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 سابقه مقاله 

 1400/ 07/ 18 تاریخ دریافت:

 1401/ 06/ 23 تاریخ پذیرش:

ی روزافزون دانش بشر، نفوذ فناوری اطالعات و ظهور مباحثی مانند هوش مصنوعی و تجلی  رشد و توسعه
در    .کلمه الکترونیک باعث شده است تا بسیاری از رویکردهای مربوط به مدیریت منابع تغییر ماهیت دهند

مصنوعی بر مدیریت    شمدیریت منابع انسانی الکترونیکی و هوتأثیر  با هدف تعیین    حاضر  پژوهش  این راستا
فضای پژوهشگاه  انجام شد.    یاستعدادهای  است.  ایران  کمی  به صورت  کاربردی،  نوع  نظر  از  تحقیق  این 

بر    کهنفر شد.    725ها  کارکنان پژوهشگاه فضایی ایران بود که تعداد آنتمامی  ی آماری کلی تحقیق  جامعه
نفر به عنوان نمونه آماری    251ای، تعداد  گیری تصادفی طبقهاساس جدول کوکران و بر اساس روش نمونه

الکترونیکی دومنیگ و   انسانی منابع  آوری اطالعات، پرسشنامه مدیریت تحقیق تعیین شد. ابزار اصلی جمع
. روایی بود( و هوش مصنوعی محقق ساخته 2009)مدیریت استعداد فیلیپس و همکاران (، 2014همکاران )

ای مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای  آن به صورت صوری، محتوایی و سازه
اسمارت پ. افزار  های به دست آمده با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمشد. داده  هکرونباخ محاسب 

ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی  تحلیل دادهجزیه و تحلیل گردید.  ت   ،ال. اس. نسخه شماره دو
برابر  أبا ضریب ت` با  382/3و مقدار معناداری آن )  363/0ثیری  بر مدیریت استعدادها و هوش مصنوعی   )

ت برابر  أضریب  )  545/0ثیری  آن  معناداری  مقدار  ابعاد مختلف  037/5و  استعدادها، همچنین  مدیریت  بر   )
تأثیر  مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و هوش مصنوعی بر مدیریت استعدادهای پژوهشگاه فضایی ایران  

  دارد.
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 مقدمه   1

  گرفته   کار به  آن  برای  متعددی  القاب   و   هابرچسب  ، انسانیمنابع  به  مربوط  حرفه  پیدایش   زمان  از

  ، 3انسانی منابع  استراتژیک  مدیریت  ،2انسانی منابع  مدیریت  ،1پرسنلی  مدیریت  جمله  از  است.  شده

  در   و   کارکنان  به  توجه  (.2009  ،6)کالینگز  5استعداد   مدیریت  امروزه  و  4انسانی   سرمایه  مدیریت

 در   که  است  ایپدیده  سازمان،  سرمایه  ترینمهم  و  بزرگترین  عنوانبه  استعداد  مدیریت  آن  رأس

  یتوسعه  و   رشد   (.1388  خداپناهی،   و   ای)اژه  است.   داشته  فراوانی  رشد  اخیر  دهه   چند  طول

  کلمه   تجلی   و  سازیمجازی  مانند  مباحثی  ظهور  و   اطالعات   فناوری  نفوذ  بشر،  دانش  روزافزون

  پیش   از  بیش  هاسازمان  تا  شد  باعث  تجارت  و  دولت  نظیر  کلیدی  هایواژه  ابتدای  به  الکترونیک

  است   شده  باعث  عوامل  این  (.2020  همکاران،  و  7)جانسون  ببینند  تغییر  دچار  را  خود  موجودیت

 در  بحث  میان،  این  در  و  دهند  ماهیت  تغییر  منابع  مدیریت  به  مربوط  رویکردهای  از  بسیاری  تا

 به   را  بسیاری  توجه  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  یعنی  سازمان  یک  منابع  ترینمهم  یزمینه 

 را الکترونیک انسانیمنابع مدیریت (2004 ) روئل و باندراک (.2009 ،8)هادسون کند جلب خود

  از   هاسازمان  در  انسانی منابع  های شیوه  و   ها یمش  خط  ها، استراتژی   اجرای  برای  راهی   "  بعنوان

  "وب"  فناوری  بر   مبتنی  هایکانال  از  کامل   استفاده  با   آگاه  و  شده  هدایت  پشتیبان  یک  طریق

 حوزه "  نیز،   انسانی منابع  کارکنان  ادراکات  که  دریافتند   (2010)  9الیسینا  و   پارکر  اند. کرده  تعریف

  در   دهد.می  قرار  تأثیر  تحت  را  "الکترونیک  انسانیمنابع  مدیریت  به  نسبت  کارمندان  نگرش

  های قالب  در  انسانی  نیروی  توسعه  و  پرورش  مبحث  ایرانی،  هایسازمان  در  اخیر،  هایسال

 مورد  سایه مدیران آینده، مدیران پروری،جانشین استعدادها، پرورش و  شناسایی نظیر گوناگونی، 
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  روشن  استعداد،   مدیریت  سیستم  از  بخشی  (.1390  همکاران،  و  است)صیادی  گرفته  قرار  توجه

  بزرگترین   انسانی  هایظرفیت  از  کدامیک  که  این  کردن  مشخص  است.  محوری  استعدادهای  کردن

  استعداد،   مدیریت  امروزه   (.2010  ، 1همکاران  و   دارد)انسلی   سازمان  راهبردی  موفقیت  در   را  تفاوت

  و   نوین  انسانی منابع  مدیریت  به  سنتی  انسانی منابع  مدیریت  از  شیفت،  پارادایم  نوعی   دهندة نشان

 پنهان  سالح  نوعی  را  استعداد  مدیریت  ترتیب،  بدین  است.  سازمانی  نخبگان  به  توجه  دربرگیرندة

  را   ماشینی  (1950)  تورینگ  (. 2009  مالحی،  و   آورند)کالینزمی  شمار  به  استعدادها   شکار  در

 برقرار  ارتباط   او   با  بدهد،   را  ماشین  با   صحبت  حس   انسان   به  اینکه  بدون   که   دانست می  هوشمند

  فکر،  انسان  همانند  که  ماشینی  ساخت  یعنی   است  مصنوعی  هوش   علم  پایه  مسئله  این  و   کند

  که   است   رایانه  علوم   از  ایشاخه  3مصنوعی   هوش  (. 2005  ،2کند)فارسلی   عمل  و  گیریتصمیم

  نیازمند  که  وظایفی  انجام   توانایی  که   کند   تولید  هوشمندی  هایماشین  که  است  آن  اشاصلی  هدف 

 مورد  جامعه  عنوان  به  ایران  فضایی  پژوهشگاه  .(2017  باشد)رایت،  داشته  را  است  انسانی  هوش  به

 از  باال(،   )فناوری  تک  صنایع  یکی   عنوانبه  فضایی   فناوری  امروزه،  که،  چرا  گردد.   انتخاب  مطالعه

  توسعه  نظر  از  مقایسه  برای  مبنایی   و   شدهشناخته  کشورها  میان  در  رقابتی   هایزمینه  ترینمهم

  های فناوری  فردمنحصربه  کاربردهای  و   هایویژگ   به  توجه  با   کشورهاست.  صنعتی   و   اقتصادی

  ناوبری،   و  یابیمکان  دور،  از  آموزش  دور،  از  سنجش  مخابرات،  ارتباطات،  همچون  اموری  در  فضایی

  های فناوری  مختلف هایحوزه   در  پژوهشگاه  این  نیست.  متصور دیگر فضا  از  استفاده  بدون  زندگی

 پیشران،  موتورهای  و   ترهاتراس  سنجشی،   و  مخابراتی   هایماهواره  ساخت  و  طراحی  جمله  از  فضایی 

  بالیای   در  بحران  مدیریت  در  آن  کاربرد  و  فضاپایه  خدمات  مخابراتی،  بالن  مداری،  انتقال  بلوک

  این   در  است.  کشور  فضایی   حوزه  برای  قوی  ایپشتوانه   که  داشته  ارزشمندی  های موفقیت  طبیعی،

  خودکار   انجام  توانایی  کامپیوتر،  توسط  انسانی   هوش  سازیشبیه   ادابع   با  مصنوعی   هوش  پژوهش، 

  ناخودآگاه   تعصب  نداشتن  کامپیوتر،  توسط  انسانی  نیروی  غربالگری  توانایی  کامپیوتر،  توسط  کارها

  ، انسانی منابع  الکترونیک  استخدام  ابعاد   با   الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت   ؛کامپیوتر  توسط
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 مستقل  متغیرهای  عنوان  به  الکترونیکی  عملکرد  ارزیابی   الکترونیکی،  داختپر  الکترونیکی،  موزشآ

 حفظ و استعدادهابهسازی  و توسعه استعدادها، کشف استعداد، جذب ابعاد با استعداد مدیریت و

  انسانی منابع  مدیریت  تأثیر  تعیین  پژوهش  این  هدف   اساس،  این  بر  باشد. می  استعدادها   نگهداشت  و

  بر  مصنوعی  هوش  تأثیر  تعیین  و  ایران  فضایی  پژوهشگاه   استعدادهای  مدیریت  بر  الکترونیکی

 باشد. می ایران فضایی پژوهشگاه  استعدادهای مدیریت

 

 تحقیق   پیشینه  و  نظري  مباني  2

های اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و  ها به فعالیتمدیریت منابع انسانی برای سال

کرد، محدود شده  ها را صرف میآموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمان

بودند که دیگر زمانی برای  فعالیتهای منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین  بود. بخش  هایی 

هایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش مدیریت فرهنگی سازمانی  فعالیت

های اداری و افزایش  و بازنگری و بازسازی استراتژیک سازمان نداشند. امروز برای کاهش هزینه

راه نیازمند  خدمات  ارائه  سریعترسرعت  بهتر،  هوشمندانه  کارهای  انسانی  و  منابع  مدیریت  تر 

های امروزه مدیریت  ، پاسخی به چالشو هوش مصنوعی   هستیم. مدیریت منابع انسانی الکترونیک

را انسانی  منابع  حوزه  بخشی  اثر  و  عملکرد  اهداف،  مفهوم،  این  پیدایش  است.  انسانی   منابع 

استدست نموده  زیادی  تحوالت  بخش    .خوش  این  متغدر  انسانی  سه  منابع  مدیریت  یر 

الکترونیکی، هوش مصنوعی و مدیریت استعداد بررسی و پیشینه تحقیق در دو بخش داخلی و  

 شود. خارجی ذکر می

  کارکنان  کند می  تضمین  که  است  شده   طراحی  فرایندهای   از  ایمجموعه  :استعداد  مدیریت

  زعم   به  (.2005  ،1اسواین   و  کنند)چلوهامی  گردش  سازمان  موجود  هایشغل   در  مناسبی  طوربه

  تعاریف   ترینجامع  از  یکی  باشد.  مناسب  شغل  در  مناسب،  زمان  در  مناسب،  شخص  (2002)  2کسلر

 
1 Cheloha & Swain 
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  و   استعداد  با   بسیار  افرادی  ایجاد   و   شغلی   مسیر  پیشرفت  تسهیل  ( 2009)  سیمز  و  گای  توسط

  بوده   مدون  و   رسمی  هایرویه  و   ها، روش  ها، سیاست  منابع،   فرایندها،  از  استفاده   با  سازمان  در  ماهر

 امروزی  های سازمان  در  رقابتی  مزیت  ترینمهم  استعدادها،   مدیریت  کارگیری  به  واقع  در  است.

 شمار  به  انسانی  منابع  مدیریت  هایدغدغه  ترینمهم  از  استعدادها،  شناسایی  و  است

 (.1392 همکاران، و  رود)طالقانیمی

 است:  زیر شرح به استعداد مدیریت ابعاد

  همچنین  و   استعداد  جایگزینی  برای  کاری  و   ساز  استعداد  جذب  یا   استخدام  استعداد:  جذب

  جایگزین  هایبرنامه  و  وکار  کسب  سطح  هایبرنامه  ترکیب  با  .است  راهبردی  رشد  برای  ابزاری

  کنند،  حمایت  فعاالنه صورتبه  را استعدادها  جذب توانند می مدیران استخدام، ابزارهای  و پروری

 .(1،2010اسکوولی )انفعالی صورتبه نه

 در  نهفته  استعدادهایی  همیشه  و   هستند  نادر  منبع  یک  ،معموالً  استعدادها   استعداد:  کشف

 استخدام  از  قبل  مدیریت  .شد  خواهند  شکوفا  مناسب  شرایط  صورت  در  که  دارد  وجود  سازمان

 از  بسیاری  دیدگاه   که  طوری  به  کند،   کشف  را  قبل  کارکنان  بالقوه  استعدادهای   باید   جدید   افراد

 شکوفایی  برای  الزم  شرایط  نمودن  فراهم   در  رقابتی   شرایط  در  پویا  سازمان  یک  ایجاد  ارشد  مدیران

 اجرای  به تواند می  انسانیمنابع  مدیر تصمیمات از ارشد مدیران  حمایت .است نهفته استعدادهای

 (.1391 ،یمرد نیحس  و  یدی)سخشدبب سرعت روند این

  و   رشد  و  یادگیری  برای  فرصت  که  دهدمی  نشان  گرفته  صورت  هایبررسی  سازی: به  و   توسعه

 . است هاسازمان در  نخبگان مانایی مهم عوامل از نو موارد امتحان
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  سیستم  با  نزدیکی  و  تنگاتنگ  بسیار  پیوند  کارکنان  داشتننگه  استعدادها:   نگهداشت  و   حفظ

  نگهداشت  برای  وارد  تازه  کارکنان  انتظارات  و  هاچالش  به  توجه  دارد.  سازمان  عملکرد  مدیریت

 (. 2009 راپر، و است)فیلیپس برخوردار سزاییبه اهمیت از ها آن 

  به   و   پیشرفته  اطالعات   فناوری  از  گیریبهره  با   واقع   در   :الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت

  ، 1است)استراویت   انسانیمنابع  مدیریت  پشتیبان  و  حامی  بسیار،  هایمطلوبیت   داشتن  همراه

  فناوری  حمایت  برای  جدیدی   نسبتاً   یواژه  الکترونیکی  انسانی منابع  الکترونیک  مدیریت  (.2019

  باشد می  وب  فناوری    از  استفاده  طریق  از  ویژه   به  انسانی منابع  مدیریت  از  ارتباطات  و   اطالعات

  و   هاسیاست  راهبردها،   اجرای  برای  روشی   الکترونیکی،   انسانیمنابع  مدیریت  (. 2019  ،2)میلر

  از  استفاده  با   مستقیم  و  آگاهانه  حمایت  طریق  از  سازمان  در  انسانی منابع  مدیریت  های شیوه 

   (.2009 همکاران، و 3)رائول است وب فناوری بر مبتنی  هایکانال

  که   است  انسانی منابع  مدیریت  اطالعات  سیستم  یافته  تکامل   الکترونیک  انسانی منابع  مدیریت

  عهده   بر  نیز  را  آن  استراتژیک  وظایف   ، انسانیمنابع مدیریت  سنتی  وظایف   اجرای  و انجام  بر   عالوه 

    (.1394 پور،)حسین  دارد

  بین  ریاضی  ارتباطات  یادگیری  توانایی   که  است  کاربردی  و   عمومی  روش  یک   :مصنوعی  هوش

 وابسته( یا مالک( خروجی متناظر متغیرهای و مستقل( یا بین)پیش ورودی متغیرهای مجموعه

  متغیرهای   پیچیده  ارتباطات  میانی(  های)الیه  خود  نهانی  هاینورون   کمک  به  شبکه  است. دارا  را

  بینی پیش  هاداده  دیگر  برای  تواندمی  یادگیری،  از  پس  و  کندمی  الگوبندی  را  خروجی  و  ورودی

 (. 2019 همکاران، و  کند)چاپمن

 

 
1 Smurthwaite 

2 Miller 
3 Ruël 
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 پیشینه تحقیق

 مورد  موضدو   خصدو  در  شدده انجام خارجی  و داخلی  هایپژوهش از  تعدادی به  بخش این در

   گردد:می اشاره  مطالعه

  استعداد:   مدیریت  الگوهای  تطبیقی  بررسی"  عنوان  با   را  پژوهشی  (1399)  همکاران  و   یزدانی

  الگوهای   اجمالی   معرفی  با  تحقیق  نتایج  دادند.  انجام  "ایران  انسانی  منابع  نظام  برای  هاییدرس

  گیرند. می  قرار  سنجش  مورد  هاآن  هایتفاوت  و   هاشباهت  سپس  و  شده  آغاز  استعداد  مدیریت

  فردگرا،   کلی  گروه  سه  به هامؤلفه  تأکید  برحسب  توانمی  را  هاالگو  که  داد  نشان  تحقیق هاییافته

  نقش   به  الگوها  طراحان  توجه  عدم   نشانگر  ها یافته  چنینهم  کرد.  تقسیم  گرامحیط  و  گراسازمان

   است. استعداد مدیریت در فرهنگی   هایمؤلفه 

  مدیریت   در  ساززمینه   عوامل  الگوی  طراحی  عنوان  با  را  پژوهشی  (1398)  همکاران  و  جوانبخت

  روش   به  تحقیق  این  دادند.   انجام  سازمان  در  کارکنان  فردی  عملکرد   بهبود  راستای  در  استعداد

  نتایج   شد.  استخراج  اولیه  مضامین  بندی،دسته  و  کدگذاری  از  پس  شد.  انجام  اکتشافی  آمیخته

  و   سازمانی  فرهنگ  مدیران،  حمایت  سازمان،  یژاسترات  مقررات،  و  قوانین  هایشاخص  داد  نشان

    اند.بوده برخوردار الگو این در کنندگیتبیین  اثر بیشترین ترتیب به انسانی منابع مدیریت

  الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت  رابطه  عنوان  با  را  پژوهشی   (1397)  پورسلیمان  و   مقدماحمدی 

  داد،   نشان  تحقیق  هاییافته  از  حاصل  نتایج  دادند.  انجام  سازمانی  نوآوری  و  استعداد  مدیریت  با

 داری معنی  رابطه  سازمانی   نوآوری  و   استعداد  مدیریت  با  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  بین

 بود  آن از حاکی نیز رگرسیون تحلیل نتایج  هستند(. معنادار روابط اما ضعیف دارد)هرچند وجود

 مدیران  الکترونیکی   انسانیمنابع  مدیریت  بینی پیش  توانایی  سازمانی   نوآوری  و   استعداد   مدیریت  که

  الکترونیکی   انسانیمنابع  مدیریت  عبارتی  به  هستند.  دارا  کلی  صورت   به  را  درصد(  28  حدود  )در

 .اندبوده  برخوردار ضعیفی سازمانی نوآوری از )نمونه( مدیران و خوب نسبتاً )نمونه( مدیران

http://ensani.ir/fa/article/404892/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/404892/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  ها چالش  : انسانیمنابع  مدیریت  در  مصنوعی  هوش"  عنوان  با   را  پژوهشی  (2019)  همکاران  و   کاپلی

 فاصله  انسانیمنابع  مدیریت  در  مصنوعی  هوش  واقعیت و  وعده  بین دادند.  انجام  "رو  پیش  راهی  و

  وظایف   برای  داده   علم   هایتکنیک  از  استفاده   در   چالش  چهار  مقاله   این   دارد.  وجود   توجهی  قابل 

  شده   اعمال  هایمحدودیت  ، انسانیمنابع  هایپدیده  پیچیدگی  کند:می  مشخص  را  انسانیمنابع

  های محدودیت  سایر  و   انصاف  با  مرتبط  پاسخگویی  سواالت  کوچک،  هایداده  مجموعه  توسط

 محور  داده   طریق  از   مدیریت  تصمیمات  به  کارکنان  احتمالی   منفی  هایواکنش  و   قانونی  و   اخالقی

  و   هاآزمایش  و  سازیتصادفی  لّی،ِع  استدالل  - پوشانیهم  اصل  سه  اساس  بر  سپس  ها الگوریتم 

  کارآمد   اقتصادی  نظر  از  هم   که  دهدمی  ارائه  هاچالش  این  به  عملی  هایپاسخ  –  کارکنان  مشارکت

   بود. خواهد مناسب  کارکنان مدیریت در داده  علم  از استفاده برای  اجتماعی نظر از هم  و

  " انسانیمنابع  در  مصنوعی   هوش  تحقیقات  تحول"  عنوان  با   را  پژوهشی  (2019)  همکاران  و  1جاتوبا

  این  در  است.  انسانیمنابع  حوزه  در  مصنوعی  هوش  کاربرد  تحول  بررسی  مقاله  هدف  دادند.  انجام

  از   اند،کرده  استفاده  انسانیمنابع  حوزه  در  مصنوعی  هوش  از  که  تحقیقاتی   از  پانوراما  یک  مقاله

  آنالین   دانش  کتابخانه  پایگاه  در  شده  ثبت  مقاالت،  و  مجالت  توصیفی  کمی  تحلیل  و  تجزیه  طریق

(B-on،)  تحقیقاتی  نشریه  (32)  ،2018  سال  در  و  است.  شده  ارائه  2000  هایسال  بین  فاصله  در  

  یک   عنوان  به  پردازد.می  انسانیمنابع  حوزه  در  مصنوعی  هوش  کاربرد  به  که  است  شده  شناسایی

  دوره   3  به  مطالعه  مورد  ساله  18  دوره  تحلیل،  و  تجزیه  درک  تسهیل  هدف   با  و  آموزشی  پشتیبانی

 هوش   کاربرد  توزیع  همچنین  مطالعه  این  شد.  تقسیم  رشد  دوره  و  کاهش  دوره  اول،  دهه  زمانی

  نهایت   در  داد.  افزایش  را  موضوعات  این  از  یک  هر  بروز  میزان  و  انسانی منابع  موضوعات   در  مصنوعی

  ، رفتار  و  انسانی منابع  مورد  در  مصنوعی  هوش  مورد  در  کمی  تحقیقات  که  رسیدند  نتیجه  این  به

  این   در  شده   ذکر   نتایج   مورد  در  گیرینتیجه   9  که   رود می  انتظار  دارد.   وجود  ای پراکنده  یاستفاده

   برانگیزد. را آینده مطالعات مقاله،

 
1 Jatoba 
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  مدیریت   و  مصنوعی  هوش  از  استفاده  فواید  عنوان  با  را  پژوهشی  (2020)  همکاران  و  1جانسون 

  مدیریت   دهدمی  نشان  تحقیق  هاییافته  دادند.   انجام  استعداد  مدیریت  در  الکترونیکی  انسانی منابع

  کارمندان  انتخاب  و  جذب  نحوه  که  دارند  را  توانایی   این  مصنوعی  هوش  و  الکترونیکی  انسانی  منابع

  که   شود  حاصل  اطمینان  باید  حال،   این  با  دهند.  تغییر  را  گردشگری  و  نوازیمهمان   صنعت  از

  منجر   و شده  پذیرفته  خوبی به  کارمندان  توسط شده  اتخاذ  تصمیمات  و   آمده  دست  به هایبینش

  .شودمی  سازمان و کارمندان بهتر نتایج به

  و   استعدادها  مدیریت  در  فناوری  و  انسان  روابط  عنوان  با  را  پژوهشی  (2019)  2مارلین  و  ویبلن

 متخصصان  تالش  به  توجه  با   درنهایت   . دادند  انجام   انسانیمنابع  مدیریت  برای  آن  پیامدهای 

  است،   رو   به  رو  افزایش   با  ایفزاینده  طوربه  که  دیجیتالی   دنیای  در  حیات  ادامه  برای  انسانی منابع

  مدیریت  و  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  تحقق  چگونگی  زمینه  بر  مبتنی  و  تردقیق  محتویات

  .است شده ارائه سازمان در ، استعداد مدیریت  و انسانی منابع

  مدیریت   تأثیر  بررسی  خصو   در  گذشته  هایپژوهش  در  موجود  نظری  ءخال  به  باتوجه

 موضو   این  روی  بر  پژوهش  این  استعداد؛  مدیریت  در  مصنوعی  هوش  و  الکترونیکی  انسانیمنابع

 است. شده متمرکز

  پژوهش:  هايفرضیه  و  مفهومي  مدل  3

 است.  مشاهده قابل (1) شکل در پژوهش مفهومی  مدل

 
1 Johnson 
2 Wiblen and Marler 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Richard%20D.%20Johnson
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sharna%20Wiblen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Janet%20H.%20Marler
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 ( 2020  همکاران،  و ریچارد )منبع: پژوهش مفهومی مدل (:1) شکل

 است:  ذیل شرح  به حاضر پژوهش هایفرضیه

   :اصلی فرضیه

  هوش   و   الکترونیکی   انسانیمنابع  مدیریت   از  ایران  فضایی   پژوهشگاه  استعدادهای  مدیریت

 پذیرد. می تأثیر مصنوعی،

 فرعی: هایفرضیه

   دارد.  تأثیر ایران فضایی پژوهشگاه  استعدادهای جذب بر الکترونیکی انسانیمنابع  مدیریت (1

 دارد.  تأثیر ایران فضایی پژوهشگاه استعدادهای کشف بر الکترونیکی انسانیمنابع  مدیریت (2
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  ایران  فضدایی  پژوهشدگاه  اسدتعدادهایبهسدازی  و توسدعه بر الکترونیکی  انسدانیمنابع  مدیریت (3

 دارد.  تأثیر

 ایران   فضایی  پژوهشگاه  استعدادهای  نگهداشت  و   حفظ  بر  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت   (4

 دارد.  تأثیر

 دارد. تأثیر ایران فضایی پژوهشگاه  استعدادهای جذب بر مصنوعی هوش (5

  دارد. تأثیر ایران فضایی پژوهشگاه  استعدادهای کشف بر مصنوعی  هوش (6

   دارد. تأثیر ایران فضایی  پژوهشگاه استعدادهایبهسازی  و توسعه  بر مصنوعی هوش (7

 دارد.  تأثیر ایران فضایی پژوهشگاه  استعدادهای نگهداشت و  حفظ بر مصنوعی هوش (8

  تحقیق   روش  4

  یک  نیز تحقیق روش نظر از  .گرددمی  محسوب کاربردی تحقیقات جزء هدف نظر از پژوهش این

  فضایی   پژوهشگاه  کارکنان  تمامی  تحقیق  کلی   آماری  یجامعه  است.  پیمایشی   -توصیفی  تحقیق

 گیری نمونه  روش  اساس   بر  و  کوکران  جدول  اساس  بر  سپس  شد.  نفر  725  ها آن  تعداد  که  بود  ایران

   شد. تعیین تحقیق آماری نمونه عنوان به نفر 251 تعداد ای،طبقه تصادفی 

 ای طبقه  تصادفی   گیری نمونه   (: 1)   جدول 

 

 

 

 

 پرسشنامه  که  است   شده  استفاده  پرسشنامه  سه  از  اطالعات   گردآوری  برای  پژوهش   این  در

  الکترونیک  استخدام  ابعاد  با  2014  همکاران،  و  دومنیگ  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت

 پرسشنامه  الکترونیکی؛  عملکرد  ارزیابی  ،الکترونیکی  داختپر  الکترونیکی،  موزشآ  ،انسانی منابع

 تحصیالت آماری  جامعه   آماری  نمونه 

 مدیر 14 5

 رییس 52 18

 کارشناس 393 136

 سایر 266 92

 مجمو  725 251
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  و   توسعه  استعدادها،   کشف  استعداد،   جذب   ابعاد   با   (2009)  همکاران  و   فیلیس   استعداد   مدیریت

  با   ساخته  محقق  مصنوعی  هوش  پرسشنامه  و  استعدادها  نگهداشت  و  حفظ  و  استعدادهابهسازی  

  کامپیوتر،   توسط  کارها  خودکار  انجام  توانایی  کامپیوتر،  توسط  انسانی  هوش  سازیشبیه  ابعاد

  بوده  کامپیوتر  توسط  ناخودآگاه  تعصب  نداشتن  کامپیوتر،  توسط  انسانی   نیروی  غربالگری  توانایی 

 نظر  در  نفر  10  متخصصین،  تعداد  پژوهش،  این  در  محتوایی،  طریق  از  پرسشنامه  روایی  است.

  حداقل   رو،   این  از  .استادیار(  نفر2  و  دانشیار  نفر  3  استادی،  مرتبه  دارای  نفر  5)است  شده  گرفته

 آلفای  از  پرسشنامه  پایایی   سنجش  برای  است.  بوده  62/0  عدد  CVR  برای  قبول  قابل   مقدار

  ، 932/0  پایایی  ضریب  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  برای  که  است  شده  استفاده  کرونباخ

 است  آمده   دست  به885/0  پایایی  ضریب  مصنوعی   هوش  و815/0  پایایی   ضریب  استعداد   مدیریت

  با   استنباطی  و  توصیفی  بخش  دو  در  آمده  دست  به  هایداده  است.  مناسب  پایایی  دهنده  نشان  و

 شد.  تحلیل  و  تجزیه  (2)  نسخه  1اس.ال.پی  مارتاس  رافزانرم  و  ساختاری   معادالت  مدل  از  استفاده

  بررسی   پردازیم.می  ساختاری  معادالت  هایمدل  بررسی  به  ،تحقیق  هایفرضیه   آزمون  از  قبل

  مدل   برازش  بررسی  اول  مرحله  است.  شده   تشکیل  اصلی  مرحله  دو   از   ساختاری  معادالت   های مدل

 برازش  بخش سه در خود مدل برازش بررسی .هستند  پژوهش  هایفرضیه آزمودن دوم، مرحله و

   شود:می انجام کلی  مدل برازش و ساختاری مدل  برازش گیری،اندازه های مدل

  شود می  کلی  مدل  از  بخشی  به  مربوط  گیریاندازه  مدل  یک  گیری:اندازه  های مدل  برازش  4-1

  اول   بخش   برازش  بررسی  برای  است.  متغیر  آن  سواالت  همراه  به  متغیر  یک  یبرگیرنده  در  که

  روایی   و  گراهم  روایی  شاخص،  پایایی  شود:می  استفاده  مورد  سه  گیریاندازه  هایمدل  برازش  یعنی

 .2واگرا

 
1 Smart PLS V.3 

2 Hulland 
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  گردد: می  واقع  سنجش  مورد  معیار  سه  توسط  خود  نیز  شاخص  پایایی  شاخص:  پایایی   4-1-1

 عاملی.  بار ضرایب (3) و ترکیبی پایایی  (2) کرونباخ،  آلفای (1)

  میانگین   یدهندهنشان  (AVE)  شده  استخراج  واریانس  میانگین  معیار  .همگرا  روایی  4- 1- 2

 (1981)1الرکر و فورنل است. خود هایشاخص با سازه هر بین شده گذاشته اشتراک به واریانس

  یعنی   داشتند؛   اظهار  5/0  عدد  را  بحرانی  مقدار  و  معرفی   گراهم  روایی  سنجش  برای  را  AVE  معیار

 نشان  را  قبول  قابل  همگرای  روایی   باشد؛  5/0  باالی  شدهاستخراج   واریانس  میانگین  مقدار  اگر

  (. 1393رضازاده، و دهند)داوریمی

  الف( )  گیرد: می  قرار  بررسی  مورد  روش   دو  از  روش  این  در   واگرایی  روایی   .واگرا   روایی  4- 1- 3

  سنجش   برای  دومی   روش  از  تحقیق  این   در  الرکر.   و   فورنل  روش  )ب(   متقابل؛   عاملی  بارهای   روش

  قبولی   قابل   سطح   در  وقتی   واگرایی  روایی   الرکر   و   فورنل  زعم   به  است.  شده   استفاده   واگرایی   روایی

  آن   بین  اشتراکی  واریانس  از  بیشتر  سازه   هر  برای  شده  استخراج  واریانس   میانگین  میزان  که  است

   (. 1393رضازاده، و )داوری باشد  مدل  در دیگر  هایسازه و سازه

  بارهای  ضرایب  کند می  بررسی  را  شاخص   پایایی   که  مواردی  از  یکی  . عاملی بار مقادیر  4- 1- 4

 کرد  استنباط  توانمی  باشد،   5/0  یا  و  4/0  از  باالتر  عاملی  بارهای  مقادیر  که  درصورتی  است.  عاملی

  است. الزم  معیارهای دارای شاخص این که

 ساختار   بخش  برازش  ارزیابی  معیارهای   4-2

  بخش   مدل   در  ها سازه  میان  یرابطه  بررسی  برای  معیار   رینتساده  : t  معناداریِ  اعداد  4- 2- 1

  از   نشان  شود،  بیشتر  96/1  از  اعداد  این  مقدار  که  صورتی  در  است.  t  معناداری  اعداد  ساختاری،

 دارد.  %95  اطمینان  سطح  در  پژوهش  هایفرضیه  تأیید  نتیجه  در  و  هاسازه  بین  یرابطه   صحت

 
1 Fornell and Larcker 
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  بین  یرابطه شدت و  دهند می نشان را هارابطه صحت فقط  t اعداد که که داشت توجه  باید البته

   (.1393رضازاده، و سنجید)داوری ها آن با توانمین را هاسازه

 ضرایب  تحقیق  یک  در  ساختاری  مدل  برازش  بررسی  برای  معیار ومیند  :  2R  معیارهای   4- 2- 2

2R  2  است.  مدل  زایدرون   مکنون  متغیرهای  به  مربوطR  بخش  اتصال  برای  که  است  معیاری 

  نشان   و   گیردمی  قرار  استفاده  مورد  ساختاری  معادالت  سازیمدل  ساختاری  بخش  و  گیریاندازه

 سه   (1998)1چین   دارد.  زادرون  متغیر  یک  بر  زابرون  متغیر  یک  تأثیر  از  نشان   که  دارد  یتأثیر  از

  گرفت  نظر  در قوی و متوسط ضعیف،  مقادیر برای مالک  مقدار  عنوان 67/0  و  33/0 ،19/0 مقدار

   (.1998 )چاین،

 ساختاری  بخش  برازش  دارای  که  هایی مدل  معتقدند   (1975)  2گیسر  و  استون  : 2Q  معیار  4- 2- 3

  داشته   را  مدل  زایدرون  هایسازه  به  مربوط  هایشاخص  بینیپیش  قابلیت  باید  هستند،  تأیید  مورد

  و   15/0  ، 02/0  مقدار  سه  زادرون  های سازه  مورد  در  مدل  بینیپیش  میزان  خصو   در  باشند. 

 .(2009، همکاران و 3است)هنسلر شده تعیین 35/0

 مربوط  2R  4  مقادیر  در  هاسازه  اشتراکی  مقادیر  ضرب  حاصل  از  معیار  این  :افزونگی  معیار   4- 2- 4

 یا  یک  از  که  است  زادرون  یسازه  یک  هایشاخص  پذیریتغییر   مقدار  نشانگر  و  شودمی  حاصل

   پذیرد.می تأثیر زابرون ها سازه چند

  بخش   به  مربوط  کلی   بخش  برازش  معیار  مقدار  :کلی  بخش   برازش  ارزیابی  معیارهای   4-3

  پس   تواندمی  پژوهشگر  معیار،  این  توسط  که  معنی  این  به  است.  ساختاری  معادالت  هایمدل  کلی

 نیز  را  کلی  بخش  برازش  پژوهش،  کلی  مدل  ساختاری  بخش  و  گیری اندازه   بخش  برازش  بررسی  از

 دهد.  قرار بررسی مورد

 
1 Chin 

2 Stone and geisser 

3 Henseler 

4 R squares 
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  متغیر   یک  میانجیگری  معناداری  بررسی  منظور  به  متداول  هایآزمون   از  یکی  :سوبل  آزمون   4-4

 مقدار  از  آزمون  نتیجه  بودن  بیشتر  صورت  در  است.  سوبل  آزمون  دیگر،   متغیر  دو  بین  رابطه  در

  کرد.  تأیید  را متغیر  یک میانجی تأثیر  بودن معنادار  درصد، 95 اطمینان سطح در توانمی ،96/1

  استفاده   1VAF  یآماره  از  میانجی  متغیر  غیرمستقیم  اثر  شدت  تعیین  برای  سوبل،  آزمون  بر  عالوه

  نشان   باشد،   نزدیکتر  یک  به  مقدار  این  چه  هر  و   باشد   تواندمی  یک  و  صفر  بین  مقداری  که  شودمی

 دارد.  میانجی  نقش بودن قوی از

 یق تحق  هايیافته   5

  کنندگان شرکت   بیشترین  (2)   جدول  به  توجه  با    است.  شده  درج  (2)  جدول   در  توصیفی  هاییافته

  درصد   50  با   کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارندگان  همچنین،  است.  بوده   مردان  پیمایش،   این  در

   بودند.   دهندهپاسخ بیشترین دارای سال 10 تا  6 سابقه، نظر از  اند.بوده افراد بیشترین حائز

 توصیفی  هاییافته (:2)  جدول

 )درصد(  فراوانی متغیر )درصد(  فراوانی متغیر

 جنسیت 
ت ( 70) 175 مرد

ال
صی

ح
ت

 

 ( 25) 50 تر پایین و کاردانی

 ( 50) 125 کارشناسی  ( 30) 76 زن 

 سن

 ( 27) 67 دکتری  و ارشد  ( 8) 21 25 از  کمتر

25-30 80 (32 ) 

سابقه 
 

 ( 20) 50 سال  5 تا

 ( 37) 93 سال 6-10 ( 40) 100 40-50

 ( 17) 43 15-11 ( 20) 50 50  از بیشتر

 ( 26) 65 سال15 از  باالتر  

  ابتدا   تحقیق  های فرضیه   برای  استفاده  مورد  آزمون  نو   شدن  مشخص  منظور  به   :نرمالیتی  آزمون

 کولموگروف  آزمون  طریق  از  هافرضیه  به  مربوط  های داده  بودن  غیرنرمال  یا  نرمال  بررسی  به

 است. شده پرداخته

 

 

 
1 Variance accounted for 
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 اسیمرئوف  -کولموگروف آزمون از حاصل نتایج (:2)  جدول

 معناداری مقادیر Z یآماره مقادیر متغیر ردیف 

 002/0 086/0 الکترونیک  انسانی منابع مدیریت  1

 000/0 141/0 مصنوعی هوش 2

 005/0 131/0 استعداد  مدیریت  3

  از   کمتر  درصد  5  خطای  سطح  در  (2)  جدول  در  تحقیق  متغیرهای  مورد  در  آزمون  آماره  مقدار

 به   توجه  با   لذا   شود. می  تأیید   هاداده  نبودن  نرمال   یعنی   یک،   فرضیه  بنابراین  است.   بحرانی  مقدار

      کرد.  استفاده ناپارامتریک  هایآزمون  از توانمی متغیر توزیع نبودن نرمال

  بیشتر   7/0  مقدار  از  متغیرها  تمامی  برای  کرونباخ   آلفای  مقادیر   ( 3)  جدول  با   برابر  :کرونباخ  آلفای

 است. قبول  قابل پایایی   بیانگر  و بوده

 مقادیر شده،  استخراج واریانس  میانگین مقدار ترکیبی،  پایایی کرونباخ،  آلفای مقادیر (:3) جدول

 2R مقادیر اشتراکی، 

  ، هسددتند 7/0 از بیش  متغیرهای  تمامی  مقدار (3)  جدول به  توجه  با  :(CRترکیبی) پایایی  ب(

   شود.می  تأیید گیریاندازه  هایمدل مناسب برازش

 استخراج   واریانس  میانگین  تمامی  مقادیر  (3)  جدول  و  شده  گفته  موارد  به  توجه  با  :گرا هم  روایی

  مناسبی   واگرایی  روایی  از  پژوهش  این   در  شده   آورده   مدل  نتیجه  در   و  بوده  بیشتر  5/0  از  شده

  است. برخوردار

 متغیر ردیف 
  آلفای مقدار 

 کرونباخ 

  پایایی
 ترکیبی 

  واریانس میانگین مقدار 
 شده  استخراج

  مقادیر 
 اشتراکی 

  مقادیر 
2R 

1 
  انسانی منابع مدیریت 

 الکترونیک 
932/0 943/0 650/0 650/0  ----- 

 -----  543/0 543/0 908/0 885/0 مصنوعی هوش 2

 793/0 646/0 646/0 878/0 815/0 استعداد  مدیریت  3
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  از  بیشتر  سازه  هر  برای  شده  استخراج  واریانس  میانگین  میزان  اینکه  به  باتوجه  :واگرا  روایی

  ارزیابی   مطلوب  واگرایی  روایی  است،  مدل  در  دیگر  هایسازه  و  سازه   آن  بین  اشتراکی  واریانس

 . شودمی

 واگرایی روایی مقادیر (:4)جدول 

 3 2 1 متغیر ردیف 

   806/0 الکترونیک  انسانی منابع مدیریت  1

  736/0 630/0 مصنوعی هوش 2

 803/0 609/0 472/0 استعداد  مدیریت  3

 دهد. می   نشان  را   است  افزار نرم   خروجی  حاصل  که  را  فوق   مقادیر  ( 4)   جدول  :اشتراکی   مقادیر   معیار 

  باشد،   5/0  یا  و  4/0  از  باالتر  بایستی   عاملی  بار  مقادیر  که  این  به  توجه  با   : عاملی  بار  مقادیر 

  است.  الزم معیارهای دارای نیز شاخص این که کرد استنباط توانمی

 
 عاملی   بار   مقادیر   و   مسیر   ضرایب   حالت  در  ساختاری   معادالت   مدل   (: 1)  شکل 

 بودن  معنادار  که  است  بیشتر  96/1  مقدار  از  متغیرها  بین   مسیر  به  مربوط  ضرایب  اینکه  به  توجه  با

   دهد.می نشان را ساختاری مدل بودن مناسب و مسیر این
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 معناداری  مقادیر   حالت   در ساختاری   معادالت   مدل   (: 2)   شکل 

 دارد.  مدل مناسب برازش از نشان 2R مقادیر (3) جدول به توجه با :  2R  ضرایب

   شود.می ارزیابی خوب مدل برازش (5) جدول اطالعات به باتوجه :2Q  معیار

 برازش  نتیجه (:5) جدول

 برازش  نتیجه SSO SSE 1-SSE/SSO متغیر ردیف 

 برازش  تأیید 548/0 58/25 261 الکترونیک  انسانی منابع مدیریت  1

 برازش  تأیید 625/0 35/24 261 مصنوعی هوش 2

 برازش  تأیید 421/0 95/45 261 استعداد  مدیریت  3

 ساختاری،  مدل  سنجش  معیارهای  تمامی  (6)جدول  در  مندرج  اطالعات  براساس  :افزونگی  معیار

 . دهندیم نشان را ساختاری مدل مطلوب برازش

 افزونگی  مقادیر (:6) جدول

 نتیجه 2R مقادیر اشتراکی مقادیر متغیر ردیف 

 -----  -----  650/0 الکترونیک  انسانی منابع مدیریت  1

 -----  -----  646/0 مصنوعی هوش 2

 430/0 793/0 543/0 استعداد  مدیریت  3
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  به 289/0 ،  پژوهش این در GOF مقدار  (:GOF  )معیار  کلی  بخش   برازش  ارزیابی معیارهای

  متوسط   ضعیف،  مقادیر  عنوان  به  که  36/0  و  25/0  ،01/0  مقدار  سه   به  توجه  با  نتیجه  در  .آمد  دست

 است.  کلی مدل متوسط بزارش از نشان 289/0 حصول و. است شده  معرفی  GOF برای قوی و

 تحقیق هایفرضیه آزمون

 یتأثیر  ایران  فضایی   پژوهشگاه   استعدادهای   مدیریت  بر   الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت   -1

  ضریب   با  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  که  داد  نشان  هاداده  تحلیل  دارد.  معنادار  و  مثبت

  با   دیگر،  سوی  از  دارد.  تأثیر  ایران  فضایی   پژوهشگاه  استعدادهای  مدیریت  بر  363/0  برابر  یتأثیر

  که   نمود  ادعا  توانمی  باشد،می  96/1  قدرمطلق  باالی  (382/3)  آن  معناداری  مقدار  اینکه  به  توجه

  از  نشان  و  گرفته  قرار  آزمون  مورد  تحقیق  یک  یفرضیه   نتیجه  در  باشد.می  نیز  معنادار  تأثیر  این

   دارد. آن پذیرش

  یتأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه   استعدادهای  جذب   بر  الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت  -1-1

  ضریب   با  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  که  داد  نشان  هاداده  تحلیل  دارد.  معنادار  و  مثبت

  با   دیگر،   سوی  از  دارد.   تأثیر  ایران  فضایی   پژوهشگاه   استعدادهای   جذب  بر   848/0  برابر  یتأثیر

  نمود   ادعا  توانمی  باشد، می  96/1  قدرمطلق  باالی  (735/14)  آن  معناداری  مقدار  اینکه  به  توجه

 و   گرفته  قرار  آزمون  مورد  تحقیق  (1-1)  یفرضیه   نتیجه  در  باشد. می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که

 دارد.  آن پذیرش از نشان

 یتأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه  استعدادهای  کشف  بر  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  -1-2

  ضریب   با  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  که  داد  نشان  هاداده  تحلیل  دارد.  معنادار  و  مثبت

  با   دیگر،  سوی  از  دارد.  تأثیر  ایران  فضایی   پژوهشگاه   استعدادهای   کشف  بر  830/0  برابر  یتأثیر

  نمود   ادعا  توانمی  باشد، می  96/1  قدرمطلق  باالی  (735/14)  آن  معناداری  مقدار  اینکه  به  توجه

 و   گرفته  قرار  آزمون  مورد  تحقیق  (2-1)  یفرضیه   نتیجه  در  باشد. می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که

 دارد.  آن پذیرش از نشان
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 ایران فضایی  پژوهشگاه  استعدادهایبهسازی  و  توسعه بر الکترونیکی انسانیمنابع مدیریت   -1-3

  با   الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت  که  داد  نشان  هاداده  تحلیل  دارد.  معنادار  و  مثبت  یتأثیر

  دارد.   تأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه  استعدادهایبهسازی    و  توسعه  بر  710/0  برابر  یتأثیر  ضریب

  باشد، می  96/1  قدرمطلق  باالی  (833/5)  آن  معناداری  مقدار  اینکه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از

  آزمون   مورد  تحقیق  (3-1)  یفرضیه   نتیجه  در  باشد.می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که  نمود  ادعا  توانمی

    دارد. آن پذیرش از نشان و گرفته قرار

 ایران  فضایی  پژوهشگاه  استعدادهای  نگهداشت  و  حفظ  بر  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  -1-4

  با   الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت  که  داد  نشان  هاداده  تحلیل  دارد.  معنادار  و  مثبت  یتأثیر

  دارد.   تأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه  استعدادهای  نگهداشت  و  حفظ  بر  612/0  برابر  یتأثیر  ضریب

  باشد، می  96/1  قدرمطلق  باالی  (140/7)  آن  معناداری  مقدار  اینکه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از

  آزمون   مورد  تحقیق(  4-1)  یفرضیه   نتیجه  در  باشد.می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که  نمود  ادعا  توانمی

    دارد. آن پذیرش از نشان و گرفته قرار

  دارد.   معنادار و   مثبت  یتأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه   استعدادهای   مدیریت  بر   مصنوعی   هوش -2

  استعدادهای   مدیریت  بر  545/0  برابر  یتأثیر  ضریب  با   مصنوعی  هوش  که  داد   نشان  ها داده  تحلیل

  ( 037/5)  آن  معناداری  مقدار  اینکه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از  دارد.  تأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه

 نتیجه   در  باشد. می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که  نمود  ادعا  توانمی  باشد،می  96/1  قدرمطلق  باالی

    دارد. آن پذیرش از نشان و گرفته قرار آزمون مورد تحقیق دو یفرضیه 

  دارد.   معنادار  و   مثبت  یتأثیر  ایران  فضایی   پژوهشگاه   استعدادهای   جذب  بر  مصنوعی   هوش  -2-1

  استعدادهای   جذب  بر  814/0  برابر  یتأثیر  ضریب  با  مصنوعی  هوش  که  داد  نشان  ها داده  تحلیل

 ( 843/11) آن معناداری مقدار اینکه به توجه با دیگر، سوی از دارد. تأثیر ایران فضایی  پژوهشگاه

 نتیجه   در  باشد. می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که  نمود  ادعا  توانمی  باشد،می  96/1  قدرمطلق  باالی

    دارد. آن پذیرش از نشان و گرفته قرار آزمون مورد تحقیق (1-2) یفرضیه 



 تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و هوش مصنوعی در مدیریت استعداد پژوهشگاه فضایی ایران                122

DOI: 10.22034/jsqm.2022.309866.1366 

  دارد.   معنادار  و  مثبت  یتأثیر  ایران  فضایی   پژوهشگاه   استعدادهای   کشف  بر  مصنوعی  هوش  -2-2

 استعدادهای  کشف  بر  847/0  برابر  یتأثیر  ضریب  با   مصنوعی  هوش   که  داد  نشان  هاداده  تحلیل

 ( 843/15) آن معناداری مقدار اینکه به توجه با دیگر، سوی از دارد. تأثیر ایران فضایی  پژوهشگاه

 نتیجه   در  باشد. می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که  نمود  ادعا  توانمی  باشد،می  96/1  قدرمطلق  باالی

    دارد. آن پذیرش از نشان و گرفته قرار آزمون مورد تحقیق (2-2) یفرضیه 

  و   مثبت  یتأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه   استعدادهایبهسازی    و   توسعه  بر  مصنوعی  هوش  -2-3

  توسعه   بر  786/0  برابر  یتأثیر  ضریب  با   مصنوعی  هوش  که  داد  نشان  ها داده  تحلیل  دارد.  معنادار

 مقدار   اینکه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از  دارد.  تأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه  استعدادهایبهسازی    و

  معنادار  تأثیر  این  که  نمود  ادعا   توانمی  باشد، می  96/1  قدرمطلق  باالی   (084/10)  آن  معناداری

     دارد.   آن  پذیرش  از  نشان  و  گرفته  قرار  آزمون  مورد  تحقیق  (3-2)  یفرضیه  نتیجه  در  باشد. می  نیز

 و   مثبت  یتأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه  استعدادهای  نگهداشت  و  حفظ  بر  مصنوعی  هوش  -2-4

  توسعه   بر  667/0  برابر  یتأثیر  ضریب  با   مصنوعی  هوش  که  داد  نشان  ها داده  تحلیل  دارد.  معنادار

 مقدار   اینکه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از  دارد.  تأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه  استعدادهایبهسازی    و

  معنادار  تأثیر  این  که  نمود  ادعا   توانمی  باشد، می  96/1  قدرمطلق  باالی   (188/12)  آن  معناداری

     دارد.   آن  پذیرش  از  نشان  و  گرفته  قرار  آزمون  مورد  تحقیق  (4-2)  یفرضیه  نتیجه  در  باشد. می  نیز

 اصلی  هایفرضیه آزمون نتایج خالصه .7جدول

 وابسته متغیر مستقل متغیر
 ضریب

 ( β) مسیر

 تی مقدار

(t ) 
 نتیجه

 تایید  382/3 363/0 استعدادها  مدیریت  الکترونیکی انسانیمنابع  مدیریت

 تایید  735/14 848/0 استعدادها  جذب  الکترونیکی انسانیمنابع  مدیریت

 تایید  735/14 830/0 استعدادها  کشف الکترونیکی انسانیمنابع  مدیریت

 تایید  833/5 710/0 سازی به و  توسعه الکترونیکی انسانیمنابع  مدیریت

 تایید  140/7 612/0 نگهداشت   و حفظ الکترونیکی انسانیمنابع  مدیریت

 تایید  037/5 545/0 استعدادها  مدیریت  مصنوعی  هوش
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 تایید  843/11 814/0 استعدادها  جذب  مصنوعی  هوش

 تایید  843/15 847/0 استعدادها  کشف مصنوعی  هوش

 تایید  084/10 786/0 سازی به و  توسعه مصنوعی  هوش

 تایید  188/12 667/0 نگهداشت   و حفظ مصنوعی  هوش

 هاپیشنهاد  و  گیريیجه نت  6

  پژوهشگاه   استعدادهای   مدیریت  بر  الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت  که  داد   نشان  پژوهش   نتایج

  و   مقدم احمدی  مطالعات  با  آمده   دست   به  نتایج  دارد.  معنادار  و  مثبت  یتأثیر  ایران  فضایی 

  مارلین   و  ویبلن  (،2020)  همکاران  و  جانسون  (،1395)  رحمتی  و  ابیلی   (،1397)  پورسلیمان 

   دارد. همخوانی (2017) الزیاری (،2019)

  فناورانه،   بسترهای  طریق  از  انسانی منابع  مدیریت  که  گفت  توانمی  تحقیق  های یافته  تبیین  در

  سازمان   در  انسانی منابع  مدیریت هایشیوه  و   راهبردها   ها، سیاست  اجرای  جهت  در را  الزم توانایی

  تواند می  آگاهانه  و  مستقیم  حمایت  طریق  از  وب،  فناوری  بر  مبتنی  هایکانال  بکارگیری  با  دارد.

 )به  وکار  کسب  های تراکنش  اجرای  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  نماید.  هدایت  را  مسیر  این

  مدیریت   انجام  جهت  در  ها،فناوری  دیگر  با  همراه  اینترنت  از  استفاده  با   (انسانی منابع  مدیریت  ویژه

  مزیت  کسب  باعث  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  سیستم  نمود.  استفاده  کارکنان  استعدادهای

 آوری،جمع  برای  اطالعاتی،  هایسیستم  سایر  همانند  ستمسسی  این  گردد.می  سازمان  برای  رقابتی

  یک   در  انسانیمنابع  به  مربوط  اطالعات  اشاعه  و   بازیابی  ذخیره،  تولید،  ،))پردازش  دهیسازمان

 پیشرفته  های سیستم  جزء  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  سیستم  .است  شده  طراحی  سازمان

  مدیریت   گیرد.می  استفاده  مورد  بزرگ  هایسازمان  توسط  اخیر  هایسال   در  که  است  نوینی  و

 صورت   به  شغلی  درخواست  های فرم  ارسال  و  تکمیل  قابلیت  بودن  دارا  با  الکترونیکی  انسانی منابع

 مراحل  در   الکترونیکی(  هایپست  و   هافیلم ،ها آزمون  )شامل:  الکترونیکی  سازیشبیه   الکترونیکی،

 جغرافیایی موقعیت  به  توجه  بدون  تواندمی  سازمان،  الکترونیکی  استخدام  انسانی،  نیروی  گزینش

 بردارد.  گام سازمانی  نیاز مورد استعدادهای شناسایی جهت در
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 الکترونیکی   آموزش  ،انسانیمنابع  مدیریت  بخش  در  اطالعاتی  فناوری  کارکردهای  از  دیگر  یکی

  ها آن   پرورش  و  استعدادیابی   در  تواند می  تحقیق  هاییافته  به  توجه  با  موضو   این  که  باشدمی

  این  در  الکترونیک،  آموزشی  منابع  به  دسترسی  سهولت  تواندمی  ادعا  این  دلیل  باشد.  گذارتأثیر

  وآمد رفت هزینه و زمان کاهش بر عالوه الکترونیکی  آموزش بکارگیری با تواندمی  و باشد سازمان

 .شود  سازمان  در  کارها   انجام  سهولت  باعث  مستقیم  طور  به  تواندمی  (انسانیمنابع)  فراگیران  برای

  در  ،انسانی منابع  کارکنان  همه  برای  الکترونیک  آموزشی  محتوای  دسترسی  قابلیت  که  این  ضمن

  مشارکت   کارکنان،   بین  الکترونیک  آموزشی  محتوای  اشتراک  سهولت  و   گرددمی  فراهم   سازمان

 .نمایدمی تقویت را بانکی امور در

  فضایی   پژوهشگاه   استعدادهای   جذب  بر   الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت  تحقیق  نتایج   براساس

  ها سازمان  برای  ایساده  کار  ،مستعد  افراد  جذب  و  استخدام  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  ایران

 ترینمطلوب  و  بهترین  تا  کند  مشخص  را  خود  خا   استعداد  پروفایل  باید  سازمانی  هر  و  نیست

 . شود عاید نتیجه

  پژوهشگاه   استعدادهای  کشف  بر  الکترونیکی  انسانی منابع  مدیریت  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج

  انتظار   در  دیگر  ماهر،  و  کرده  تحصیل   افراد  امروزه  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  ایران  فضایی

 شانتکامل  حال  در  انتظارات  و  نیازها  با  شانحرفه   که  خواهندمی  بلکه  نیستند  العمرمادام  استخدام

  ها آن  . بدهند  گیریتصمیم  اجازه  ها آن  به  که  دهندمی  ترجیح  را  کارفرمایانی  ها آن  .باشد  منطبق

 شغل تغییر یا سازمان مراتب سلسله در باال، به رو حرکت کنار در افقی، پیشرفت فرصت خواهان

  جریان  مین أ ت  ازاطمینان  برای  ها، سازمان  برخی  . هستند  شانشغلی   مسیر  در   کلیدی   نقاط   در

  حین   در  را،   ها دانشگاه  برجسته  دانشجویان  یا   دبیرستان  مستعد  آموزاندانش  آینده،   در  استعداد

  جدی   تعقیب  استعداد،   مدیریت  اصلی   هایاستراتژی  از  یکی  پس   کنند. می  جذب  تحصیل

  و  رشد کند، جذب جدید اعضای عنوان به را مستعد افراد نتواند سازمانی چنانچه استعدادهاست،

  های سازمان  روانشناسی  حوزه  در  متفکر  رهبران  از  یکی  برای  داگالس  .داشت  نخواهد  پیشرفت

 جذب  زمینه  در   هم  و   فعلی  استعدادهای  توسعه  حوزه  در هم  باید  ها سازمان  :کند می  بیان  صنعتی
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  در   استعداد  مناسب   و   کافی  منابع  که   این   فرض  با  اما   کنند،  گذاریسرمایه  جدید   استعدادهای

  در  مناسب  افراد   انتخاب  بر  را  خود  اولویت  بیشترین  باید   سازمان  دارد،   وجود  سازمان  از  بیرون

 . کند متمرکز مناسب  مشاغل

  استعدادهای بهسازی    و  توسعه  بر  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت  که  داد   نشان  پژوهش   نتایج

 فرد  به  منحصر  هایویژگی  دلیل  به  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه

  مطالعه   یک  در  .باشد  ویژه  و   خا   بسیار  باید  نیز  آنان  بهسازی  و  توسعه  راهبردهای  استعدادها،

  پاسخ   توسط  سازمان  در  رشد  و   یادگیری  های فرصت  عامل   که  دهدمی  نشان  گرفته  صورت

  کار   زمان   های برنامه  بیشتر،  مرخصی   اضافی،   هایپرداخت  نظیر  عواملی   از  باالتر   و   ترمهم  دهندگان

 .است شده  تلقی  بخش لذت کاری محیط و است جالب  فرد برای که  شغلی منعطف،

  استعدادهای   نگهداشت  و  حفظ  بر  الکترونیکی  انسانیمنابع  مدیریت   پژوهش  نتایج  اساس  بر

  بسیار  پیوند   کارکنان  نگهداشت  و  حفظ  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  ایران  فضایی  پژوهشگاه 

  حقوق هایبسته که شودمی توصیه . دارد سازمان عملکرد مدیریت سیستم با   نزدیکی  و تنگاتنگ

 افراد   رفتارهای  و هاتجربه  مهارت،  عملکرد،   سطوح  بر  مبتنی  که  شود  طراحی  نحوی  به  دستمزد  و

 برای   موجود  هایفرصت  سازمان  در  افراد  ماندن  بر  اثرگذار  عوامل  مهمترین  از  یکی  همچنین  . باشد

 است. شغلی  مسیر در ارتقا و پیشرفت

  فضایی   پژوهشگاه  استعدادهای  مدیریت  بر  مصنوعی  هوش  که  داد  نشان  پژوهش   نتایج  همچنین

  همچنین  باشد. می  نیز  معنادار  تأثیر  این  که نمود  ادعا  توانمی  دارد،   معنادار  و  مثبت  یتأثیر  ایران

  مطالعات  با  آمده  دست  به  نتایج   دارد.  تأثیر  استعداد  مدیریت  مختلف  ابعاد   بر  مصنوعی  هوش

  هاییافته  یینتب  در  دارد.  همخوانی  (2020)  همکاران  و  جانسون  و  (1392)  همکاران  و  سلیمی

  در   را  سازمان  ،هوشمندی  هایماشین  از  استفاده  با   مصنوعی  هوش  که  نمود  ادعا  توانمی  تحقیق

  هایسازیشبیه  از  استفاده   با  فناوری   این   که  رسدمی  نظر  به  که  چرا  نماید.   کمک   استعداد   مدیریت

  های موریتأ م   به  بتوانند  تا   نماید  کمک  سازمان  مدیران  به  انسانی  هوش  بودن  دارا  و   شده  انجام
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  و   کنند می  عمل  انسان  ذهن  همانند   ایگونه  هب  مصنوعی   هایهوش  نمایند.   پیدا  دست  خویش

  که  است آن مصنوعی هوش  اساس باشند. داشته یادگیری و مسئله حل  مانند کارهایی  توانندمی

  اجرا   راحتی  به  را  آن  بتواند  ماشین  یک  که  شود  تعریف  ایگونه   هب  آن  کار  طریق  و  انسان  هوش

  سه   بر  حقیقت  در  مصنوعی هوش  کند.   اجرا  درستی  به  را  شودمی  محول  آن  بر   که  وظایفی   و   کند

  از  که  چه آن اساس بر  مصنوعی هوش سیستم یک  درک.  و  استدالل یادگیری، است: استوار پایه

  مصنوعی   هوش  باشد.می  سطح  سه  دارای  دهد،  پاسخ  آن  به  تواندمی  و   کندمی  درک  بیرون  دنیای

   مصنوعی. هوش سوپر و  عمومی محدود، 

  نگهداشت   و   حفظ  وبهسازی    و   توسعه  کشف،  ،جذب  بر  مصنوعی  هوش  پژوهش   نتایج  براساس

  های فناوری  و  مصنوعی هوش  دارد. معناداری و  مثبت تأثیر ایران فضایی  پژوهشگاه  استعدادهای

  ابزارها،   این  واقع  در  شوند.   هاماشین  هوشی  وریبهره  افزایش  باعث  که  هستند  قادر  آن،  با  مرتبط

 از  کند.  حرکت  جلو  به  آلیایده  شکل  به  چیز  همه  ،کاری  وقایع  خودکار  بررسی  با  کنند می  سعی

  بهبود   جدید،   نیروهای   جذب  هنگام   استعدادیابی   تحول  سبب  مصنوعی  هوش  رود می  انتظار   رو  این

  تعیین   و   تجاری  و حقوقی  اسناد  و هاداده  پایگاه   حفظ  نامزدها،  غربالگری  استعدادها،   جذب  فرایند

  حقیقت،  در  گیرد.   قرار  استفاده  مورد  منتخب  هاینیروی  متداول  سواالت  به  پاسخ  و   مصاحبه  وقت

  بهتر   که  دهدمی  اجازه  کار  و   کسب  یک  انسانیمنابع  مدیریت  تیم  افراد  به  هافعالیت  این  تمامی

 بردارند.  گام بهتر خود، آلایده نیروی استخدام با  رابطه در و کنند گیریتصمیم

 کاربردی:   هایپیشنهاد

 پژوهشاگاه  اساتعدادهای مدیریت بر  الکترونیکی  انساانیمنابع مدیریت تأثیر به  توجه با

 گردد:می  توصیه  زیر موارد  ایران،  فضایی

پیاده  شودمی  پیشنهاد  ایران  فضایی   پژوهشگاه   مسئولین  به • مدیریت  برای  نظام  سازی 

جهت یافتن استعدادهای بالقوه    ،های منابع انسانی الکترونیکیپروری، با استفاده از دادهجانشین

 اقدام نمایند. 
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انسانی الکترونیکی و منطبق با  های سیستم منابع  باید با استفاده از داده  آموزشی  ی هابرنامه •

ها به درستی و برمبنای  نیازهای آموزشی پژوهشگاه فضایی ایران تنظیم شود. زیرا اگر این برنامه

 ، اثربخشی الزم را نخواهد داشت. نباشدهای حاصل از منابع انسانی الکترونیکی داده

  ترونیکی الک  انسانی منابع  ریتمدی  سازیپیاده  برای  نیاز  مورد  افزاری نرم  و  افزاریسخت  بسترهای •

  شود.  فراهم ایران فضایی  پژوهشگاه در

 شود. اجرا و ریزیبرنامه، اطالعات فناوری  هایپروژه مدیریت  هایزمینه  در گذاریسرمایه •

 ؛ پذیرد صورت ایران فضایی  پژوهشگاه در، شبکه به مربوط هایآموزش  برای ریزیبرنامه •

 گیرد. صورت تسریع ایران فضایی   پژوهشگاه در اداری فرآیندهای اتوماسیون روند در •

 موارد  ایران،   فضایی  پژوهشگاه  استعدادهای  مدیریت  بر  مصنوعی   هوش  تأثیر  به  توجه  با

 گردد: می  توصیه  زیر

  بکارگیری،  انتخاب،  جذب،  فرآیندهای   در کامپیوتر،  توسط انسانی هوش سازیشبیه از استفاده •

 ایران. فضایی  پژوهشگاه کارکنان استعدادهای نگهداری و توسعه

های نیروی ای سطح تواناییاستفاده از توانایی غربالگری هوش مصنوعی، به منظور پایش دوره •

 ها.های آموزشی مورد نیاز برای توسعه توانمندیانسانی و تدوین دوره 

  کامپیوتر،   توسط  انسانی   هوش  سازیشبیه  از  بهینه  استفاده  در  متخصص  افراد  استخدام  و   جذب •

  پژوهشگاه   کارکنان  استعدادهای  نگهداری  و  توسعه  بکارگیری،  انتخاب،   جذب،  فرآیندهای  در

 ایران. فضایی 

 مصنوعی.   هوش   از   مناسب   استفاده   برای   نیاز   مورد   افزاری سخت   و   افزاری نرم   های زیرساخت   سازی فراهم  •

  آشنایی   منظور  به   ایران  فضایی  پژوهشگاه   کارکنان  برای  خدمت  حین  آموزش  های دوره  برگزاری •

    مصنوعی. ش هو مبانی  و اصول با



 تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و هوش مصنوعی در مدیریت استعداد پژوهشگاه فضایی ایران                128

DOI: 10.22034/jsqm.2022.309866.1366 

  کاربران. خطاهای کاهش  جهت در مناسب  تعاملی  نمایشگرهای زا استفاده •

  جذب،  فرآیندهای تسهیل منظور به مصنوعی هوش پایه بر مناسب  هایاپلیکیشن  ارائه و تولید •

 ایران. فضایی پژوهشگاه  کارکنان استعدادهای نگهداری و توسعه بکارگیری، انتخاب،

 آینده:  تحقیقات  برای  پیشنهاد

  در   هاییپژوهش  به  پرداختن  محقق،  گرفت  صورت  پژوهش  این  در  که  مطالعاتی  به  توجه  با

 کند: می پیشنهاد پژوهشگران به را ذیل  هایزمینه 

 ایران. فضایی   پژوهشگاه  در مصنوعی هوش  پایه بر کارکنان استعدادیابی الگوی طراحی •

   استعدادها. مدیریت در مصنوعی هوش پذیرش برمؤثر  عوامل بررسی •

    .ایران فضایی پژوهشگاه  سازمانی  ساختار بر مصنوعی هوش گذاریتأثیر بررسی •

 مراجع  7
  ماهنامه  .انسانیمنابع  مدیریت  در  استعدادها  مدیریت  نقش  اهمیت  سارا.  رحتمی  خدایار،   ابیلی   -1

 14-9:  (285) 27 ;1395 تدبیر. مدیریت تخصصی آموزشی -  علمی

  الکترونیکی   انسانی منابع  مدیریت  رابطه  (.1397)  محبوبه  پور،سلیمان  و  افسانه  مقدم، احمدی  -2

    .107-126 صص (،4) 9 آموزشی، مدیریت  در رهیافتی ، سازمانی نوآوری و  استعداد مدیریت با

  فرانگیزشی  هایسبک  و  شخصیت  بین  تعامل   (.1388محمدکریم)  خداپناهی،  و   جواد  ای،  اژه  -3

 (.4)3 رفتاری، علوم مجله شغلی،  عملکرد در

 سازمان،  فکری  سرمایه  توسعه  در  استعداد  مدیریت  نقش  بررسی  (.1394داوود)  پور،حسین  -4

 .118-97 ،3(4) نوآوری، مدیریت نشریه

  چابکی  برمؤثر    عوامل  وضعیت  بررسی  (،1392)  حسین  وزین،  متین؛   زارعی،  محمد؛  سلیمی،  -5

   .117-132 صص (،2) 11 سازمانی، فرهنگ مدیریت  فصلنامه  سیما، و  صدا در سازمانی 

  کلیدی  مفهومی  استعداد؛  مدیریت  (.1390امین)  پور،نیک  و  مرضیه  محمدی،  سعید.  صیادی،  -6

 . 86-82 ،135 جامعه،  و  کار ماهنامه سازمانی،  حوزه در

http://ensani.ir/fa/article/404892/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/404892/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  بر استعداد مدیریت رابطه بررسی (.1392حسین) آدوسی، و سمیه امینی، غالمرضا.  طالقانی، -7

 . 102-83 (، 3)5 دولتی، مدیریت  فصلنامه  اصفهان، دانشگاه علمی  هیئت اعضای عملکرد

 یطراح  .(1398)  یبدر  یآباد   نیحس  یطالب  شاه   ،یمحمدتق  یمحمود  ن،یفرد  جوانبخت  -8

  سازمان.   در  کارکنان   یفرد  عملکرد   بهبود  یراستا  در   استعداد  تیریمد   در  سازنهیزم  عوامل  یالگو

   .11-127  (،1)  8 ی،شهر تیریمد  و اقتصاد

  بررسی   (.1398)  محمدحسین  ،رنجبر  ، مهدی  ،باقری  ،الدینسراج  ، محبی  ، مهرداد  ، یزدانی  -9

  ایرانی   نامهفصل  .ایران  انسانی منابع  نظام   برای  هایی استعداد:درس  مدیریت  الگوهای  تطبیقی

   . 609-623 (، 1) 3 ،تطبیقی پرورش و آموزش

10- Bondarouk, R. & Dresselhaus. L. (2013). ‖ Global Talent Management in 

Multinational Corporations and the Role of Social Networks‖, Emerald Group 

Publishing. 

11- Cappelli, P., Tambe, P., & Yakubovich, V. (2019). Artificial Intelligence in Human 

Resources Management: Challenges and a Path Forward. PsychRN: Psychological 

Applications of Technology & Media (Topic). 
12- Chapman, D.S. and Go¨do¨ llei, A.F. (2017), “E-recruiting: using technology to 

attract job applicants”, in Hertel, G., Stone, D., Johnson, R.D. and Passmore, J. (Eds), 

The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of the Internet atWork,Wiley 

Blackwell, Hoboken, pp. 211-230. 

13- Cheloha, R. & Swain, J. (2005). Talent management system key to effective 

Succession planning, Canadian HR Reporter, 18(17), 5-7. 

14- Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and 

research agenda, Human Resource Management review, 19, 304-313.  

15- Ensley, M. D., James, W., Carland R. L. & Ensley J. C. (2010). Carland the 

theoretical basis and dimensionalit‖, Academy of Strategic Management Journal, 9, 

18-32. 

16- Farley, C. (2005). HR’s role in Talent Management and driving business results, 

Employment Relations Today, 32(1), 55-62. 

17- Hudson, H. (2009). Thought Leadership Series, Public sector Talent Management: 

The Influence of The Private Sector, Hudson Highland Group, Inc. 

18- Jatobá, M.L., Santos, J., Gutierriz, I., Moscon, D.C., Fernandes, P.O., & Teixeira, 

J.P. (2019). Evolution of Artificial Intelligence Research in Human Resources. 

Procedia Computer Science, 164, 137-142. 
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The increasing development of human knowledge, the influence of information 

technology and the emergence of topics such as artificial intelligence and the 

manifestation of the word electronic have changed the nature of many approaches to 

resource management. The aim of this study was to determine the effect of electronic 

human resource management and artificial intelligence on the talent management of 

Iran Aerospace Research Institute. This research is quantitative in terms of 

application type and in terms of research method is a descriptive-survey research and 

the type of relationships between variables is correlational. The statistical population 

of all employees of Iran Space Research Institute was 725 people, based on Cochran 

Cochran's formula, 251 people were selected by stratified random sampling. The 

main data collection tools were the electronic human resource management 

questionnaire of Domingue et al. (2014), the talent management of Phillips et al. 

(2009) and the researcher-made artificial intelligence. Its validity was examined in 

terms of form, content and structure. Its reliability is also calculated using 

Cronbach's alpha. The obtained data were analyzed using structural equation 

modeling and Smart PLS software. Data analysis showed that electronic human 

resource management with an impact factor of 0.363 and its significance value 

(3.382) on talent management and artificial intelligence with an impact factor of 

0.545 and its significance value (5.037) on Talent management, as well as various 

aspects of electronic human resource management and artificial intelligence affect 

the talent management of Iran Aerospace Research Institute. 
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