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

واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی با استعداد و  نخبه ، به منزله سرمایه های استراتژیک بدست می آورند. هدف از انجام 

مدیریت استعدادها بر شایستگی مدیران با تاکید بر نقش رهبری تحوّل گرا  است. بر اساس روش  تحقیق حاضر، تبیین تاثیر

تیواری و شرواستوا، پرسشنامه میدانی و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده شد. از پرسشنامه مدیریت استعداد 

رافرتی و گریفین برای جمع بری تحوّل گرا  از دیدگاه شایستگی مدیران مؤسسه آموزشی جنوب غربی داالس و پرسشنامه ره

پرسشنامه بین مدیران و معاونان ادارات کل  120 تعداد آوری داده های مربوط به متغیرها استفاده بعمل آمد.برای این منظور

گی ، شایست %88 مقدار آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه های مدیریت استعدادهااستان خراسان شمالی توزیع شد. 

برای بررسی فرضیه ها از آزمون های ضریب بود که نشان از پایایی باالی ابزار تحقیق دارد.  %79 و رهبری تحوّل گرا %94مدیران 

همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی و مدل یابی معادالت ساختاری بهره برداری شد. یافته های تحقیق نشان 

تعدادها بر شایستگی مدیران موثر بوده و بیشترین تاثیر گذاری به ترتیب مربوط به جذب استعدادها، ارزیابی داد که مدیریت اس

شایستگی مدیران احراز بُعد حفظ استعدادها بر و کشف استعدادها، توسعه و آموزش استعدادها می باشد، اما وجود تاثیر 

رهبری تحوّل گرا ، چگونگی جذب، ارزیابی و کشف، و توسعه و آموزش نشد.همچنین نتایج آزمون ها حاکی از آن است که عامل 

استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می نماید. از طرفی نتیجه آزمون ها نشان داد که متغیررهبری تحوّل گرا  نمی تواند 

 نقش تعدیل گری در تأثیرگذاری حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران را تبیین نماید. 

 

  .مدیریت استعدادها، شایستگی مدیران، رهبری تحوّل گرا  :يديکل گانواژ
 

 
  

 

 

بررسی تاثير مدیریت استعدادها بر شایستگی مدیران با تأکيد بر نقش رهبري 

 تحوّل گرا 

 2، دکتر عبدالرضا بيگی نيا۱نرگس جواهري
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 مقدمه
ش یبا ورود به هزاره سوم میالدی و ظهور اقتصاد دانایی محور، منابع انسانی به عنوان عنصری رقابتی و راهبردی در حفظ بقاء سازمان و افزا

رو به افزایش کارفرمایان برای جذب نیروهای ماهر از سویی و تمایل کارکنان توانمند برای تصاحب و  بهره وری آن مطرح گردیده اند. تقاضای

کی ی در اختیار گرفتن مشاغل با ارزش از سویی دیگر، باعث شده است تا سازمان ها برای جذب بهترین استعدادها به رقابت با یکدیگر بپردازند

بعد از توسعه رهبری،  منابع انسانی) در تئوری و عمل( در سال های اخیر مدیریت استعدادها است.از موضوعات مهم و مورد بحث در مدیریت 

استخدام مبتنی بر ارزش و مدیریت عملکرد، مدیریت استعداد یکی از موضوعات کلیدی منابع انسانی و از جمله چالش های پیش روی شرکت 

ریه های نوین اقتصادی با تاکید بر اقتصاد دانش محور، موفق ترین اقتصاد را در آینده، نظ های چند ملیتی مانند آی. بی. ام. و شل می باشد.

ل ااقتصادی می دانند که به تولید و توزیع دانش پرداخته و از آن به صورت تجاری بهره برداری کند. در عصر دانش و دانایی، سازمان ها در ح

بنابراین در حوزه مدیریت منابع انسانی بر لزوم طراحی فرآیند جامعی از مدیریت استعداد، تأکید روز افزون بر دانش و کارکنان دانشی هستند. 

تأکید می شود. یکی از مهمترین جنبه های دستیابی به مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش گرای منابع انسانی و تمرکز 

ست. بنابراین انجام اقدامات ارزش گرا و تحوّل گرا یانه در حوزه مدیریت منابع انسانی، بر شایستگی های محوری ناشی از سرمایه های انسانی ا

امکان گسترش شایستگی های محوری در فضای کسب و کار را فراهم می آورد. همچنین در محیطی که با تغییرات مستمر روبه رو است و 

مبتنی بر شایستگی برای جذب و استفاده از استعدادها مواجه اند، می  مدیران با جهانی شدن کسب و کار، تغییرات سریع فنآوری و رقابت

ی از طرفی مفهوم رهبری یک. باید مدیریت بهینه سرمایه های انسانی در ابعاد و کارکردهای مختلف منابع انسانی مورد توجه کافی قرار گیرد

لی در تبیین علت موفقیت و شکست سازمان ها محسوب می شود. از اساسی ترین مفاهیم تاثیرگذار بر سازمان های امروزی است که عامل اص

را  رهبری تحوّل گ. چنین جایگاهی، سبب شده تا این مفهوم در دهه های اخیر به طور پیوسته در کانون توجه اندیشمندان مدیریت قرار گیرد

( رهبر تحوّل گرا  در 1990د می کند. از نگاه باس )بر جهت گیری فرد از طریق هماهنگ کردن نیازهای فرد با وظایف و اهداف سازمانی تأکی

تالش برای گسترده کردن دامنه عالیق زیردستانش و برانگیختن آن ها به پذیرش ماموریت تیم، گروه یا سازمان است. چنین رهبری برای 

جام وظایف خود به چه دانشی نیاز دارند شناخت افرادی که با وی کار می کنند وقت صرف می کند. او می خواهد بداند که زیردستانش برای ان

( اشاره می کند که رهبران تحوّل گرا  تالش می کنند تا فرد از نیازهای 1998و چقدر نیاز به حمایت و درگیر شدن با کار دارند. باس)

استراتژیکی  با توجه به نقش حیاتی وفیزیولوژیک و امنیت پا فراتر گذاشته و به سوی نیازهای باالتر، یعنی موفقیت و خودشکوفایی گام بردارد. 

که مدیران در پیشبرد و تحقق اهداف سازمان های دولتی دارند و اینکه از جمله عناصر کلیدی سازمان محسوب می شوند، سازمان های موفق 

کنند که برای تداوم حیات  در پی آن هستند که رویه های خود را به گونه ای بهبود بخشند تا بتوانند استعدادهایی را برای سازمان فراهم

ر ظاقتصادی ضروری هستند، بنابراین ضرورت دارد سازمان ها برنامه هایی برای استفاده از بهترین استعدادها، تدوین نمایند. این تحقیق در ن

ی توان شایستگی های مبتنی بر مدیریت استعدادها و با در نظر گرفتن نقش رهبری تحوّل گرا ، چگونه م":دارد به این پرسش پاسخ دهد که

 "مدیران را در سازمان های مورد مطالعه، توسعه داد؟
 

 ادبيات تحقيق 

 مدیریت استعداد 
می  اغلب به جای یکدیگر استفاده "برنامه ریزی نیروی انسانی"و "مدیریت جانشینی"، "استراتژی استعداد"، "مدیریت استعداد"اصطالحات 

 مدیریت افراد در سازمان، بیان گردیده است:   شوند. به عنوان مثال تعاریف زیر برای

  .اطمینان از اینکه فرد مناسب در زمان مناسب در شغل مناسب استقرار یافته است 

  .تالش منظم سازمان، برای تداوم رهبری در موقعیت های کلیدی و تشویق پیشرفت فردی 

  .مدیریت عرضه، تقاضا و جریان استعداد از طریق سرمایه انسانی 

از فعالیت های مرتبط با جذب، استخدام، آموزش، توسعه و مدیریت افراد به منظور به  "مدیریت استعداد در بهترین حالت عبارت است :

)مدیریت سرمایه انسانی( تعریف شود. در سازمان هایی که مدیریت  . مدیریت استعداد می تواند به عنوان"حداکثر رساندن عملکرد سازمانی

)با استعداد( بصورت استراتژیک مدیریت می شوند. هدف از مدیریت  یت سرمایه انسانی( بکار گرفته می شود افراد ارزشمنداستعداد) مدیر

استعدادها اطمینان از اینکه سازمان استعدادهای مناسب را در زمان مناسب مورد استفاده قرار می دهد. سازمان های حرفه ای و تخصصی 

تغیر اطراف خود نیاز به شناسائی کارکنان و مهارتهایی دارند که بسیار متفاوت از گذشته سازمان است. استخدام برای پاسخگویی به نیازهای م

مؤثر آغازگر و شروع کننده حفظ و نگه داشت مؤثر است. مطابقت بین وظایف و استعدادها یکی از مشکالت سازمان ها است و برای تخصیص 

اسب خود قرار بگیرند. استخدام مؤثر ممکن است شامل شناسائی موقعیت های کلیدی و نقاط حساس بهره وری الزم که افراد در مشاغل من

مدیریت استعداد، شامل مجموعه کاملی از . مالی مرتبط با جایگاه سازمان و معیارهای انتخاب متناسب با استراتژی های نگه داشت باشد
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منظور اجرای موفقیت آمیز استراتژی کسب و کار مورد نیاز سازمان است. این فرآیند فرآیندها برای شناسایی، بکارگیری و مدیریت افراد به 

 که در چرخه حیات کارکنان موثر است، به چهار حوزه اصلی تقسیم می شود که در ادامه به توضیح هر کدام از این حوزه ها پرداخته می شود.
 

 شناسایی و جذب استعدادها 
مرتبط با شناخت افراد با مجموعه مهارت های سطح باال، برای مشاغل مورد نیاز سازمان است و بدین گونه  این مرحله شامل تمام موضوع های

ی یکه: سازمان باید بر روی چه افرادی سرمایه گذاری کند؟ نیروی انسانی چگونه باید سازماندهی شود؟ برای توسعه سازمانی چه نوع استعدادها

خشی از پرسش هایی است که در یک سازمان، هنگام ترسیم مسیر جذب و توسعه کارکنان خود، به عنوان مورد نیاز است؟ این پرسشها تنها ب

 با ارزش ترین سرمایه سازمانی، باید در نظر گرفته شود.  
 

 ارزیابی و کشف استعدادها

اهمیت نظام ارزیابی و کشف استعداد  کسانی که دست اندر کار تجارت سازمان هستند( از گذشته بهکادمیک و افراد حرفه ای )پژوهشگران آ

توجه داشته اند. امروزه با پیشرفت و تکامل این نظام، امنیت و ثباتی خاص در قابلیت کمی و درجه بندی شاخص های مهم پدید آمده است. 

ایگاه رونیک و تکنولوژی پضمن اینکه تکنولوژی های تحت وب نیز قابلیت ذخیره سازی و استفاده از مرورگرها، موتورهای جستجو، پست الکت

 داده ها برای متخصصان منابع انسانی، ابزارهای الزم جهت جمع آوری، تحلیل و ارزیابی حجمی عظیم از داده های مرتبط با استعدادها و حتی

( معتقد است که با وجود تکنولوژی های جدید، مدیریت استعداد دیگر خاص طبقات 2005شدگان را فراهم می آورد. الف ) سایر استخدام

 باالی سلسله مراتب سازمان نیست زیرا یک سازمان می تواند تمام کارمندانش را برای یافتن استعدادها ارزیابی کند. 
 

 توسعه و آموزش استعدادها
 هایی باقی می مانند که: ( معتقدند که کارکنان در سازمان 2007) گوستیک و وآلتون

  .ارتباط با کیفیتی بین مدیر و کارکنان برقرار است 

  .فرصت هایی برای رشد فردی و حرفه ای کارکنان وجود دارد 

   .تعادل بین کار و زندگی برقرار است 

  سازمان ها وجود دارد.احساس متفاوت بودن، انجام کاری معنا دار) هویت داشتن کار(، و برخورداری از آموزش کافی در این 
  

 حفظ و نگهداشت استعدادها  
در این مرحله الزم است مجموعه مهارت های مناسب افراد، با وظایف شغلی آنها در یک راستا قرار گرفته و همسو شوند. به عبارت دیگر، 

 آن بیشترین بهره وری را دارد. بحث دیگریعملکرد نیروی کار باید مدیریت شود تا سازمان اطمینان یابد در مسیری است که نیروی انسانی 

که در فرآیند نگهداشت استعدادها باید مورد توجه قرار گیرد، سیستم جبران خدمات است. عالوه بر اینکه در سازمان، الزم است خط مشی 

عملکرد افراد در سیستم  جبران خدمات عادالنه گسترش یابد، ضروری است که خروجی گزارش ها و تحلیل های حاصل از سنجش استعداها و

 محاسبه جبران خدمت کارکنان لحاظ شود.  
 

 شایستگی مدیران 
عدم توجه به تخصص، تجربه، کارآیی، عالقه و توانایی مدیران در انتصاب به مسئولیت های سازمانی موجب تصمیمات نامناسب، اقدامات 

 هبیهوده، تضعیف و به مرور مرگ سازمان می شود. با توجه به نقش استراتژیک مدیران در استفاده و ترکیب منابع مادی و انسانی باید نسبت ب

ا ترفیع آنها بر اساس اصول علمی اقدام کرد، چرا که انتخاب مدیران ناشایست اثرات غیر قابل جبرانی بر عملکرد و آینده سازمان انتخاب و ی

ها خواهد گذاشت. در ادبیات مدیریت دولتی هر نوع استخدام غیرقانونی خویشاوندان، دوستان، آشنایان و همسایگان از طرف یک دیوان ساالر 

 ر یک نظام بوروکراسی امری منفی و خویشاوندگرایی تلقی می گردد.  یا بوروکرات د

نقش منابع انسانی با حرکت از سطوحی ابتدایی سازمان) مشاغل ساده تر(، به سمت راس هرم سازمان ) مشاغل پیچیده تر( پر رنگ تر می 

عملکرد شغلی افراد ارتباط دارد. بنابراین، اگر در  شود. پیچیدگی شغل، یعنی چالش انگیز بودن شغل از جمله ویژگی های شغل است که با

و راس هرم سازمان ها که مشاغل پیچیده تر وجود دارند مدیرانی قرار گیرند که عالوه بر ویژگی های عمومی برای احراز شغل، از توانایی ها 

 تضمین خواهد شد.  شایستگی های خاصی نیز برخوردار باشند، موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف سازمانی نیز
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 رهبري تحوّل گرا 
معتقد است که مدیران تحولی نفوذ فوق العاده ای بر پیروان خود دارند و آنان را در جهت اهداف تعیین شده هدایت کرده و  (1999) پیالی

 به رهبران عملگرا موفق ترند و بر تغییرات بنیادی و تحولی تاکید دارند. بنابراین رهبران تحول گرا در سازمان ها و محیط کارشان نسبت

رهبری تحوّل گرا به عنوان فرآیندی است که الهام بخش زیردستان  .بیشترین تاثیر رضایتمندی را در بین کارکنان خود به وجود می آورند

ف تیم و گروه فعالیت برای مشارکت و دنبال کردن دیدگاه های رهبری است و افراد را برمی انگیزد تا فراتر از منافع شخصی در جهت اهدا

کنند. این رهبران در نقش یک مدل، تشویق زیردستان در جهت ایجاد الگوهای فکری سازنده و همچنین توسعه ایده های جدید و فکرکردن 

 تغییرات ( رهبران تحوّل گرا را به عنوان افرادی که شروع کننده تغییرات سازمانی هستند و این1993بطور مستقل فعالیت می کنند. گوردن) 

یرات یرا از طریق بیان چشم انداز به اعضای سازمان تشریح می کنند، معرفی کرده است. در این فرآیند رهبران تحوّل گرا از مقاومت در برابر تغ

به  انجلوگیری می کنند و از کارکنان حمایت می کنند تا مشکالت را تعریف کنند و راه حل ها را نیز از طریق متقاعد کردن اعضای سازم

اینکه تغییرات برای حیات سازمان ضروری هستند، ارتقاء می دهند. این رهبران تالش می کنند تا کارمندان را متقاعد کنند که قدرت کافی 

   برای مقابله با شرایط چالش برانگیز را دارند. 
 

 پيشينه تحقيق  
 ،الزم به توضیح است که با جستجو در فضای مجازی و منابع در دسترس، تحقیقی با این عنوان که دربردارنده هر سه متغیر) مدیریت استعدادها

شایستگی مدیران و رهبری تحوّل گرا ( تحقیق باشد در داخل و خارج کشور یافت نشد ولیکن تحقیقاتی که یکی و یا چند از متغیرها و یا 

 ای تحقیق حاضر در آنها وجود داشته انجام شده است، که به شرح زیر به آنها پرداخته می شود.  مولفه ه

با هدف بررسی اثر مدیریت استعداد  "مدیریت استعدادها: تاثیر برروی عملکرد سازمان"( در تحقیقی که با عنوان 2012کهایندی ) .1

ل داده ها نشان داد که مدیریت استعدادها تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان بر عملکرد سازمانی صورت گرفته بود؛ نهایتا تجزیه و تحلی

دارد. همچنین این تحقیق پیشنهاد می کند که مدیریت استعدادها برای همه کارکنان داخل سازمان بکار گرفته شود و سازمانها 

 باید طرح مدیریت استعداد خود را از سبک مدیریت منابع انسانی خود جدا کنند. 

که با هدف توسعه  "چالش های رهبری تبادلی و رهبری تحوّل گرا  در پروژه ها"در تحقیقی با عنوان  (2013) و همکاران سنتی .2

نظریه های رهبری تبادلی و تحوّل گرا از منظر سازمان های با ساختار موقت صورت گرفت تحقیق مذکور مدلی را ارائه نمود که 

 ازمانهای موقت برروی تعهد پیروان و سبک های رهبری است. نشان دهنده اثرگذاری و ویژگی های س

که با هدف بررسی تاثیر آموزش و توسعه بر  "تاثیر آموزش و توسعه بر شایستگی "در تحقیقی با عنوان (2010) آلیناتی و همکاران .3

شایستگی کارکنان و نهایتا شایستگی سازمانی صورت گرفت. به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین آموزش و توسعه با 

سعه در سازمان ها به درستی اجرا شود بر شایستگی افراد تاثیرگذار شایستگی کارکنان وجود دارد. به این مفهوم که اگر آموزش و تو

 خواهد بود. 

که با هدف بررسی رابطه  "نقش مدیریت استعدادها در تأمین و حفظ منابع انسانی مستعد"( در تحقیقی با عنوان 1391حسینی ) .4

مدیریت استعداد با بحث کاهش ترک سازمان از سوی افراد مستعد، امنیت شغلی و خالی نماندن منصب های کلیدی و متغیرهای 

ان داد که ایجاد خزانه استعدادها، کاهش ترک سازمان و خالی نماندن منصب های کلیدی دیگر انجام شد. یافته های تحقیق وی نش

 از مهمترین نتایج مدیریت استعدادها در سازمان است. 

نفر از مدیران  174 "تأثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعدادها"( در تحقیقی با عنوان 1389حاجی کریمی و حسینی) .5

را به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار داده است. در تحقیق مذکور محققان به دنبال بررسی عوامل راهبردی  وزارتخانه 10کل

عامل را به عنوان عوامل راهبردی تاثیرگذار بر  5تأثیرگذار بر مدیریت استعدادها در سازمان های دولتی بوده اند که نتایج تحقیق 

 انی، مدیریت منابع انسانی راهبردی و قوانین و مقررات دولتی، شناسایی نمودند.   مدیریت استعدادها شامل: فرهنگ سازم

که  "طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران"( در تحقیقی با عنوان 1388میرسپاسی و غالم زاده ) .6

شده در این تحقیق شامل: شایستگی هایی از  مدیران میانی بخش صنعت را مورد بررسی قرار داده اند. شایستگی های شناسایی

 قبیل توجه به اخالقیات، توجه به روابط انسانی، توجه به امور سیاسی می باشند. 
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 مدل مفهومی تحقيق
 با توجه به مطالب بیان شده و مطالعه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور مدل مفهومی تحقیق به شرح ذیل ارائه می شود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )محقق ساخته( (: مدل مفهومی تحقیق1) نگاره

 

 فرضيه هاي تحقيق 

 شایستگی مدیران در سازمان های عمومی استان خراسان شمالی موثر است.چگونگی مدیریت استعدادها بر : فرضیه اصلی اول

در سازمان های عمومی استان خراسان شمالی  رهبری تحوّل گرا ، تاثیر چگونگی مدیریت استعدادها بر شایستگی مدیران را: فرضیه اصلی دوم

 تعدیل می کند. 
 

  فرضيه هاي فرعی

 جذب استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است.  چگونگیفرعی یکم: 

 چگونگی ارزیابی و کشف استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است. : فرعی دوم

 چگونگی توسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است. : فرعی سوم

 چگونگی حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است. : فرعی چهارم

 ، تاثیر چگونگی جذب استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند. رهبری تحوّل گرا: فرعی پنجم

 ، تاثیر چگونگی ارزیابی و کشف استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند. رهبری تحوّل گرا: فرعی ششم

 ، تاثیر چگونگی توسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند. رهبری تحوّل گرا: فرعی هفتم

 ، تاثیر چگونگی حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند. رهبری تحوّل گرا: فرعی هشتم
 

 روش تحقيق 
تحلیلی است. از سوی دیگر  _توصیفی از نوع پیمایشی  تحقیقی داده ها، گردآوری نحوه حسب بر دسته بندی تحقیقات نظر از تحقیق حاضر

تحقیق حاضر بر حسب اهدافی که دنبال می کند از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مدیران کل و معاونان سازمان های 

ست. در این تحقیق، با توجه به اینکه جامعه نفر  بوده ا 170عمومی استان خراسان شمالی تشکیل می دهند که طبق برآورد اولیه تعداد آنان 

آماری تحقیق محدود می باشد، بنابراین برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود) کوکران( استفاده شده است. تعداد 

ساده بوده و در تحقیق حاضر برای نفر می باشد. همچنین روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی  118نمونه الزم بر اساس فرمول کوکران 

 جمع آوری داده ها سه پرسشنامه به شرح ذیل استفاده شده است: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعدادها آموزش

 استعداها ارزیابی و کشف

 حفظ استعدادها

 ب استعدادهاجذ

 شایستگی مدیران

  رهبری تحوّل گرا

 مدیریت استعدادها
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 الف( پرسشنامه مدیریت استعداد 
مورد استفاده قرار گرفت. سپس به تناسب هر یک از  در این مرحله برای سنجش مولفه های مدیریت استعداد پرسشنامه تیواری و شرواستوا

ها می باشد( مجموعه سواالت مرتبط  که شامل جذب، ارزیابی و کشف، توسعه و آموزش و حفظ استعدادنده مدیریت استعداد )عاد تشکیل دهاب

 سئوال می باشد.  20با آن تنظیم و ارائه گردیده است. پرسشنامه این بخش شامل 
 

 ب( پرسشنامه شایستگی مدیران 

ونه . ساختار پرسشنامه بدین گموزشی جنوب غربی استفاده شده استتوسط  مؤسسه آبرای سنجش شایستگی مدیران از پرسشنامه ای که 

سوال مورد سنجش قرار می دهد که این ابعاد شامل خودآگاهی، مسئولیت فردی، مدیریت  50بُعد و  10می باشد که شایستگی مدیران را در 

یت عملکرد خود، مدیریت عملکرد دیگران، مدیریت نوآوری و رهبری تغییر، مهارت های فردی، مهارت های ارتباطی، مدیریت تفاوت ها، مدیر

 سوال می باشند 5می باشند. هر کدام از ابعاد نیز به طور مساوی شامل 
 

 ج( پرسشنامه رهبري تحوّل گرا  

مه متناسب با هر یک سپس سواالت پرسشنا. (، مورد استفاده قرار گرفت2004برای سنجش رهبری تحوّل گرا  پرسشنامه رافرتی و گریفین )

که شامل چشم  هرکدام از ابعاد رهبری تحوّل گراسوال می باشد که  15از متغیرهای رهبری تحوّل گرا  تنظیم گردید. این پرسشنامه شامل 

 سوال را در بر می گیرند.  3انداز، ارتباطات الهام بخش، ترغیب ذهنی، رهبری حمایتی و مالحظات فردی می باشد به طور مساوی 

 ( می باشد. 4) تا خیلی زیاد (1) گزینه ای از خیلی کم 4روش نمره دهی متغیرهای تحقیق در هر سه پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 
 

 روایی و پایایی پرسشنامه 

تاییدی  یدر این تحقیق جهت بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی سازه استفاده شده است و جهت سنجش روایی سازه از تکنیک تحلیل عامل

و به کمک نرم افزار آموس صورت گرفته است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که وزن رگرسیونی متغیرها در پیش بینی ابعاد مربوطه در سطح 

ایایی پدار با صفر است. بنابراین، هیچ یک از این ابعاد از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته نشدند. سنجش دارای تفاوت معنا 95/0اطمینان 

، به عنوان نمونه اولیه، مقدار آلفای کرونباخ با عدد پرسشنامه 20پرسشنامه ها نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ صورت گرفت که با توزیع 

 مدیریتآمده برای متغیرهای تحقیق بعد از انجام پایایی به ترتیب برای  گویه پرسشنامه محاسبه گردید. ضریب بدست 85در نظر گرفتن کلیه 

ها و مؤلفه های آنها، مقدار که برای تمام متغیربوده است با توجه به این 0.79و رهبری تحوّل گرا   0.94، شایستگی مدیران  0.88استعدادها 

 توان گفت که ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. باشد میمی 7/0آلفای کرونباخ باالی 
 

  یافته هاي تحقيق

نتایج ارزیابی فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مناسب ارائه می شود.آزمون هایی که جهت سنجش فرضیه ها در این قسمت  

: مدل معادالت ساختاری، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تعدیل گری کوهن و همکاران ورد استفاده قرار گرفته اند شاملدر تحقیق حاضر م

 می باشد. 
 

   تغيرهاي تحقيقهمبستگی بين م 

 ی ساختاری وجود همبستگی میان متغیّرهاییابی معادلههای به کارگیری رویکرد متغیّرهای مکنون در الگوی مدلشرطاز آنجا که یکی از پیش

وسیله  وس بهتحقیق است، همبستگی بین متغیرهای تحقیق، نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نرمال بودن داده ها که در نرم افزار آم

( ارائه شده 1ی)ی متغیرهای تحقیق ، در جدول شمارهدو شاخص کشیدگی و چولگی سنجیده شده اند. ضریب همبستگی پیرسون بین کلیه

 ( قابل مشاهده است.1است. ضمن اینکه، میانگین و انحراف معیار متغیرها نیز در جدول )
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 متغيرها(: ميانگين، انحراف معيار و همبستگی ۱جدول)
 

 رهبری تحوّل گرا شایستگی مدیران مدیریت استعدادها انحراف معیار میانگین متغیر ها

   1 59/0 4/2 مدیریت استعدادها

  1 526/0** 38/0 05/3 شایستگی مدیران

 1 798/0** 546/0** 42/0 8/2 رهبری تحوّل گرا

 باشد.می >p  01/0داری توضیح: **همبستگی در سطح معنا

 

 افزارمعادالت ساختاري حاصل از نرم مدل

نامه، مدل معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیه اصلی اول تحقیق های پرسشپس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار تحقیق با تحلیل داده

 ( حاصل شده است.1به صورت شکل )

 
 (: مدل برازش شده تحقيق۱شکل)

 تحليل مدل ساختاري

ده آوری شهای جمعها، ابتدا باید مدل نظری تدوین شده برای هر فرضیه مورد پردازش قرار گیرد تا مشخص شود که دادهفرضیهبرای تحلیل 

( …CFI,GFI,RMRهای کمی برازش مدل )دهد که برای پاسخ به این سؤال از شاخصتا چه اندازه مدل نظری را مورد حمایت قرار می

ان به توهای کمی قابل قبول بودند یا به عبارتی مدل نظری مورد تأیید قرار گرفت در آن صورت میاخصشود. در صورتی که شاستفاده می

باشند روابط درون مدل پرداخت که این روابط متقابل ضریب رگرسیونی)ضریب تأثیر( مربوط به فرضیه و بارهای عاملی مربوط به هر گویه می

شود که مقدار آن برای مقادیر قابل استفاده می P ضرایب تأثیر بارهای عامل( از شاخص جزئیکه برای آزمون قابل قبول بودن این ضرایب)

 دهد.های برازش مدل به همراه مقادیر مطلوب را نشان می( شاخص2می باشد. جدول ) 05/0تر از قبول کم
 

 هاي برازش مدل نظري تحقيق (: شاخص2جدول)

 مقدار بدست آمده در مدل واقعی مقدار مطلوب نام شاخص

 df - 76)درجه آزادی(

 χ2 2df ≤ χ2≤ 3df 326/166)کای اسکوئر(

 065/0 05/0تر از بیش χ2)سطح معناداری برای(  

 188/2 ترکم 3از  χ2،df)کای اسکوئر بهینه شده(

 931/0 به باال GFI 8/0)نیکوئی برازش (

 017/0 09/0زیر  RMR)ریشه میانگین مربعات باقی مانده(

 CFI 9/0 923/0)شاخص برازش تطبیقی( 

ی میانگین مربعات خطای برآورد ( )ریشه
RMSEA 

 071/0 08/0زیر 
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  بررسی فرضيه هاي تحقيق

ه بررسی قرار می گیرد و سپس فرضیه های فرعی مربوط بابتدا فرضیه اصلی اول  مربوط به تاثیر مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران مورد 

اثرات ابعاد مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. سپس فرضیه های تعدیل گری اصلی و فرعی 

 مورد بررسی قرار می گیرد.

 فرضیه اصلی اول:مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران موثر است.
 

 (: ضریب رگرسيونی و معناداري اثر مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران۳دول)ج

 نتیجه p-value ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم  

 معنادار 000/0 58/0 شایستگی مدیرانمدیریت استعداد 1

 

( برآورد شده است. 58/0شود، ضریب مسیر  )( مشاهده می3طور که در جدول)در بررسی اثرات مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران، همان

توان نتیجه گرفت که این باشد؛ میتر میکم 05/0شده است و از سطح معناداری  000/0که برابر  (p-value)با توجه به مقدار شاخص جزئی 

 دار است. یعنی مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران اثر مثبت و معناداری دارد.معنا 05/0ضریب مسیر در سطح خطای 
 

 بررسی فرضيه هاي فرعی اول تا چهارم: 

اول تا چهارم تحقیق که به بررسی اثرات ابعاد مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران می پردازد، مدل ساختاری برای بررسی فرضیه های فرعی 

 ( نشان داده شده است.2دیگری برازش شد که در شکل) 

 
 (: مدل برازش شده ابعاد مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران2شکل)

 

( به 4ابتدا الزم است تا شاخص های برازش اطمینان حاصل شود، لذا این مهم در جدول ) در این مدل نیز قبل از بررسی اثرات بین متغیرها

 صورت خالصه نشان داده شده است. همانظور که مشاهده می شود همگی شاخص های برازش در حد مطلوب و قابل قبولی وجود دارند. 
  

 (: شاخص هاي برازش مدل فرعی4جدول)

 بدست آمده در مدل  فرعیمقدار  مقدار مطلوب نام شاخص

 df - 401)درجه آزادی(

 χ2 2df ≤ χ2≤ 3df 099/926)کای اسکوئر(

 085/0 05/0تر از بیش χ2)سطح معناداری برای(  

 309/2 ترکم 3از  χ2،df)کای اسکوئر بهینه شده (

 845/0 به باال GFI 8/0)نیکوئی برازش (

 056/0 09/0زیر  RMR)ریشه میانگین مربعات باقی مانده(

 CFI 9/0 910/0)شاخص برازش تطبیقی(

 061/0 08/0زیر  RMSEAی میانگین مربعات خطای برآورد ()ریشه
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 جذب استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است. فرضیه فرعی اول:

( برآورد شده است. 44/0شود، ضریب مسیر  )(مشاهده می5طور که در جدول )در بررسی اثرات جذب استعدادها بر شایستگی مدیران، همان

توان نتیجه گرفت که این باشد؛ میتر میکم 05/0شده است و از سطح معناداری  000/0که برابر ( p-value)با توجه به مقدار شاخص جزئی 

 دار است. یعنی جذب استعدادها بر شایستگی مدیران اثر مثبت و معناداری دارد.معنا 05/0سطح خطای  ضریب مسیر در
 

 (: ضریب رگرسيونی و معناداري اثر  جذب استعداد بر شایستگی مدیران5جدول)

 نتیجه p-value ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 معنادار 000/0 44/0 شایستگی مدیرانجذب استعداد 1

 

 ها بر شایستگی مدیران مؤثر است. ارزیابی و کشف استعداد فرضیه فرعی دوم:

( برآورد 26/0شود، ضریب مسیر )( مشاهده می6طور که در جدول)در بررسی اثرات ارزیابی و کشف استعدادها بر شایستگی مدیران، همان

توان نتیجه باشد؛ میتر میکم 05/0شده است و از سطح معناداری  000/0که برابر (p-valueشده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی )

دار است. یعنی ارزیابی و کشف استعدادها بر شایستگی مدیران اثر مثبت و معناداری معنا 05/0گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

 دارد.

 ر شایستگی مدیران(: ضریب رگرسيونی و معناداري اثر  ارزیابی و کشف استعدادها ب6جدول)

 نتیجه p-value ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 معنادار 000/0 26/0 شایستگی مدیرانارزیابی و کشف استعدادها  2

 

 آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است.فرضیه فرعی سوم: توسعه و 

( برآورد 09/0شود، ضریب مسیر )( مشاهده می7طور که در جدول)در بررسی اثرات توسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران، همان

توان نتیجه باشد؛ میمتر میک 05/0شده است و از سطح معناداری  000/0که برابر (p-valueشده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی )

 دار است. یعنی توسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران اثر معناداری دارد.معنا 05/0گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 
 

 (: ضریب رگرسيونی و معناداري اثر  توسعه و آموزش بر شایستگی مدیران7جدول)

 نتیجه p-value ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 معنادار 000/0 09/0 شایستگی مدیرانتوسعه و آموزش 3

 

 فرضیه فرعی چهارم: حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است.

( برآورد شده است. -11/0شود، ضریب مسیر )(مشاهده می8طور که در جدول)در بررسی اثرات حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران، همان

توان نتیجه گرفت که این باشد؛ میبیشتر می 05/0شده است و از سطح معناداری  195/0که برابر  (p-value)با توجه به مقدار شاخص جزئی 

 دار نیست. یعنی حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران اثر معناداری ندارد.معنا 05/0سطح خطای ضریب مسیر در 
 

 (: ضریب رگرسيونی و معناداري اثر  حفظ بر شایستگی مدیران۸جدول)

 نتیجه p-value ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم فرضیه فرعی

 غیر معنادار 195/0 -11/0 شایستگی مدیرانحفظ 4

 

 بررسی فرضيه هاي تعدیل گري
فرضیه اصلی دوم و فرضیه های فرعی پنجم تا هشتم تحقیق به بررسی نقش تعدیل گری رهبری تحوّل گرا مربوط می شود که در ادامه به 

( استفاده شده است. براساس 2003است. الزم به ذکر است که برای آزمون این فرضیات از آزمون کوهن و همکاران )بررسی آنها پرداخته شده 

مراتبی ی سلسلهگری رهبری تحوّل گرا ، رگرسیون چندگانه(، برای آزمون نقش تعدیل2003ی پیشنهاد شده توسط کوهن و همکاران )رویه

ی واسطهگر، مرکزی و استاندارد شوند تا بهگری این است که متغیرهای مستقل و تعدیلجام تحلیل تعدیلی انمورد استفاده قرار گرفت. الزمه

خطی چندگانه کاهش یابد. سپس، متغیر گر با متغیر تعاملی )متغیر ضرب(، احتمال وقوع همکاهش همبستگی متغیرهای مستقل و تعدیل
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

استانداردشده ایجاد شود، تا مقدمات تحلیل رگرسیون فراهم گردد. همچنین در این روش  گرِتعاملی ازطریق ضرب متغیرهای مستقل و تعدیل

 الزم است تا اثر متغیر مستقل بر وابسته معنادار گردد.

 فرضیه اصلی دوم: رهبری تحوّل گرا ، تاثیر چگونگی مدیریت استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند.

شده است و این مقدار  119/0که برای اثر متغیر تعاملی برابر با  (β)شود، با توجه به مقدار بتا (مشاهده می9ی)طور که در جدول شمارههمان

اصلی دوم تحقیق مورد  گیرد و فرضیهمعنادار  است، بنابراین نقش تعدیل گری رهبری تحوّل گرا مورد تأیید قرار می 95/0در سطح اطمینان 

 تأیید است.
 

 گري رهبري تحوّل گراج تحليل تعدیل(:  نتای۹جدول)

 β sig R2 متغیر وابسته متغیر مستقل مراحل رگرسیون سلسله مراتبی

 276/0 000/0 528/0 شایستگی مدیران مدیریت استعداد مرحله اول

 مرحله دوم
 مدیریت استعداد

 شایستگی مدیران
568/0 000/0 

289/0 
 042/0 119/0 رهبری تحوا گرا× مدیریت استعداد 

 

 فرضیه فرعی پنجم: رهبری تحوّل گرا ، تاثیر چگونگی جذب استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند.

  115/0که برای اثر متغیر تعاملی بر شایستگی مدیران برابر با (β)شود، با توجه به مقدار بتا(مشاهده می10ی)طور که در جدول شمارههمان

معنادار است، بنابراین  نقش تعدیل گری رهبری تحوّل گرا  برای این رابطه مورد تأیید قرار  95/0سطح اطمینان  شده است و این مقدار در

 گیرد.   می
 

 گري رهبري تحوّل گرا(: نتایج تحليل تعدیل۱0جدول)

 β sig R2 متغیر وابسته متغیر مستقل مراحل رگرسیون سلسله مراتبی

 290/0 000/0 538/0 مدیرانشایستگی  جذب استعداد مرحله اول

 مرحله دوم
 جذب استعداد

 شایستگی مدیران
553/0 000/0 

303/0 
 023/0 115/0 رهبری تحوا گرا× جذب استعداد 

 

 فرضیه فرعی ششم: رهبری تحوّل گرا ، تاثیر چگونگی ارزیابی و کشف استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند.

  129/0که برای اثر متغیر تعاملی بر شایستگی مدیران برابر با (β)شود، با توجه به مقدار بتا( مشاهده می11ی)شمارهطور که در جدول همان

معنادار است بنابراین  نقش تعدیل گری رهبری تحوّل گرا  برای این رابطه  نیز مورد تأیید  95/0شده است و این مقدار در سطح اطمینان 

ر گرا اثر ارزیابی و کشف استعداد بدیگر با توجه به عالمت ضرایب می توان نتیجه گرفت که در حضور رهبری تحولگیرد. به عبارت قرار می

 گذارد. شایستگی مدیران رو به افزایش می
 

 گري رهبري تحوّل گرا(: نتایج تحليل تعدیل۱۱جدول)

 β sig R2 متغیر وابسته متغیر مستقل مراحل رگرسیون سلسله مراتبی

 290/0 000/0 500/0 شایستگی مدیران ارزیابی و کشف استعداد مرحله اول

 مرحله دوم
 ارزیابی و کشف استعداد

 شایستگی مدیران
621/0 000/0 

350/0 
 021/0 129/0 رهبری تحوا گرا× ارزیابی و کشف استعداد 

 

 استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند.فرضیه فرعی هفتم:رهبری تحوّل گرا ، تاثیر چگونگی توسعه وآموزش 

 113/0که برای اثر متغیر تعاملی بر شایستگی مدیران برابر با  (β)شود، با توجه به مقدار بتا(مشاهده می12ی)طور که در جدول شمارههمان

حوّل گرا  برای این رابطه  نیز مورد تأیید معنادار است بنابراین  نقش تعدیل گری رهبری ت 95/0شده است و این مقدار در سطح اطمینان 

 گیرد.قرار می
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 گري رهبري تحوّل گرا(: نتایج تحليل تعدیل۱2جدول) 

 β sig R2 متغیر وابسته متغیر مستقل مراحل رگرسیون سلسله مراتبی

 288/0 000/0 532/0 شایستگی مدیران توسعه و آموزش استعداد مرحله اول

 مرحله دوم
 آموزش استعدادتوسعه و 

 شایستگی مدیران
433/0 000/0 

302/0 
 025/0 113/0 رهبری تحوا گرا× توسعه و آموزش استعداد 

 

 ، تاثیر چگونگی حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند.رضیه فرعی هشتم: رهبری تحوّل گراف 

های مربوط به  اثر متغیر مستقل بر وابسته معنادار گردد.همانگونه که در بخش همانطور که پیش تر نیز بیان گردید در این روش الزم است تا

 ها بر شایستگی مدیران غیر معنادار بوده است. لذا فرضیه فرعی هشتم مربوط به اثر حفظ استعداد تحلیل معادالت ساختاری بیان گردید،

 مدیران قابل بررسی نبوده و رد می شود. در رابطه بین این بُعد و شایستگینقش تعدیل گری رهبری تحوّل گرا 
 

 نتيجه گيري 

 نتایج حاصل از فرضيه اصلی اول و فرضيه هاي فرعی اول تا چهارم

 ( نشان داده شده است:13) خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی اول تا چهارم در جدول
 

 اصلی اول و فرضيه هاي فرعی اول تا چهارم(: نتایج حاصل از آزمون فرضيه هاي ۱۳جدول)

 نتیجه آزمون میزان اثر p-value عنوان فرضیه ها عنوان فرضیه

 تأیید فرضیه 0.58 000/0 مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران موثر است. فرضیه اصلی اول

 تأیید فرضیه 0.44 000/0 چگونگی جذب استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است. فرضیه فرعی اول

 تأیید فرضیه 0.26 000/0 چگونگی ارزیابی و کشف استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است. فرضیه فرعی دوم

 تأیید فرضیه 0.09 000/0 چگونگی توسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر است. فرضیه فرعی سوم

 رد فرضیه -11/0 195/0 شایستگی مدیران مؤثر است.چگونگی حفظ استعدادها بر  فرضیه فرعی چهارم

 

 ( می توان اینگونه استنباط نمود که: 13بر اساس نتایج بدست آمده از جدول )

  با توجه به تأیید فرضیه اصلی تحقیق مدیریت استعدادها بر شایستگی مدیران تأثیر گذار بوده و این تأثیرگذاری بصورت مثبت و

 می باشد. 0.58آن معنادار بوده و مقدار 

  فرضیه فرعی اول تحقیق نیز نشان می دهد که چگونگی جذب استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر بوده و این تأثیرگذاری به

 می باشد.  0.44میزان 

 یر ثچگونگی ارزیابی و کشف استعدادها نیز که تحت عنوان فرضیه فرعی دوم مورد آزمون قرار گرفته است بر شایستگی مدیران تأ

 می باشد.0.26گذار بوده ولیکن این میزان تأثیر گذاری به نسبت فرضیه فرعی اول تحقیق کمتر بوده و مقدار آن 

  نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق نیز نشان دهنده آن است که چگونگی توسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران

ق این تأثیرگذاری مثبت و معنادار می باشد که نشانگر آن است که افزایش مؤثر بوده که همانند سایر فرضیه های فرعی تحقی

 است.  0.09شایستگی مدیران به چگونگی توسعه و آموزش آنها نیز مرتبط می باشد و مقدار آن 

  .چگونگی حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران مؤثر نبوده و این فرضیه فرعی تحقیق، مورد تأیید قرار نگرفته است 

توجه به نتایج تحلیل فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی اول تا چهارم می توان بیان نمود که مدیریت استعدادها بر شایستگی مدیران  با

(، 0.26)با میزان اثر  (، ارزیابی و کشف استعدادها 0.44مؤثر بوده و بیشترین تأثیر گذاری به ترتیب مربوط به جذب استعدادها )با میزان اثر 

 ( می باشد و در تأثیر بُعد حفظ استعدادها تأثیری بر شایستگی مدیران احراز نشده است. 0.09)با میزان اثر  وسعه و آموزش استعدادهاو ت
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 نتایج حاصل از فرضيه هاي تعدیل گري
نشان  (14) هشتم( در جدولفرضیه اصلی دوم و فرضیه های فرعی پنجم تا ) خالصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تعدیل گری

 داده شده است. 

 (: نتایج آزمون فرضيه هاي تعدیل گري رهبري تحوّل گرا۱4جدول)

 نتیجه آزمون میزان اثر p-value عنوان فرضیه ها عنوان فرضیه

 فرضیه اصلی دوم
رهبری تحوّل گرا ، تأثیر چگونگی مدیریت استعدادها بر 

 شایستگی مدیران را تعدیل می کند.
 تأیید فرضیه 0.119 042/0

فرضیه فرعی 

 پنجم

رهبری تحوّل گرا ، تأثیر چگونگی جذب استعدادها بر 

 شایستگی مدیران را تعدیل می کند.
 تأیید فرضیه 0.115 023/0

فرضیه فرعی 

 ششم

رهبری تحوّل گرا ، تأثیر چگونگی ارزیابی و کشف استعدادها 

 بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند.
 تأیید فرضیه 0.129 021/0

فرضیه فرعی 

 هفتم

رهبری تحوّل گرا ، تأثیر چگونگی توسعه و آموزش استعدادها 

 بر شایستگی مدیران را تعدیل می کند.
 تأیید فرضیه 0.113 025/0

فرضیه فرعی 

 هشتم

رهبری تحوّل گرا ، تأثیر چگونگی حفظ استعدادها بر 

 شایستگی مدیران را تعدیل می کند.
 رد فرضیه ----- 000/0

 

( نشان می دهد که با استفاده از آزمون تعدیل گری کوهن و همکاران در بررسی نقش تعدیل گری رهبری تحوّل 14) نتایج مندرج در جدول

 گرا  در این تحقیق، می توان اینگونه استنباط نمود که: 

  رهبری تحوّل گرا  با تأیید فرضیه اصلی دوم تحقیق می تواند به عنوان متغیر تعدیل گری برای تأثیرگذاری مدیریت استعدادها بر

 شایستگی مدیران باشد. 

  با تأیید سه فرضیه فرعی پنجم، ششم و هفتم تحقیق می توان بیان نمود که رهبری تحوّل گرا  چگونگی جذب، ارزیابی و کشف، و

توسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی مدیران را تعدیل می نماید که در این بین بیشترین درصد تأثیرگذاری رهبری تحوّل گرا  

 ( 0.129استعدادها می باشد )میزان تاثیر گذاری مربوط به بُعد ارزیابی و کشف 

  در مورد فرضیه فرعی هشتم باید گفت که با توجه به این که فرضیه فرعی چهارم تحقیق که مربوط به تأثیرگذاری حفظ استعدادها

باط داشته را در این ارتبر شایستگی مدیران بوده و این فرضیه رد شده، بنابراین رهبری تحوّل گرا  نیز نمی تواند نقش تعدیل گری 

 باشد. و این فرضیه تحقیق نیز تأیید نمی شود. 

گری رهبری  )نقش تعدیل تأثیر گذاری مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران( و فرضیه اصلی دومقیق فرضیه اصلی اول )بنابراین در این تح

یه و تحلیل قرار گرفت که هر دو فرضیه اصلی مورد تأیید قرار در تأثیر گذاری مدیریت استعداد بر شایستگی مدیران( مورد تجز تحوّل گرا

گرفته اند. فرضیه های فرعی نیز تحت عنوان هشت فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفته که در دو بخش فرضیه های فرعی و فرضیه های 

 ار نگرفته و رد شده اند. فرعی تعدیل گری بوده اند که نهایتاً فرضیه های فرعی چهارم و هشتم تحقیق مورد تأیید قر

 مدل آزمون شده 

 ( است. 2) بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق، مدل آزمون شده تحقیق به شرح نگاره
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 نرگس جواهرینام نویسنده مسئول: 

 
 

 (: مدل آزمون شده تحقيق2) نگاره
                                               

 

 

0.115 

                                                                      0.44 

                                                                                       0.129                            0.119 

                                                                        0.26 

                                                                                                                              0.58 

                                                                   0.09           0.113 

 

                                                                      0.11-    0.00 

 

 

 

 
 

 

 پيشنهادات تحقيق
 توجه به تائید فرضیه فرعی اول و پنجم تحقیق، تأثیرگذاری چگونگی جذب استعدادها بر شایستگی مدیران و تائید تعدیل گری  با

رهبری تحوّل گرا  در این تاثیرگذاری، به مدیران سازمان های مورد مطالعه پیشنهاد می شود که در بازار نیروی کار فعلی، مقوله 

جموعه مهارت های ویژه مورد نیاز و متقاضیان در دسترس را در نظر بگیرند و مراعات نمایند. پس رقابت برای جذب استعدادها، م

از تعریف شفاف هدفها، سازمان ها می توانند منابع خوبی که آنها را به بهترین متقاضیان در مناسب ترین زمان می رساند، شناسایی 

بر اساس شایستگی ها، استعدادها و با استفاده از آزمون های استخدامی و تعیین نمایند. سپس برنامه های گزینش و جذب افراد 

 مناسب و با روایی باال  اقدام نمایند. 

  نتایج تحقیق نشان داد که ارزیابی و کشف استعدادها در حضور رهبری تحوّل گرا  بیشترین تأثیر را بر شایستگی مدیران دارد که

وم و ششم مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین پیشنهاد می گردد که در بخش مدیریت این تاثیرگذاری تحت عنوان فرضیه فرعی د

منابع انسانی یک سیستم مدیریت عملکرد مناسب جهت ارزیابی و کشف استعدادها راه اندازی شود. برای این منظور بهبود فرهنگ 

ندی منابع، مدیریت معیارهای عملکرد به منظور سازمانی، سیستم ها، فرآیندها و مشخص کردن اهداف عملکرد به همراه اولویت ب

 استفاده ی مناسب از اطالعات عملکردی مدیران، می بایست مطمح نظر قرار گیرد. 

  نتایج تحقیق همچنین نشان دهنده تائید فرضیه های فرعی سوم و هفتم که مربوط به تاثیرتوسعه و آموزش استعدادها بر شایستگی

گرا  بوده با توجه به اینکه توسعه و آموزش موجب بهبود شایستگی ها، ظرفیت ها و مهارت های  مدیران در حضور رهبری تحوّل

افراد می گردد و به آنها کمک می کند تا شایستگی های خود را بهتر درک نموده و در راستای تغییر موقعیت ها استفاده نمایند، 

ارچوب معیارهای رهبری گاه های با محتوای خود مدیریتی و در چلذا پیشنهاد می گردد در کنار دوره های آموزشی تخصصی، کار

 در سازمان برای مدیران برگزار گردد. تحوّل گرا 

  با توجه به عدم تائید تاثیر حفظ استعدادها بر شایستگی مدیران و رد فرضیه های فرعی چهارم و هشتم تحقیق، بنابراین به سازمان

توجه به اینکه حفظ منابع انسانی برای ادامه حیات سازمان بسیار مهم است با پرداخت های مورد مطالعه پیشنهاد می گردد با 

پاداش های مناسب و تثبیت رفتارهای صحیح مدیران، موجب بقاء و حفظ آنان در سازمان گردند. همچنین ایجاد یک بانک استعداد 

ه سازمانها کمک کند تا یک استراتژی نگهداری در مورد از منابع داخلی و خارجی و فرآیندهای برنامه ریزی جانشینی می تواند ب

 مدیران برتر خود اجرا کنند و مسیرهای شغلی قابل اجرایی را ارائه دهند. 

  

جذب استعدادها                      

 ارزیابی و کشف استعدادها

 استعدادهاتوسعه و آموزش 

 حفظ استعدادها

 رهبری تحوّل گرا 

 شایستگی مدیران

 مدیریت استعدادها
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