
 

Clinical Excellence 
 

 

 

 

 

33 

 
Talent management based on innovation in sports organizations: a 

meta-analysis on health-oriented organizations (Municipality)  
Nader Goudarzi1, Farideh Ashraf Ganjouei1*, Ali Zarei1, Zahra Haji Anzahaei1 

 

1. Department Of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
*.Corresponding Author: E-mail: f.ganjooei@yahoo.com 

 
(Received 6 March 2022; Accepted 25 July 2022) 

 

Abstract 
    The mission of management and the main goal of managers of any organization is the 

effective and efficient use of various resources and facilities of the organization such as labor, 

capital, energy materials and information. On the other hand, when organizations create and 

develop innovation activities, Face more uncertainty and variability in the innovation process 

and need creative staff That Be flexible, risk-averse, and tolerant of uncertainty and ambiguity; 

therefore, organizations should be involved in hiring Emphasize these features more. 

 The recent twenty years articles were used in the Persian and English journals from databases 

in the Google Scholar, ProQuest, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), SID, Iran Medex and 

Scopus.  
The search for articles from the mentioned databases was mainly done using keywords; talent 

management, innovation and sport organization and health-oriented organizations. The process 

of selecting articles was based on this strategy: In the initial search, 94 articles were obtained, 

and after studying the titles and abstracts, 54 articles were selected. Following the research 

process, 34 articles were selected by reviewing the content and full text of the article, of which 

26 articles had the necessary characteristics and were in accordance with the indicators and 

objectives of the study. The review analysis along with qualitative approach was used. 

The findings showed that Most studies have shown the relationship and positive effect of talent 

management and innovation on organizational approach and consequently the performance of 

sports organizations. Also, the course of the studied models is developmental. Considering the 

dimensions and elements of each model and their combination with each other, the key 

variables of these models can be placed in health-oriented organizations such as the Tehran 

Municipality Sports organization. 
 

    Keywords: Talent Management Innovation, health-oriented organizations, Sports Organization, 

Review Research. 
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 مروری
 

 تعــالــی بــالینـی
 پژوهشی -آموزشی

 (84-85) 1شماره   دوازدهمدوره 

های ورزشی: فراتحلیلی بر سازمانسازمان مدیریت استعداد بر مبنای نوآوری در 

 )شهرداری( محورسالمت

 

 1، زهرا حاجی انزهایی1، علی زارعی*1، فریده اشرف گنجویی1نادر گودرزی

 

 چكيده
 ؛چون سازمان وناگونگ امکانات و منابع از بهینه و موثر استفاده سازمان، هر مدیران اصلی هدف رسالت وت مدیری     

 و ایجاد را نوآوری هایفعالیت هاسازمان که از سوی دیگر هنگامی است اطالعات و انرژی مواد، کار، سرمایه، نیروی

 دارند خالقی کارکنان به نیاز و شوندمی نوآوری مواجه فرایند در بیشتری تغییرپذیری و اطمینان عدم با دهند،می توسعه

 کارمندیابی اقدامات در باید هابنابراین، سازمان باشند؛ ابهام و اطمینانعدم تحمل دارای و پذیرریسک انعطاف پذیر، که

 .کنند بیشتری تأکید ویژگی ها این بر

, Science  ؛داخلی و خارجی معتبر علمی مختلف هایو از سایتفارسی و انگلیسی  شده،از مقاالت چاپ در تحقیق حاضر

Direct Scopus, ISI, SID  , , Pro quest  Elsevier   آوری و  با استفاده از جمع 0100-0100سال اخیر  01مربوط به

 ؛محور و معادل انگلیسیهای سالمتهای ورزشی و سازمانسازمان نوآوری سازمانی،، مدیریت استعدادهای واژهکلید

Talent Management ،Innovation ،Health-Oriented Organizations،Sport Organization   مورد تحلیل قرار گرفت

. در دیمقاله انتخاب گرد 95ها، تعداد دهیو چک نیعناوعمیق مقاله به دست آمد که پس از مطالعه  59 هیاول یشد. در جستجو

 و  هایژگیمقاله واجد و 02محتوا و متن کامل مقاله انتخاب شدند که  یمقاله با بررس 45 ،ادامه

 ها نشان دادیافته بوده است. یفیک کردیو رو یمرور زیآنال یبر مبنا یمنابع اطالعات نیا لیاند. تحلبودهنظر ی مدهاشاخص

نوآوری بر رویکرد سازمانی و در نتیجه عملکرد  و مدیریت استعداد مثبت تاثیر و ارتباط وجود مبین هاپژوهش اکثر

دهنده هر ابعاد و عناصر شکلبا توجه به ی می باشد. های مورد بررسی تکوینبوده  همچنین سیر مدل های ورزشیسازمان

محور مانند سازمان ورزش های سالمتها را در سازمانتوان متغیرهای کلیدی این مدلها با هم، میمدل و ترکیب آن

سازمانی نوآوری  بر مدیریت استعداد مثبت تاثیر و ارتباط وجود مبین هاپژوهش اکثر شهرداری شهر تهران جای داد. نتایج

مفید این متغیرها از  و موثر عالوه بر ارتباط ها،پژوهش از دیگر برخی در و بوده های ورزشیو در نتیجه عملکرد سازمان

 .است شده های دموگرافیک، مدیریت دانش، سرمایه سازمانی، هوشمندی سازمانی گزارشسایر عوامل مانند ویژگی
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 مقدمه
 اقتصادی های مجموعه در موفقیت به ها سازمان امروز،  

 بهترین به نیاز رقابتی محیط در و اندیشند می جهان

 ایران، در هاسازمان در اخیر، هایسال دارند در استعداد

 هایقالب در کار نیروی و پرورش و آموزش موضوع

 جانشینی، استعداد، پرورش و شناسایی ؛مانند گوناگون

 مطالعات زمینه این در. است داشته حضور آینده مدیران

 موفق تجربه کاربرد و طراحی برای متنوع تحقیقات و

  از یکی .(0)است ترمهم یافتهتوسعه های سازمان

 موثر سازمان موفقیت و توسعه در که مواردی ترینمهم

 مدیریت برای تحقیقات. باشدمی استعداد مدیریت است

 رشد با جهانی سطح در مستعد کارکنان و استعداد

 سه. است گرفتن انجام حال در قبل هب نسبت چشمگیری

 افزایش و سازیجهانی جمعیتی، تغییر خارجی عامل

 سازدمی مجبور را هاسازمان محوردانش کارکنان شمار

 هایشیوه و استعداد مدیریت مورد در تریجدی نگرش

 مدیریت تئوریکی چهارچوب (.0)باشد داشته آن

 در که است هداد نشان غیرانتفاعی و انتفاعی هایسازمان

 منابع از استفاده اثربخشی بر هاسازمان ورزش زمینه

 یا محصول خلق بدنبال عبارتیبه اندشده متمرکز انسانی

 خلق باالتری ارزش مشتریان برای که هستند خدماتی

 استعداد واژه مفهوم و معنی درباره بندرت مردم. نماید

 مدیریت عملکرد برای آن کاربرد و هاسازمان در

 موضوع این. دارند دقیقی اطالعات تعدادیابیاس

 استعدادیابی مفهوم با کارکردن زیرا است، ناامیدکننده

 در استعدادیابی مدیریت هایسیاست و کاربرد برای

 ریزیبرنامه و تخصصی توسعه برای و پراهمیت سازمان

 تعریف چه اگر. باشدمی حیاتی ایتوسعه مالحظات و

 هاییراه حداقل اما نیست، سانیآ کار استعدادیابی مفهوم

 خاص واژه یک عنوانبه را استعداد بتوان که دارد وجود

 هایسازمان 0551 دهه اواخر در. نمود تعریف سازمان در

 شدند، مواجه مهم تهدید یک با دنیا سراسر در مختلف

 سبب استعداد، با انسانی منابع بکارگیری برای تالش

استعداد  (.4)شد دادیابیاستع مدیریت بنام ایواژه خلق

، تعهد و مشارکت است و مدیریت شایستگی ؛شامل

های ایدئولوژیک ای از مانیفیستاستعداد مجموعه

مدیریتی در چهار حوزه اصلی جذب استعداد، مدیریت 

پروری، توسعه و عملکرد، برنامه ریزی جانشین

 بوستن مشاوران گروه ،0112 سال در (.5)نگهداشت است

 فدرال جهانی پرسنل مدیریت انجمن همکاری با و

 انجام جهان کشور 02 در را ایگسترده و وسیع مطالعه

 دهندهپاسخ 5250 مشارکت بر یمبتن بررسی این. دادند

 هایجنبه در استعداد مدیریت اهمیت بر مشترکا که بود

  نتایج. داشتند تاکید انسانی منابع مدیریت کلیدی

 انسانی منابع هایجنبه از بندیطبقه یک در آمدهبدست

 5 وسیله به مکان اولین در استعداد مدیریت که داد نشان

  استعداد مدیریت اریخچهت. دارد قرار کشور 02 از کشور

 و کسب زمینه در مشاوره و علمی رشته یک عنوانبه

  نظر به هنوز اما است، سال 09 از بیش ورزش کار

 استعداد مدیریت معنای مورد در سردرگمی رسدمی

 برای چندانی هایتالش وجود با. دارد وجود واقعا

 هنوز است، شده استعداد مدیریت معنی شدنروشن

(. 9)ندارد وجود واژه این از واضحی و نروش تعریف

های پروری در سازمانپروسه مدیریت استعداد و جانشین

ریزی استراتژیک تواند بوسیله یک برنامهورزشی می

 اخیر هایبررسی (2)باره منابع انسانی شکل داده شوددر

 با بزرگ، هایسازمان از زیادی شمار که دهدمی نشان

 از (2)باشندمی روروبه دمستع افراد کمبود مشکل

 یهاارزش و اهداف به متعهد یانسان یروین ،یطرف

 نسبت سازمان کی یبرتر یبرا یعامل تنها نه سازمان،

 یرقابت تیمز کی عنوان به بلکه است گرید به سازمان

 در. گرددیم یتلق زین هاسازمان از یاریبس یدار برایپا

 یانسان منابع مطلوب یریبکارگ و یمندراستا بهره نیا

-هیسرما و بوده سازمان یانسان منابع رانیطه مدیح در
 منابع اقدامات یاجرا و یانسان هیسرما در یواقع یگذار

 یسازمان یوربهره و عملکرد شیافزا به منجر یانسان

 اثربخش انجام که است یحال در نیا .گرددیم

 گذشته یروندها از یآگاه بدون یانسان منابع اقدامات
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 ندهیآ یکردهایرو ،یطیتحوالت مح ظهور، حال در و

 یابزارها از و استفاده دیجد میمفاه یریادگی محور،

 نوآوری دیگر سوی از (،8)باشدینم ریپذامکان نینو

 به دستیابی در شرکت توفیق از غیرعینی زیابیار سازمانی

 در کلیدی فاکتور همچنین باشدمی پایدار رقابتی بازار

 هزینه کاهش محصول، کیفیت کارایی، و اثربخشی

 ابعاد دارای نوآوری. است سازمان در ساخت و تولید

 جدید، محصول و خدمات جمله، از است گوناگونی

 تغییر جدید، بازار زیانداراه اطالعات، پردازش فرایند

 می را سازمان کار و کسب مدل در تغییر و حامیان در

: شامل نوآوری مهم بعد دو آن بر عالوه(. 5)برد نام توان

 نوآوری. است رادیکالی نوآوری و ایتوسعه نوآوری

 اطالعات توسعه یا از دانش تازه ای اختراع سازمانی

 عبارتبه فرضیه است؛ یا تئوری مفهوم، نظیر تازه

 جدید برای چیزی معنایبه سازمانی نوآوری دیگر،

به  هاایده تبدیل مستلزم سازمانی نوآوری. است استفاده

 برای ایده این و است سازمانی استفاده قابل اشکال

 .(01)گیردمی قرار استفاده مورد سازمانی عملکرد پیشبرد

 ینوآور و استعداد مدیریت عامل دو هر اینکه به توجه با

 رشد، آن و هستند مشترک هدف یک به دستیابی بدنبال

 دو این بین تالقی نقطه توانمی. است اثربخشی و توسعه

 سازمان اینکه به توجه با همچنین. نمود مفروض را متغییر

 اثربخشی به رسیدن جهت تهران شهر شهرداری ورزش

 منابع نیازمند خود رسالت به توجه با مطلوب کارایی و

 رویکرد با نوین محصوالت ارائه و استعداد اب انسانی

 انجام باشدمی فعلی کار و کسب فضای بهبود و نوآوری

-می نظر به ضروری زمان از برهه این در تحقیقی چنین

 .رسد
 

 شناسی پژوهشروش

شده در مجالت مطالعه مروری، از مقاالت چاپ این   

 دین. بهای اطالعاتیفارسی و انگلیسی موجود در پایگاه

اطالعاتی  هایپایگاه در را جستجو پژوهشگر منظور،
Google Scholar, Science Direct ,Elsevier, 

PubMed, Proquest, Scopus, ISI, Springer زبان به 

 پایگاه ؛شامل داخلی اطالعاتی هایپایگاه انگلیسی و

 و اطالعات پژوهشگاه 0دانشگاهی علمی جهاد اطالعات

 زبان به 4کشور اطالعات بانک 0ایرانی علمی مدارک

 هایواژه از استفاده با وججست دادند. انجام فارسی

های مدیریت واژه ؛شامل و شد انجام سیستم استاندارد

های ورزشی و سازمان نوآوری سازمانی، استعداد،

 بخش مقاله در 54محور بود. تعداد های سالمتسازمان

 ژانویه نیزما بازة در انگلیسی هایپایگاه در جستجو

 زمانی بازة و در بخش فارسی در  0101 ژانویه تا 0100

 جستجو، از پس شد. بررسی  0511 تا 0450 هایسال

 مطالعه ورود به آمد و شرایط دستبه مقاله 95 تعداد

 زبان بودن انگلیسی یا فارسی :از بود عبارت شامل

بر روی  صرفاً مطالعه موردنظر، زمانی بازة مقاله،

-وری سازمانی، سازمانآو نو مدیریت استعدادمتغیرهای 

 درنهایت، .محور باشدهای سالمتهای ورزشی، سازمان

واجد  مقاله 02تعداد  تکراری، مقاالت حذف از پس

اهداف مطالعه ها و های الزم و منطبق با شاخصویژگی

تحلیل این منابع اطالعاتی بر مبنای آنالیز مروری  اند.بوده

 ه است.و رویکرد کیفی بود

 

 پژوهش یهاافتهی

 بیستم قرن اواخر در استعداد مدیریت نهضت بدو از  

 ها سازمان و مختلف نظرانصاحب تاکنون،

اند. نمودهارائه استعداد مدیریت از مختلفی هایفهرست

 به هایمدل از یکی ایمطالعه در (0112)آرمسترانگ

 ینا در .نمود ارائه را استعداد مدیریت در جامع نسبت

 استراتژیک نقشه به اهتمام با استعداد مدیریت مدل

 با ایمطالعه در (0112)هیکشود. دیمی آغاز شرکت

 استعداد مدیریت طریق از ویژه جایگاه ایجاد عنوان

 فرآیند یک استعداد مدیریت که کرد اثربخشی عنوان

توسعه  و ارزیابی شناسایی، برای منظم و مداوم و پویا

                                                 
1. SID 
2. Iran doc 
3. Magiran 
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 تضمین جهت آینده، در حیاتی هاینقش برای استعداد

  .باشدمی سازمانی مداوم و اثربخشی عملکرد

 داشتدریافتند که نگه (0458)ساعتی زارعی و همکاران

 مدیریت هایمولفه بکارگیری و استقرار خدمات؛ و

 شغلی شایستگی و قابلیت داری برمعنی اثر استعداد؛

بر  انیسازم هوشمندی هایمولفه اثر. داشتند کارکنان

 (0452)پورنیک (.00)بود معنی دار نیز سازمانی مشارکت

 مفهومی، مدل تأیید پژوهش خود ضمن هایدر یافته

 به مستقیم تأثیر بر عالوه استعداد مدیریت که نشان داد

 تعهد و رضایت شغلی طریق از و غیرمستقیم صورت

 می تأثیر کارآفرینانه رفتار بر نیز کارکنان سازمانی

 مستقیم تأثیر میزان از تأثیر غیرمستقیم میزان که گذارد

دریافتند که بین  (0452)احمدی مقدم (.00)است بیشتر

مدیریت استعداد با مدیریت منابع انسانی و نواوری 

داری وجود دارد. و مدیریت منابع سازمانی رابطه معنی

انسانی مدیران خوب و نوآوری سازمانی ضعیفی 

در مطالعه  (0452)مکارانلطفی یامچی و ه (.04)دارند

 بر آن ابعاد و استعداد مدیریت خود گزارش نمودند که

سازمان  در نوآوری همچنین و انسانی نیروی وریبهره

 کل، اثر قسمت در همچنین است؛ اثرگذار ورزشی

 نیروی وریبهره بر را تأثیر بیشترین استعداد مدیریت

 شان  نتایج( 0452)فتحی و همکاران  (.05)انسانی داشت

 و بر نوآوری استعداد مدیریت نقش اهمیت بیانگر

در  بایست می را استعداد مدیریت و است دانش تسهیم

 مورد جوانان و ورزش وزارت با مرتبط هایسیاست

گزارش  (0452)نصیری و همکاران .(09)داد قرار توجه

 استعداد، مدیریت با سازمانی فرهنگ نمودند که بین

 بین فرهنگ و دانش مدیریت با استعداد مدیریت بین

 دارد. وجود معناداری رابطه دانش، مدیریت با سازمانی

 داد، نشان نیز ساختاری معادالت یابیمدل نتایج

 و سازمانی فرهنگ بین رابطه در مدیریت استعداد

(. 02)باشد داشته میانجی نقش تواندمی دانش، مدیریت

نتایج تحقیق دیزانی مکتبی و همکاران نشان داد سیستم 

ش مدیریت و رهبری استعداد منابع انسانی سازمان ورز

شهرداری تهران از یک الگوی ناپایدار پیروی می کند و 

، تنوع انتظارات شغلی ؛عوامل کلیدی موثر بر آن شامل

گرایی، نظام جبران شغلی، مهارتمهارتی، پویایی

خدمات، سبک مدیریت، شیوه استخدام، تغییرات 

ای و فناوری های ملی و منطقهجمعیتی، سیاست

نتایج مطالعه افخمی  .(02)اطالعات در چهار سطح است

 نشان داد  مدیریت استعداد تاثیر مثبت (0101)و همکاران

و مستقیم بر کیفیت زندگی کاری و بازگشت به شغل 

عنوان ن کیفیت زندگی کاری بهآمربیان دارد. عالوه بر 

ت متغیر میانجی در ارتباط بین مدیریت استعداد و بازگش

 (0101)مارتینز(. 08)باشدگذار میبه کار مربیان اثر

وری آگزارش کرد که  در دو حوزه ساختاری و مالی نو

شنایی آداری بر توفیق سازمانی دارد و معنی تاثیر مثبت و

به نوآوری تکنولوژیکی مدیران ورزشی به مشخص 

اعتماد جهت درگیر شدن در نمودن معیارهای قابل

د داشت. مطالعه قطنیان دنبال خواههیند نوآوری را بآفر

عنوان یک حاکی از هوش سازمانی به( 0105)و همکاران

یریت استعداد و یادگیری متغیر میانجی بر رابطه بین مد

داشت استعداد بیش از دانش سازمانی بود و جذب و نگه

ها بوسیله افراد و انتقال کارکنان اهمیت دارد. سازمان

دهنده نشان/کارکنان افراد کنند و استعدادحرکت می

موفقیت سازمانی است. بنابراین مدیریت استعداد هسته 

گزارش ( 0105)لمایگا (.05)باشدمرکزی مدیریت می

هاست تا کرد که مدیریت استعداد ابزاری برای سازمان

های حیاتی کار را بررسی کنند؛ بوسیله آن بتوانند فعالیت

های افراد برای تحلیل شغلی انجام دهند و صالحیت

لف را تعیین کنند. مطالعه های مختتصدی شغل

تواند نشان داد مدیریت استعداد درونی می( 0108)مکوئرا

بخش باشد در نتایج عملیات عملکردی و مالی سیار اثرب

های ورزشی. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد سازمان

های ترین داراییمدیریت استعداد بعنوان یکی از مهم

 (.01)رویت سازمان باید در نظر گرفته شودقابل

گزارش کرد که در مرحله اول سازمان ( 0108)کنستانتین

مدیریت تعریف شود.  جانشین بیزینسی واحدباید بعنوان 
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عنوان یک تغییر هدر مرحله دوم مدیریت استعداد ب

دموگرافیک نقش حیاتی در سازمان داشته باشد. در 

احتمالی  عاملمرحله سوم مدیریت استعداد بعنوان یک 

رزون  (.2)برای خروج از نقش فع در نظر گرفته شود

 تواند ینشان داد مدیریت استعداد م (0108)باربو

ریزی منابع عنوان یک استراتژی سازمانی و برنامههب

-تحلیل داده ؛انسانی مورد مالحظه قرار گیرد که شامل

و .... های دموگرافیک ، نرخ رشد، دسترسی به شغل 

گزارش کرد که جو  (0102)باشد. صالحی کجور

 یند نوآوری سازمانی کارکنان تاثیر آسازمانی بر فر

-، منابع ناکافی، چالشمچنین؛ استقاللداری دارد همعنی

روند نوآوری تواند بر های کاری، نظارت و تشویق می

مطالعه ویناند و  (.00)گذار باشدسازمانی کارکنان اثر

نشان داد خدمات نوآوری و ادراک از  (0102)آناگنوستو

داری بر تغییرات سازمانی نوآوری تاثیر مثبت و معنی

یران بکار می گیرند مطابق دارد. سیاست مدیریتی که مد

با خواسته های سازمان با نگرش به نوآوری سازمانی 

نتایج مطالعه  .(00)ارتباط معنی داری را گزارش نمود

های ورزشی نگرش نشان داد فدراسیون (0102)ویناند

مثبتی نسبت به نوآوری سازمانی داشتند و مدیران اهمیت 

که بعنوان  وری را بعنوان یکی از مواردیآنگرش به نو

خدمات نوین مطابق با نیازهای اعضا و کارکنان مورد 

حاکی ( 0109)گزارش پورپناهی(. 04)مالحظه قرار بگیرد

داری بین ابعاد مدیریت استعداد و سالمت از ارتباط معنی

سازمانی کارکنان بود. بیشترین ارتباط بین استفاده از 

 استعداد و سالمت سازمانی گزارش گردید و کمترین

ارتباط بین توسعه استعداد و سالمت سازمانی نشان داده 

 بین دریافتند که( 0100)پرست و همکارانحق(. 05)شد

 و)استعداد مدیریت هایشیوه و استعداد مدیریت عناصر

 سازمانی موفقیت و انگیزشی عوامل و سازمانی ارزیابی

 و سازمان استعداد شناسایی است معنادار رابطه یک

 موفقیت با سازمانی ریزیبرنامه و نیسازما عملکرد

نتایج  .(09)نداشتند داری معنی ارتباط هاسازمان

ریزی مدیریت نیز نشان داد کمبود برنامه (0100)والنسزی

تواند موجب تغییر در مالحظات اجتماعی و استعداد می

 های ورزشی شود.سیاسی در سازمان

 بحث 

 صحیح هایرویه و راهبردها ها،سیاست اتخاذ امروزه   

 به یک مختلف جوامع در استعداد مدیریت کارآمد و

 عناصر و اجزا شناسایی است. شده تبدیل اساسی مسئله

 ها،با زیرساخت مختلف جوامع در استعداد مدیریت

 فعالیت ترینمهم متفاوت، بازارهای و ها،مزیت منابع،

. درباره استعدادهاست گیری تصمیم برای مطالعاتی

 تالش مختلف هایروش به حوزه این محققین ورازاین

 و نخبگان فیزیکی بر تحریکات مؤثر عوامل کنندمی

 و مستقیم هایروش به و کرده رصد را دانشی نیروهای

-تصمیم نحوه عوامل، این ضمن شناسایی غیرمستقیم

 تأثیرتحت را حوزه این مدیران تصمیمات نوع و گیری

مدلی ( 0112)وهلیو ا (0112)هیکدی (02)دهند قرار

 استراتژی داشتن مدل دو هر . درانددادهای ارائه مشابه

 برای نوعی به استعداد مدیریت تفکر طرز و استعداد

 سازمان دو، این داشتن با الزامی است چراکه سازمان

. کند استعداد مدیریت سازیپیاده به اقدام تواندمی بهتر

 و جذب به سازمان استعداد، مدیریت طرز تفکر با

با  و استعداد شناسایی استعداد، توسعه استعداد، استخدام

 قابلیت و استعداد نگهداری استعداد، مدیریت استراتژی

-عباس و خالوندی(. 02)پردازدمی استعداد عملکردی

 بهینه مدل طراحی عنوان تحت ایمطالعه در (0104)رپو

 شرکت موردی مطالعه مدیریت استعداد؛ فرآیند سازی

 فرهنگ به توجه با نظری مدل پارس گاز و نفت

 را، باشدمی مختلفی اجزای و دارای ابعاد که سازمانی

 تشخیص اصلی هایبخش از مذکور مدل اندکرده ارائه

 ارزیابی و استعداد نگهداری استعداد، استعداد، توسعه

-آوری نیز مدلبرای نو(. 08)است شدهتشکیل استعداد

؛ تکنولوژی فشار مدل های مختلفی وجود دارد اعم از

 تکنولوژی فشار مدل شکست از بعدبازار:  جذب مدل

اشاره نمود،  :ایستا هایتوان به مدلارائه شد همچنین می

 نوآوری مدل :از عبارتند هامدل این مشهورترین
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 نوع دو آوری،هر نو :بنیادی نوآوری مقابل در تدریجی

 که زانیمی نظر از تواندمی دارد نوآوری شرکت بر تاثیر

. گردد توصیف است گذارتاثیر سازمان  هایقابلیت بر

 عنوانهب آن از معموال که است چیزی همان امر این

 نوآوری این دیگر بخششود. سازمانی یاد می نگرش

 این اساس بر. است تدریجی نوآوری وجهی، دو

 با کاال یک ارائه جهت نیاز دانش مور نوآوری،

 اساسبر که شودمی ینتام موجود دانش از استفاده

 نام شایستگی بهبود و اندرسون مان توش نظریه

 و فصل این در شدهارائه مطالب بندیجمع .(05)دارد

 موجود های پژوهش وگزارش مقاالت بررسی

نوآوری سازمانی  بر مدیریت استعداد تاثیر درخصوص

محور همانند سازمان ورزش سالمت هایسازماندر 

 بود؛ متفاوتی نتایج بیانگر ،وهشپژ این شهرداری تهران

 و ارتباط وجود مبین هاپژوهش اکثر نتایج که ایگونهبه

نوآوری سازمانی و در  بر مدیریت استعداد مثبت تاثیر

 برخی در و بوده های ورزشینتیجه عملکرد سازمان

مفید  و موثر عالوه بر ارتباط ها،پژوهش از دیگر

ری سازمانی از تاثیر متغییرهای مدیریت استعداد و نوآو

سایر عوامل مانند ویژگی های دموگرافیک، مدیریت 

 دانش، سرمایه سازمانی، هوشمندی سازمانی گزارش

در اکثر تحقیقات گزارش شده بر نقش . است شده

 مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی بصورت جداگانه 

گزارش شده است و تاکید زیادی بر وجود خالقیت و 

گذار بر های مهم اثران یکی از مولفهعنوهنوآوری ب

عملکرد سازمانی در شرایط محیطی متغیر اشاره شده 

-فرصت از استفاده و سویک از تهدیدها افزایش. است

بینی، پیش غیرقابل و متشنج محیط در دیگر سوی از ها

 و سازندمی روبرو شدید مدهای و جزر با را هاسازمان

 کشاند.می چالش به رینوآو و تغییر سوی به را هاآن

 وابسته نوآوری تحقق و است نوآوری الزمه خالقیت

 یک یعنی پذیرفتن سازمانی تغییر .است خالقیت به

 یک وسیله به جدید رفتار یا( ایده)نظر یا عقیده

 یک از پذیرفتن عبارت سازمانی نوآوری اما سازمان،

 عمومی محیط یا بازار صنعت برای که رفتاری یا عقیده

 در تواندسازمانی می نوآوری .دارد تازگی انسازم

 شناختیروان و رفتاری مطالعات انسانی، نیروی بخش

 در یا های آنانتوانایی و هاارزش شناخت و کارکنان

 فنون و مدرنیزه تجهیزات، تکنولوژی، و فنی بخش

 مجموعه قواعد، شامل؛ که ساختار بخش در یا و جدید

  .دهد روی باشد،می ضوابط و هنجارها ها،روش

 

  یگير تيجهن

-ایده به خود بقای برای هاسازمان توان گفت همهمی    

 عنوانبه تواندمی نوآوری .نیاز دارند بدیع و نو های

 بر نفوذ یا خارجی به محیط پاسخ برای سازمانی تغیر

 و دانش که باید دانست شود  لیکن گرفته نظر در آن

 عامل ترینعنوان مهم به استعدادها مدیریت آن کنار در

 رود،شمار میبه نوآوری در کنندهتعیین عامل و تولید

 طول زمان در فنی و اداری دانش دایمی انباشت با زیرا

در  سرعتبه دانش اطالعات، فناوری از استفاده با و

 با کارکنان و است شده دسترس قابل جهان سرتاسر

 خواهند را دانش از بهینه استفاده استعداد توانایی

 استفاده به 00 قرن های همچنین موفقیت سازمان .داشت

 هایسازمان. بستگی دارد مستعد افراد از موثر

 با استعدادهای جدیداند؛ جستجوی در دائماً استعدادگرا

 چالشی برای محیط و حفظ را هاآن نیازهایشان ارضای

 بپردازند فعالیت و کار به بتوانند تا کنندمی ایجاد هاآن

 در که آنچه .باشند نوآور و خالق خود سازمان برایو 

 که هستند افراد دارد اهمیت هرچیزی از تجارت بیش

 پیش به جلو سمت به را 00 های قرنسازمان

 توان گفت عنوان نتیجه کلی میهب(. 41)رانندمی 

محور مانند سازمان ورزش های سالمتسازمان

های مدلشهرداری شهر تهران نیازمند استفاده از 

شود که مدیریت استعداد و نوآوری هستند و پیشنهاد می

گذار ها و متغیرهای اثرگیران و مدیران از مولفهتصمیم

 در رویکرد سازمانی خود استفاده کنند.
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