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چکیده :هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسي وضعیت
مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلي سینا و آزمون
تعدیلگری نقش نوع شغل در ادراک از آن بود .جامعه
پژوهش شامل تمامي اعضای هیئت علمي (440نفر) و
کارکنان غیر هیئت علمي ( 735نفر) دانشگاه بوعلي سینا
به تعداد کل  1175نفر بود که با فرمول کوکران 290 ،نفر
با روش نمونهگیری تصادفي طبقهای انتخاب شدند .روش
پژوهش کمي ،توصیفي و از نوع مطالعات پیمایشي و
بهویژه مطالعات مقطعي است .برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامه  36سؤالي مدیریت استعداد اوهلي ()2007
استفاده شد .برای تعیین پایایي و روایي ابزار ،از
تکنیکهای آلفای کرانباخ و تحلیل عاملي تأییدی بهره
گرفته شد .تحلیل دادهها نیز با استفاده از آزمون تي
تکنمونهای ،فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره مانووا
به وسیله نرمافزار  Spss25انجام گرفت .نتایج نشان داد
که وضعیت متغیرهای جذب و استخدام نیروی مستعد،
شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ،به کارگیری استعداد،
ایجاد و حفظ روابط مثبت و مدیریت استعداد در کل
نمونه باالتر از سطح متوسط و وضعیت متغیرهای توسعه
استعداد و نگهداری استعداد در سطح متوسط بود .مقادیر
 Fمانووا در سطح  0/01معنيدار و نشانگر نقش
تعدیلگری نوع شغل در ادراک مدیریت استعداد و ابعاد
آن در اعضای هیئت علمي و کارکنان بود.
واژگان کلیدی :مدیریت استعداد ،فرایندها ،تعدیلگری
نوع شغل
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Abstract: The purpose of this study was to
investigate the status quo of talent management in
Bu Ali Sina University, and to test the role of job
type in its perception. The study population
consisted of all faculty members (440) and nonfaculty members (staff)(735) of Bu Ali Sina
University with a total of 1175 who were selected
by stratified random sampling method through
Cochran formula. The research method is
quantitative, descriptive and survey type, and
)especially cross-sectional studies. Oehley (2007
36-item talent management questionnaire was used
for data collection. Cronbach's alpha and
confirmatory factor analysis were used to determine
the reliability and validity of the instrument. For
data analysis, one-sample t-test, Friedman and
Manova multivariate analysis of variance were used
by Spss25 software. The results showed that: the
status of talent recruitment and recruitment
variables, identifying and separating talented staff,
employing talent, creating and maintaining positive
relationships and talent management in the whole
sample was above average level, and the status of
talent development and talent retention was average
level. Manova F values at the 0.01 level were
significant and indicated the moderating role of job
type in talent management perception and its
dimensions in faculty members and staff.

Keywords: Talent management, Processes,
Moderation of job type
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مقدمه
اهمیت نیروی مستعد سازمان را ميتوان در این جمله برانهام )2005( 1یافت که
«بیست درصد نیروی کار ،هشتاد درصد ارزش سازمان را ایجاد ميکند» .استعداد،
سرمایه انساني است که به مواردی از قبیل شایستگيها ،دانش و کاراکترهای شخصي
و اجتماعي نمایانگر ارزش اقتصادی انجام کار اشاره دارد (نیجس و همکاران،2014 2،
ص  .)181از دید سازماني مستعد کسي است که ویژگيهایي مانند شایستگي،
همکاری و وفاداری باالتر از متوسط افراد سازمان را داشته باشد (بارتودت،2013 3،
ص  .)8همچنین برخي از کارکنان قابلیت ارزشآفریني برای سازمان از طریق انجام
متفاوت کار را دارند و از آنها بهعنوان استعداد یاد ميشود (گاالردو و پاسوال،2013 4،
ص  .)37لذا مدیریت استعداد در پي کارکناني با توانایيهای با ارزش برای سازمان
5
است که به دشواری ميتوان جایگزیني برای آنها یافت (ویبلن ،درای و گرانت،
.)2012
مدیریت استعداد از جدیدترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انساني است که
6
هدف آن تأکید بر جذب ،نگهداشت و بهسازی استعدادهاست (کاسیو و بودریو،
 )2016و از مهمترین چالشهای سرمایه انساني در سازمانهای قرن  21محسوب
ميشود (درایز ،2013 7،ص  .)272در وضعیت رقابتي موجود ،لزوم حرفهای بودن
سیستم مدیریت منابع انساني سازمان مورد توجه قرار گرفته و بر طراحي فرایند جامع
مدیریت استعداد تأکید ميشود (کالینگز و مالهي .)2009 8،همچنین منابع انساني و
مزیت رقابتي آن به گزارهای مسلم و قطعي تبدیل شده است ،بنابراین بر نقش
ارزشمند افراد در سازمان تأ کید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس
تلقي ميشود .جنگ استعدادها بهعنوان نماد مدیریت استعداد توجه به مشکل آینده در
باب کمبود توسعه رهبر و مدیریت نیروی مستعد در سازمانها را پررنگتر کرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(بارتودت ،2013 ،ص  .)8مدیریت استعداد از مهمترین و ضروری ترین مباحث
مدیریت منابع انساني جهان و حادترین مسائل در بیشتر سازمانها است (بارلو2006 1،
و کانینگهام .)2007 2،همچنین ابزاری برای بهبود فرایند استخدام و توسعه افراد
توانمند است (باتناگر .) 2007 3،مدیریت استعداد عاملي در جهت کاهش شکاف بین
سرمایه انساني و استعدادهای رهبری مورد نیاز سازمان در رویارویي با چالشهای
آینده است (ولینز ،اسمیت و روگرز )2006 4،و سبب بهرهمندی سازمان از یک مزیت
رقابتي ميشود (هاگز و راگ .)2008 5،هدف اصلي مدیریت استعداد ،فراهم کردن
عرضه مستمر منابع ارزشمند در سرتاسر سازمان است (فولمر و کانگر.)2004 6،
مدیریت استعداد رویکرد نظاممند جذب ،شناسایي ،توسعه ،نگهداشت و بهکارگیری
افرادی است که برای سازمان ارزشمند بوده و توانایي بالقوه برای خدمت در
پستهای حساس در آینده سازمان را دارند (کاپل ،2008 7،ص  .)135مدیریت
استعداد فرایندهای اضافي و فرصتهایي است که سازمان به صورت راهبردی در
9
دسترس افراد مستعد خود قرار ميدهد (سرات ،2010 8،ص  .)10فستینگ و شافر
( )2014مدیریت استعداد را بهعنوان خط مشيها ،شیوهها و سیستمهایي که بر رفتار،
نگرش و عملکرد کارکنان تأثیر گذار است ،تعریف کردهاند.
مدیریت استعداد به دو دلیل کلي دارای اهمیت است :اول اینکه اجرای مؤثر
سیستم مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری استعدادها ميشود و دوم اینکه
کارکنان برای پستهای کلیدی در آینده آماده ميشوند (هوگز و روگ .)200810،در
سازمانهای استعدادمحور ،تمرکز بر افرادی است که کار را انجام ميدهند (هارتمن،
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ادا و هولگر .)2010 1،پس از شناسایي نیروی مستعد ،راهکارهای توسعه مهارتها و
صالحیتهای آنان بهعنوان چالش پیش رو محسوب ميشود (کابو ،2011 2،ص .)46
نیروهای مستعد حوزه علم و دانش همچون دانشجویان ،دانشآموختگان ،استادان،
پژوهشگران و کارکنان سازمانهای علمي ،آموزشي و پژوهشي نقش اصلي و اساسي
را در توسعه سرمایههای انساني و ایجاد اقتصاد دانش بنیان ایفا ميکنند .بنابراین،
3
مدیریت استعداد در مؤسسات آموزشي در جهت توسعه سرمایه انساني است (رائو،
.)2017
مدیریت سازمانهای آموزشي ،مجموعه فعالیتهای سازماني برای بهرهمندی،
توسعه ،ایجاد انگیزه و حفظ نیروهای مستعد برای نیل به هدفهای کنوني و آینده
سازمان است (هورواثوا .)2011 4،ضرورت این مسئله ناشي از وفاداری بیشتر افراد با
مهارت باال به پیشرفت مسیر شغلي خود است (نیلسون و الستورم ،2012 5،ص .)37
امروزه بیشتر سازمانها با بحران استعداد ناشي از کاهش استعدادهای در دسترس،
مشکالت نگهداری استعدادهای برجسته ،افزایش جابهجایي کارکنان و استراتژیهای
منابع انساني روبهرو هستند (فیلیپس و روبر ،2009 6،ص  .)10چاران )2008( 7معتقد
است که نیروی مستعد سازماني ،مهمترین مزیت رقابتي برای حفظ سازمان در برابر
چالشها و خطرات آینده است؛ از اینرو ،هدف سازمان باید تقویت مداوم
سرمایههای انساني مستعد باشد (بابکوک .)2006 8،در اختیار داشتن نیروی کاری قوی
و توانمند از تمایالت اصلي هر سازماني است ،زیرا موفقیت سازمان وابسته به افراد
آن است .در عین حال ،مدیریت حفظ و نگهداشت افراد قوی از دغدغههای
سازمانهاست (ریدی و کانگر .)2007 9،بهرهمندی از سرمایههای انساني مستعد،
هرچند شرطي ضروری برای موفقیت سازمانها محسوب ميشود ،اما کافي نیست.
آنها همچنین به راهبردهای مناسب و ابتکار عملهایي نیاز دارند تا بتوانند از این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استعدادها بهطور مؤثرتری بهرهگیری کنند .بنابراین ،ضروری است که هر سازمان
وضعیت موجود فرایند مدیریت استعداد در سازمان خود را به خوبي شناسایي کند و
با شناخت قوتها و ضعفهای آن در تقویت قوتها و برطرف کردن ضعفها
بکوشد و با بهینهسازی سیستم مدیریت استعداد بتواند از بیشترین توان و ظرفیت
استعدادهای خود بهرهمند شود .بنابراین در پژوهش حاضر ،وضعیت مدیریت استعداد
در دانشگاه بوعلي سینا و آزمون تعدیلگری نقش نوع شغل در ادراک از آن بررسي
ميشود.
مبانی نظری
مدیریت استعداد ،اجرای راهبردهای منسجم یا سیستمهای طراحي شده برای افزایش
بهروری سازمان از طریق جذب ،توسعه ،نگهداشت و به کارگیری افراد با مهارت و
دارای استعداد الزم به منظور تحقق هدفهای آینده سازمان است (کیند ،2012 1،ص
 )179که شامل شناسایي ،جذب ،توسعه ،بهکارگیری و نگهداشت نظاممند نیروهای
مستعد بالقوه دارای ارزش ویژه برای سازمان است (سوایل ،2013 2،ص .)41
مدیریت استعداد بهعنوان یک نتیجه برای اطمینان از گماردن افراد مناسب در کار
مناسب تعریف شده است .بنابراین ،نیروی مستعد شخصي است که به دانش یا
مهارتهای حرفهای خاصي برای کمک به سازمان مجهز است (اکساکل ،داگدروین،
اراسلن و یوکسل .)2013 3،سازمان استعدادمحور ،سازماني است که در آن
سرمایهگذاری در ایجاد قابلیتهای متمایز مدیریت نیروی مستعد برای ایجاد نتایج و
ارزشهای خاص برای سازمان صورت ميگیرد و صالحیتها مبنای شکلگیری
اقدامات مدیریت منابع انساني است (چیز ،توماس و کریک.)2008 4،
در باب مدیریت استعداد مدل های زیادی ارائه شده است؛ هر مدل بر ابعاد خاصي
5
تأکید دارد .از مهمترین مدلهای مدیریت استعداد ميتوان به مدل آرمسترانگ
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( ،)2006مدل اوهلي ( ،)2007مدل فیلیپس و راپر ( )2009و مدل کالینز و مالهي
( )2009اشاره کرد.
جدول ( )1مدلهای مدیریت استعداد و فرایندها/ابعاد اصلی آن
مدل
آرمسترانگ
()2006

فرایندها/ابعاد
جذب استعداد (تأمین نیرو از داخل و خارج سازمان) ،حفظ و نگهداشت استعداد (مـدیریت
روابط استعدادها ،یادگیری و پیشرفت ،مدیریت عملکرد ،درگیری/تعهـد) ،مـدیریت توسـعه
استعداد (جانشینپروری ،مدیریت مسیر شغلي)
استراتژی مزیت رقابتي پایدار (فرصتهای موجود و منابع سـازمان) ،کاربردهـای اسـتراتژی

لوئیس و هکمن
()2006

برای استعدادها (بهبود کیفیت استعدادها و قابلیت جایگزیني اسـتعدادها) ،اسـتراتژی مخـزن
استعداد (ایجاد منابع مختلف استعداد) ،سیستمهای مدیریت استعداد (معمـاری صـالحیت و
نظامهای دادهگسـتر) ،اقـدامات مـدیریت اسـتعداد (انتخـاب ،جـذب ،مـدیریت عملکـرد و
مدیریت حقوق و دستمزد)

مدل اوهلي
()2007
مدل فیلیپس و
راپر ()2009
مدل کالینز و
مالهي ()2009

تجزیهوتحلیل موقعیت (شناسایي عرضه و تقاضای نیروی انساني) ،طراحي و توسـعه (آمـاده
شدن برنامهها و محیط ،شناسایي و تمایز استعدادها) ،اجرا و ادغام (جذب اسـتعداد ،توسـعه
استعداد و نگهداری استعداد) ،ارزیابي و نوسازی (ارزیابي استعدادها ،تحقیق و توسعه)
جذب ،انتخاب ،درگیر کردن ،بهسازی ،نگهداشت
شناسایي مشاغل کلیدی و استراتژیک ،ایجاد مخزن استعداد ،طراحي معمـاری منـابع انسـاني
خاص استعدادها ،ستادهها

پیشینه پژوهش
سرابي ( )1394در مطالعه خود با عنوان «سرمایههای فکری و مدیریت استعداد در
شرکتهای خدمات حرفهای و دانشبنیان» به عوامل فرهنگ و ساختار سازماني
بهعنوان بخشي از مهمترین عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت استعداد و دانش توجه
کرده است .صمدینیا و محمدی ( )1394در پژوهش خود به موضوع مدیریت
استعداد و عوامل مؤثر بر آن در آموزش و پرورش بندرعباس را بررسي کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که مدیریت استعداد در آموزشوپرورش بندرعباس تقریباً در
حد متوسط است .همچنین مقایسه ابعاد مختلف مدیریت استعداد نشان داد که
مثبتترین نگرش آنها در مورد بعد استانداردسازی و منفيترین نگرش مربوط به
عومل سیاسي است .متیان و نیرومند ( )1395نیز الگوی مدیریت استعداد در شرکت
ملي گاز را بررسي کردند و دریافتند که مدیریت استعداد به ترتیب اولویت (حفظ،
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ارزیابي و کشف ،توسعه و آموزش ،جانشینپروری ،جذب) در جامعه مورد مطالعه از
وضعیت مطلوبي برخوردار است .همچنین ،نظریپور ،موسوی ،حکاک و پیرزاد
( )1395به طراحي و تبیین مدل سیستمي مدیریت استعداد در دانشگاهها اقدام کردند.
نتایج بررسي آنها نشان داد که مدیریت استعداد ميتواند به تعالي فردی و سازماني
بهعنوان باالترین سطح عملکرد در دانشگاهها منجر شود و نتایج یا خروجيهای فردی
مدیریت استعداد مقدم بر نتایج سازماني آن هستند .عاکفیان و رشیدی ( )1396نظام
مطلوب مدیریت استعداد در سازمانها ،زیرسیستمها و الزامات پیادهسازی را مطالعه
کردند و در مقاله خود نظام مطلوب برای مدیریت استعدادها و زیرسیستمها و الزامات
پیادهسازی آن را طراحي و پیشنهاد کردهاند .غالمحسنپور انوری ،نوهابراهیم ،آراسته و
زینآبادی ( )1396نیز با بررسي رویکرد سیستمي بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و
تأثیر آن بر اجتماع و سازمان ،دریافتند که مدیریت استعدادها ميتواند عامل کلیدی در
توسعه فردی ،سازماني ،اقتصادی ،اجتماعي جوامع در هزاره سوم و کسب مزیت
رقابتي جهاني برای جامعه مذکور باشد .شوقي و محمدی مقدم ( )1396با سنجش
عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در مراکز آموزش نیروی انتظامي به این نتیجه رسیدند
که فرهنگ سازماني ،سرمایه انساني ،یادگیری سازماني ،انگیزش و مسئولیت اجتماعي
سازمان عوامل اثرگذار بر مدیریت استعداد هستند .همچنین وضعیت موجود عوامل
مؤثر بر مدیریت استعداد و همینطور وضعیت موجود مدیریت استعداد و مؤلفههای
آن شامل فرصت های یادگیری ،حفظ کارکنان مستعد ،جو رفتاری مساعد ،توجه به
منابع و زیرساخت ها ،جذب کارکنان مستعد و عملکرد بهتر در مراکز آموزش نیروی
انتظامي باالتر از میانگین است .باشکوه اجیرلو ،مرادی و شیخاالسالمي ()1397
وضعیت مدیریت استعداد در مدیران سازمانهای صنعتي و مدیران سازمانهای
آموزشي را مقایسه کردند .نتایج این بررسي نشان داد که میانگین تمام مؤلفههای متغیر
مدیریت استعداد در بین مدیران آموزشي کمتر از حد متوسط و در بین مدیران سازمان
صنعتي باالتر از حد متوسط بود.
ورهاگن )2005( 1در مطالعه خود با محوریت مؤلفههای مرتبط با جذب و
نگهداشت استعدادها در دانشگاه به مؤلفههای ارزشها و فرهنگ دانشکده؛ موقعیت و
شهرت دانشکده؛ شرایط کاری؛ توسعه حرفهای و شخصي؛ جو آموزشي و پژوهشي و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Verhaegen
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محیط کاری بهعنوان عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادها در دانشگاه دست
یافت .اشرف ،ابراهیم و جواردر ) 2009( 1در مطالعه خود با موضوع عوامل مؤثر بر
مدیریت و نگهداشت استعداد از دید اعضای هیئت علمي دانشگاه به دو عامل اصلي
سازماني (محیط کاری ،سیاستها و فرهنگ ،رفتار رهبری و ارتباطات گروهي) و
منابع انساني (پاداش و جبران خدمات ،تناسب کارکنان -سازمان ،آموزش و توسعه و
چالشها و فرصتها) بهعنوان عوامل مؤثر بر مدیریت و نگهداشت استعداد در
دانشگاه دست یافتند .الونیا ،شارما و گوپتا )2011( 2نیز در مطالعه خود با موضوع
استخدام و نگهداشت اعضای هیئت علمي کلیدی برای مدیریت استعداد در نظام
آموزش عالي به اهمیت استخدام و بهسازی اعضای هیئت علمي توانمند برای حفظ
مطلوبیت نظام آموزشي اشاره کردند و عوامل نظام جبران خدمات و پاداش ،تغییرات
سازماني ،بهروزرساني دانش و برنامهریزی دانشگاهي را از چالشهای مدیریت
استعداد دانشگاهي برشمردند .سارون و عثمان )2012(3در مطالعه خود با عنوان مدل
استعداد دانشگاهي بر مبنای دادههای منابع انساني با بهرهگیری از اطالعات ویژگيهای
جمعیتشناختي ،تعداد مقاله ،کتاب چاپ شده ،شرکت در همایش ،راهنمایي و
مشاوره رسالههای دانشجویي و طرحهای پژوهشي اعضای هیئت علمي به این نتیجه
دست یافتند که عملکرد پژوهشي اعضای هیئت علمي بهصورت مستقیم تحت تأثیر
مدیریت استعداد و منابع انساني دانشگاه است .اسپراو و مارکام )2015( 4در مطالعه
خود با موضوع ارزش مدیریت استعداد؟ ایجاد فرایندهای ارزشمحور درون معماری
مدیریت استعداد ،به این مطلب اشاره داشتند که مدیریت منابع انساني در حوزه
مدیریت استعداد نسبت به برخورد با نیروهای مستعد در سطوح مختلف سازمان توجه
کند .بنابراین با توجه به مباني نظری و مطالعات انجام گرفته در حوزه مدیریت
استعداد در مراکز آموزشي بهویژه در دانشگاه ميتوان گفت مدیریت بهینۀ استعدادهای
منابع انساني ،کمک ميکند تا با آگاهي و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان
قوتها و ضعفهای آن را شناسایي و با تکیه بر قوتها برای ضعفها ،تدابیر و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Ashraf, Ibrahim & Joarder
. Lavania, Sharma & Gupta
3
. Saron & Othman
4
. Sparrow & Makram
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اقدامات الزم را پیشبیني کرد .بر این اساس ،در پژوهش حاضر به سه پرسش
پژوهشي زیر پاسخ داده خواهد شد:
 .1وضعیت مدیریت استعداد و ابعاد آن در دانشگاه بوعلي سینا چگونه است؟
 .2آیا نوع شغل در ادراک از وضعیت مدیریت استعداد و ابعاد آن دارای نقش
تعدیلگری معنيدار است؟
 .3اولویتبندی ابعاد مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلي سینا چگونه است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به فلسفه پژوهش ،کمي ،با توجه به هدف از نوع مطالعات
کاربردی و از حیث گردآوری دادهها و تحلیل آنها؛ روش توصیفي و از نوع مطالعات
پیمایشي و مقطعي است .جامعه پژوهش ،شامل تمامي اعضای هیئت علمي ( 440نفر)
و کارکنان ( 735نفر) دانشگاه بوعلي سینا به تعداد کل  1175نفر بود .برای برآورد
حجم نمونه پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه آماری  290نفر
تعیین شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد  36سؤالي مدیریت استعداد
اوهلي ( )2007در قالب شش بعد (جذب و استخدام نیروی مستعد ،شناسایي و
تفکیک کارکنان مستعد ،بهکارگیری استعداد ،توسعه استعداد ،ایجاد و حفظ روابط
مثبت و نگهداری استعدادها) براساس طیف پنجدرجهای لیکرت استفاده شد .برای
تعیین پایایي ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شد.
جدول ( )2ضرایب پایایی ابزار پژوهش
متغیرها

تعداد

پرسشها

آلفای کرانباخ

جذب و استخدام نیروی مستعد

5

1-5

0/92

شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد

7

6-12

0/90

بهکارگیری استعداد

7

13-19

0/88

توسعه استعداد

6

20-25

0/93

ایجاد و حفظ روابط مثبت

5

26-30

0/90

نگهداری استعدادها

6

31-36

0/94

مدیریت استعداد

36

1-36

0/91
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ضرایب پایایي آلفای کرانباخ ،از آنجا که
ضرایب پایایي ابزار پژوهش در دامنه حداقل  0/88تا  0/94قرار دارد ميتوان گفت
ابزار از ویژگي پایایي مناسب برخوردار است .برای تعیین روایي از تکنیک تحلیل
عاملي تأییدی استفاده شد .شاخصهای برازش برای پرسشنامه مدیریت استعداد
عبارتاند از :نسبت خيدو بر درجه آزادی (،RMSEA(0.036) ،)1/75
) GFI(0.93) ،CFI(0.95و ) AGFI(0.90بنابراین ميتوان گفت ،ابزار پژوهش
دارای برازش مناسب و قابل قبول (روایي) است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از جدولهای توزیع فراواني ،میانگین و انحراف معیار
استفاده شد .در آزمون پرسشهای پژوهش از تکنیکهای آماری تي تکنمونهای،
فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره مانووای یکراهه استفاده شد.
یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
جدول ( )3بررسی توصیفی نوع شغل نمونه پژوهش
نوع شغل

فراوانی

درصد فراوانی

1

هیئت علمي

110

%38

2

کارکنان

180

%62

کل

290

%100

ب) بررسی مفروضات
مقادیر آماره  k-Sمتغیر مدیریت استعداد و ابعاد آن در دامنه  0/112تا 0/193
است که این مقادیر در سطح  0/05معنيدار نبودند و بیانگر نرمال بودن توزیع متغیرها
است  .مقادیر آماره لوین متغیر مدیریت استعداد و ابعاد آن در دامنه  0/154تا 0/325
است که این مقادیر در سطح  0/05معنيدار نیستند و بیانگر همگني واریانسهای دو
گروه است .مقدار آماره ام باکس ( )33/919و شاخص  )0/803( Fمتغیر مدیریت
استعداد و ابعاد آن در سطح  0/05معنيدار نیستند و بیانگر همگني ماتریس کواریانس
متغیر مدیریت استعداد و ابعاد آن در دو گروه (هیئت علمي و کارکنان) است.
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ج) بررسی پرسشهای پژوهش
پرسش اول پژوهش :وضعیت مدیریت استعداد و ابعاد آن در دانشگاه بوعلی
سینا چگونه است؟
جدول ( )4آزمون تی تکنمونه متغیر مدیریت استعداد و ابعاد آن
متغیر
جذب و استخدام نیروی
مستعد
شناسایي و تفکیک
کارکنان مستعد

به کارگیری استعداد

توسعه استعداد

ایجاد و حفظ روابط
مثبت

نگهداری استعدادها

مدیریت استعداد

درجه

سطح

تفاوت

آزادی

معنیداری

میانگینها

0/001

1/43
0/375

نوع شغل

میانگین

T

هیئت علمي

4/43

35/963

109

کارکنان

3/37

9/717

179

0/001

کل

3/77

18/77

289

0/001

0/775

هیئت علمي

3/82

15/514

109

0/001

0/821

کارکنان

2/71

-5/792

179

0/001

-0/288

کل

3/13

2/72

289

0/007

0/132

هیئت علمي

3/95

18/511

109

0/001

0/954

کارکنان

3/37

7/220

179

0/001

0/375

کل

3/59

14/46

289

0/001

0/595

هیئت علمي

3/58

8/489

109

0/001

0/581

کارکنان

2/72

-3/953

179

0/001

-0/274

کل

3/05

0/906

289

0/366

0/050

هیئت علمي

3/84

12/714

109

0/001

0/843

کارکنان

3/13

2/242

179

0/026

0/134

کل

3/40

8/19

289

0/001

0/403

هیئت علمي

3/53

6/459

109

0/001

0/539

کارکنان

2/77

-3/866

179

0/001

-0/223

کل

3/06

1/26

289

0/208

0/065

هیئت علمي

3/86

21/490

109

0/001

0/861

کارکنان

3/01

0/440

179

0/661

0/016

کل

3/33

9/12

289

0/001

0/337

نتایج آزمون تي تکنمونهای در خصوص بررسي وضعیت مدیریت استعداد و ابعاد
آن در کل (از دیدگاه اعضای هیئت علمي و کارکنان) بیانگر آن است که مقادیر t
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جذب و استخدام نیروی مستعد ( ،)18/77شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد (،)2/72
بهکارگیری استعداد ( ،)14/46ایجاد و حفظ روابط مثبت ( )8/19و مدیریت استعداد
( )9/12در کل کارکنان با درجه آزادی  289در سطح  0/01معنيدار و بیانگر تفاوت
بین میانگین مشاهده شده متغیرهای مذکور با میانگین آماری ( )3است .با توجه به
مقایسه میانگین متغیرهای مذکور با میانگین آماری ميتوان گفت وضعیت متغیرهای
جذب و اس تخدام نیروی مستعد ،شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ،به کارگیری
استعداد ،ایجاد و حفظ روابط مثبت و مدیریت استعداد در کل باالتر از سطح متوسط
است .مقادیر  tابعاد توسعه استعداد ( )0/906و نگهداری استعداد ( )1/26در کل با
درجه آزادی  289در سطح  0/05معنيدار نیست و بیانگر نبود تفاوت بین میانگین
مشاهده شده متغیرهای مذکور با میانگین آماری است که با توجه به مقایسه میانگین
مشاهده شده متغیرهای مذکور با میانگین آماری ميتوان گفت وضعیت متغیرهای
توسعه استعداد و نگهداری استعداد در سطح متوسط است.
یافتهها در خصوص دیدگاه اعضای هیئت علمی ،نشان ميدهد که مقادیر  tجذب
و استخدام نیروی مستعد ( ،)35/963شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ( ،)15/514به
کارگیری استعداد( ،)18/51توسعه استعداد ( ،)8/48ایجاد و حفظ روابط مثبت
( ،)12/71نگهداری استعداد ( )6/54و مدیریت استعداد ( )21/49با درجه آزادی 109
در سطح  0/01معنيدار و بیانگر تفاوت بین میانگین مشاهده شده متغیرهای مذکور با
میانگین آماری است .با توجه به مقایسه میانگین متغیرهای مذکور با میانگین آماری
( )3ميتوان گفت وضعیت متغیرهای جذب و استخدام نیروی مستعد ،شناسایي و
تفکیک کارکنان مستعد ،به کارگیری استعداد ،توسعه استعداد ،ایجاد و حفظ روابط
مثبت ،نگهداری استعداد و مدیریت استعداد از دیدگاه اعضای هیئت علمي باالتر از
سطح متوسط است.
همچنین مطابق یافتهها (جدول  )4در ارتباط با دیدگاه کارکنان ،مقادیر  tجذب و
استخدام نیروی مستعد ( ،)9/71شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ( ،)-5/79به
کارگیری استعداد( ،)7/22توسعه استعداد ( ،)-3/95ایجاد و حفظ روابط مثبت
( )2/242و نگهداری استعداد ( )-3/86در کارکنان با درجه آزادی  179در سطح 0/05
معنيدار و بیانگر تفاوت بین میانگین مشاهده شده متغیرهای مذکور با میانگین آماری
است .که با توجه به مقایسه میانگین مشاهده شده متغیرهای مذکور با میانگین آماری
( )3ميتوان گفت وضعیت متغیرهای جذب و استخدام نیروی مستعد ،بهکارگیری
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استعداد و ایجاد و حفظ روابط مثبت در کارکنان باالتر از سطح متوسط است .اما
میانگین متغیرهای شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ،توسعه استعداد و نگهداری
استعداد از دیدگاه کارکنان پایین تر از سطح متوسط است .همچنین مقدار  tمدیریت
استعداد ( )0/44با درجه آزادی  179در سطح  0/05معنيدار نیست و بیانگر نبود
تفاوت بین میانگین مشاهده شده متغیر مدیریت استعداد با میانگین آماری است؛ که با
توجه به مقایسه میانگین مشاهده شده با میانگین آماری ( )3ميتوان گفت وضعیت
مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان در سطح متوسط است.
پرسش دوم پژوهش :آیا نوع شغل در ادراک از وضعیت مدیریت استعداد و
ابعاد آن دارای نقش تعدیل گری معنیدار است؟
با توجه به نتایج تحلیل چندمتغیره ،مقادیر Fبرای شاخصهای پیلیاس ،المبدا،
هاتلینگ و روی ( )88/604است ،که مقادیر مذکور در سطح  0/01معنيدار و بیانگر
آن است که حداقل سطوح عامل مدنظر (نوع شغل) در یکي از متغیرهای وابسته
(مدیریت استعداد و ابعاد آن) دارای تفاوت معنيدار هستند.
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جدول ( )5تحلیل واریانس چندمتغیره مانووا نقش نوع شغل در ادراک از وضعیت مدیریت
استعداد
منبع

نوع شغل

خطا

کل

متغیر

معنیداری

جذب و استخدام نیروی مستعد

SS
75/903

DF
1

MS
75/903

F
325/325

0/001

شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد

84/138

1

84/138

213/046

0/001

به کارگیری استعداد

22/859

1

22/859

55/218

0/001

توسعه استعداد

50/016

1

50/016

68/189

0/001

ایجاد و حفظ روابط مثبت

34/269

1

34/269

58/389

0/001

نگهداری استعدادها

39/733

1

39/733

60/550

0/001

مدیریت استعداد

48/756

1

48/756

213/597

0/001

جذب و استخدام نیروی مستعد

67/195

288

0/233

شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد

113/739

288

0/395

به کارگیری استعداد

119/224

288

0/414

توسعه استعداد

211/243

288

0/733

ایجاد و حفظ روابط مثبت

169/028

288

0/587

نگهداری استعدادها

188/983

288

0/656

مدیریت استعداد

65/740

288

0/228

جذب و استخدام نیروی مستعد

143/098

289

شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد

197/877

289

به کارگیری استعداد

142/083

289

توسعه استعداد

261/258

289

ایجاد و حفظ روابط مثبت

203/297

289

نگهداری استعدادها

228/716

289

مدیریت استعداد

114/496

289

مقادیر  Fمانووا در متغیرهای جذب و استخدام نیروی مستعد (،)325/325
شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ( ،)213/046به کارگیری استعداد (،)55/218
توسعه استعداد ( ،)68/189ایجاد و حفظ روابط مثبت ( ،)58/389نگهداری استعداد
( )60/550و مدیریت استعداد ( )213/597در سطح  0/01معنيدار و بیانگر تفاوت
بین وضعیت مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت علمي و کارکنان است .که
با توجه به مقایسه میانگین مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت علمي و
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کارکنان ميتوان گفت وضعیت متغیرهای مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای
هیئت علمي باالتر و بهتر از کارکنان است .بنابراین ،نوع شغل در ادراک از وضعیت
مدیریت استعداد و ابعاد آن دارای نقش تعدیل گری معنيدار است.
پرسش سوم پژوهش :اولویتبندی ابعاد مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی
سینا چگونه است؟
جدول ( )6آزمون فریدمن برای اولویتبندی ابعاد مدیریت استعداد
متغیر

کل
( 290نفر)

اعضای
هیئت علمي
( 110نفر)

کارکنان
( 180نفر)

جذب و استخدام نیروی
مستعد
شناسایي و تفکیک کارکنان
مستعد
به کارگیری استعداد
توسعه استعداد
ایجاد و حفظ روابط مثبت
نگهداری استعدادها
جذب و استخدام نیروی
مستعد
شناسایي و تفکیک کارکنان
مستعد
به کارگیری استعداد
توسعه استعداد
ایجاد و حفظ روابط مثبت
نگهداری استعدادها
جذب و استخدام نیروی
مستعد
شناسایي و تفکیک کارکنان
مستعد
به کارگیری استعداد
توسعه استعداد
ایجاد و حفظ روابط مثبت
نگهداری استعدادها

میانگین
رتبه

اولویت

4/63

1

2/99

4

4/19
2/70
3/80
2/69

2
5
3
6

5/01

1

3/42

4

3/72
2/68
3/53
2/64

2
5
3
6

4/40

2

2/74

4

4/47
2/72
3/96
2/71

1
5
3
6

خی دو

319/752

143/592

212/752

درجه
آزادی

5

5

5

سطح
معنیداری

0/001

0/001

0/001
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نتایج آزمون فریدمن در باب متغیرهای مورد بررسي در کل نمونه نشان ميدهد
که میزان شاخص خيدو به دست آمده در سطح  0/01معنيدار و بیانگر وجود تفاوت
معنيدار در بین میانگین رتبههای شش متغیر در میان کل نمونه است .وضعیت
رتبهبندی متغیرها به ترتیب اولویت در کل نمونه عبارتاند از :جذب و استخدام
نیروی مستعد ،به کارگیری استعداد ،ایجاد و حفظ روابط مثبت ،شناسایي و تفکیک
کارکنان مستعد ،توسعه استعداد و نگهداری استعداد.
نتایج آزمون فریدمن در باب متغیرهای مورد بررسي در اعضای هیئت علمی
نشاندهنده آن است که میزان شاخص خيدو به دست آمده در سطح  0/01معنيدار و
بیانگر وجود تفاوت معنيدار در بین میانگین رتبههای شش متغیر در میان اعضای
هیئت علمي است .وضعیت رتبهبندی متغیرها به ترتیب اولویت در اعضای هیئت
علمي عبارتاند از :جذب و استخدام نیروی مستعد ،به کارگیری استعداد ،ایجاد و
حفظ روابط مثبت ،شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ،توسعه استعداد و نگهداری
استعداد.
نتایج آزمون فریدمن در باب متغیرهای مورد بررسي در کارکنان نیز نشان ميدهد
که میزان شاخص خيدو به دست آمده در سطح  0/01معنيدار و بیانگر وجود تفاوت
معنيدار در بین میانگین رتبههای شش متغیر در میان کارکنان است .وضعیت
رتبهبندی متغیرها به ترتیب اولویت در کارکنان عبارتاند از :به کارگیری استعداد،
جذب و استخدام نیروی مستعد ،ایجاد و حفظ روابط مثبت ،شناسایي و تفکیک
کارکنان مستعد ،توسعه استعداد و نگهداری استعداد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان ميدهد که وضعیت متغیرهای جذب و استخدام نیروی مستعد ،شناسایي و
تفکیک کارکنان مستعد ،به کار گیری استعداد ،ایجاد و حفظ روابط مثبت و مدیریت
استعداد در کل نمونه باالتر از سطح متوسط است .وضعیت متغیرهای توسعه استعداد
و نگهداری استعداد در کل نمونه در سطح متوسط است .وضعیت متغیرهای جذب و
استخدام نیروی مستعد ،شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ،بهکارگیری استعداد،
توسعه استعداد ،ایجاد و حفظ روابط مثبت ،نگهداری استعداد و مدیریت استعداد از
دیدگاه اعضای هیئت علمي باالتر از سطح متوسط است .وضعیت متغیرهای جذب و
استخدام نیروی مستعد ،بهکارگیری استعداد و ایجاد و حفظ روابط مثبت از دیدگاه
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کارکنان باالتر از سطح متوسط است .وضعیت مدیریت استعداد بهطور کلي از دیدگاه
کارکنان در سطح متوسط است .اما وضعیت متغیرهای شناسایي و تفکیک کارکنان
مستعد ،توسعه استعداد و نگهداری استعداد از دیدگاه کارکنان پایینتر از سطح متوسط
است .نتایج بررسي وضعیت مدیریت استعداد در پژوهش حاضر با نتایج مطالعات
صمدینیا و محمدی ()1394؛ متیان و نیرومند ()1395؛ نظریپور و همکاران
()1395؛ شوقي و محمدی مقدم ()1396؛ باشکوه اجیرلو و همکاران ()1397؛ اشرف
و همکاران ( )2009و الونیا ،و همکاران ( )2011در باب وضعیت مدیریت استعداد و
ابعاد آن در سازمانها و مراکز آموزشي ،همسو و همجهت است .در تبیین این نتیجه
ميتوان گفت نگاه دانشگاه به جایگاه اعضای هیئت علمي متفاوتتر از جایگاه
کارکنان است .اعضای هیئت علمي با عملکرد آموزشي و پژوهشي خود سبب ارتقای
وضعیت علمي دانشگاه و قرار گرفتن در میان دانشگاههای برتر ميشوند؛ بنابراین،
شواهد نشاندهنده توجه زیاد دانشگاه به مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت
علمي در همه ابعاد است و توجه ضعیفي به بعضي ابعاد مدیریت استعداد کارکنان
وجود دارد .همچنان که نتایج پژوهش نظریپور و همکاران ( )1395نشان داد
مدیریت استعداد ميتواند به تعالي فردی و سازماني بهعنوان باالترین سطح عملکرد
در دانشگاهها منجر شود و نتایج یا خروجيهای فردی مدیریت استعداد مقدم بر نتایج
سازماني آن هستند .از سوی دیگر ،از آنجایي که در مراکز آموزش عالي و دانشگاهها
کارکنان غیر هیئت علمي در ایجاد زمینه مناسب برای فعالیتهای تدریس و پژوهش
اعضای هیئت علمي نقش اساسي ایفا ميکنند ،ضروری است که مسئوالن دانشگاه
توجه بیشتری به مدیریت استعداد کارکنان داشته باشند.
مقادیر  Fمانووا در سطح  0/05معنيدار و بیانگر تفاوت بین وضعیت مدیریت
استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت علمي و کارکنان است .که با توجه به مقایسه
میانگین مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت علمي و کارکنان ميتوان گفت
وضعیت متغیرهای مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت علمي باالتر و بهتر از
کارکنان است .از اینرو ،نوع شغل در ادراک از وضعیت مدیریت استعداد و ابعاد آن
دارای نقش تعدیلگری معنيدار است .نتیجه حاضر در هیچ کدام از مطالعات پیشین
مورد بررسي قرار نگرفته بود .در تبیین نتیجه حاضر ميتوان گفت عواملي به
شکلگیری تفاوت در ادراک مدیریت استعداد در اعضای هیئت علمي و کارکنان منجر
ميشوند و این عوامل با توجه به شرایط کاری و وظایف اعضای هیئت علمي سبب
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وجود تفاوت مدیریت استعداد آنها با کارکنان ميشوند؛ برای نمونه ،یافتههای پژوهش
شوقي ومحمدی مقدم ( )1396نشان داد که فرهنگ سازماني ،سرمایه انساني ،یادگیری
سازماني ،انگیزش و مسئولیت اجتماعي سازمان عوامل اثرگذار بر مدیریت استعداد
هستند .همچنین ورهاگن ( )2005در مطالعه خود به مؤلفههای ارزشها و فرهنگ
دانشکده؛ موقعیت و شهرت دانشکده؛ شرایط کاری؛ توسعه حرفهای و شخصي؛ جو
آموزشي و پژوهشي و محیط کاری بهعنوان عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت
استعدادها در دانشگاه اشاره داشت.
میزان شاخص خيدو به دست آمده آزمون فریدمن در سطح  0/01معنيدار و
بیانگر وجود تفاوت معنيدار در بین میانگین رتبههای شش متغیر در میان کل نمونه،
اعضای هیئت علمي و کارکنان است .وضعیت رتبهبندی متغیرها به ترتیب اولویت در
کل نمونه و اعضای هیئت علمي عبارتاند از :جذب و استخدام نیروی مستعد ،به
کارگیری استعداد ،ایجاد و حفظ روابط مثبت ،شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد،
توسعه استعداد و نگهداری استعداد .وضعیت رتبهبندی متغیرها به ترتیب اولویت در
کارکنان عبارتاند از :بهکارگیری استعداد ،جذب و استخدام نیروی مستعد ،ایجاد و
حفظ روابط مثبت ،شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد ،توسعه استعداد و نگهداری
استعداد .نتایج بررسي اولویتبندی ابعاد مدیریت استعداد در این پژوهش با نتایج
مطالعات صمدینیا و محمدی ( ،)1394متیان و نیرومند ( ،)1395باشکوه اجیرلو و
همکاران ( )1397و الونیا و همکاران ( )2011در باب اولویتبندی ابعاد مدیریت
استعداد در سازمانها و مراکز آموزشي ،همسو و همجهت است.
در تبیین این نتیجه ميتوان گفت عوامل مختلفي سبب شکلگیری تفاوت در
رتبهبندی ابعاد مدیریت استعداد در اعضای هیئت علمي با کارکنان ميشود برای
نمونه ،اشرف و همکاران ( )2009در مطالعه خود به دو عامل اصلي سازماني (محیط
کاری ،سیاستها و فرهنگ ،رفتار رهبری و ارتباطات گروهي) و منابع انساني (پاداش
و جبران خدمات ،تناسب کارکنان -سازمان ،آموزش و توسعه و چالشها و فرصتها)
بهعنوان عوامل مؤ ثر بر مدیریت و نگهداشت استعداد در دانشگاه اشاره داشتند .الونیا
و همکاران ( )2011نیز عوامل نظام جبران خدمات و پاداش ،تغییرات سازماني،
بهروزرساني دانش و برنامهریزی دانشگاهي را بهعنوان چالشهای مدیریت استعداد
دانشگاهي اعالم کردند .در اختیار داشتن نیروی کاری قوی و توانمند از تمایالت
اصلي هر سازماني است ،زیرا موفقیت سازمان وابسته به افراد آن است .در عین حال،
مدیریت حفظ و نگهداشت افراد قوی از دغدغههای سازمانها است (ریدی و کانگر،
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 .)2007بنابراین ،پیشنهادهای زیر برای تقویت و بهبود وضعیت مدیریت استعداد
کارکنان به مسئوالن دانشگاه بوعلي سینا ارائه ميشود -1 :برای تقویت و بهبود
وضعیت جذب و استخدام نیروی مستعد پیشنهاد ميشود :در فرایند جذب و
بهکارگیری نیروی انساني ،ضمن رعایت قوانین و آییننامههای استخدامي ،توجه به
توانایيها و مهارتهای مورد نیاز مشاغل سازماني در اولویت قرار گیرد .از سوی
دیگر ،به توانمندیها و استعدادهای داوطلبان ورود به سازمان با عنایت به اصل
شایستهساالری به صورت دقیق توجه شود .به کارگیری آزمونهای استاندارد و معتبر
برای سنجش دانش و مهارتهای افراد ميتواند در جذب افراد مستعد بسیار اثرگذار
باشد -2 .برای تقویت و بهبود وضعیت شناسایي و تفکیک کارکنان مستعد پیشنهاد
ميشود نسبت به ایجاد معیارهای روشن و قابل حصول برای شناسایي و تفکیک
کارکنان مستعد اقدام شود -3 .برای تقویت و بهبود وضعیت بهکارگیری استعداد
پیشنهاد ميشود :مراحل و ویژگيهای فرایند بهکارگیری کارکنان بهصورت شفاف
تدوین شود و نسبت به تناسب فرد -شغل و فراهم کردن بسترهای مناسب ارتقای
شغلي ،نظارت و توجه بیشتری اعمال شود -4 .برای تقویت و بهبود وضعیت توسعه
استعداد پیشنهاد ميشود :با بهرهگیری از مدیریت مشارکتجویانه و تفویض اختیارات
مرتبط با مسئولیتهای کارکنان و اعضای هیئت علمي ،ضمن استفاده از توانایيها و
پتانسیل بالفعل آنها در راستای اتخاذ تصمیمات صحیحتر ،زمینه الزم برای توسعه
حرفهای و رشد استعدادهای بالقوه کارکنان فراهم شود .توانمندسازی کارکنان به
وسیله آموزشهای نوین همچنین ایجاد شرایط مناسب و تأمین فرصتهای پیشرفت
شغلي کارکنان ميتواند از دیگر راهکارهای مناسب در زمینه توسعه استعدادهای
کارکنان در دانشگاه باشد -5 .برای تقویت و بهبود وضعیت ایجاد و حفظ روابط
مثبت پیشنهاد ميشود :نسبت به تحقق عدالت سازماني ،تقویت سرمایه اجتماعي،
اعتمادسازی بین کارکنان ،تأکید بر مشارکت کارکنان در فرایندهای تصمیمگیری،
احترام گذاشتن به اختالف نظرها ،پذیرش انتقادهای سازنده و مدیریت مؤثر تعارض
توجه و عنایت بیشتری شود -6 .برای تقویت و بهبود وضعیت نگهداری استعداد
پیشنهاد ميشود :نسبت به افزایش کیفیت زندگي کاری و رضایت شغلي کارکنان،
تأمین امکانات الزم برای فعالیتهای پژوهشي اعضای هیئت علمي ،سیستم پرداخت
عادالنه متناسب با استعداد و عملکرد افراد و نرخ تورم در جامعه ،ارائه استقالل کاری
به نیروهای مستعد فعال در راستای رسالت دانشگاه و برگزاری جشنوارههای تقدیر از
کارکنان مستعد اقدام شود.
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