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 علوم دانشگاه در انسانی نیروی پروری جانشین با استعداد مدیریت رابطه بررسی 

  کرمان پزشکی
 

 2عباس قوام، 1ندا مالئی حاجبی

 .ایراى هرٍدضت، اسالهی؛ آزاد داًطگاُ درهاى؛ ٍ تْذاضتی خذهات هذیریت رضتِ ارضذ؛ کارضٌاسی 1

 ایراى کرهاى؛ پیطرفتِ فٌاٍری تکویلی تحصیالت داًطگاُ هحیطی؛ علَم ٍ عالی ٍفٌاٍری علَم هَسسِ هحیطی، علَم گرٍُ استادیار 2

 

 چکیده

اهرٍز هٌاتع هالی ٍ تکٌَلَشیک تٌْا هسیت سازهاى تِ ضوار ًوی رٍد، تلکِ در اختیار داضتٌِ افرادی هستعذ ٍ تَاًوٌذ هی تَاًذ 

َجَد در هحیطی کِ تغییرات پی در پی ٍ ًَع آٍری ّای فقذاى ٍ یا ًقص دیگر هٌاتع را ًیس جثراى کٌذ. در ٍضعیت رقاتتی ه

هذاٍم اصلی تریي ٍیصگی آى است، تٌْا سازهاى ّای هَفق تِ کسة سرآهذی خَاٌّذ ضذ کِ ًقص استراتصیک هٌاتع اًساًی 

سی راتطِ هذیریت ّذف پصٍّص ترر خَد را درک ًوَدُ ٍ دارای هٌاتع اًساًی هاّر، داًص حَر، ضایستِ، ًخثِ ٍ تَاًوٌذ تاضٌذ.

رٍش ایي پصٍّص از ًَع زهیٌِ یاتی ٍ تِ رٍش  .استعذاد تا جاًطیي پرٍری ًیرٍی اًساًی داًطگاُ علَم پسضکی کرهاى تَد

گیری  ًفر، تراساض جذٍل هَرگاى ٍ تِ ضیَُ ًوًَِ 000ّوثستگی تَد کِ در داًطگاُ علَم پسضکی کرهاى اجرا ضذ. از تعذاد 

( ٍ 2012عٌَاى ًوًَِ اًتخاب ضذًذ. اتسار پصٍّص دٍ پرسطٌاهِ هذیریت استعذاد احوذی ) ًفر تِ  212ی طثقِ ای تصادف

/. 50ّا تا استفادُ از ضریة آلفای کرًٍثاخ تِ ترتیة  ( تَد کِ ضوي تأییذ رٍایی، پایایی آى2006جاًطیي پرٍری کین )

ایي پصٍّص  اسویرتَف استفادُ گردیذ. -ی پیرسَى، آزهَى کَلوَگرٍفّا ازآزهَى ّوثستگ هحاسثِ ضذ. ترای تحلیل یافت12ِ

ًطاى داد تیي هذیریت استعذاد تا جاًطیي پرٍری راتطِ هثثت ٍ هعٌاداری ٍجَد دارد ّوچٌیي تیي هَلفِ ّای هذیریت 

ًطیي پرٍری ًیرٍی اًساًی استعذاد )اًتخاب کارکٌاى، هطارکت کارکٌاى، آهَزش کارکٌاى، حفظ ٍ ًگْذاضت کارکٌاى( تا جا

 کِ ازآًجا .است ٍ ضرٍری الزم سازهاًی ّر در ّا زهیٌِ توام در استعذاد هذیریت اعوال راتطِ هثثت ٍ هعٌاداری ٍجَد دارد.

 ساییس تِ اّویت از کارکٌاى استعذاد تِ تَجِ ضَد، تٌاترایي هحسَب هی آى ثرٍت تریي تسرگ سازهاى یک اًساًی ًیرٍی

 .است تَاًوٌذ هستعذ ٍ کارکٌاى درگرٍ ّا سازهاى هَفقیت است؛ چرا کِ تَدُ ترخَردار
 

 ًگْذاضت ٍ حفظ کارکٌاى، آهَزش کارکٌاى، هطارکت کارکٌاى، اًتخاب پرٍری، جاًطیي استعذاد، هذیریتهای کلیدی:  واژه

 کارکٌاى
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