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Abstract
Introduction: Talented people are valuable assets in each organization and should be managed to
achieve the best results. Therefore, the current study aimed to identify the status of talent
management in selected medical libraries in Tehran.
Methods: This descriptive-applied study was conducted on 130 librarians working in Central
Library and libraries of Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences. Data
were collected using Rothwell (1984) career planning questionnaire whose validity was verified by
five experts in Librarianship and Management. The reliability of the questionnaire was confirmed
using Cronbach's alpha coefficient.
Results: According to the results the current and optimal status in different dimension were as
follows: commitment to the establishment of talent management 2.872 and 4.231; assessment of
current work requirements 2.846 and 4.244; assessment of individual performance 2.907 and 4.246;
assessment of future work requirements 2.820 and 4.303; assessment of individual talent 2.741 and
4.274; filling the training gap 2.818 and 4.328; assessment of talent management and successor
training 2.604 and 4.302.
Conclusion: The results were indicative of a favorable talent management in the Selected Libraries
of Medical Universities in Tehran.
Keywords: Talent Management, Successor Training, Central Library, Faculty Library, Medical
University
● Received: 09/Jan/2019 ● Modified: 09/March/2019 ● Accepted: 18/March/2019

Journal of Health
22(1)
)8( 22Administration
؛8941 سالمت2019;
مدیریت

DOI:

49
94

94
94

1. MSc. MLIS Department, School of Virtual, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
(sepahvand.z93@gmail.com)
2. Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences Department, School of Allied Medical Sciences, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran (fashoaei@sina.tums.ac.ir)
3. Associate Professor, Medical Library and Information Sciences Department, School of Allied Medical Sciences, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran (jghazi37@gmail.com)

4. PhD in Information Sciences and knowledge studies from Faculty of Management, University of Tehran,
Tehran, Iran (alishabani@ut.ac.ir)

وضعیت مدیریت استعداد در...

وضعیت مدیریت استعداد در کتابخانههای دانشگاههای علوم
پزشکی منتخب شهر تهران

زینب سپهوند،1

فاطمه شیخ شعاعی*

2

 ،سید جواد قاضی میرسعید

3

 ،علی شعبانی

4

چکیده
مقدمه :افراد با ا ستعداد در هر سازمان ،نیروهای با ارزش و کمیابی ه ستند و مدیران سازمان برای د ستیابی به بهترین
نتیجه ،نیاز به مدیریت آنها دارند .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت مدیریت استعداد در کتابخانههای
دانشگاههای علوم پزشکی منتخب شهر تهران شکل گرفت.
روشها :پژوهش حاضررر از ن ر نوو و هدف توفرری ی –کاربردی و با روش پیمایشرری انجام شررده اسررت .آامعه آماری
پژوهش کتابداران شاغل در کتابخانههای مرکزی و دان شکدهای دان شگاههای علوم پز شکی تهران ،ایران و شهید بهشتی
به تعداد  031ن ر بودند .ابزار آمعآوری دادهها پرسرررشنامه «راث ول» ) (Rath velبود .روایی آن توسررر  5ن ر از
اساتید و فاحبن ران کتابداری و مدیریت مورد بررسی و پایایی آن نیز بر اساس ضریب آل ای کرونباخ مورد تائید
قرار گرفت.
یافتهها :یافته های پژوهش نشان داد که در بعد ایجاد تعهد نسبت به استقرار مدیریت استعداد میانگین وضعیت موآود و
مطلوب به ترتیب  8/278و  ،4/830ارزیابی الزامات کار فعلی  8/248 ،و ،4/ 844ارزیابی عملکرد فردی  8/717و ،4/848
ارزیابی الزامات کار آتی  8/281و  ،4/313ارزیابی اسرررتعداد فردی  8/740و  ،4/874پر کردن خال پرورشررری  8/202و
 ،4/382ارزیابی مدیریت استعداد و آانشینپروری  8/814و  4/318بود.
نتیجه گیری :در مجموو نتایج ن شان داد و ضعیت مدیریت ا ستعداد در کتابخانههای دان شگاههای علوم پز شکی منتخب
شهر تهران در وضعیت نسبتأ مطلوب قرار دارد.
واژههای کلیدی :مدیریت استعداد ،آانشینپروری ،کتابخانه مرکزی ،کتابخانه دانشکدهای ،دانشگاه علوم پزشکی
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کتابخانه های دانشعععگاه های علوم پزشعععکی منتخ  ،به عنوان

مقدمه

مراکز تأمین و اشاعه اطالعات تخصصی و معتبر در زمینه علوم

در دنیای پرهیاهوی امروز که با گ سترش روز افزون سازمانها

پزشکی و ارا ه خدمات اطالعرسانی پزشکی سریع و بهنگام از

همراه ا ست ،نبرد برای پیروزی و ماندن در صحنه رقابت جز با

طریق ارتباط با بانکهای اطالعاتی پزشکی در جهان از اهمیت

داشتن افراد مستعد و مدیریت استعداد آنها امکان پذیر نیست.

ویژهای برخوردار هسععتند .انجمن کتابداری پزشععکی آمریکا

مدیریت استعداد ،مدیریت استراتژیک جریان استعداد در یک

وظیفۀ کتابداران پز شکی را کمک به پز شکان ،دارو سازان،

سازمان است .مدیریت استعداد عموما به معنی کاوش ،کشف،

پیراپزشععکان ،بیماران و مؤسععسععههای مربوط در امر بازیابی،

انتخاب ،حفظ و نگهداری ،توسععععه و بهسعععازی ،بکارگیری و

فراهمآوری ،ا شاعه و ارا ه با کیفیتترین اطالعات پز شکی

بازسعععازی نیروی کار اسعععت [1].بنابراین ،در کتابخانه نیز به

و همچنین ،انجام تح ی ات پزشعععکی و طراحی پایگاههای

عنوان یک سععازمان اگر مدیریت اسععتعداد انجام نشععود ،افرادی

اطالعرسعععانی و مدیریت پایگاهها و مراکز اطالعرسعععانی

که کارایی باالتری نسعععبت به ب یه دارند شعععناسعععایی نشعععده و

مربوط ،ذکر کرده ا ست .با توجه به گ سترش پز شکی مبتنی

کتابخانهها با بی توجهی ،به راحتی آنها را از دسععت میدهندو

بر شععواهد ،کتابداران پزشععکی به عنوان جسععتجوگران ماهر،

رکود سععرتاسععر کتابخانهها را فرا خواهد گرفت [2].مدیران به

تحلیلگران و سععازماندهندگان اطالعات و آموزشدهندگان

افراد با اسعتعداد نیاز دارند اما از سعوی دیگر برای اسعتفاده از

سعععواد اطالعاتی ن ش مؤثرتری نسعععبت به قب دارند[5].

دانش افراد بااسععتعداد باید شععرای مطلوب و محیطی برای

بنابراین ،باید این کتابداران از میان با اسعععتعداد ترین کتابداران

ر شد و شکوفایی ای شان فراهم شود .مدیریت ا ستعداد این

جذب شوند و شرای برای نگهداری و ارت ا آنها مهیا باشد .با

اطمینان را به وجود مى آورد که هر یک از کارکنان ،با

توجه به اهمیت مدیریت استعداد در دهههای اخیر چندین مدل

قرار

برای بررسی این مو ضوع ارا ه شدهاند که از جمله این مدلها،

اسعععتعدادها و مهارت هاى ویژه در شععع

مناسععع

بگیرند[ 3].

مدل راث ول است که به بررسی هفت مولفه مدیریت استعداد

در خصعععوه اهم یت کتابداران با اسعععتعداد میتوان گفت در

شام ایجاد تعهد نسبت به است رار مدیریت استعداد ،ارزیابی

چالش رقابتی آینده ،کتابخانه ها برای مدیریت نیازمند آن ها

الزامات کار فعلی ،ارزیابی عملکرد فردی ،ارزیابی الزامات

با

کار آینده ،ارزیابی اسععتعداد فردی  ،پر کردن خأل پرورشععی

هسعععتند و با بکارگیری صعععحی آنها در جایگاه متناسععع

کتابخانههای دانشععگاهی به عنوان نهادی آموزشععی و پژوهشععی

در سععالهای اخیر تعداد آثاری که در حوزه مدیریت اسععتعداد

ن ش ت سهی کننده فرآیندهای آموز شی و پژوه شی را به عهده

در سازمانهای مختلف منت شر شدهاند ن سبت به گذ شته بی شتر

داشعععته و مطابق برنامهای جامع و مدون خدماتی را به جامعه

شعععده اسعععت اما آثاری که در رابطه با مدیریت اسعععتعداد در

دانشعععگععاهی ارا ععه مینمععاینععد .بنععابراین ،افرادی کععه در این

کتابخانهها وجود دارد خیلی کم است.

کتابخانهها فعال هستند باید شایستگی و قابلیتهای الزم را دارا

غالمحسعععین پور انوری و هم کاران در پژوهش خود به این

با شند تا بتوانند به نحو اح سن به مراجعهکنندگان خدمات ارا ه

موضععوع دسععت یافتهاند که مدیریت اسععتعدادها میتواند عام

نمایند .لذا ،مدیریت ا ستعداد جهت شناخت قابلیتها ،پرورش

کلیدی در توسعه فردی ،سازمانی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع

نیروی ان سانی م ستعد و هو شمند ،افزایش مهارتهای کارکنان

در هزاره سعععوم و کسععع

مزیت رقابتی ج هانی برای جامعه

و اسعععتمرار مطلوب فعالیت های کتابخانه های دانشعععگاهی از

مذکور باشعععد [7].قلیپور و افتخار در پژوهشعععی به ارا ه مدل

اهمیت بسزایی برخوردار است[4].

مدیریت اسعععتعداد به روش نهریه مبنایی در اپراتور تلفن همراه
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توانایی و مهارت هایشعععان ،اهدات کتابخانه ها تح ق می یابد.

،ارزیابی مدیریت استعداد و جانشینپروری میپردازد]6[.
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پرداختند .مهمترین یافتههای این مدل پویایی فرآیندهای متعدد

با شد [12].نتایج برر سی «آپولیناریو و همکاران» حاکی از آن

مدیر یت اسعععت عداد و قرارگیری آن ها بر روی یک طیف ،از

است که هشتاد درصد از ک جامعه پژوهش هیچ طرحی برای

نامطلوبترین تا مطلوبترین حالت می باشعععد [8].نتایج پژوهش

جانشعععینپروری ندارند و شعععکات زیادی بین در

و عم به

حریری و تبریزی نشععععان داد کععه بین وضععععیععت موجود

برنامهریزی جان شینپروری وجود دا شته و برنامهریزی جان شین

کتابخانههای واحدهای دانشعگاه آزاد اسعالمی مسعت ر در شعهر

پروری به عنوان ابزار مفیدی برای تو سعه سازمانی ا ست[13].

تهران برای اجرای مدیریت اسععتعداد و جانشععینپروری در همه

«گالردو و همکاران» در پژوهشعععی با تحلی محتوای م االت

ابعاد هفت گانه مدیریت ا ستعداد و جان شینپروری ،با و ضعیت

مجالت ،به ارزیابی دیدگاه های مبتنی بر منابع ،مدیریت منابع

مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که در همه ابعاد

انسانی و جایگزینی آن با مدیریت دانش و استعداد ،و مدیریت

هفت گانه ،وضع موجود کمتر و پایین تر از وضع مطلوب قرار

حر فهای و ت بادل اجت ماعی در چ هار چوب نهری پرداخت ند و

دارد [4] .زین الدینی بیدم شکی ،عدلی و وزیری در پژوه شی

هععدت آنهععا کمععک کردن بععه مح ععان برای تعیین بهترین

به م ایسه وضعیت موجود جانشینپروری و مدیریت استعداد

رویکرد مدیریت که همان مدیریت استعداد بود .نتایج پژوهش

با وضعععع یت مطلوب آن در ن هام آموزش عالی پرداخت ند.

بیانگر این بود که مدیریت استعداد باعث رونق در کار سازمان

یافتهها نشععان داد که میان وضعععیت موجود و مطلوب برنامه

شده و مدیریت استعداد یک پدیده ی نوظهور و در حال رشد

جان شینپروری در دان شگاههای دولتی شهر تهران ،در همه

است و هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است[14].

ابعاد ،تفاوت مع نادار وجود دارد و بعد تع هد نسععع بت به

پژوهش حاضر سعی کرده با استفاده از مولفههای مدل راث ول

جانشععینی نهاممند در هر دو وضعععیت موجود و مطلوب به

به بررسی وضعیت مدیریت استعداد در کتابخانههای

عنوان مهمترین مؤلفه شناخته شد [9 ].نتایج پژوهش حاجی

دانشگاههای علوم پزشکی منتخ

شهر تهران بپردازد تا از این

کریمی و حسععینی به ن ش غیرقاب انکار فرهنگ سععازمانی،

طریق به مدیران این کتابخانهها کمک کند تا با کشف و

مدیریت منابع انسعععانی راهبردی و قوانین و م ررات دولتی

استفاده بهینه از استعدادها و ارزیابی عملکرد آنها سریعتر به

اشعععاره داشعععت .عوام زمینه سعععاز راهبردی در مدل نهایی

اهدات کتابخانهشان برسند .در این راستا هدت پژوهش حاضر،

شعععام فرهنگ

شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد کتابداران

سعععازمانی  ،مدیریت منابع انسعععانی راهبردی  ،اهدات و راهبرد

کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،ایران و شهید

سعععازمان  ،سعععبک مدیران  ،قوانین و م ررات دولتی بود[11].

بهشتی میباشد.

مدیریت اسعععتعداد در این تح یق  ،به ترتی

سعععام کن در پژوهشعععی تایید میکند که بین وضععععیت موجود

روشها

میزان آمادگی شرکت پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران
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برای اجرای برنععامععهریزی جععانشعععینپروری بععا رویکرد نوین

پژوهش حاضر ،از نهر نوع و هدت توصیفی –کاربردی و

مدیریت استعدادها با وضعیت مطلوب تفاوت معنا داری وجود

با روش پیمایش در سال  1397انجام شده است .جامعه پژوهش

دارد« [11].روتلج و همکارانش » در پژوهش خود دریافتند که

 131نفر از کتابداران شعععاغ در کتابخانه های دانشعععگاه علوم

مدیریت ا ستعداد بر تمامی سطوح کتابخانه تاثیر گذار ا ست و

پزشعععکی تهران ،ایران و شعععه ید بهشعععتی بود ند که به روش

مدیریت ا ستعداد مبتنی بر شای ستگی با م شکالت زیادی همراه

سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند .علت انتخاب سه دانشگاه

اسععت و به عنوان اولویت جدیدی به وقت و توجه بیشععتری نیاز

مورد مطالعه همتراز بودن به لحاظ نوع درجه علمی و همگون

دارد و داشعععتن م هارت در کارم ندان بال وه در ا هدات فردی

بودن واحدهای دانشععکدهای تابعه به منهور انجام بررسععی بود.

وگروهی کتابخانه برای جذب و اسععتخدام آنها میتواند مفید

ابزار گردآوری دادهها پرسعععشنامه «ویلیام جی راث ول» بود.

زینب سپهوند و همکاران

این پرسععشنامه بر اسععام مراح مدیریت اسععتعداد و جانشععین

چنانچه این میانگین بین  3/66تا  5باشعععد وضععععیت مؤلفههای

پروری (ایجععاد تعهععد ،ارزیععابی الزامععات کععار فعلی ،ارزیععابی

موردبررسععی مطلوب ارزیابی شععده اسععت .جهت قضععاوت در

عملکرد فردی ،ارزیابی الزامات کار آتی ،ارزیابی اسعععتعداد

مورد مطلوبیت مولفههای مدیریت اسعععتعداد در این پژوهش از

فردی ،پر کردن خالء پرورشععی و ارزیابی مدیریت اسععتعداد و

طیف مدیریت اسععتعداد کتابداران از طیف اسععتاندارد ارزیابی

جانشینپروری) طراحی شده بود و دارای  28سوال  5گزینهای

حجازی ،بازرگان ،اسععحاقی ( )1387اسععتفاده شععده اسععت .از

بود که نهرات پا سخگویان را در دو بخش و ضعیت موجود و

آنجایی که پرسععشنامه مورد اسععتفاده پژوهش دارای طیف 5

مطلوب مورد سعنجش قرار میداد [15].در پژوهش حاضعر ،به

گزینهای می باشد ،فاصله بین اعداد  1تا  5به سه قسمت مساوی

منهور بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ،پرسشنامه تهیه شده

ت سیم می شود که در این پژوهش فاصله طیف مطلوبیت 1/33

برای  5نفر از متخ ص صان از ر شته کتابداری و اطالع ر سانی و

بدست آمد.

مدیریت ارسعععال شعععد که در حوزه های مربوط به مدیریت

یافته ها

کتابخانه پژوهش هایی انجام داده بودند .بعد از دریافت نهرات
و پی شنهادات آنها بع ضی از سواالت و گویهها ا صالح شدند.

توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی  131پرسشنامه توزیع

همچنین ،به منهور بررسععی پایایی ابزار پژوهش ،پرسععشنامهها

شده در جدول شماره یک آمده است .بر طبق دادههای به دست

ابتدا بین  31نفر از مدیران و کتابداران جامعه مورد بررسعععی

آمده ،در مجموع بیشترین جنس افراد شرکتکننده زنان با

آلفای کرونباخ  95درصد به

فراوانی  ،113بیشترین رشته تحصیلی ،کتابداری با فراوانی ،96

دسعععت آمد .جهت تحلی دادهها از آمار توصعععیفی -تحلیلی و

و بیشترین نوع کتابخانه ،کتابخانههای دانشکدهای با فراوانی 97

نرم افزار  Spssن سخه  23ا ستفاده شد .جهت ق ضاوت در مورد

بودند .همچنین  47نفر بین  21تا  25سال خدمت کرده و از

مطلوبیت مولفههای مدیریت اسععتعداد در این پژوهش از طیف

لحاظ م طع تحصیلی نیز  55نفر مدر

کارشناسی داشتهاند .از

لیکرت پنج گزینهای استفاده شده است ،اگر میانگین مؤلفههای

نهر وضعیت تاه  91نفر متاه و از نهر سن نیز  64نفر بین 41

موردنهر بین  1تا  2/33باشعععد وضععععیت نامطلوب ،چنانچه این

تا  45سال داشتند و از نهر وضعیت استخدامی اکثریت آنها

میانگین بین  2/33تا  3/66باشعععد وضععععیت نسعععبتاو مطلوب ،و

استخدام رسمی بودند.

توزیع و جمعآوری شد و ضری

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه پژوهش
توزیع پاسخگویان
زن

113

86/9

مرد

17

13/1

مجرد

39

31

متآه

91

71

21-25

1

1 /8

26-31

9

6 /9

31-35

19

14/6

36-41

37

28/5

41-45

64

49/2

کتابداری

96

73/8

غیر کتابداری

34

26/2

ویژگی جمعیتشناختی
جنس
تأهل

سن

رشته تحصیلی
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فراوانی

درصد

09

09

وضعیت مدیریت استعداد در...
جدول ( :1ادامه)
توزیع پاسخگویان

فراوانی

درصد

فراهم آوری

11

8 /5

فهرستنویسی

21

16/2

بخش مرجع

11

8 /5

بخش امانت

24

18/5

بخش رایانه

7

5 /4

مدیریت

19

14/4

سایر

37

28/5

دانشکدهای

97

74/6

مرکزی

31

23/8

سایر

2

1 /6

5 -1

16

12/3

11-6

12

9 /2

15-11

24

18/5

21-16

31

23/8

25-21

47

36/2

دیپلم

9

6 /9

کاردانی

12

9 /2

کارشناسی

55

42/3

کارشناسی ارشد

51

39/2

دکتری

3

2 /3

رسمی

87

66/9

پیمانی

11

8 /5

قراردادی

22

16/9

سایر

11

7 /7

ویژگی جمعیتشناختی

محل خدمت

نوع کتابخانه

سابقه کاری

سطح تحصیالت

وضعیت استخدامی
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در جدول شماره دو وضعیت موجود مؤلفههای مدیریت

الزامات کار آتی ،ارزیابی استعداد فردی ،پر کردن خال

استعداد شام ایجاد تعهد نسبت به است رار مدیریت استعداد،

پرورشی و ارزیابی مدیریت استعداد و جانشینپروری در جامعه

ارزیابی الزامات کار فعلی ،ارزیابی عملکرد فردی ،ارزیابی

پژوهش نشان داده شده است.

جدول  .2اطالعات توصیفی مولفههای مدیریت استعداد(وضع موجود)
مولفه

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

سطح مطلوبیت

ایجاد تعهد نسبت به است رار مدیریت استعداد

1

5

2 /9

1/76

نسبتا مطلوب

ارزیابی الزامات کار فعلی

1

5

2 /8

1/91

نسبتا مطلوب

ارزیابی عملکرد فردی

1

4 /5

2 /9

1/79

نسبتا مطلوب

ارزیابی الزامات کار آتی

1

5

2 /8

1/91

نسبتا مطلوب

ارزیابی استعداد فردی

1

5

2 /7

1/93

نسبتا مطلوب

پر کردن خال پرورشی

1

5

2 /8

1/97

نسبتا مطلوب

ارزیابی مدیریت استعداد و جانشینپروری

1

5

2 /6

1/89

نسبتا مطلوب

زینب سپهوند و همکاران

همان طور که اطالعات جدول باال نشان میدهد هر هفت مولفه

کمترین متعلق به ارزیابی مدیریت استعداد و جانشینپروری با

مدیریت استعداد کتابداران در سط نسبتاو مطلوب قرار داشتند

 2/6بود.

و بیشترین میانگین متعلق به ارزیابی عملکرد فردی با  2/9و

جهت رتبهبندی مولفههای مدیریت ا ستعداد (و ضع موجود) از
آزمون فریدمن استفاده شده است.

جدول  .3آزمون فریدمن جهت بررسی معنیداری رتبهبندی مولفههای مدیریت استعداد(وضع موجود)
تعداد

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

131

29/268

6

1/111

همانطور که در جدول شماره سه مشاهده می شود عدد مربوط

در جدول شعععماره چهار رتبه های هر یک از مولفه ها (آزمون

به سععط معنیداری آزمون رتبهبندی فریدمن از سععط خطای

تع یبی فر یدمن) در م ایسععععه با ی کدیگر از نهر ک تا بداران

میگردد که با احتمال

کتابخانههای دانشععگاههای علوم پزشععکی تهران ،ایران و شععهید

قاب پذیرش کمتر اسععت .لذا مشععخ

بهشتی مشخ

 95درصعععد رتبهبندی بین مولفهها معنیدار اسعععت؛ به این معنا

شده است.

اختالت بین میانگین مولفه ها به گونه ای اسعععت که می توان
آنها را باهم م ایسه کرد.
جدول  .4رتبهبندی مولفههای مدیریت استعداد(وضع موجود)
رتبه

مؤلفه

میانگین رتبه

1

ارزیابی عملکرد فردی

4 /5

2

ایجاد تعهد نسبت به است رار مدیریت استعداد

4 /2

3

ارزیابی الزامات کار فعلی

4 /1

4

ارزیابی الزامات کار آتی

4

5

پر کردن خال پرورشی

4

6

ارزیابی استعداد فردی

3 /8

7

ارزیابی مدیریت استعداد و جانشینپروری

3 /3

ارزیابی عملکرد فردی ،ایجاد تعهد نسبت به است رار مدیریت

ا ستعداد شام ایجاد تعهد ن سبت به ا ست رار مدیریت ا ستعداد،

استعداد ،ارزیابی الزامات کار فعلی ،ارزیابی الزامات کار آتی،

ارز یابی الزا مات کار فعلی ،ارز یابی عملکرد فردی ،ارز یابی

پر کردن خال پرورشی ،ارزیابی استعداد فردی و ارزیابی

الزامعات کعار آتی ،ارزیعابی اسعععتععداد فردی ،پر کردن خال

با اهمیت ترین

پرورشععی و ارزیابی مدیریت اسععتعداد و جانشععینپروری نشععان

مدیریت استعداد و جانشینپروری به ترتی

داده شده است.

مولفهها برای مدیریت استعداد (وضع موجود) هستند (جدول
.)4

جدول  .5اطالعات توصیفی مولفههای مدیریت استعداد(وضع مطلوب)
مولفه

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد
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همانطور که اطالعات آزمون فریدمن نشان میدهد مولفههای

در جدول شعععماره پنج وضععععیت مطلوب مؤلفه های مدیریت

سطح مطلوبیت

ایجاد تعهد نسبت به است رار مدیریت استعداد

2

5

4 /2

1/63

مطلوب

ارزیابی الزامات کار فعلی

2

5

4 /2

1/66

مطلوب
00

00

وضعیت مدیریت استعداد در...

جدول ( .5ادامه)
سطح مطلوبیت

مولفه

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

ارزیابی عملکرد فردی

2

5

4 /2

1/61

مطلوب

ارزیابی الزامات کار آتی

2

5

4 /3

1/71

مطلوب

ارزیابی استعداد فردی

2

5

4 /3

1/74

مطلوب

پر کردن خال پرورشی

1 /7

5

4 /3

1/69

مطلوب

ارزیابی مدیریت استعداد و جانشینپروری

2 /3

5

4 /3

1/69

مطلوب

همانطور که اطالعات جدول شعععماره پنج نشعععان میدهد هر

از آنجایی که مولفه های مدیریت ا ستعداد(و ضع مطلوب) غیر

هفت مولفه مدیریت اسعععتعداد کتابداران (وضعععع مطلوب) در

نرمععال بود ،جهععت رتبععهبنععدی مولفععههععای مولفععه مععدیریععت

سط مطلوب قرار داشتند و بیشترین میانگین متعلق به پر کردن

استعداد(وضع مطلوب) از آزمون فریدمن استفاده شده است.

خال پرور شی و کمترین متعلق به ایجاد تعهد ن سبت به ا ست رار

عدد مربوط به سط معنیداری  1/262است که نشان می دهد

مدیریت استعداد بود.

آزمون رتبهبندی فریدمن از سعععط خطای قاب پذیرش بیشعععتر
ا ست؛ لذا م شخ

میگردد که با احتمال  95در صد رتبهبندی

بین مولفهها معنیدار نیست.
جدول  .6میانگین رتبه مولفههای مدیریت استعداد(وضع مطلوب)
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مؤلفه

میانگین رتبه

ارزیابی عملکرد فردی

3 /8

ایجاد تعهد نسبت به است رار مدیریت استعداد

3 /8

ارزیابی الزامات کار فعلی

3 /9

ارزیابی الزامات کار آتی

4 /2

پر کردن خال پرورشی

3 /9

ارزیابی استعداد فردی

4 /2

ارزیابی مدیریت استعداد و جانشینپروری

4 /1

جدول شععع ماره شعععش م یانگین رت به مول فه های مدیر یت

اسعععت عداد باالی  2/3بود .ب نابراین ،هر ه فت مول فه مدیر یت

استعداد(وضع مطلوب) را نشان میدهد .بیشترین میانگین متعلق

اسععتعداد کتابداران در سععط نسععبتاو مطلوب قرار داشععتند .در

به ارزیابی استعداد فردی و ارزیابی الزامات کار آتی و کمترین

پژوهش حریری و تبریزی ،زین الدینی بیدمشکی و همکاران ،

متعلق به ارزیابی عملکرد فردی و ایجاد تعهد ن سبت به ا ست رار

و سعععام کن نیز میانگین مولفه ها درهر یک از ابعاد مدیریت

مدیریت استعداد است.

استعداد در وضعیت موجود در سط نسبتاو مطلوب قرار داشتند.
بحث

بر این اسعععام ،نتایج پژوهش ها با یافته های پژوهش حاضعععر
همسو است [11،9 ،4].همچنین ،در بعضی پژوهشها وضعیت

در مورد وضعععع یت موجود مدیر یت اسعععت عداد ک تا بداران

موجود یک یا دو مولفه در سط نسبتاو مطلوب قرار داشت و با

کتابخانههای هر سه دان شگاه علوم پز شکی مورد برر سی نتایج

نتایج پژوهش حا ضر در آن مولفهها هم سو بود .این پژوهشها

نشعععان داد که م یانگین مول فه ها در هر یک از اب عاد مدیر یت

شععام غالمحسععین پور انوری و همکاران در مولفهی ارزیابی

زینب سپهوند و همکاران

اسعععتعداد فردی ] ،[7قلی پور و افتخار در مولفه ایجاد تعهد

آن ها باالی  21سععععال و نیروی جوان کمتر در جام عه مورد

ن سبت به ا ست رار مدیریت ا ستعداد ] ،[8روتلج و همکاران در

بررسعععی وجود دارد .بر این اسعععام ،نیاز اسعععت تا مدیران و

مولفععه ارزیععابی عملکرد فردی] ،[12گالدرو در مولفععهی

مسعععئولین امر به فکر جذب نیروی جوان باشعععند تا وضععععیت

ارزیابی اسعععتعداد فردی و ارزیابی عملکرد فردی] [14حاجی

موجود مدیریت اسععتعداد در وضعععیت مطلوبی قرار بگیرد و با

کریمی و حسعععینی در مول فه های پرکردن خالء پرورشعععی و

وضعععیت مطلوب آن شععکات کمتری داشععته باشععد .پیامدهای

ارز یابی الزا مات کار آی نده ] [11بود .عالوه بر آن یاف ته های

حاصععع از بکارگیری ،پرورش نیروی با اسعععتعداد و مدیریت

پژوهش حاضعععر در مورد ب یه مولفه ها با پژوهش های مذکور

آن ها در درجه اول بر روی خود کتابخانه های جامعه هدت

ناهمسو بود.

پژوهش تاثیر مثبت دارد زیرا افراد با اسععتعداد خود را از دسععت

در مورد وضعععع یت مطلوب مدیر یت اسعععت عداد ک تا بداران

نداده و با عملکرد خوب کارک نان ک تاب خا نه ها ،در جذب

کتابخانههای هر سه دان شگاه علوم پز شکی مورد برر سی نتایج

مخاطبان به سعععوی کتابخانه و رضعععایت آنها از خدمات ارا ه

بیانگر آن بود که میانگین مولفه ها در هریک از ابعاد مدیریت

شعععده تاثیر خواهد داشعععت .از طرت دیگر ،با توجه به اینکه

اسعععتعداد باالی  3/66قرار داشعععت .بنابراین ،هر هفت مولفه

کتابخانه های دانشعععگاهی یک محی علمی پژوهشعععی بوده و

مدیریت استعداد کتابداران در سط مطلوب بودند .در پژوهش

بایستی انگیزه مطلوب و مناس خدمترسانی در بین کتابداران

حریری و تبریزی ،زین الدینی بیدمشععکی و همکاران ،و سععام

آن به صععورت مسععتمر شععک بگیرد با مدیریت اسععتعداد آنها،

کن نیز میانگین مولفه ها درهر یک از ابعاد مدیریت اسعععتعداد

باعث توانمند سععازی کتابخانه خواهد شععد .بنابراین ،با توجه به

در وضعععیت مطلوب در سععط مطلوب قرار داشععتند که نتایج

یافتههای پژوهش به مدیران کتابخانهها توصیه می شود تا ضمن

پژوهش شععان با یافتههای پژوهش حاضععر همسععو اسععت،4 ] .

شنا سایی ا ستعدادها ،سعی در جذب ،تو سعه ،آموزش و حفظ

 [11،9همچنین ،در بع ضی پژوهشها و ضعیت مطلوب یک یا

آن ها داشععع ته باشععع ند و افراد با اسعععت عداد را برای یادگیری

دو مولفه در سعععط مطلوب قرار داشعععت و با نتایج پژوهش

مهارتهای تخصصی پرورش داده و سیاستهای استخدامی را

حاضعععر در آن مول فه ها همسعععو بود .این پژوهش ها شعععا م

بر پایه سیا ستهای ر سمی قرار دهند تا انگیزه کارکنان باالتر

غالمح سین پور انوری و همکاران در مولفهی ارزیابی استعداد

رفته و به کارکنان این اطمینان داده شعععود که در طول سعععال به

فردی ] ،[7قلی پور و افتخاردر مولفه ایجاد تع هد نسععع بت به

طور نامحسعععوم و محسعععوم مورد ارزیابی قرار میگیرد .در

است رار مدیریت استعداد ] ،[8روتلج و همکاران در مولفههای

انتها به منهور بررسعععی بیشعععتر موضعععوع مدیریت اسعععتعداد در

ارزیابی اسععتعداد فردی و ارزیابی عملکرد فردی ] ،[12حاجی

کتابخانهها ،پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارا ه میشود:

کریمی و حسعععینی در مول فه های پرکردن خالء پرورشعععی و

-

آسععی

شععناسععی عوام محدود کننده ی اسععت رار

پژوهش در مورد ب یه مولفهها با پژوهش های مذکور ناهمسعععو

پزشکی
 -بررسععی روشهای سعنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان

بود.
با توجه به پژوهشهایی که در گذشعته صعورت گرفته ا ست و

با رویکرد به مدیریت ا ستعداد و بکارگیری منا س

م ایسعععه آن ها با پژوهش حاضعععر می توان نتیجه گرفت که

آنها در کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی

مدیریت اسععتعداد در کتابخانههای دانشععگاههای علوم پزشععکی
منتخ

شهر تهران رو به پی شرفت میبا شد اما این پی شرفت در

-

ترین

بررسععی م ایسععهای وضعععیت مدیریت اسععتعداد در
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ارز یابی الزا مات کار آی نده ] [11بود .همچنین یاف ته های این

مدیریت ا ستعداد در کتابخانههای دان شگاههای علوم

کتابخانههای دانشگاههای علوم پزشکی

م ایسععه با کتابخانههای دنیا خیلی کم اسععت .همچنین ،میانگین
سععنی افراد شععاغ در کتابخانهها باالی  41سععال ،سععاب ه کاری

05

05

وضعیت مدیریت استعداد در...

مالحظات اخالقی
رعایت دستورالعملهای اخالقی :در این مطالعه تمامی
مالحهات اخالقی از جمله شرط امانت و صداقت مورد توجه
قرار گرفته است .این پژوهش حاص بخشی از پایاننامه با عنوان
«بررسی وضعیت مدیریت استعداد در کتابخانههای دانشگاههای
علوم پزشکی منتخ

شهر تهران» ،در دانشگاه علوم پزشکی

تهران در م طع کارشناسیارشد در سال  ،1397و با کد اخالق
 IR.TUMS.VCR.REC.1397.328است.
حمایت مالی :این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم
پزشکی تهران انجام شده است.
تضاد منافع :شایان ذکر است پژوهشگران تالش نمودند در
تمامی مراح پژوهش ،موضع بیطرفانه خود را رعایت نمایند.
ایشان بر این باور هستند که یافتههای مطالعه حاضر ابهامی برای
سردبیر ،منت دان و داوران ایجاد نخواهد کرد و در م اله تضاد
منافع وجود ندارد.
تشکر و قدردانی :نویسندگان م اله ،از تمامی مسئولین
وکتابدارانی که جهت گردآوری دادهها همکاری داشتند و
همچنین از فصلنامه مدیریت سالمت بخاطر نهم انتشاراتی و
رعایت موازین علمی ،تشکر و قدردانی به عم میآورد.
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