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الگوی کشف استعداد برای کتابداران کتابخانههای دانشگاهی1
فریده جعفری ،2زهره میرحسینی* ،3احمد

سعیدی 4

تاریخ دریافت 1399/03/22 :تاریخ پذیرش1399/07/14:
چکیده
هدف :پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر بر الگوی" کشف استعداد کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری میپردازد.
روششناسی :پژوهش ،به صورت آمیخته و با تلفیق دو روش کیفی (داده بنیاد) و کمّی (توصیفی -پیمایشی) انجام شد.
جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل  15نفرخبره و در بخش کمّی شامل  390نفر از کتابداران بود که به روش
نمونه گیری نظری و خوشهای انتخاب شدند .در بخش کیفی مصاحبه نیمهساختمند و در بخش کمّی پرسشنامه استفاده
شد .تجزیه وتحلیل دادهها در مرحله کیفی با روش کدگذاری دادهها با نرمافزار  ،MAXQDAو در مرحله کمّی بر مبنای
روش تحلیل مولفههای اصلی و همچنین مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMانجام شد.
یافتهها :ابعاد مؤثر بر استعدادیابی کتابداران در  6بعد شامل پدیده مرکزی (شناسایی و انتخاب استعداد ،بکارگیری و
جذب استعداد ،ارزیابی و توسعه)؛ شرایط علّی (استعداد محوری در دانشگاه ،ارزش و جایگاه حرفه کتابداری در
دانشگاه)؛ راهبردها (تجزیه وتحلیل جامع شغل کتابداری ،رویکرد مناسب دانشگاه به کتابداران مستعد ،توسعه فرایند
آموزش کتابداران دانشگاه)؛ شرایط زمینهای (بسترهای قانونی ،اهداف و چشم انداز دانشگاه ،مسائل اقتصادی و
اجتماعی)؛ عوامل مداخلهگر (شرایط محیطی)؛ و پیامدها (شکوفایی فردی استعدادهای کتابداری ،ارتقا کتابخانه و
موفقیت دانشگاه ،رشد و توسعه کشور) شناسایی گردید.
واژههای کلیدی :کتابخانههای دانشگگاهی ،کشگف اسگتعداد ،اسگتعدادیابی ،کتابداران کتابخانههای دانشگگاهی،
وزارت علوم-تحقیقات و فناوری

_______________________________________________________________
 1مقاله حاضر بخشی از رساله دکترای تخصصی علم اطالعات و دانش شناسی ،گرایش بازیابی اطالعات و دانش میباشد.
 2دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
f.jafari39@yahoo.com
 3دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانz_mirhoseini@iau- .
tnb.ac.ir

 4استادیار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران .ایمیلa_saidee@irphe.ac.ir :
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مقدمه

امروزه ساختاری که سازمانها بایستی در آن فعالیت نمایند ،تحت تأثیر تغییرات فراوان است .تغییرات مستمر و
پویای محیطی حاکم بر سازمانها نیازمند بهکارگیری و استفاده از نیروهای خالق ،انعطافپذیر و پاسخ گو
است .با عنایت به اینکه مهمترین سرمایه سازمان ،نیروی انسانی میباشد ،مدیریت نیروی انسانی نقش
قابلتوجهی در کنترل شرایط محیطی و دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان میتواند داشته باشد .هدف اصلی
مدیریت منابع انسانی ،کمک به بهبود عملکرد در جهت دستیابی به اهداف سازمان به وسیله طرحریزی سیستمها
و برنامهها میباشد؛ بهگونهای که نیروهای شایسته و مستعد استفاده شده و نقش مهمی در عملکرد سازمان بازی
کنند (فالح نوش آبادی و همکاران .)1393 ،از طرفی نیز ،در شرایط حاضر که عصر دانش ودانایی است شاهد
یک تغییر پارادایم از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی هستیم که دربرگیرنده توجه به
نخبگان سازمانی است و به همین دلیل بر لزوم بهکارگیری مدیریت استعداد در سازمانها تاکیید میشود.
مدیریت استعداد به سازمانها اطمینان میدهد که افرادی شایسته ،توانمند و با مهارتهای مناسب و در
جایگاههای شغلی مناسب شناسایی ،انتخاب و جذب گردند (شولر2015 ،1؛ کالینگز و مالحی2009 ،2؛ برگر و
برگر2010 ،3؛ لویئس و هکمن2006 ،4؛ فیلیپس و راپر2009 ،5؛ الریچ و اسمالود .)2012 ،6بنابراین ،مدیریت
استعداد به عنوان فرایندی که به شناسایی و توسعه استعدادهای برتر برای وظایف ،موقعیتها و یا پروژههای
آینده میپردازد ،تعریف شده است (کاب .)2011 ،7مدیریت استعداد چرخهای دارد که شامل سه زمینه اصلی،
شناسایی و جذب استعدادها ،حفظ و نگهداشت استعدادها ،و توسعه استعدادها میباشد (شویر.)2010 ،8
بررسی تحوالت دانشگاهها در سطوح ملی و جهانی باید مدنظر باشد ،تحوالت دانشگاهی متأثر از
دگرگونیهای پرشتاب جهانی مانند تحوالت ناشی از فناوریها ،بویژه تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات،
و موج توانمند جهانی شدن است .این تحوالت به صورت مشکالت گوناگون در برابر دانشگاهها ظاهر میشود.
در واقع مشکالت عدیده ،کیان و کارکرد دانشگاههای مرسوم را دچار چالش میکند (رمضانی. )1381،از بین
سازمانهای آموزشی؛ دانشگاههای دولتی بهعنوان مهمترین بخش آموزش عالی کشور همواره آموزش،
پژوهش ،تولید علم و فناوری ،تربیت نیروی انسانی متخصص ،رفع نیازهای کشور ،ارتقاء و توسعه بنیادهای
علمی ،فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی را سرلوحه خود داشته و از تمام امکانات موجود جهت برآورد این
اهداف و رسالتها استفاده نمودهاند .یکی از مهمترین مسائل مورد توجه این دانشگاهها که زمینه ساز عملیاتی
کردن اهداف فوق میباشد ،جذب استعدادهای کتابداران دانشگاهی و باال بردن توان علمی خود میباشد.
_______________________________________________________________
1 Schuler
2 Collings & Mellahi
3 Berger & Berger
4 Lewis & Heckman
5 Phillips & Roper
6 Ulrich & Smallwood
7 Cobb
8 Schweyer
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طی تحقیقی که با مسئوالن مرتبط با جذب کتابداران در دانشگاههای دولتی انجام گرفته است این مسئولین
مهمترین دغدغه حال حاضر این دانشگاهها را فراهمسازی شرایط الزم جهت جذب نخبگان دانشگاهی و
انتخاب افراد شایسته علمی از بین متقاضیان ورود به دانشگاه ذکر کرده و اظهار داشتند به دلیل پارهای از مسائل
انگیزشی ،موقعیتی و شخصی ممکن است نیروهای نخبه کتابداری کمتر جذب دانشگاه شده و یا به عبارتی
دیگر سایر مراکز کتابخانهای را بر این دانشگاهها ترجیح دهند (حریری ،تبریزی.)1395 ،
در این میان ،نظام آموزش عالی به عنوان پدیدهای هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است که رشد متعادل
و موزون آن نیز باید در هر دو بعد کمی و کیفی به موازات یکدیگر مدنظر قرار گیرد .یکی از مهمترین
اقدامات در راستای مدیریت منابع انسانی در کتابخانههای دانشگاهی ،مدیریت کردن فرایندهای سه گانه
شناسایی و جذب ،نگهداشت و توسعه استعدادهای علمی میباشد .کتابداران متخصص از جمله عوامل مهم
و اصلی ساختار کتابخانههای دانشگاهی هستند و افت کمی و کیفی آنان تأثیر مستقیمی بر عملکرد پژوهش
دانشگاهی دارد .از آنجاییکه جایگاه و نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور تعیین کننده است و نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخشهای مختلف ،توسط بخش
آموزش عالی تربیت میشوند ،مدیریت منابع انسانی دانشگاه ،و تقویت و توسعه آنها بهمثابه روح و جان
آموزش عالی ،زیربنای توسعه سایر بخشها میباشد.
از مهمترین مسائل و چالشهای موجود در زمینه جذب نیروهای مستعد کتابداران در کتابخانههای دانشگاههای
دولتی میتوان به اندازه دانشگاه ،وجود مقاطع باالی تحصیلی در دانشگاه ،فراهمسازی شرایط پژوهشی خارج
از دانشگاه ،میزان ارتباط با صنعت ،میل به پیشرفت شخصی ،و شهرت دانشگاهی اشاره نمود .با وجود اهمیت
مدیریت استعداد در اثربخشی سازمانی (بات و همکاران ،)2010 ،1واستراتژیهای مدیریت استعداد به منظور
پشتیبانی از عملیات سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی بهندرت استفاده شده است .پژوهشهای زیادی لزوم
نیاز به مدیریت استعداد در کتابخانههای دانشگاهها را مورد تأکید قرار داده (االریس ،وین وپاوو 2014 ،2؛
هویت )2012 ،3و بیان میکنند دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در زمینه مدیریت استعداد با تأخیری قابل توجه
نسبت به صنعت در حرکت میباشند (لینچ .)2007 ،4علت این امر نوع نگاه خاص صنایع به مدیریت استعداد به
عن وان یک فرصت نسبتاً جدید و بکر به منظور کسب مزیت رقابتی و بهبود وضعیت استعدادهای سازمان و عدم
وجود این دیدگاه و نگاه در مراکز دولتی به صورت عام و در مراکز آموزش عالی به صورت خاص میباشد
(کاب .)2011 ،5از دیگر مسائل مرتبط با جذب نیروهای مستعد کتابداری در دانشگاههای دولتی میتوان به
عدم وجود برنامه راهبردی اشاره نمود (مصدق و همکاران.)1395 ،
داشتن مجموعهای قوی از استعدادهایی با ظرفیت باال و دارای ویژگیهای روانشناختی مناسب ،در راستای
دستیابی به مزیت رقابتی برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ضروری و از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.
_______________________________________________________________
1 Bhatt et al

Alaaris, Wayne,Pauwee

2

3 Hewitt
4 Lynch
5 Cobb
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چالشهای فوق به دلیل سرعت باالی تغییر و پیچیدگی فعالیتها در آموزش عالی ،دانشگاهها را به شناسایی و
جذب استعدادهای علمی در جهت انطباق با این تغییرات و کسب مزیت رقابتی ملزم کرده است .ازآنجاییکه
حرکت در مسیر شناسایی و جذب نیروهای نخبه به جنگ جذب استعدادها در کتابخانههای دانشگاهی تبدیل
شده ،استعدادیابی و استعدادگزینی کتابداران در آموزش عالی به موضوعی مهم و استراتژیک برای دانشگاههای
جامع ،متوسط و به دور از مرکز تبدیل شده است.
بنابراین با توجه به مشکالت فوق و با توجه به اینکه اکثر پژوهشهای قبلی انجام شده در زمینه مدیریت
استعدادهای دانشگاهی حول مفاهیم توسعه و نگهداشت سیرکرده و کمتر به مفاهیم شناسایی و جذب استعدادها
در دانشگاه پرداخته است و همچنین بررسی ادبیات مربوطه نشاندهنده عدم وجود الگویی جامع جهت
استعدادیابی و استعدادگزینی نیروهای کتابداری در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور میباشد ،مشخص
است موضوع شناسایی و جذب استعدادهای کتابداری در دانشگاههای دولتی مستلزم توجهی خاص میباشد.
بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر ،طراحی الگویی در خصوص استعدادیابی و استعدادگزینی کتابداران در
دانشگاههای دولتی میباشد .انتظار میرود این دانشگاهها بتوانند با استفاده از این الگو ،زمینههای جذب و در
نتیجه شناسایی هر چه بهتر کتابداران را در این دانشگاهها فراهم ساخته و گام مهمی در راستای اهداف موردنظر
خود بردارد.
مرور تحقیقات پیشین به ترتیب مرور ادبیات خارجی و داخلی در جدول  1و  2آمده است .در ادامه جمعبندی
کلی از مرور ادبیات انجام گرفته و خالء های مشاهده شده پژوهشی آمده است.
جدول  :1پیشینههای داخل کشور استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
نویسندگان و صاحب

ردیف

خالصه پژوهش

نطران

1

سلیمی و همکاران

این محققان شایستگیهای فرهنگی ( آگاهی فرهنگی ،دانش فرهنگی ،مواجهه فرهنگی ،مهارت فرهنگی

()1394

و تمایل فرهنگی) را برای اعضای هیأت علمی حیاتی ارزیابی میکنند (به نقل از سلیمی و همکاران،

مفهوم مورد
بررسی
استعدادگزینی

.)1394
2

بنکداری و همکاران

شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت علمی را در محیط دانشگاهی با نام بردن از شایستگیهای فردی

()1395

(هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی) و شایستگیهای علمی (سواد رایانهای و اطالعاتی و پیشرفت

استعدادگزینی

حرفهای) تبیین مینماید
مهری و همکاران

هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه راهبردی استعدادها میباشد و با استفاده از روش تحقیق آمیخته انجام

()1397

شد .نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهها حاکی از تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل سازمانی بر

استعداد یابی

توسعه استعدادها است و عوامل فردی نیز در این رابطه نقش میانجی دارند .بنابراین بهبود عوامل سازمانی،
باعث تقویت و افزایش عوامل فردی در بین استعدادها گردیده و در نهایت به توسعه آنها منجر میشود.
3

حسینی و همکاران

یکی از مشکالت اساسی در آموزش دانشگاهها ،نداشتن شاخصهای تدریس اثربخش است .منظور

(.)1397

مجموعهای از مهارتها ،ویژگیها و عملکردهای استاد است که موجب دستیابی به اهداف آموزشی و
یادگیری دانشجو و در نهایت پیشبرد اهداف عمده دانشگاه میشودچون به استعدادیابی توجه نشده است.
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ردیف

______________________________________________________________________
مفهوم مورد
خالصه پژوهش
نویسندگان و صاحب
نطران

4

نصیری و جهانیان

اگرچه معیار اصلی ارتقای اعضای هیات علمی در دانشگاهها پژوهش است اما این معیار عامل خطری

)1397

برای حیطه آموزش است و پیشی گرفتن امر پژوهش بر آموزش خطری جدی برای سیستمهای آموزشی

بررسی
استعدادیابی

محسوب میشود.
5

رومیانی

هدف پژوهش طراحی و اعتباربخشی الگوی توانمندیهای تخصصی اعضای هیات علمی مستعد در

استعدادیابی و

()1398

دانشگاههای جامع بر تراز عملکرد منطقهای بود .نتایج نشان میدهد در هنگام انتخاب اعضای هیات علمی

استعدادگزینی

باید به توانمندیهای علمی ،پژوهشی ،مشاورهای ،فن بیان ،ایدهپردازی ،کالس گردانی ،استفاده از تئوری
در عمل توجه ویژهای داشته باشند.
جدول  :2پیشینههای خارج از کشور استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
ردیف
1

نویسندگان و

مفهوم مورد بررسی

خالصه پژوهش

صاحب نظران
مالم گرن و

مدیریت استعدادها

این مطالعه بین پنج شرکت جهانی در جنوب سوئد صورت گرفته و جامعه آماری تحقیق را  12نفر از کارکنان،

1

هدستروم ( )2۰1۶مدیران و نمایندگان واحدهای منابع انسانی این شرکتها تشکیل دادهاند .به اعتقاد مصاحبه شوندگان ،یادگیری عملی،
تبادل اطالعات ،گفتگوهای رسمی و غیررسمی با مدیران صف ،ارزیابی عملکرد ،سیستم حقوق و دستمزد ،دورههای
آموزشی ،کمک به دیگران و کمک گرفتن از دیگران ،شبکهسازی ،اجتماعی کردن ،پذیرش مسئولیتها فراتر از نقش
تعیین شده ،مشارکت در گروههای شایستگی ،مذاکرات تعیین اهداف رسمی ،مرور عملکرد و بازخورد و تهیه لیست
رویدادهای کلیدی ،بهترین شیوهها برای توسعه استعداد کارکنان است .از طرفی نیز ،یافتههای نمایندگان واحدهای
منابع انسانی نشان داد که فرهنگ و ارزشهای اساسی سازمان برای فرآیند مدیریت استعداد و توسعه کارکنان مهم
هستند؛ و سیستم توسعه کارکنان بایستی با فرآیند مدیریت عملکرد مرتبط باشد.
2

تیاگی و

همکاران2

()2۰17

در پژوهش خود به بررسی "مدیریت استعدادها در بخش آموزش و پرورش "پرداختند .نتایج نشان داد که جذب ،مدیریت استعدادها
توسعه و حفظ کارکنان از افراد شناخته شده و واجد شرایط برای موفقیت مؤسسات مهم است که به عنوان مدیریت
استعداد شناخته میشود .مسائل اصلی مواجهه با مؤسسات آموزشی کمبود دانشکدههای صالح و واجد شرایط
است .عوامل مهمی که به حفظ و جذب استادان کمک میکنند عبارتند از مزایا ،محیطهای حمایتی ،فرصتهای
شغلی همسر ،مزایا و حقوق باال.

3

آسیکگوز)2۰19( 3

استعدادیابی

پژوهشی با عنوان استعدادیابی کارکنان و جستجوی شغلی :به سوی یکپارچگی چند سطحی و با هدف طراحی
مدلی جامع برای جستجوی شغل و استعدادیابی کارکنان انجام داده است .این مدل به ضرورت تعامل بین عوامل
سطح سازمانی و عوامل سطح فردی را در تأثیرگذاری بر پیامد فعالیتهای استعدادیابی و جستجوی شغلی نشان
میدهد .بر اساس مدل موردنظر ،تحت تأثیر ویژگیهای شغلی و سازمانی ،فعالیتهای استعدادیابی به طور مشترک
باعث آگاهی شغلی میشود که اولین گام در جذب سازمانی است .در ادامه ،بسته به موقعیت شغلی متقاضی ،این
جذب منجر به اشتیاق و رفتار شغلی میشود .مدل آسیگوز همچنین بر ماهیت طولی فرایندهایی که افراد استخدام
میشوند ،تاکید دارد.

_______________________________________________________________
1 Malmgren & Hedstrom
2 Tyagi & et al
3

Acikgoz
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جمعبندی بر اساس پیشینه

در راستای اهمیت روزافزون مدیریت استعداد در صنعت و کسبوکار ،با ظهور نظریههای جدید در حوزه
آموزش عالی و توجه ویژه به سرمایههای انسانی ،مدیریت استعداد در دانشگاهها نیز از جایگاه ویژهای برخوردار
شده است؛ بهگونهای که در سالهای اخیر به شکلهای مختلف و از زوایای مختلف به نقش و اهمیت این
موضوع در دانشگاهها پرداخته شده است .مهمترین موضوعات مورد اشاره شامل مدیریت مبتنی بر شایستگی،
مدیریت مبتنی بر شایستگی به عنوان یک اسراتژی مدیریت منابع انسانی ،مفهوم شناسی استعداد ،مفهوم شناسی
مدیریت استعداد ،چالشهای مرتبط با مدیریت استعداد ،مدیریت استعداد به عنوان یک استراتژی خاص منابع
انسانی ،مدلهای مدیریت استعداد ،مدیریت استعداد در سازمانها ،هویت دانشگاه ،سطوح استعداد در آموزش
عالی ،مدیریت استعداد در آموزش عالی ،مدیریت استعداد در دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی،
استعدادیابی ،فرایند استعدادیابی ،مدلهای استعدادیابی ،مؤلفههای کلیدی استعدادیابی ،و جذب کتابدارن
مستعد میباشد .نتایج مطالعات حاکی از آن است که صاحبنظران اتفاق نظر دارند استعداد به کارکنان دارای
«پتانسیل باال »1و «عملکرد عالی »2در یک سازمان گفته میشود که در عملکرد سازمانی تفاوت ایجاد میکنند
و میتوانند بهرهوری آن را افزایش دهند .در این رساله هر گاه از استعداد سخن به میان آمد ،منظور استعدادی
است که شامل افراد (رویکرد فاعلی به استعداد) دارای سطح عملکرد باال و پتانسیل باال و کارکنانی است که
نقشی محوری در سازمان دارند .فرایند مدیریت استعداد شامل استعدادیابی ،استعدادگزینی ،استعدادگماری،
استعداد پروری و نگهداری استعداد است .با توجه به تأکید این رساله بر مفاهیم استعدادیابی و استعدادگزینی،
مرور مبانی نظری نشان داد که استعدادیابی شامل شناسایی همه ظرفیتهای موجود برای پر کردن فرصتهای
شغلی کتابخانه ها است .با نگاهی به مطالعات و اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت استعداد متوجه میشویم
که به طور علمی به موضوع شناسایی و انتخاب استعداد از سوی پژوهشگران حوزه توسعه منابع انسانی به ویژه
در داخل کشور پرداخته نشده است و تحقیقات تجربی زیادی در باره آن انجام نگرفته است .محدود
پژوهشهای صورت گرفته نیز (به خصوص پژوهشهای صورت گرفته در داخل) از دیدگاه فرایندی این
مفاهیم را مورد بررسی قرار داده بودند ،لذا در این پژوهش سعی شد با بررسی و تحلیل پژوهشهای موازی و
مرتبط همراه با تاکید بر مفاهیمی مثل استاد اثربخش ،استاد توانمند ،جذب کتابدارن ،شایستگی کتابدارن ،و
سایر متون مرتبط ،چارچوب مشخصی برای ادامه کار طراحی گردد.
روش پژوهش
در این پژوهش جامعه آماری در بخش کیفی عبارت از کتابداران و صاحبنظران دانشگاهی میباشد ،که شامل
 15نفر از اعضای هیات علمی و صاحبنظران دانشگاههای دولتی هستند و به روش نمونهگیری نظری انتخاب
شدند .با صاحب نظران مصاحبه شد و مصاحبهها تا جایی که به اشباع نظری برسد ادامه داشت .در مجموع 750
دقیقه مدت زمان کل مصاحبه بوده است .مصاحبه شوندگان براساس آگاهی به موضوع پژوهش برای مصاحبه انتخاب
_______________________________________________________________
1. High potential
2. Excellent performance
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شدند .در ساخت مدل پژوهش برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند و روش گلوله برفی استفاده
شده است .با روش کدگذاری ،دادههای کیفی که نوعی تحلیل محتوی کیفی سه مرحلهای (باز ،محوری و
انتخابی) است و با بکارگیری نرم افزار تحلیل محتوی کیفی مکس کیو ای  20181انجام شد .پس از ارائه مدل
به خبرگان و اخذ نظرات آنها مدل مفهومی پژوهش ارائه گردید.
در بخش کمّی نیز با استفاده از تکنیکهای آماری اعتبار و پایایی ابزار تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد .در
ادامه روابط علی میان شاخصهای مدل بررسی شد .بدین منظور با استفاده از شاخصهای اصلی و فرعی آنها
یک پرسشنامه با مقیاس اندازهگیری طیف  5گزینهای لیکرت طراحی و در اختیار  390نفر (کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران) که به شیوه نمونهگیری خوشهای
انتخاب شدند قرار داده شد و سپس پاسخها گردآوری شد.

اعتبار و پایایی پژوهش
در پژوهش حاضر ،روایی و پایایی پرسشنامه در روش مدل یابی معادالت ساختاری ،از طریق بررسی روایی
همگرا ،روایی واگرا (تشخیصی) و پایایی سازه مورد بررسی قرار گرفت.
محاسبه پایایی بر اساس آلفای کرونباخ :از آلفای کرونباخ به عنوان یک معیار سنتی برای بخش پایایی
سازهها (مؤلفهها) استفاده میشود .جدول مربوط به آلفای کرونباخ در زیر آمده است .مالک مناسب بودن این
آماره برای پایا بودن یک مؤلفه این است که مقدار آلفا باالتر از ( 0/7کرونبچ )1951 ،باشد.
جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای های استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
مؤلفهها

آلفای کرونباخ

CR

پدیده مرکزی

0/740

0/762

0/890

شرایط علّی

0/798

0/801

0/800

شرایط زمینهای

0/740

0/776

0/825

راهبردها

0/891

0/910

0/812

عامل مداخلهگر

0/813

0/817

0/920

نتایج و پیامدها

0/876

0/889

0/830

میزان ضریب روایی
همگرا ()AVE

نتیجهگیری کلی برای پایایی :با توجه به بررسی هر دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ()CR
میتوان نتیجه گرفت که مؤلفهها از پایایی مناسبی برای ابعاد استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
برخوردار است.

_______________________________________________________________
1 MAXQDA.2018
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بررسی روایی از طریق محاسبه روایی همگرا :روایی همگرا معیاری است که متوسط واریانس تبیین

شده1

( )AVEیک سازه توسط سؤاالتش را میسنجد .همانطور که از جدول باال مشخص است میزان میانگین
واریانس استخراج شده برای همه مؤلفههای ابعاد استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی باالتر از
مقدار مالک که  0/5میباشد و این نشان میدهد روایی همگرای مؤلفهها در حد مناسبی است.
بررسی روایی از طریق محاسبه روایی واگرا:
دو روش برای محاسبه روایی واگرا وجود دارد .روش فورنل -الرکر و روش بارهای عاملی متقاطع .در اینجا
به دلیل حجم کمتر محاسبات و جداول خروجی ،از روش فورنل -الرکر 2استفاده میکنیم .خروجی روایی
واگرا بر اساس روش فورنل -الرکر به صورت زیر است:
جدول  :4میزان ضریب روایی واگرا استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
پدیده مرکزی

ش .علّی

ش.زمینهای

راهبردها

ع .مداخلهگر

پدیده مرکزی

0/790

شرایط علّی

0.234

0/740

شرایط زمینهای

0.056

0.004

0/840

راهبردها

0.345

0.165

0.221

0/832

عوامل مداخلهگر

0.006

-0.435

-0.036

0.234

0/732

نتایج و پیامدها

0.008

0.231

0.235

0.345

0.221

نتایج و پیامد

0/788

همانطور که مالحظه میشود در این جدول رابطه تمام سازهها با سؤاالتشان به طور کل از رابطه همان سؤاالت
با سازههای دیگر بیشتر است ،پس میتوان نتیجه گرفت که سؤاالت دارای روایی واگرای مناسبی هستند.
مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر
در این پژوهش از روش معادالت ساختاری )SEM( 3در محیط  Smart PLSاستفاده شده است .هدفی که
الگوی تحقیق آن را دنبال میکند استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است .به این نکته اشاره شده است که بهبود مستمر کیفیت از ضروریات پایداری و مدیریت
استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی است .حل معضالت و مسائل نیازمند توجه به زیر ساختها و
تربیت کارشناسان ،متخصصان و کارکنان توانمند در تشخیص قوتها و ضعفها ،تجزیه و تحلیل سیستم ،تهیه و
_______________________________________________________________
).Average Variance Extracted (AVE
 2در این روش ،میزان رابطه یک سازه با سؤاالتش (به طور کل و نه تکتک) با میزان رابطه همان سؤاالت (به صورت کلی) با

1

سازههای دیگر سنجیده میشود.
)3 Structural Equation Modeling(SEM
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تدوین برنامههای استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
مقایسه تجربیات ،ارزیابی عملکردها و تحقیق انتظارات و نتایج میباشد .مدل برازش شده نتایج مربوط
به الگو ساختار عاملی بر اساس خروجی نرم افزار در شکل زیر آمده است:

شکل شماره  :1الگوی استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
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اعتبار سازه

به منظور اعتباریابی الگوی استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی به بررسی شاخصهای نیکویی
برازش الگو پرداخته شده است .در این بخش آماره  ،tمقدار تبیین ،𝑅 2معیار  𝑓 2و  𝑄 2و شاخص برازش کلی
الگو ( )GoFمورد بررسی قرارگرفته اند.
مقدار آماره  tمعیاری است برای سنجش معنی داری رابطه بین دو متغیر (یا سازه) در الگوهای رگرسیونی مانند
معادالت ساختاری ،است .قاعده کلی چنین است که اگر مقادیر  tاز مقدار بحرانی  1/96بزرگتر باشد با
اطمینان  95درصد میتوان گفت که ضریب اثر معنی دار است و عامل روی سازه مورد نظر تأثیر معنی داری
دارد.
𝟐

جدول  :5مقدارآماره  ،tو 𝑹
مسیرهای الگو

مقدار آماره t

𝟐𝑹

نتیجه برازش

شرایط علّی – استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی

(28.14)0.02

0.310

میزان تبیین متوسط است

شرایط زمینهای  -راهبردها

(62.86 )0.01

0.372

میزان تبیین قوی است

عوامل مداخله گر  -راهبردها

(30.58 )0.01

0.319

میزان تبیین قوی است

استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی  -راهبردها

(32.86 )0.02

0.301

میزان تبیین متوسط است

راهبردها – پیامدها و نتایج

(26.03 )0.01

0.501

میزان تبیین قوی است

همانطور که در جدول مالحظه میکنید همه مسیرها در الگو دارای میزان آماره  tبیشتر از ( 1/96میزان معنی
داری کمتر از  )0/05را دارا بوده و لذا همه اجزای الگو مورد تأیید قرار میگیرند.
معیار  𝑅 2میزان تأثیر یک متغیر مستقل (یک عامل) بر روی یک متغیر وابسته را نشان میدهد .در اصل میزان
تبیین واریانس متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را که عددی بین صفر تا یک است را نشان میدهد .معیار
قضاوت بدین گونه است که مقادیر  𝑅 2کوچکتر از  0/19را برازش ضعیف ،بین  0/19تا  0/33را برازش
متوسط و برازش باالی  0/33را برازش قوی گویند (این معیار فقط برای مؤلفههای وابسته (درونزا) محاسبه
میشود و نشان دهنده میزان تبیین متغرهای مستقل از واریانس متغیر وابسته است) همانطور که مالحظه میکنید
مقدار  𝑅 2در همه مؤلفهها دارای میزان تبیین متوسط یا قوی در الگو بودند و بنابراین الگو دارای برازش مناسبی
میباشد.
معیار اندازه

اثر)𝑓 2 (1

2

شدت رابطه بین سازههای الگو را نشان میدهد .در اصل این معیار مبتنی بر معیار 𝑅

2

است و میزان تغییر در 𝑅 وقتی رابطه بین  xو  yدر الگو باشد یا نباشد را اندازه گیری میکند .این معیار توسط
کوهن ( )1998معرفی شده و مقادیر  0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب نشان دهنده تأثیر ضعیف (کوچک) ،متوسط
و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است ،خروجی  𝑓 2در جدول زیر آمده است:

_______________________________________________________________
1 Effect size
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جدول  :6معیار اندازه اثر ()𝑓 2
عامل

متغیر وابسته

𝟐𝒇

نتیجه گیری

شرایط علّی

استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای

0/710

تأثیر قوی

دانشگاهی
شرایط زمینهای ،عامل مداخلهگر ،استعدادیابی در

0/693

راهبردها

تأثیر قوی

کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
پیامدها و نتایج

راهبردها

0/520

تأثیر قوی

همانطور که مالحظه میشود عاملها دارای اندازه بزرگ بر متغیر وابسته مربوطه بودند و لذا الگو از براش
خوبی برخوردار است.
معیار 𝟐𝑸
معیار  𝑄 2نشان دهنده میزان تغییر در تبیین واریانس متغیر وابسته در صورتی که عوامل در الگو اضافه شوند،
میباشد .مقادیر باالی  0/33نشان دهنده برازش مناسب عوامل و تأثیر قوی عوامل بر متغیر وابسته است .نتایج
در زیر آمده است:
جدول  :7معیار 𝟐𝑸
استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای

SSO

SSE

𝟐𝑸)=(1-SSE/SSO

795.362

492.250

0.381

دانشگاهی
شرایط علّی

521.321

280.542

0.461

شرایط زمینهای

986.875

631.142

0.360

عوامل مداخله گر

887.932

498.760

0.438

راهبردها

691.881

409.843

0.407

پیامدها و نتایج

900.321

581.311

0.354

همانطور که در جدول در ستون  =(1-SSE/SSO)𝑄 2مشخص است مقدار 𝑄 2نزدیک به و یا بیشتر از
مقدار مالک  0/35بوده که برازش قوی الگو ساختاری را حاکی است.
معیار برازش کلی الگو (𝐹𝑜𝐺) بر اساس میانگین مقادیر اشتراکی و مقادیر  𝑅 2به دست میآید و نشان دهنده
وضعیت کلی برازش الگو است .و در صورتی که از  0/36باالتر باشد ،بطور کل نشان دهنده برازش کلی
مناسب الگو است .مقدار  GoFدر زیر آمده است.
𝐺𝑜𝑓 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅 2 = √0.921 × 0.432 = 0.6307
همانطور که مالحظه میشود این مقدار از  0/36بزرگتر بوده و نشان میدهد که الگو برازش قوی با دادهها
دارد.
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بنابراین با توجه به ضرایب و سطوح معنا داری و براساس نتایج ارائه شده در باال به عنوان یافته کلیدی پزوهش
حاضر می توان گفت که الگوی پیشنهادی این پژوهش برای استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
به شرح زیر میباشد:.
شرایط زمینهای
• بسترهای قانونی
• اهداف و چشم انداز دانشگاه
• مسائل اقتصادی و اجتماعی

(پدیده مرکزی)
شرایط علی

• شناسایی و انتخاب

• استعداد محوری در
دانشگاه
• ارزش و جایگاه حرفه
کتابداری در دانشگاه

استعداد

• بکارگیری و جذب
استعداد
•

ارزیابی
استعداد

و

توسعه

پیامدها

راهبردها

و
• تجزیه وتحلیل جامع شغل
کتابداری
• رویکرد مناسب دانشگاه به

کتابداران مستعد
• توسعه فرایند آموزش
کتابداران دانشگاه

نتایج
• شکوفایی

فردی

استعدادهای
کتابداری
• ارتقا کتابخانه و
موفقیت دانشگاه

عامل مداخله گر

• شرایط محیطی

شکل شماره  :2الگوی نهایی پیشنهادی استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری

بحث و نتیجه گیری
در دو دهه اخیر یکی از اساسیترین چالشهای پیش روی سازمانها ،شناسایی و پرورش استعدادها میباشد.
جذب و استخدام ،توسعه و حفظ استعدادهای برتر از اهداف مهم هر سازمان است .این هدف در نظام دانشگاهی
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کشور ،بخصوص دانشگاههای دولتی مهمتر است زیرا به کیفیت آموزش بیش از کمیت آن اهمیت میدهند.
با نگاه به برنامه استراتژیک دانشگاه یا بیانیه مأموریت بخش منابع انسانی در آموزش عالی به احتمال زیاد،
کتابداران به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای انسانی در دانشگاه و موفقیت پایدار در امور پژوهشی و حامی
آموزش در نظر گرفته میشوند .نشان دادن این نوع ثبات در استعداد ،اعتماد به نفس را برای ذینفعان داخلی
و خارجی فراهم میسازد .دانشگاههایی که برای برآورده ساختن نیازهای رهبری چالش ایجاد استعداد از درون
را بپذیرند ،بدون شک در این فضای رقابتی در قیاس با موسسههای همکار از مزیت برخوردار میباشند (میرز

و ورکمن.)2014 ،1

به منظور رسیدن به هدف پژوهش که تعیین ابعاد و مولفهها و زیرمولفههای استعدادیابی در کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی و همچنین ارائه الگوی مناسب بود .ابتدا الزم بود مطالعات کتابخانهای عمیقی در مورد
ادبیات و پیشینه استعدادیابی در کتابداران در ایران و سایر کشورها صورت گیرد تا در مرحله بعد به بررسی
اسناد و مدارک در کتابخانههای دانشگاهی پرداخت .در بخش کیفی؛ پس از انجام مصاحبه ،ابتدا با تفکیک
متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف تالش شد تا کدهای آن استخراج شوند .متن
هر مصاحبه چندبار خوانده و جمالت اصلی آن استخراج شد و به صورت کدهایی ثبت گردید .این فرآیند به
صورت کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد .مصاحبهها از نوع نیمه ساختمند
بوده است .نتیجه این بررسیها ،استخراج فهرستی از ابعاد و مؤلفههای استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شامل  6بعد و  15مؤلفه ( 3مؤلفه استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی (پدیده مرکزی)،
 2مؤلفه شرایط علّی 3 ،مؤلفه شرایط زمینهای 1 ،مؤلفه عامل مداخلهگر 3 ،مؤلفه راهبردها و  3مؤلفه پیامدها و
نتایج) بوده است.
در جمعبندی می توان گفت که در کل ،تحقیقی مبنی بر استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی با
توجه به بررسی های انجام شده در ایران انجام نشده است .در تحقیق حاضر ابعاد و مولفههای الگوی استعدادیابی
در کتابداران که بر اساس تئوری داده بنیاد به دست آمده عبارتند از( :پدیده مرکزی شامل مولفهها و ابعاد
مفهوم استعدادیابی در کتابداران دانشگاهی؛ شرایط علّی شرایطی که باعث بوجود آمدن یا تسهیل و تسریع در
به وجود آمدن پدیده مرکزی میشود؛ شرایط زمینهای متغیرهای کالنی که باعث تأثیر یا عدم تأثیر راهبردها
می شوند؛ عامل مداخله گر :یعنی شرایط و عواملی که باعث اخالل در فرایند کار میشوند؛ راهبردها :اقدامات
یا کنش هایی که با پدیده محوری در ارتباط هستند؛ و در نهایت نتایج و پیامدها :نتایج و پیامدهایی که
استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی به دنبال خواهد داشت) که به شرح زیر استخراج شده است:
مولفههایی مانند شناسایی و انتخاب استعداد ،بکارگیری و جذب استعداد و ارزیابی و توسعه استعداد جزء اجزای
اصلی مفهوم استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی یعنی پدیده مرکزی هستند .این یافته متناسب با
پژوهش نصیری و جهانیان ( ،)1397آسیگز ( )2019و لینچ ( )2007میباشد.

_______________________________________________________________
1Meyers, M. C., & Van Woerkom
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همچنین شرایط علی که باعث توسعه یا عدم توسعه استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی میشوند
و باید مورد توجه قرار بگیرند ،عبارتند از استعداد محوری در دانشگاه ،و ارزش و جایگاه حرفه کتابداری در
امور پژوهشی که لزوم برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب را در این حوزه بسیار چشمگیر کرده است .از طرفی
توجه به عوامل و شرایط زمینهای که میتواند همه ابعاد و مولفههای استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد ،ضروری است .این شرایط زمینهای شامل؛ فراهم شدن بسترهای قانونی،
اهداف و چشمانداز دانشگاه و مسائل اقتصادی و اجتماعی میباشند .در این بین راهبردهایی توسط خبرگان
پیشنهاد شدهاند که در کنش با استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی هستند که شامل؛ تجزیه و
تحلیل جامع شغل کتابداری ،رویکرد مناسب دانشگاه به کتابداران مستعد ،و توسعه فرآیند آموزش کتابداران
دانشگاهی می باشد .شرایط و عوامل دیگری نیز وجود دارند که تحت عنوان متغیر یا عامل مداخلهگر نام برده
می شوند ،این عامل بر رابطه بین پدیده مرکزی (استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی) و راهبردها
و همچنین رابطه بین پیامدها و راهبردها ،تأثیر گذار میباشد یا به اصطالح نقش مداخلهگر را ایفا میکنند،
توجه به این عامل در برنامهریزی و سیاستگذاری استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی بسیار
حائز اهمیت است ،این عامل شامل؛ توجه به شرایط محیطی میباشد .بدیهی است که در کالن شهرها و
دانشگاههای بزرگ وبا قدمت امکانات آموزشی و جذب کتابداران متخصص نسبت به شهرهای کوچک بیشتر
فراهم است ،ولی لزوم آموزش کتابداران دانشگاهی سایر شهرها و دانشگاهها و کالً روزآمد سازی اطالعات
کتابداران فعلی در بستر فناوری ا طالعات نیز مهم است .در این پژوهش پیامدها و نتایجی شامل؛ شکوفایی
فردی استعدادهای کتابداران ،ارتقا کتابخانه و موفقیت دانشگاه ،و در دنبال آنها رشد و توسعه کشور شناسایی
شدند .در مجموع این یافتهها متناسب با پژوهشهای نصیری و جهانیان ( ،)1397آسیگز ( )2019و رودهمبو و
مافستا ( )2015میباشد.
در نتیجه میتوان بر اساس این پژوهش بیان کرد که استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی از سمت
مداخله در فرآیندهای مدیریتی به سوی بهینه سازی فرآیند استعدادیابی در کتابداران حرکت مینماید .بدین
صورت که بخش استعدادیابی در دانشگاهها میتواند به منظور اثربخشی فرآیندهای استعدادیابی در کتابداران،
اقدام به طراحی و اجرای فرآیندها ،قوانین ،ایجاد مکانیزم ها یا هر نوع مداخله دیگری در جهت ایجاد و تقویت
استعدادیابی در کتابداران کند .این مسئله باعث ارتقای استعدادیابی در بین کتابداران و به تبع آن اثربخشی
فرآیندهای استعدادیابی در دانشگاه خواهد شد.
لزوم توجه همه جانبه به همه ابعاد و مولفههای الگوی استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی وابسته
به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری سبب توسعه یکپارچه و اثربخش کتابخانههای دانشگاهی کشور در زمینه
استعدادیابی میشود .امید است با استفاده از الگوی ارائه شده در این پژوهش و فراهم آوردن شرایط مناسب،
توجه به مبحث علمی استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی توسط سیاستگذاران نظام آموزشی
کشور به خصوص در نظام دانشگاههای دولتی بهبودیابد و این دانشگاهها بتوانند با استفاده از این الگو ،زمینههای
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جذب و در نتیجه شناسایی هر چه بهتر کتابداران را در این دانشگاهها فراهم ساخته و گام مهمی در راستای
اهداف آموزشی و پژوهشی خود بردارند.

پیشنهادهای پژوهش
➢ با توجه به ابعاد استخراج شده پیشنهاد میشود دانشگاه با شناسایی فرآیندهای مربوط به استعدادیابی
در کتابداران کتابخانهها و شناسایی ابعاد و مؤلفههای آن به نیازسنجی ،طراحی و ارتقای استعدادیابی
متناسب با ابعاد و مؤلفههای ذکر شده مبادرت ورزد.
➢ پیشنهاد میشود که نتایج این تحقیق جهت توسعه استراتژیک استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سطح عملیاتی به کار گرفته شود تا بتوان
شاهد ارتقاء ،شکوفایی و بلوغ دانشگاهها در حوزه کتابداری و کتابخانهها باشیم.
 پیشنهاد برای مطالعات آتی➢ بررسی اثر بخشی استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دانشگاههای دولتی
➢ شناسایی و تحلیل عوامل و موانع تأثیر گذار بر استعدادیابی در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .این کار به توسعه و بسط هر چه بیشتر الگوِی استخراجی
در این مقاله کمک میکند.
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حریری ،نجال؛ تبریزی ،ناهید ( .)1395مدیریت استعداد و چانشین پروری در کتابخانهها :مطالعه موردی
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی مستقر در شهر تهران" .فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری ،اطالع
رسانی و فن آوری اطالعات).35-27 ،)33(9 .
حسینی ،شهیده؛ ابوالقاسمی ،محمود؛ یداللهی فارسی ،جهانگیر و رضایی زاده ،مرتضی ( .)1397طراحی الگوی
شایستگیهای کارآفرینانه اعضای هیات علمی دانشگاهها (مورد :دانشگاه شهید بهشتی) .فصلنامه آموزش
عالی ایران.167-123 ،)1( 9 ،
رمضانی ،رضا ( .) 1381مشکالت کنونی دانشگاهها و نظام توسعه علمی کشور .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی
آموزش عالی کشور62-37 ،)3(8 .

47

1399  پاییز،54  دوره،تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی
.......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

 طراحی الگوی استعدادیابی و استعدادگزینی اعضای هیات علمی در دانشگاههای.)1398(  یونس،رومیانی

 پایان نامه دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی.) دانشگاه لرستان:جامع با تراز عملکرد منطقهای (مورد
 دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،آموزشی
 شایستگیهای اعضای هیات علمی جهت تحقق.)1394(  فهیمه، الهام و کشاورزی، قاسم؛ حیدری،سلیمی
، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی،رسالت دانشگاهی؛ تأملی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری
.103-85 ،)7( 3
 " مدیریت استعداد و حفظ منابع انسانی.)1393(  سعید، سیدمهدی؛ مکاریان، مهدی؛ خادم،فالح نوشآبادی
: تهران.21  کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن.) دانشگاه علوم پزشکی کاشان:مستعد"(مورد مطالعه
https://www.civilica.com/Paper- ،موسسه مدیران ایدهپردازپایتخت ویرا
 "شناسایی عوامل مؤثر بر.)1397(  حسن، محمد؛ محجوب، محمود؛ قهرمانی، ابوالقاسمی، داریوش،مهری
89-63 ،)33(8 . مطالعات بین رشتهای دانش راهبردی."توسعه راهبردی استعدادها
 آسیبشناسی فرایند.)1395(  بیژن، محمدرضا و عبداللهی، هادی؛ زین آبادی حسن رضا؛ بهرنگی،مصدق
 فصلنامه پژوهشهای. تحقیقات و فناوری،جذب هیات علمی در دانشگاههای دولتی وزارت علوم
.210-183 ،)3(8 ،)مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع
 مطالعات کاربردی در علوم." "نقش خالقیت در مدیریت اموزشی.)1397(  رمضان، جهانیان، مهدی،نصیری
.19-24 ،2 36 ،مدیریت و توسعه
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