره( :)1میزان پایایی محاسبه شده در هر یک از پرسشنامهها و مؤلفههای
آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ

نوع پرسشنامهها

ضریب پایایی
5/31

انتقال دانش

5/30

مدیریت استعداد

5/33

حافظه سازمانی
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در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار
توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی
پژوهش استفاده شد .از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده-
ها(طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و
رسم و تدوین مدل اندازهگیری و مدل ساختاری از نرمافزارهای  SPSSنسخه  25و
 Smart PLSنسخه  2/5استفاده شد.
یافته ها
در ابتدا از طریق نرمافزار  SPSSبه تحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای
پژوهش و سپس به تحلیل نتایج حاصل از جمعآوری پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار
 Smart PLSبه سؤالهای پژوهش پاسخ داده خواهد شد.
نتایج آمار توصیفی در خصوص نمونه آماری نشان میدهد که 2/3 ،درصد از افراد
شرکت کننده در تحقیق زیر  30سال 30/3 ،درصد بین  30تا  25سال 25/3 ،درصد
بین  21تا  20سال  10/2 ،درصد باالی بین  23تا  05سال 2/0 ،درصد بین  05تا 00
سال 15/3 ،درصد باالی  01سال سن دارند و  2/1درصد از افراد ،سن خود را گزارش
ننمودند 2/2 .درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق زیر  0سال 21/0 ، ،درصد بین 3
تا  15سال  22/2 ،بین  11تا  10سال  13/3 ،درصد بین  13تا  25سال 12/1 ،درصد
بین  21تا  20سال و  15/0درصد باالی  23سال سابقه فعالیت دارند و  1/2درصد
گزارش نکردند 25/1 .درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق مرد و  23/3درصد زن
میباشند.
بنابرگفته هیر و همکاران( ،)2512برای تعیین نرمالیته دادهها از چولگی و کشیدگی
استفاده شد .نتایج نشان داد که چولگی بین  3و  -3و کشیدگی بین  0و  -0قرار دارد.
بنابراین دادهها از توزیع نرمال برخوردارند .ولی با این وجود به دلیل تعداد کم نمونه-
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ها(کمتر از  255نمونه) اجازه استفاده از نرمافزارهای کوواریانس محور وجود ندارد و
باید از نرمافزار واریانس محور  SmartPLSاستفاده نمود( .هیر و همکاران.)2512 ،
برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری ،سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی
واگرا استفاده می شود و پایایی خود از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملی،
ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی صورت می پذیرد .مقدار مالك
برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 5/0،میباشد .برای تمامی سوالها ،ضرایب
بارهای عاملی سواالت از  5/0بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .در
اینجا هیچ یک از گویهها حذف نگردید .مقدار مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
متغیرها در همهی متغیرها ،باالتر از  5/2میباشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.
در این تحقیق پایایی متغیرها در حد مطلوب قرار دارد .از آنجا که پایایی تایید میشود
میتوان به بررسی فرضیات توسط معادالت ساختاری پرداخت و نتیجه قابل تعمیم به
کل جامعه مورد نظر میباشد .معیار دوم از بررسی مدل های اندازه گیری ،روایی همگرا
است که به بررسی همبستگی هر متغیر با سواالت (شاخص ها) خود می پردازد .با
توجه به روش فورنل و الرکر که مقدار مناسب برای  AVEرا  5/2به باال معرفی کرده
اند .برای تمامی متغیرها ،مقدار  AVEبیشتر یا مساوی  5/2میباشد .روایی واگرا
سومین معیار بررسی برازش مدلهای اندازهگیری است که در این پژوهش در هر دو
بخش روش اول (سواالت مربوط به هرمتغیر نسبت به خود آن متغیر همبستگی
بیشتری دارند تا نسبت به متغیرهای دیگر) و دوم(معیار مهم دیگری که با روایی واگرا
مشخص می گردد ،میزان رابطه یک متغیر با سواالتش در مقایسه رابطه آن متغیر با
سایر متغیرهاست ،به طوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است
که یک متغیر در مدل تعامل بیشتری با سواالت خوددارد تا با متغیر های دیگر .روایی
واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان  AVEبرای هر متغیر بیشتر از واریانس
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اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر در مدل باشد) مورد تأیید قرار گرفت .بعد از
بررسی برازش مدلهای اندازهگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد.
همانگونه که قبال اشاره شد ،بخش مدل ساختاری بر خالف مدل های اندازه گیری ،به
سواالت (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان
آنها بررسی میگردد.

مدیریت

0/822
حافظه

0/278

استعداد

0/259

سازمانی
0/953

0/903

0/288
0/293

انتقال دانش

0/335
0/723
ارائه دانش

0/332

0/218

دریافت دانش

شکل شماره  .1مدل اندازهگیری

0/309

جذب و شناسايي
استعدادها
گزينش و استخدام
استعدادها
توسعه استعدادها
بكارگيري استعدادها
حفظ ونگهداري
استعدادها
نگرش و رويكرد به
مديريت استعداد

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می شود که
اولین و اساسی ترین معیار  ،ضرایب معنی داری  tیا همان مقادیر  t -val uesمی-
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باشد .در صورتی که مقدار این اعداد از  5/30بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین
متغیرها و در نتیجه تایید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  1/33است .البته باید
توجه داشت که اعداد فقط صحت رابطه را نشان میدهند و شدت رابطه بین متغیرها را
نمیتوان با آن سنجید.
مدیریتاستعداد

حافظه سازمانی
8/123

9/385
انتقال دانش

شکل  .2ضرایب معنی داری( tمقادیر ) t-values

مقدار  R2برای متغیر وابسته(حافظه سازمانی و انتقال دانش) ،به ترتیب  5/32و
 5/30به دست آمد که نشان از میزان باالی آن دارد .مقدار  : Q2این معیار قدرت پیش
بینی مدل را مشخص می سازد و در صورتی که مقدار  Q2در مورد یکی از متغیر های
درون زا سه مقدار  5/10 ،5/52و  5/32را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیش
بینی ضعیف  ،متوسط و قوی متغیر یا متغیرهای برون زای مربوط به آن دارد .این
معیاربرای متغیر درونزای حافظه سازمانی و انتقال دانش بیشتر از  5/32میباشد که
این نشان میدهد که متغیرهای برونزا(مستقل) در پیش بینی متغیرهای وابسته قوی
هستند و برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را تا حدودی بار دیگر تایید می سازد.
برازش مدل کلی :مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و
ساختاری می شود و با تایید برازش آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .با
توجه به سه مقدار  5/20 ،5/51و  5/33که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
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برای GOFمعرفی شده است و حصول مقدار  5/033برای  ، GOFنشان از برازش
کلی قوی مدل دارد.
جدول شماره( .)2بررسی سؤالهای پژوهش

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضرب
مسیر

مقدار T-VALUE

مدیریت استعداد

حافظه سازمانی

5/233

3/533

مدیریت استعداد

انتقال دانش

5/303

2/133

انتقال دانش

حافظه سازمانی

5/353

3/220

با توجه به جدول فوق ،مقدار T-Valueبا توجه به اینکه همگی بیشتر از  2/03می-
باشند بنابراین در سطح  5/33مدیریت استعداد بر حافظه سازمانی و انتقال دانش و
همچنین انتقال دانش بر حافظه سازمانی تأثیرگذار است.
جدول شماره( .)3بررسی اثر متغیر تعدیلگر در روابط بین متغیرها

متغیر

متغیر

متغیر

اثر

اثر

تعدیلگر

مستقل

وابسته

مستقیم

غیرمستقیم

انتقال

مدیریت
استعداد

حافظه
سازمانی

5/233

5/125

دانش

اثر کل
5/223

بنابراین نتایج پژوهش نشان داد که:
انتقال دانش برای رابطه مدیریت استعداد و حافظه سازمانی  ،نقش تعدیلگری دارد و از
نوعِ میانجی جزئی است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر حافظه سازمانی با توجه به
نقش میاجیگر انتقال دانش در ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود .بررسی نتایج
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و تجزیه و تحلیل سوالهای پژوهش و مقایسه آن با سایر پژوهشهای انجام شده
حاکی از ارتباط مثبت مدیریت استعداد با حافظهی سازمانی و مدیریت دانش در ادارات
ورزش و جوانان بود؛ با نتایج مطالعات زین الدینی بیدمشکی و همکاران ( )1333با
مضمون بررسی مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت
مطلوب آن در نظام آموزش عالی کشور؛ صادقی و علی نسب ( ،)1333با مضمون
تحلیل تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت استعداد (تاثیر عوامل واسطه سازمانی)؛
شهابی و فنجانچی ( ،)1333با مضمون نقش مدیریت دانش بر استعداد پروری
سازمانی؛ صحرائیان و همکاران ( ،)1332با مضمون مدیریت استعداد و استعدادیابی
منابع انسانی در شرکت توزیع نیروی برق شیراز؛ عمرانی نوشآبادی و همکاران
( )1333با مضمون نقش مدیریت دانش در تقویت حافظه و دانش سازمانی در جهت
ارتقای هوش سازمان؛ لی و همکاران ( )2512با مضمون بررسی نقش حافظه سازمانی
بر فرایند توسعه محصول جدید؛ میهامی و میهامی ( )2512با مضمون نقش مدیریت
دانش به عنوان یک مزیت رقابتی در شرکت ها؛ دورست و ویلهلم ( ،)2512با مضمون
مدیریت دانش و جانشین پروری در شرکت های کوچک و متوسط؛ ماتسو ( )2515با
مضمون بررسی رابطه بین مدیریت و برنامه ریزی استعداد در دانشگاه میدوسترن و
تومی ( )1331با مضمون مفاهیم سلسله مراتب دانش معکوس برای مدیریت دانش و
حاظفه سازمانی ،همسو میباشد.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر و نقش مدیریت استعداد بر مدیریت دانش و حافظه
سازمانی می توان گفت انجام اقدامات مختلفی در ارتباط با ثبات شغلی کارکنان ،روابط
اجتماعی درون سازمانی و گروه های کاری ،سبک رهبری مناسب ،ایجاد فرصت هایی
برای یادگیری و پیشرفت ،اتخاذ سیستمهای ارزیابی عملکرد کارآمد ،در نظر گرفتن
پاداش های مالی و غیر مالی ،ایجاد غنا در مشاغل و چالش برانگیز کردن وظایف
کاری ،ارائه بازخورد به کارکنان در مواقع لزوم ،دادن اختیارات الزم برای بروز استعداد
افراد در مشاغل محوله و ایجاد شرایطی که فرد در سازمان وظایف خود را با اهمیت
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تلقی نموده و به شغل خود افتخار کند ،می تواند بر بهبود مدیریت دانش و حافظه
سازمانی منجر شود.
استراتژی مدیریت استعداد ابزاری است که منابع انسانی سازمان را به عنوان عامل
حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار ،به اولویت استراتژیک سازمان مبدل میسازد.
مدیریت استعداد حداقل به دو دلیل دارای اهمیت است )1:به وسیله مدیریت استعداد
اثربخش ،سازمانها اطمینان مییابند که استعدادهای مورد نیازشان را کسب کردهاند؛
)2میزان درگیری کارکنان در کار را افزایش میدهد(هاگس و راگ .)2553 ،پریژیوسی
( ،)2553معتقد است مدیریت استعداد ،فرآیندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و
توانمندسازی مدیران فراهم میآورد .از این راه آنها درمییابند که از کارکنان خود باید
چه انتظاراتی داشته باشند و این امر موجب بهبود روابط کاری میشود .در نتیجه
سازمان با سرمایهگذاری در مدیریت استعداد از یک سو ،از یک نرخ بازگشت سرمایه
باال برخوردار میشود و از سویی دیگر ،مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان
خواهد داشت .در چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و باانگیزه بهره
میبرد .مدیریت استعداد تضمینکننده آن است که کارکنان در مشاغل موجود در
سازمان بطور مناسب گردش نمایند و در نتیجه شخص مناسب ،در زمان مناسب ،و در
شغل مناسب قرار بگیرد( لوییس و هکمن .)2553 ،در نهایت می توان گفت اینکه
مدیریت دانش برای تمام شرکت ها به ویژه درمحیط رقابتی کنونی به ابزاری
استراتژیک و کلیدی تبدیل شده است عالوه براین اصلی ترین هدف هر سازمان
دستیابی به مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی می باشد و مدیران برای دستیابی به
این هدف اقدام به انجام وظائف متعددی می نمایند .از جمله آن فعالیت ها استفاده از
مدیریت استعداد جهت مدیریت دانش سازمانی نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان مدنظر
قرار می گیرد .لذا دور از انتظار نیست که با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر
فرایندهای مدیریت دانش و ابعاد مدیریت مدیریت استعداد در حافظهی ادارات ورزش و
جوانان استان های منتخب کشور (یزد ،گیالن و ایالم)تاثیر مثبت داشته باشند.
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