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 ( 28/02/1401، تاریخ پذیرش:1400/ 12/ 27تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

مدیریت نیروي انسانی به  نوهنای یهو کوی هره کاي هرهي و موسه    
قلمهداه   یعوی نیروي کهاک-اکزش ترین سرمای  ياي سازمای   مدیریت با

ساساً به  کیییهت  بیش از ير چیز  ا  ياسازمایمی شنه ک  مزیت کقابتی  
شهايد  جامعه نها بستگی هاکه. از سني هیگر  هک نصر هانش و هانهایی آ

سوتی به  مهدیریت موهابع  1یو تغییر کوی رهي از مدیریت موابع انسانی
ک  هکبرگیرنده تنج  ب  نخ گای سازمانی است و به    استانسانی ننیوی  

تأکیهد  يایسهازماهک  2اسهتعداهيمین هلیل بر لزوم ب  کاکگیري مدیریت 
 ياسهازمایمی شنه؛ زیرا تنج  ب  این منضهن)  مهدیریت اسهتعداهه به   

اطمیوای  میديد ک  افراهي شایست   تنانمود و با مهاکت ياي مواسه  کا 
 مهدیریت ه. 2و   1 جذب و انتخاب و هک جایگاه ياي شغلی ب  کاک گیرند

 ابسح ب   ياسازمای واستراتژی منضننات مهمترین از ی ی استعداه

 نوهنای به  اغل  و است ضروکي لحاظ  ير از وجنه نخ گای آید. می

 حسهاب به  کق ا برابر هک نس ی حیظ برتري هک کلیدي استراتژي یو

 و شرکت یو تمامی سطنح هک باید ک  است نگرشی نخ گی  آید. می
 ه. 3 باشد حاک  سازمای یا
 
 

 
 يياهشین از اي م منن  استعداه مدیریت ک  اند بیای هاشت  محققای
 مدیریت تنسع   انتخاب  استخدام  شامل ک  است موابع انسانی حنزه

برخهی هیگهر  نظهر ب  ک  حالی هک است؛ 3جانشیوی مدیریت و کاککاي 
 افهراه نگههداکي و تنسهع   جذب  موظنک ب  نگرشی استعداه مدیریت

 سازمای است. به  آیوده و حال ايداف  ب  کسیدی جهت نخ   و خالق

 از اسهتیاهه جههت ينشیاکان  نگرشی استعداه مدیریت رت کلی معواي

 کلی ايداف  و يا نیاز تأمین موظنک ب  نخ   افراه و شایستگی استعداه

 ای اه صده هک استعداه  مدیریت استراتژيه. 4 شدبامیسازمای  جزئی و

 از و شواسهایی مستعد ياي کاکمودای مهاکت آی هک ک  است شرایطی

 هلیهل به   ياسازمای شنه. برخی استیاهه  مواس يياهحنز هک يا آی

 نتهای  به  نانوهدتمىن خنه کاککوای ياي تنانایی صحیح شواخت ندم

 فقهدای ضهایعات  يا  کاکي هوباکه از یابود. بسیاکي انتظاک هست منکه

 شده  طراحی ييا برنام  با زیاه مواس   فاصل  وکي بهره ندم انگیزه 

 سهازمای ي کهاکييا حیطه هک افهراه اسهتعداه شهواخت ندم از ناشی

 ه. 5 شدبامی
 

 چکیده

کوی رهياي سازمانی ب  مدیریت استعداه اغل  ب  کوش يایی مربنط می شنه ک  بخش کنچ ی از کاککوای نسه تاً بها نمل هره بها  هک زمینه:  
از هیهدگاه  کمتهر به  اکزیهابی ایهن مسهال کو ب  کشد هک منکه مدیریت اسهتعداه   کابط  با اکثریت شواسایی و مدیریت می شنند. نلیرغ  اهبیات

 و شههید هک بویاه سازمانی اخالق بر تأکید با استعداه مدیریت تحلیل منلی  ياي منثر بريدف این مطالع  از این کو . است تنج  شدهاخالقی 
 کشنک می باشد.  ایثاکگرای امنک

بویاه شههید و امهنک ایثهاکگرای کشهنک مدیرای و معاونای جامع  آماکي این تحقیق  بر کوش هاهه بویاه بنه.  و م تویکییی    پژويش حاضر:  روش
نیر ب  نونای نمنن  انتخاب شدند. ابزاک جمع آوکي هاهه يا مصاح   نمیق و  13با نمنن  گیري گلنل  برفی تا اش ا) نظري بنهند ک  از میای انها  

 منکه تحلیل قراک گرفتود.  MAXQDA 11نهایت هاهه يا با کوش کد گذاکي هک نرم افزاک نیم  ساختاک یافت  بنه و هک 
  ننامل جذب اسهتعداهشامل  مقنل   5این مقنل  هست  بودي شد.  5میهنم و  40کد اولی     136  هک تحلیل و کد گذاکينتای  بعد از   :یافته ها
 باشد.ی میسازمان اخالق نناملو  حیظ استعداه ننامل  تنسع  استعداه ننامل  استعداه یابیکشف و اکز ننامل

گیري هکخصنص مدیریت استعداه سازمانی نیازمود ی سري پیش نیازياي تأثیرگذاک بر فرایود مهدیریت اسهتعداه يرگنن  تصمی : تیجه گیرین
 .هباید منکه تنج  قراک گیر نیز سازمانی  است و هک این کاستا اخالق

 
 نیروي انسانی   سازمانی اخالق تعداه اس مدیریت: واژگانلیدک

 mousarezvani7@gmail.comننیسودۀ مسئنل: نشانی ال ترونی ی:  
 

mailto:mousarezvani7@gmail.com
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 احتمال و شده گسیختگی سازمای ي  از منج  شرایطی چوین وجنه

 زیهرا کاککوهای يهد.همی افزایش کا استعداه با نیروياي هاهی هست از

 زمهای تها و بشهنند سهازمانی واکه که  نیسهتود اندیشه  این هک فقط

 ماندی خصنص هک یکواکاک تصمی  بل   بمانود؛ جا هک آی بازنشستگی

 آنای براي سازمای ک  هاکه شرایطی بستگی ب  سازمای کرهی ترک یا

 ياسازمای هک کا ياي بهتري فرصت اگر ک  اي گنن  ب  ود کمی فراي 
 هي  از  .ه6 خنايود کره ترک کا خنه فعلی سازمای کوود  پیدا هیگر ي

 افزایش   يایسازما يم  استعداه هک با کاککوای نگهداکي مش ل گذشت 

 از مههاجرت جلهنگیري و استعداه با افراه مدیریت امروزه است. یافت 

 شهد. کاهبامی  ياسهازمای کوي فرا آفرین مش ل مسائل از ی ی آنای

 نملیاتی و استعداه مدیریت استراتژي ب  بیشتر تنج  معضل این حل

 طراحی يايودفرآی از اي م منن  استعداه مدیریت  .است آی نمنهی

 هک منجهنه يهاي شهغل هک که  کاککوهای نماید تضمین تا است هدش

 زمهای هک مواسه   شخص وود وکمی گرهش مواس  طنک ب  سازمای

 سازمانی مطلنب  سازمای یره. یوگمی قراک مواس  شغل هک مواس  

 اسهتعداهياي تها نمایهد فراي  يایی   فرصت کاککوای براي ک  است

 کمهال حهد ب  کا ياي خنه اییانتن و ساخت  ش نفا کا خنه ي بالقنه

 شده و شواسایی خنبی ب  افراه استعداهياي هیگر ن اکت ب  برسانود. 

 به  آید. وجنه ب  استعداهيا این از صحیح استیاهه براي مواس  بستر

 4وفهاهاکي میزای و شده هلگرم سازمای هک ماندی افراه ب  ک  صنکتی

 اسهت ياسازمای براي یچالش استعداه  مدیریت ه. 4 یابد افزایش آنای

 سراسهر هک ياسازمای کشنکيا  گرفتن نظر هک بدوی جهانی محیط هک

 هکه. 7 ووهدکمی کقابهت اسهتعداهيا از ترکیه  م منن  سر بر جهای 

 هاکه  وجهنه نمهدهچالش  هو  ياسازمای هک استعداه مدیریت با اکت اط 

 است منکه این هک نه شمى هیده  ياسازمای هک بیشتر ک  چالش اولین

 ن اکت ب  هيود؛ نمى ان ام کاکى استعداه مدیریت براى   ياسازمای ک 

 يمهین بر و نهشنمى بیوى  پیش کامل طنک ب  سازمای نیازياى هیگر

 ایهن براسهاس که  نهشنمى  مشخص آی براى ي  اى برنام  اساس

 سازمای خاکج از مستعد انسانى نیروى استخدام ب  ات ا سازمای کوی ره

 قهدمت بها و بهزک  ى ياسازمایمیای  هک بیشتر چالش هومین است.

خهنه  هکوی هک استعداه مدیریت براى  ياسازمای این ک  نهشمى هیده
 کیهزى برنامه  و بیوهى پیش براى پیچیده و بروکراتیو ياى مدل ب 

 بهراى که  اسهت يایى سیست  ک  بازمانده وودکمى استیاهه جانشیوى

 طنک يا ب  سیست  این و اند شده ىاحطر بیوى پیش قابل ياى محیط

ب   .ه8 وودکمى نمل هقیق غیر و بر يزیو  امروزى محیط براى   کلى
ي ياسهازمایک  هک  می هاکندن اکتی سیاستگذاکای و مدیرای اکشد اظهاک 

مختلف هک جهت  هستیابی ب  مزیت کقهابتی پایهداک و هک نهایهت تحقهق 
ضهعیت واقع بیوانه  تهري از و    زم است بیوش و هکک5تنسع  سازمانی

استعداهياي منجنه سازمای و نحنه مدیریت استعداهيا پیدا کوود و ضمن 
یابی وضعیت منجنه مدیریت استعداهيا از یو سن و شواسایی کاستی اکز

ياي منجنه هک این زمیو  از سني هیگر  هک جهت کفع مش الت منجهنه 
فرآیوهد مهذکنک اقهدام  تربیشهک کابط  با آی و نیز کاکآمدتر کرهی ير چ   

مدیریت استعداه ب  نونای فرآیودي ک  به  شواسهایی و تنسهع    ه.9 کوود

استعداهياي برتر براي وظایف  منقعیت يا یها پهرو ه يهاي آیوهده مهی 
پرهازه  تعریف شده است؛ بوابراین مهدیریت اسهتعداه شواسهایی  جهذب  

راه با ظرفیهت و تنسع   ب  کاکگیري و نگهداکي نظام مود آی هست  از اف
ه. 10 اکزش ویژه اي هاکند  ياسازمایقنه اي است   براي  تنانایی ياي بال

نانهد تحهنلی هک مهدیریت تمىمدیریت استعداه کوی ره جدیدي است ک  
سههرمای  انسههانی ای ههاه نمههنهه و نقههاط ضههعف و اشهه ا ت واکهه بههر 

د هک نلیرغ  اهبیهات کو به  کشهه.  11   کوی رهياي سوتی کا مرتیع نماید
ب  اکزیابی ایهن مسهال  از هیهدگاه اخالقهی   اه  کمترمنکه مدیریت استعد
 جال ی مسئل  استعداه مدیریت بر اخالق سازمانی تأثیر  تنج  شده است.

تنسهع   و حیظ تدوین شواسایی  نیازمود توها ن  استعداه است. مدیریت
 اخهالق یهو ای هاه نیازمود يمچوین بل   است استعداه با کاکمودای

 اخالق .ه 12  هاکه قراک حمایت منکه کا آنها تنسع  ک  است 6زمانیاس

 و انتقهاهاتو  گذاشهت  تهاثیر سهازمانی ييا جو ه تمهام بهر سازمانی
. اخهالق سهازمانی مهی بخشهد قدکت ياسازمای ب   7اخالقی اکزشهاي

م منن  اصنل و اکزش يایی يستود ک  افراه با استیاهه از آی انمهال و 
سهازمای زمهانی شه ل مهی کا مدیریت می کوود . یو    تصمی  يایشای

گیره ک  افراه با نالیق و زمیو  يهاي متیهاوت هک چههاکچنبی مشهترک 

بهی  .ه13 متحد شنند تا با يم اکي بتنانود ب  ايهدافی مشهترک برسهود
شو ضعف اخالقی با نمل ره سازمای اکت اط مویی هاکه و تمامی جو ه  

ک  ی هی  ا تحت تاثیر قراک می هيدياي مدیریتی و نمل رهي سازمای ک
 اخهالق. از آنها بخش مدیریت موابع انسانی و مهدیریت اسهتعداه اسهت

 يياسازمای ک  آنچ  می بخشد. انگیزه سازمانی کاککوای ب  سازمانی
 تنانایی ود کمی متمایز از هیگرای کا آنها و می سازه برجست  کا منفق

 اسهت خالق و استعداه با کاککوای نگهداکي و پروکش جذب  هک آنها

ننبه  ي  ب  نیز کاککوای هک صنکت کنایت منلی  ياي اخالق سازمانیو
حیظ  . بوابراینکره خنايود پیدا سازمای ب  نس ت نمیقی وابستگی خنه

با ات ها به  اخهالق سهازمانی ام های پهذیر   زب  ج  استعداهياي سازمانی
 بی ترهید انیانس موابع حنزه متخصصای بیشتره و 16-14نخنايد بنه  

 ييا چرخ از حمایت و پشتی انی اولی  پای  و اساس کا سازمانی اخالق
  شماک می آوکند. ب  استعداه مدیریت جمل  از سازمای گنناگنی

نلیرغ  اهبیهات کو به  کشهد هک مهنکه  ایو  با تنج  ب  آنچ  گیت  شد و 
تنج  شده  مدیریت استعداه  کمتر ب  اکزیابی این مسال  از هیدگاه اخالقی

 استعداه مدیریت تحلیل منلی  ياي منثر برپژويش حاضر با يدف    است

 ل ش کشنک ایثاکگرای امنک و شهید هک بویاهسازمانی  اخالق بر تأکید با
 گرفت. 

 

  روش

نظری  ي هاهه بویاه پژويش حاضر کییی و م توی بر کوش هاهه بویاه بنه. 
يا خنه هک تنلیهد رضی ک  یو کوش هاهه محنک است و ب  جاي آزمنی ف

يا ب  اجتما) و از نگاه سن همعرفت و ساخت نظری  اي برخاست  از بستر  
مقصنه از ب هاکگیري نظریه  هاهه بویهاه ایهن ه .  17   اکتشاف می پرهازه
اي وجنه هاشت  باشد ک  پینند نمیق بها هاهيهاي هاشهت  است ک  نظری 
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بویهاه شههید و امهنک  جامع  آماکي این تحقیق مهدیرای و معاونهایباشد.  
د ک  از میای انها با نمنن  گیري گلنل  برفی تا اش ا) ایثاکگرای کشنک بنهن

نمنن  انتخاب شدند. ابهزاک جمهع آوکي هاهه يها نیر ب  نونای    13نظري  
به  طهنک خالصه  هک ایهن  .مصاح   نمیق و نیمه  سهاختاک یافته  بهنه 

برهاشهت  يا    ياي زیر جهت تحلیل کییی محتناي مصهاحپژويش  گام
 :شد

 استخراج شنايد گیتاکي ن ات کلیديه
 میهنم پرهازي
  مقنل  پرهازي

 اکائ  الگني پژويش
 MAXQDA 11هک نهایت هاهه يا با کوش کد گذاکي هک نرم افهزاک  

 منکه تحلیل قراک گرفتود.  
 

 هاهیافت
ي حاصل از مصاح   با خ رگای  با استیاهه از کوش ياههک این بخش هاه 

ک  از مصاح   نمیق بها   ياهیره. این هاهگمیذاکي منکه تحلیل قراک  کدگ
 بویهاه شههید و امهنک ایثهاکگرای کشهنک از خ رگای حنزه مدیریتی  نیر  13

هک طی س  مرحله   کدگهذاکي بهاز  کدگهذاکي محهنکي و   شداستخراج  
بهدین ترتیه  که  هک کدگهذاکي سهطح  شهد. کدگذاکي انتخابیه تحلیل
و هک کهد میهايی   به   مهک کد گهذاکي سهطح هو  یو گیتاکياي کلیدي 

شنايد گیتاکي یا ن ات کلیهدي  .تنج  شد يامنلی ب   سنمگذاکي سطح  
شود. نام گهذاکي بامیوقایع کنچ ی يستود ک  هاکاي باک معوایی مستقل 

میهنمی  کدگذاکي سطح یوه به  شهنايد گیتهاکي کا میههنم پهرهازي 
اند. په  از واصهر ککهر شهدهپهژويش بها نوهنای ناین   نیود ک  هکگمی

مشاب  بهر اسهاس موطهق  گذاکي میايی  منجنه  میايی  شواسایی و نام
 تلییق شده  کدگذاکي سطح هوه و ير یو تحت نونای یو مقنل  نهام

 ننامهلي اصلی پژويش ک  يا   اکائ  شده و هک نهایت مقنلشد گذاکي 
باز دياي ک کله 1 هک  جدول  شد.يد  استخراج همیاصلی الگن کا ش ل 

مصاح    13گروه نشای هاهه شده است ک  براي   136هک   ياهیا کلیدوا 
 .شد و تعداه فراوانی ير کد نیز نشای هاهه شده استبامی

 از با برکسی م ده کديا و هست  بودي آنها برخی کديا اهغام شد و نهایتا
ید میهنم هک سطح هو استخراج گره 40تعداه ه کد هک نظر گرفت  شد  136

 آوکهه شده است: ه 2 ک  هک جدول 
هک فرایود پا یش میايی   بعضی از میايی  به  نلهت تیهاوت هک سهطح 
انتزا) آنها یا ام ای ترکی  آنها هک جهت خالص  سازي  با ی دیگر اهغام 
گرهیدند ک  این نمل بصنکت مستمر هک فرایوهد تحلیهل کهديا صهنکت 

و اهغهامه میهايی  اشهاکه   رفت. پ  از انمال تغییرات مذکنک حذف گمی
م دها منکه برکسی تط یقی قراک گرفت که    يا ات و مصاح شده هک اهبی

هسهت  منلیه    پو بر اساس    هنممی  40هک نهایت تصمی  بر آی شد کلی   
  .ه3بودي شنند  جدول 

جهذب  ننامهلهک پو  مقنل  هست  بودي شهد که  شهامل    يامنلی کلی   
 ننامهل  تنسع  استعداه  ننامل   استعداه  یابیکشف و اکز  ننامل   استعداه

 .شدبامیی سازمان اخالق نناملو  حیظ استعداه

 

 1گذاری سطح کد  :1جدول 
 اوانیفر مفاهیم ردیف وانیا فر مفاهیم ردیف

 6 ج رای خدمات 69 9 کشف استعداهياي مستعد 1

 6 برنام  مدیریت اسواهسازي فعال 70 6 ياي فريوگیتنج  ب  زمیو  2

نایی اشان  فريوگ ایثاک و نت 3
 شهاهت  

6 
71 

 10 8انض اط کاکي

 9 پرهازيبرگزاکي جلسات نظری  72 6 حیظ نیروياي مستعد منجن 4

 7 برگزاکي جلسات نقد تنلیدات م تنب 73 6 حیظ کاککوای با استعداه 5

اولنیههههت فريوگههههی هک    6
 مداکس و هانشگاه

11 
74 

 7 بانو جامع اطالنات مراکز

حیظ و تروی  فريوگ   اء احی 7
 شهاهت

6 
75 

 6 9آمنزش اخالق حرف  اي

 5 تنسع  قراکگاه مرهمی ایثاک 76 6 حیظ نیروي ياي مستعد 8

ت لیههل  ت ههری   صههیانت و  9
 حمایت از نیروياي مستعد

11 
77 

 9 آوکایاستیاهه از پیامتنسع  

تههالش بههراي اسههتیاهه از  10
 ام انات

10 
78 

 8 دالتو کنایت ن 10قانننمودي

 3 م تنم نگ  هاشتن خدمات معیشتی و 79 10 ننامل کشف موابع. 11

 4 حیظ اکزش ياي اخالقی 80 6 ننامل جذب استعداه 12

 7 افزایش سطح کفاه آنها 81 7 ننامل تنسع  و بهسازي 13

 4 ای اه مداکس و هانشگاه شايد 82 11 ننامل احراز ينیت. 14
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15 
 10 ننامل حیظ و نگهداشت

وجههنه شههاخص يههاي انههدازه گیههري  83
 استعداه هک سیست  استعداهیابی

6 

16 
 6 ننامل قنانین و مقرکات

تنج  ب  نقش تاثیرگذاک استعداه کاتهی  84
 و قابلیت ياي انسای

6 

 6 زمای ب  انتظاکاتپاسخگنیی ي   85 7 سازمایوجنه نخ گای هک   17

تنسههع  و نگهههداکي افههراه  18
 خالق و نخ  

6 
86 

 6 هک نهاهيا مواس  ساختاک

ب   19 مختلف  فرصتهاي  ای اه 
 کشف

7 
87 

 6 استراتژي يا و ايداف مدوی و م تنب

ياي فريوگی و اشان  زمیو  20
 فريوگ

6 
88 

   و ت لیغات: 11هک حنزه امنک فريوگی

 10 تأکید بر اکتقاء معونیت و اخالق 89 6 آگايی از سطنح سازمانی  21

 9 مدیریت غیرمتمرکز 90 10 حقنقی و اقتصاهي 22

 10 12شایست  سا کي 91 9 مصاح   تحصصی 23

24 
برکسههی سههنابق نلمههی و 

 اجرایی
7 

فرایودياي مدوی و ی وناخهت   92 وجنه 
بر م واي تنانایی ياي بالقنه و بالیعل 

 افراه
10 

 7 کیزي و تالشبرنام  93 7 میزای تمایل و نالق  ب  کاک 25

 کسههیدگی بهه  معلههن ی  هک 26
 جوگ و انقالب

6 
94 

 11 13تهذی  وکس  معونیت اسالمی

 1 اسالم"کوحی  خدمت ب  تقنیت  95 5 کسیدگی ب   آسی  هیدگای 27

 6 ياي  زم براي حیظ و تروی  سیاست 96 9 کسیدگی ب   خاندای شهدا 28

از فضهاي م هازي   29 استیاهه 
 هک جهت ايداف

8 
97 

 6 ای اه تعهد

ع ت یهه  مسههتمر بههر موههاب 30
 کاکشواسی

 6 
98 

 6 اکزیابی کاک فعلی

 6 15نمل ره فرهياکزیابی  99 4 ابزاکياي اکزیابی نیروي کاک 31

 6 اکزیابی کاکآئی 100 7 آمنزش نیروي انسانی 32

جههدیت هک امههنک فريوگههی  33
 يايخاننهاه

4 
101 

 6 اکزیابی استعداه فرهي

گسههترش فريوههگ اخههالق  34
 8 14مداکان 

102 
 9 پروکشی الپرکرهی خ

وظایف فريوگهی مقهدم بهر  35
 يم  وظائف

7 
103 

 8 شواخت فرصت ياي پیشرفت

 7 پیگیري و نظاکت امنک فريوگی 104 5 اکزیابی نمل ره  36

 7 تربیتی و آمنزشی فرزندای شايد 105 6 مهیاسازي شرایط کاکي 37

 5 سازي کشد و تعالی ف ريزمیو  106 9 فضاي مواس   کاک 38

 5 اخالقی و تحصیلی آنها 107 4 یط کاکهک مح احترام 39

صههههیانت و حمایههههت از  40
 يايخانناهه

9 
108 

 8 تهذی  و کس  معونیت اسالمی

کفتاکيههههاي ایثاکگرانهههه  و  41
 هگرخنايان 

6 
109 

 7 تنج  ب  مدیریت پیشرفت 

ياي نیوهی از نرض  نمننه  42
 جامع 

7 
110 

 6 حرف  اي با تنج  ب  استعداه هک کشنک  

 3 وککرهی استعداهياي الهیبهره 111 4 وجنه سازگاکي   43

 4 نظاکت هکجهت ای اه تسهیال 112 8 خالقیت و ننآوکي 44

ط قات محروم و هک معرض  45
 آسی  جامع 

 4 
113 

 6 مهاکتهاي ف ري و تخصصی
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استانداکهسههازي و تهههدوین  46
 نظام

7 
تنج  به  تهامین نیازيهاي آمنزشهی   114

 محیطی جهت کشد
4 

 8 کفتاک سازمانی 115 6 استیاهه از فرصت يا 47

جههایگزین سههازي فرایوههد  48
 م ازي

6 
116 

 7 مدیریت اطالنات

 5 مدیریت موابع انسانی 117 9 تأکید بر کوی ره حمایت 49

گري مشاککت ب اي تصدي 50
 يا برنام 

6 
118 

 6 مدیریت تغییر و ننآوکي

 9 ت و تی  سازيمدیریت مشاکک 119 6 اولنیت فريوگی 51

 3 مدیریت تعاکض و اصنل مذاکره 120 6 استخدام افراه مستعد 52

شهههههواخت اکزش يههههها و  53
 يو اکياي اخالقی

1 
121 

 5 مدیریت استراتژیو

کنایت نزت نی    کوحیه   54
 خنهات ایی

11 
هپاکتمای کوانشواختی جهت کشد افراه  122

 مستعد
7 

  4 اسایی و تقنیتوش 123 5 تقنیت اکاهه و کوحی  تالش 55

ياي زمیوههه فهههراي  آوکهی  56
 هانش

4 
124 

 6 کي ري استعداه

ياي متعهد ب  تنسع  زمیوه  57
 مشاککت

6 
125 

 5 اکای  حمایتهاي  زم و آمنزشها 

خنه کا متعهد ب  پاسخگنیی  58
 صاهقان 

10 
ب  محیط جغرافیایی هک انتخاب  126 تنج  

 و گزیوش افراه مستعد
6 

ياي یتو مسههئنلوظههایف   59
 مشخص

10 
127 

 5 بویاه مرکز ثقل و مرجع تروی  

60 
 6 ب  کاکگماکهي

آوکي و حیههظ و نگهههداکي و جمههع 128
 معرفی

6 

أمههین اجتمههانی وکفههايی  61
 ياخانناهه

7 
129 

 8 بسترياي اخالقی  

62 
 11 تأمین وپرهاخت حقنق

تنج  بیشتر ب  ویژگی ياي شخصیتی  130
 ياي کاتیتا مهاکت 

6 

 6 برکسی و شواسایی ننامل بازهاکنده 131 10 تنسع  و آمنزش 63

 6 تنج  ب  بسترياي فريوگ اخالقی 132 6 برگزاکي مراس  یاهبنه 64

جمهههههع آوکي وحیهههههظ  65
 ونگهداکي

7 
133 

 6 مدیریت کيایی استعداه 

 10 تنج  ب  بسترياي فريوگ اخالقی  134 6 تنسع  استعداه 66

 6 جانشین پروکي 135 7 اکزیابی شایستگی يا 67

بسی  کلی  ام انات نظهام و  68
 جامع 

10 
136 

 6 تأمین کرامت و سالمت اکاککوای

 

 کد گذاری سطح دو  : 2جدول 
 ردیف هامولفه ردیف هامولفه

 1 ياي مشاککتمتعهد ب  تنسع  زمیو  21 وجنه سازگاکي

 2 خالقیت و ننآوکي 22 کاکآئیاکزیابی 

 3 آوکایسع  استیاهه از پیامنت 23 مصاح   تحصصی

 4 اصالح کفتاکياي نامطلنب 24 استیاهه از فرصت يا

 5 کشف موابع 25 تالش براي استیاهه از ام انات

 6 ج رای خدمات 26 میزای تمایل و نالق  ب  کاک

 7 مهیاسازي شرایط کاکي 27 تنسع  قراکگاه مرهمی ایثاک
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 8 اي مستعدتعداهيکشف اس 28 مدیریت تعاکض و اصنل مذاکره

 9 ياي  زم براي حیظ و تروی  سیاست 29 استانداکهسازي و تدوین نظام

 10 آگايی از سطنح سازمانی 30 ياي مشخصوظایف و مسئنلیت

 11 اکزیابی نمل ره فرهي 31 سازي برنام  مدیریت اسواهفعال

 12 مدیریت مشاککت و تی  سازي 32 وجنه فرایودياي مدوی و ی وناخت

 13 کاکمود یابی 33 .احراز ينیت

 14 ياي هانشفراي  آوکهی زمیو  34 انض اط کاکي

 15 خنه کا متعهد ب  پاسخگنیی صاهقان  35 برکسی سنابق نلمی و اجرایی

 16 کلی  ام انات نظام و جامع بسی   36 حیظ اکزش ياي اخالقی و نهاهیو  کرهی آنها

 17 تگی يااکزیابی شایس 37 کیزي و تالشبرنام 

 18 بسترياي فريوگ اخالقی 38 آمنزش ياي اخالق حرف  اي

 19 شایست  سا کي 39 تنسع  و آمنزش

 20 اکزیابی نمل ره 40 قانننمودي و کنایت ندالت

 

 (هاه مقول) سهکدگذاری سطح  :3جدول 
 مفاهیم هامقوله

 
 

 جذب استعداه ننامل

 یابیکاکمود 

 استیاهه از ام انات يبرا تالش

 موابع کشف

 مستعد ياستعداهيا کشف

 .تیين احراز

 یمصاح   تحصص

 ییو اجرا یسنابق نلم یبرکس

 و نالق  ب  کاک لیتما زاییم

 یاز سطنح سازمان یآگاي

 يکاک طیشرا ياسازیمه

 ينمل ره فره یابیاکز کشف و اکزیابی استعداه  ننامل

 یکاکآئ یابیاکز

 يا یستگیشا یابیاکز
 اکزیابی نمل ره

 يو ننآوک تیخالق

 نظام نیو تدو ياستانداکهساز

 وجنه سازگاکي تنسع  استعداه ننامل
 اسواه تیریبرنام  مد يسازفعال

 کلی  ام انات نظام و جامع  بسی  
 ثاکیا یتنسع  قراکگاه مرهم

 آوکایامیاستیاهه از پ تنسع 
 کیزي و تالشبرنام 

 تنسع  و آمنزش

 استیاهه از فرصت يا

 يکاک انض اط هحیظ استعدا ننامل

 يساز   یمشاککت و ت تیریمد

 تعاکض و اصنل مذاکره تیریمد

 ج رای خدمات

  يقانننمود
 نامطلنب ياصالح کفتاکيا

  وناختیمدوی و  يوديایفرا وجنه
   یحیظ و ترو ي زم برا ييااستیس
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 هانش ييا ویفراي  آوکهی زم

 مشاککت ييا ویب  تنسع  زم متعهد

 صاهقان  ییکا متعهد ب  پاسخگن خنه

 مشخص ييامسئنلیتو  فیوظا

 آمنزش  اخالق حرف  اي سازمانی اخالق ننامل
 آنها کرهی و یو نهاه ياي اخالقیحیظ اکزش 
 اخالقی فريوگ يبستريافراي  سازي 

 شایست  سا کيندالت و 

 

 بحث
ياي پژويش حاضر بها اتخهاک کوی هره کییهی سهعی هک احصهاي م لیه 

هاشت ک  نتهای  نشهای هاه  سازمانی  اخالق بر  تاکیدمدیریت استعداه با  
مقنله   5میههنم و  40کهد اولیه       136بعد از هست  بودي شدی  هک  ک   

 ننامهل   اسهتعداه  یابیهکشف و اکز  ننامل   ننامل جذب استعداهشامل   
هسهت  ی  سهازمان  اخهالق  ننامهلو    حیظ استعداه  ننامل   تنسع  استعداه

 کاي زیر ننامل يستود. ها يا و ير کدام از  مقنلبودي شد 
  استیاهه از ام انات يبرا تالشی  ابیکاکمود شامل؛  ننامل جذب استعداه

ی  مصاح   تحصص  تیين احراز  مستعد  ياستعداهيا کشف   موابع کشف
از  یآگهاي  و نالق  ب  کهاک  لیتما  زاییم یی   و اجرا  یسنابق نلم  یبرکس

نامهل کشهف و نباشهد. ي میکهاک طیشهرا ياسازیمه ی و سطنح سازمان
 یابیهاکزی  کهاکآئ یابیهاکزي  نمل ره فره یابیاکزشامل؛    استعداه  یابیاکز
و  ياستانداکهسهازیهف و ننآوک  تیهخالق   نمل هره  یابیاکز   يا  یستگیشا
 يسهازفعالي   وجنه سازگاکشامل؛    ننامل تنسع  استعداه.   نظام  نیتدو

قراکگهاه  نسع ت   کلی  ام انات نظام و جامع   بسی    اسواه  تیریبرنام  مد
  و آمهنزش تنسهع  يزیکبرنام   آوکایامیاستیاهه از پ  تنسع    ثاکیا  یمرهم 

ي  انضه اط کهاک  شهامل؛  ننامهل حیهظ اسهتعداه.  از فرصت يها  استیاهه
 ج هرای تعاکض و اصنل مذاکره  تیریمدي   ساز   یمشاککت و ت  تیریمد

 القاخهننامهل  و نیز    نامطلنب  يکفتاکيا  اصالح     يمودقاننی     خدمات
و  يهاي اخالقهیحیظ اکزش    آمنزش  اخالق حرف  ايی شامل؛  سازمان
نهدالت و   اخالقهی فريوهگ يبستريافراي  سازي     آنها  کرهی  و ینهاه

برکسی تحقیقات يمسن با نتای  تحقیق حاضر  باشود.می  شایست  سا کي
ان ام شده نشای می هيد ک  تنج  و استقراک نظام مهدیریت اسهتعداه هک 

ی تناند بهر متغیريهاي مختلیهی از جمله ؛ نگهداشهت نیهروي سازمای م 
انسانی  تعاهل کاک و زندگی  نمل ره کاککوای  نمل ره سازمانی  نهدالت 

ای  کضههایت  انگیههزش  تعهههد سههازمانی اهکاک شههده  مشههاککت کاککوهه
 -18 سازمانی تأثیر مستقی  و معوهاهاکي هاشهت  باشهد  اخالقسازمانی و  

 هک برخهی از ننامهل بها مطالعهات  ق حاضهر  نتای  تحقی  يمچوین  ه.  20
يرگننه  مشخص شد هک پژويش حاضر  .ه23-21 يمخنانی هاکه هاخلی  
گیري هکخصنص مدیریت استعداه سازمانی نیازمود ی سري پیش تصمی 

 اخالقاست و هک این کاستا  نیازياي تأثیرگذاک بر فرایود مدیریت استعداه  

این امهر هک برخهی پهژويش يها   دباید منکه تنج  قراک گیرن  نیز  سازمانی
 . ه24و  12منکه تنج  قراک گرفت  است  

اکچنب مهدیریت اسهتعداه بها سهازي منفهق چه  هک پایای هککاستاي پیاهه
ي خدمات نمنمی پیشوهاهياي زیر ياسازمایسازمانی هک    اخالقکوی ره  

ي پژويش اکائ  می شهنه که  میتنانهد به  مسهئنلین و يا براساس یافت
ياي خهنه  آگايی هيد تا بتنانوهد هک برنامه   ياسازمایاین    مدیرای نالی

 گیري مواس ی هاشت  باشود. تصمی 
هک ایرای يسهت  سازمانیي يا باتنج  ب  ایو   فاصل  قدکت از مشخص-
تعامالت بین کاککوهای و مهدیرای کا هشهناک میسهازه  این تیاوت سطح  و  

نی نیازموهد حمایهت سهازما  اخالقپیاهيسازي مدیریت استعداه م توی بر  
د بازنگري اساسهی هک يم  جان   و نزم جدي مدیرای است. بوابراین  بای
سهازمانی صهنکت  اخهالقسیاست يا و خط مشیهاي سازمای هککاستاي 

يهاي نملیهاتی جههت   ي کاي هرهي  ايهداف و برنامه يا گیره و برنامه
 سازمانی طراحی شنند . اخالقپیاهيسازي مدیریت استعداه با کوی ره 

 اخالقهیيمچوین  جذب و انتخاب باید برم وهاي شاخصههاي مواسه  -
 .کاس تنج  قراک گیرهشایست  سا کي و ندالت هک یره و صنکت گ

نالوه براین تنصی  می شنه بهراي ای هاه سهازمای تنانموهد بهازنگري -
صنکت گیره  ب  طهنکي که    حاک  بر سازمای  اخالقیاساسی هک فضاي  

ياي نن  اجازه هاهه ب   تق ال و حمایت از ایدهکفتاکياي سازمانی چنی  اس
يهاي خهنه و اکائه   موظنک بیای شیاف انتقاهات و ناکضهایتیکاککوای ب   

ياي سهازمای  تقنیهت کوحیه  کايحل يایی هکمنکه مشه الت و برنامه 
ي آمنزشهی يا يم اکي و تشریو مسانی هک کاککوهای  طراحهی برنامه

شهی از کاي رهيها هک سهازمای به  نوهنای بخ  اخالق حرفه  ايم توی بر  
 تقنیت شنند. 

پیشوهاه می شنه  الگهنیی م هزا بهراي يریهو از ب  پژويشگرای آتی  -
کشهف  سهازمانی    اخهالقي کلیدي مدیریت استعداه م توی بهر  يا م لی

استعداهياي تنانمود  جذب و انتخاب استعداهياي تنانمود  به نه ظرفیت 
ی  نگهداشهت اسهتعداهياي سهازمان اخهالقآمنزش و تنسع  م توهی بهر 

کوهد  هياي يهر حهنزه کمهو میک  ب  ت یین يرچ  بهتر کاي ر  مواس ه
 طراحی کوود. 
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 نتیجه گیری
مدیریت استعداه با شواسایی افراه ماير و مواس  بهراي سهازمای شهرو) 

شهنه  و سههب  بهها انتخههاب افههراه هاکاي پتانسههیل و مهههاکت  بههراي می
یابد. پ  از شواسایی و انتخاب افراه یياي شغلی منجنه  اهام  م منقعیت

مواس   مدیریت استعداه براي حیظ و نگهداکي نیروياي انسانی  ج رای 
براي ایو   نیرويهاي موتخه  بها   .کود  سازي میکا پیاههکقابتی  خدمات  

ياي آمنزشی منکه نیازياي سازمای تواس  هاشت  باشود  براي آنها برنام 

اهبیات کو ب  کشهد هک مهنکه مهدیریت اسهتعداه   .گیرندنیاز کا هک نظر می
ایهن هک سنا ت اخالقی و مشه التی که  مهی تنانهد نمدتاً هک کابط  با 

مدیریت استعداه کا مهی تهنای به   زمیو  اثر گذاک باشد ساکت بنهه است.
زمانی   اخالق هک ایهن   نونای یو منکه خاص از مراق ت هک نظر گرفت

کاکفرما کا می تنای مته  کره ک  یهو ه فرایود منکه بی تنجهی قراک گیر
ندالت کا کنایت نمی کود و این جیح می هيد و گروه کا بر گروه هیگر تر

امر بانث هلسرهي نیروي کاک ماير و متخصص ندم تعهد شهغلی وي و 
گاه حتی جدایی وي از سازمای شنه ک  بی شو بانث تضعیف سهازمای 

گیري صههمی يرگننهه  تمشههخص شههد هک پههژويش حاضههر  مههی شههنه. 
هکخصنص مدیریت استعداه سازمانی نیازموهد ی سهري پهیش نیازيهاي 

 سازمانی  است و هک این کاستا اخالقتأثیرگذاک بر فرایود مدیریت استعداه  
 .باید منکه تنج  قراک گیره نیز
 

 مالحظه های اخالقی 

منضننات اخالقهی يمچهنی؛ سهرقت اهبهی  کضهایت آگايانه ؛ انتشهاک 
 .اندقراکگرفت   منکهتنج حاضر پژويش چودگان  و ... هک 

 

 هنام واژه
 Human resources management .1 مدیریت موابع انسانی 

 Talent management .2 مدیریت استعداه 

 Succession management .3 مدیریت جانشیوی 

 Loyalty .4 وفاهاکي 

 Organizational development .5 تنسع  سازمانی 

 Organizational ethics .6 اخالق سازمانی 

 Moral values .7 اکزشهاي اخالقی 

 Work discipline .8 انض اط کاکي 

 Professional ethics .9 اخالق حرف  اي 

 Legitimacy .10 قانننمودي 

 Cultural affairs .11 امنکفريوگی 

 Meritocracy .12 شایست  سا کي 

 Islamic spirituality .13 معونیت اسالمی 

 Ethical culture .14 فريوگ اخالق مداکان  

 Individual function .15 فرهي  نمل ره
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