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چكيده
با توجه به اهمیت مدیریت استعداد و نقش کلیدی آن در ایجاد مزیت قابتی و تعهد که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت دارند ،این پژوهش در
راستای بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان است .در همین راستا تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع جمعآوری داده،
توصیفی و پیمایشی میباشد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و روش نمونهگیری هم به صورت تصادفی ساده بوده و در نمونهای از بانک-
های خصوصی واقع در شهر تهران انجام شده است .بررسی نتایج نشان داد که مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان تاثیر مثبتی دارد .همچنین
در بررسی فرضیههای فرعی یعنی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تایید شد اما فرض اینکه مدیریت استعداد تاثیر
مثبتی با تعهد مستمر دارد با توجه به ضریب معناداری  1/65و قرار گرفتن در دامنه ( 1/96و  )-1/96رد شد.
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بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری

مقدمه
در عصر حاضر که موسسات تولیدی و خدماتی به شدت با همدیگر در رقابت هستند ،جهت بقاء صنعت مربوطه و سودآور بودن ،نیاز به
منابعی وجود دارد که بتوانند با خالقیت دست به ابتکار و نوآوری زده و با خلق روشها و تکنیکهای جدید از سایر رقبا پیشی گرفته یا
حداقل در صحنه رقابت باقی بمانند .به همین خاطر سازمانها فقط با رویکرد مبتنی بر منابع میتوانند به مزیت رقابتی پایدار دست
یابند .در رویکرد مبتنی بر منابع 1که توسط بارنی )1999( 2ارائه شده است به این اشاره میشود که شرکت میتواند مزیت رقابت پایداری
در راههای نایاب و همچنین جاهایی که تقلید برای رقبا مشکل است ،بدست آورد)باتناگار2007 ،3؛ جو و مکلین.)2006 ،4
به طور کلی سرمایه انسانی در فضای رقابتی امروز جهان ،مهمترین و با ارزشترین سرمایهء کشورهاست .با توجه به این اقتصاد متغیر،
که نیروی کار مستعد و واجد شرایط ،بسیار کم است (معالی تفتی و تاج الدین .)1387 ،از اینرو شناسایی ،جذب ،به کارگیری ،توسعه،
رشد و جایگزینی این سرمایه در این فضا مهمترین تصمیم برای مدیران سازمانها به شمار میآید (مبینی دهکردی و کاظمی.)1392 ،
درک ارزش استعداد و پذیرش آن به عنوان استراتژیکترین منبع رقابتی در سطوح مدیریتی نتیجه تجربه  40-30سال است .چالش
پیش روی دنیای کسب و کار آینده ،به دست آوردن دانش حیاتی سازمان به همراه منابع انسانی ارزشمند تولید کننده این دانش است
(خالوندی ،عباس پور .)2013 ،5در واقع میتوان گفت رقابت در کسب و کار ،پاسخ سریع به تغییرات و عدم اطمینان بازار ،و پاسخ به
چالشهای جهانی بستگی به استفاده بهتر از استعدادهاست(گومز 6و همکاران .)2013 ،اگرچه منافع سرمایههای انسانی با استعداد برای
موفقیت سازمان شرط الزم است اما کافی نیست .آنها همچنین به استراتژیها و ابتکارات مناسب که بتواند مزیت داشتن این استعدادها
را بسیار موثرتر کند ،نیاز دارند (خالوندی و عباس پور .)2013 ،بنابراین الزم است که همه سازمانها به بررسی وضعیت فعلی خود از
فرایند مدیریت استعداد داشته باشند و با تشخیص نقاط قوت و ضعف خود ،الگوهایی را برای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود
پرداخته و نهایتا سیستم مدیریت استعداد را از طریق افزایش ظرفیتها و تواناییهای موجود بهینه کند.

مبانی نظری
مدیریت استعداد
استعداد عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت افراد در مشاغل و سازمان است .بدون داشتن استعداد در یک زمینه پیشرفتی حاصل
نخواهد شد یا روند آن بسیار کند خواهد بود .بر این اساس آگاهی از میزان و نوع استعداد افراد و انتخاب افراد مستعد کمک شایانی به
سازمانها خواهد کرد تا پیشبینی خوبی از آینده با توجه به نیروهای مستعدد در سازمان داشته باشند و از این طریق بتوانند عملکرد
سازمانی خود را بهبود ببخشند(مستقیمی و حسن زاده .)1396 ،به نظر میرسد که استعداد معنای متفاوتی در بین محققان و رهبران
کسب و کار باشد .در حقیقت بسیاری از این تعاریف را میتوان در مدیریت منابع انسانی یافت .کلمه استعداد 7که مکررا از آن استفاده
میکنیم در لغت8به معنی آماده شدن و آماده گشتن میباشد .آقای سلزنیک 9اولین شخصی بود که مشخص کرد که استعدادها ظرفیتی
برای حرکت کسب و کاری به مکان منحصر فرد هستند .با توجه به نظریه سلزنیک ،استعدادها با یک چنین ویژگیهایی ،عامل متمایز
کننده و پیش برنده یک کسب و کار هستند .هامل وپراهالد 10استعداد را به عنوان یک منبع رقابتی بیان نمودند و ادعا کردندکه آن یک
شرط الزم برای مزیت رقابتی مداوم است(گومز و همکاران .)2013 ،در تعریف دیگر از استعداد میبینیم که افراد با استعداد ،شامل آن
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دسته از افرادی هست که می توانند تفاوتی در عملکرد سازمان از طریق نشان دادن سطح باال از پتانسیل و یا مشارکت در دوره زمانی
ایجاد کنند.
ایده مدیریت استعداد چیز جدیدی نیست .چهار یا پنج دهه پیش ،آن به عنوان مسئولیت ثانوی بخش امور کارکنان شرکت ،مشاهده شد.
اما امروزه ،مدیریت استعداد یک عملکرد سازمانی است که بسیار جدیتر گرقته شده است .بهطوری که در کنفرانس  2007مطالعه
چالشهای مدیران اجرایی ،1اهمیت پیدا کردن شایستگی مدیران استعداد به بیش از  10درصد تحقیقات رسیده بود .تحقیقاتی که به
وسیله موسسه  DDI2و  EIU 3در سال  2008از مدیران اجرایی شرکتها صورت گرفت ،نشان داد که  55درصد مدیران بیان کردند
که به احتمال بسیار زیاد در آینده نزدیک به دلیل رهبری ناکارامد استعدادها هزینههایی ر ا تحمل کنند .تقریبا تمام سازمانها بیش از
یک سوم درآمد خود را به حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دادند به همین خاطر کیفیت ،نگهداشت و عملکرد باالی کارکنان حائز
اهمیت است به همین دلیل مدیریت استعداد نقش اساسی در تکمیل این فرایند دارد(ویلیانز ،اسمیت و ارکر.)2010 ،4
واژه مدیریت استعداد 5اولین بار توسط مک کنیزی 6در سال  1990ارائه شد و بیان داشت که مزیت رقابتی داشتن استعداد برتر و
مدیریت آن از طریق سازمان است (سوئین .)2009 ،7مدیریت استعداد ،شناسایی و تنظیم استعدادها و هدایت کارکنان سازمان در حرفه
خود است) ورال 8و همکاران .)2002 ،البته باید در نظر داشت که مدیریت استعداد فقط شامل جذب و حفظ بهترین افراد نیست بلکه
شناسایی و حذف افراد غیر ضروری و کامالً نامناسب را نیز در بر میگیرد(مستقیمی و حسن زاده .)1396 ،مدیریت استعداد را میتوان
فعالیتهای مرتبط با استخدام ،انتخاب ،توسعه و نگهداری کارکنان تعریف کرد (دویر .)2017 ،روثل مدیریت استعداد را به صورت زیر
تعریف کرده است:
مدیریت استعداد مجموعه ای از فرایندهای طراحی شده برای اطمینان ساختن گردش(جریان) مناسب کارکنان در داخل شغل خود از
طریق سازمان میباشد (کسلر2002 ،9؛ چلهو و سوئین .)2005 ،10کپلی 2004 11تعریف دیگری بر مدیریت استعداد داشته است؛ او معتقد
است که مدیریت استعداد به فعالیتهایی استخدام  ،آموزش و توسعه مدیران و مدیریت آن کارکنانی که در موقعیتهای عالی سازمان
درگیر شدند ،باز میگردد(کپلی .)2004 ،در تعریف دیگر از مدیریت استعداد بیان میشود که آن ،فرایند سیستمی است که شکاف بین
سرمایههای انسانی جاری و استعدادهای رهبری که برای پاسخگویی به چالشهای آینده سازمان مورد نیاز است ،از بین میبرد (ویلیانز،
اسمیت و ارکر  .)2010 ،لوئیس و هاکمن ( )2006سه مفهوم پایهای برای واژه مدیریت استعداد بیان نمودند:
در اولین مفهوم ،مدیریت استعداد را مجموعهای از وظایف منابع انسانی مانند استخدام ،انتخاب ،آموزش و توسعه تعریف کردند .از این
منظر ،آنها استدالل میکنند که مدیریت استعداد ممکن است کمی فراتر از یک واژه جدید یا حسن تعبیری از مدیریت منابع انسانی
باشد .آنها در متون مورد بررسی به این امر اشاره داشتند که مدیریت استعداد یک روش سیستمی جهت اجرای وظایف مدیریت منابع
انسانی است اما نه به نحو سنتی آن بلکه با نگاهی گستردهتر و با عملکردی دقیقتر و با استفاده از وسایل فناوری جدید مثل اینترنت
و نرم افزارهای مربوطه و با هدف اجرا در کلیه سطوح و قسمتهای سازمان .مفهوم دوم لوئیس و هاکمن از مدیریت استعداد به طور
خاص تمرکز بر پیش بینی یا مدلسازی فرآیند منابع انسانی در حیطه سازمان براساس عواملی مانند مهارتهای نیروی کار ،عرضه و
تقاضا و رشد و فرسایش نیروی کار دارد .از این دیدگاه ،مدیریت استعداد کم و بیش مترادف با منابع انسانی یا برنامهریزی نیروی کار
است .مفهوم سوم لوئیس و هاکمن متمرکز بر افراد با استعداد از لحاظ عملکرد و پتانسیل است .افراد با پتانسیل باال در جریان استفاده
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از نیروی کار در سازمانها بیشتر مورد توجه قرار میگیرند و سازمان در جذب آنها کوشش بیشتری مینماید (صیادی ،محمدی و نیک
پور.)1390 ،
مدلهای مدیریت استعداد
یکی از مشهورترین مدلهای مدیریت استعداد ،مدل کالینز و مالهی است .بر اساس این مدل ابتدا باید پستهای کلیدی سازمان
مشخص شود .سپس باید دانش ،شایستگیها و مهارتهای متناسب با این جایگاهها تعریف شود و سپس باید مخزن استعداد را ایجاد
کنیم و نیروی خود را برای مخزن از داخل یا خارج سازمان پر میکنیم .یک سیستم مدیریت استعداد مناسب رابطه غیرمستقیمی با
عملکرد سازمانی دارد؛ به عبارت دیگر سیستم مدیریت استعداد با اثرگذاری بر انگیزش کاری ،تعهد سازمانی ،و رفتارهای فرانقشی
کارکنان ،موجب ارتقای عملکرد سازمانی میشود .رفتار فرانقشی به آن دسته عملکردها اشاره دارد که در حیطه وظایف افراد نمیباشد و
خالقانه است.

شکل .1مدیریت استعداد كالینز و مالهی ()2009

مدلی دیگری که برای مدیریت استعداد میتوان از آن نام برد مدلی است که اوهلی ( )2007به آن پرداخته است .در این مدل برای
طراحی مدل فرایند مدیریت استعداد از تجزیه و تحلیل وضع موجود منابع انسانی سازمان شروع شده و در ادامه ،طراحی ،توسعه و بستر
منابع انسانی ایجاد شده و به دنبال آن جذب ،توسعه و نگهداری افراد مستعد انجام میشود .این فرایند به صورت دائم و بازخور مداوم
ادامه خواهد داشت.
تعهد
ایدههای مختلفی برای تعریف مفهوم تعهد 1به وسیله محققان ارائه شده است .مفهوم تعهد را اولین بار کانتور در سال  1970بیان کرد.
در سال  1980مدیران امریکا به مطالعه روی شرکتهای ژاپنی که موفق به نظر میرسیدند پرداختند و علت این موفقیت را در وفاداری
نزدیک کارکنان بیان کردند .رابطه بین پویایی کارکنان و تعهد در سال  1990کسب شده است همچنین بقای سازمان بستگی به
نگهداشت کارکنان و قدرت سازمان به اندازه سطح تعهد کارکنان در سازمان است به همین خاطر سازمانها سعی میکنند از ترک
کارکنان با استفاده از مشوقهایی مانند ،افزایش حقوق و دستمزد ،فرصتهای ترقی ،پاداش و  ...جلوگیری کنند(ورال و همکاران،
.)2012
تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوههای متفاوت تعریف شده است .معمولیترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن
است که تعهدسازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند .براساس این شیوه ،فردی که به شدت متعهد است هویت
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خود را از سازمان میگیرد ،در سازمان مشارکت دارد و باآن در میآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد(ساروقی .)1375 ،پورتر و
همکارانش ( )1974تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف میکنند و معیارهای اندازهگیری آن را
شامل انگیزه ،تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان میدانند .چاتمن و اورایلی ( )1968تعهد سازمانی را به معنی حمایت و
پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان  ،به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن (وسیلهای برای دستیابی به
اهداف دیگر) تعریف میکنند (بهروان و سعیدی .)1389 ،تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان
(نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند .در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن
سازمان خود را مورد شناسایی قرار میدهد (استرون .)1377 ،تعهد سازمان یک مفهوم است و به این معنی است که افراد چقدر میل
باطنی و تمایل به ماندن در سازمان دارند محققان مختلف از رشتههای متفاوت تعهد را تعریف کردند بنابراین درک این واژه مشکل
شده است .همانطور که تعاریف تعهد به طور مستمر تغییر پیدا میکند آن مسلم است که ایدههایی مانند" آیا تعهد خوب است یا بد،
ثابت است یا متغیر" تغییر میکند .از نظر علمی ،توسعه و نتایج درباره تعهد نباید صورت پذیرد مگر اینکه واژه کامل شود و مقیاس
توسعه یابد(ورال و همکاران.)2012 ،
در ادبیات تعهد سازمانی چند تعریف مسلط وجود دارد که شرح آن در زیر آمده است(امامی:)1387 ،
الف .تعهد نگرشی یا اخالقی :1از همانند سازی و دلبستگی نسبتاً باالی فرد با یک سازمان خاص به دست میآید .این تعریف به طور
مفهومی میتواند حداقل به وسیله سه عامل:
 .1اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان؛
 .2تمایل به انجام تالشهای قابل مالحظه برای سازمان؛
 .3تمایاً به ادامه عضویت در سازمان  ،مشخص میشود
ب .تعهد حسابگرانه یا رفتاری :2این تعهد بر اساس الگوی مبادله 3یا پاداش ارزش هومنز و گولدن 4پایه ریزی شده است .تعهد
حسابگرانه به عنوان پدیده ای ساختاری که نتیجه معامله فرد و سازمان و هم چنین دگرگونی در مزایای جانبی و سرمایه گذاری هایی
که برای فرد در طول زمان به وجود میآید ،تعریف شده است.
ج .تعهد هنجاری :5این تعهد فرایندی است که به موجب آن کنشهای سازمانی مثل گزینشها و روشهای اجتماعی شدن و
ویژگیهای درونی فرد هم چون وفاداری تعمیم یافته ارزشهای مورد توافق سازمان مشخص و نگرشهای وظیفه ای باعث ایجاد
تعهد سازمانی میشود.
تاثیر شیوههای مدیریت منابع انسانی بر تعهد كاركنان
اثر شیوهها و رویههای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکتها به صورت عمیق بررسی شده است .شیوهها مدیریت منابع انسانی از
انتخاب ،آموزش ،مدیریت مسیر شغلی ،جبران خدمات و ارزیابی عملکرد تشکیل شده که تاثیر مهمی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد .با
توجه به نظر مکماهان 6و مکویلیامز )1994( 7شیوههای مدیریت منابع انسانی راههایی هستند که سازمانها در قالب نگرشها،
ادراکها و رفتارهای کارکنان استفاده میکند .این تاکید میکند که شیوههای منابع انسانی به طور شایسته فرمولهبندی و پیادهسازی
میکند و سازمانها باید قادر باشند به اهداف خودشان دست پیدا کنند که وابستگی مهمی بر سرمایههای انسانی دارد .به خاطر اینکه
امروزه سرمایههای انسانی دارایی اصلی در سازمانهاست .ینگ و برمان )1997( 8تاکید داشتند که عملکرد شرکت تاثیر باالیی بر شیوه-

Moral or Attitudinal Commitment

1
2

Behavioral or Calculative
Exchange Model
4 Homans & Gouldnr
5 Normative Commitment
6 McMahan
3

MacWilliams

7

Yeung and Berman

8
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های منابع انسانی دارد که میتواند تاثیر مستقیمی بر تعهد سازمانی کارکنان بگذارد(جوهدای 1و همکاران .)2013 ،مدیریت خوب
عملکرد ،مسیر شغلی ،آموزش ،جبران خدمات کارکنان و انتخابی که بر اساس میل مثبت کارکنان باشد و همچنین وجودگردش کار
باعث میشود که کارکنان با تعهد باالی سازمانی خود عمل متقابلی داشته باشند.
چارچوب مفهومی تحقيق
با توجه به ادبیات تحقیق و همچنین بیان پژوهش و مدلها این تحقیق به دنبال یافتن تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان میباشد.
با توجه به تعریف مدیریت استعداد اوهلی( )2007که ابعادی را برای مدیریت استعداد تعریف کرده بود و با سه بعد تعهد کارکنان آلن و
مییر که ارائه شده و بسیار شناخته شده است ،به ارائه مدل زیر میپردازد.

شکل  .2چارچوب مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق
.1
)a
)b
)c

مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان تاثیر مثبتی دارد.
مدیریت استعداد بر تعهد عاطفی کارکنان تاثیر مثبتی دارد.
مدیریت استعداد بر تعهد هنجاری کارکنان تاثیر مثبتی دارد.
مدیریت استعداد بر تعهد مستمر کارکنان تاثیر مثبتی دارد.

روش تحقيق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع جمعآوری داده توصیفی  -پیمایشی میباشد .ابزار گردآوری اطالعات هم پرسشنامه
و روش نمونهگیری هم به صورت تصادفی بوده و نمونهگیری هم با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت .این پژوهش در نمونهای از
بانکهای خصوصی (گردشگری ،ملت ،انصار و بانک شهر) واقع در شهر تهران انجام شد که در نهایت  291پرسشنامه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .روش سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بود که در شکل زیر آورده شده است.
جدول .1آلفای كرونباخ متغیرها
متغیر
مدیریت استعداد
تعهد

سوالت
 28سوال
 19سوال

ضریب آلفای كرونباخ
0/912
0/780

برای تایید روایی پرسشنامه هم از اعتبار صوری و سازه و ز روش تحلیل مسیر برای تایید یا رد فرضیه بهره گرفته شد .کلیه عملیات
تجزیه و تحلیل دادههای کمی به وسیله نرم افزار آماری  spss22و  LISRELصورت گرفته است.

Juhdia
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تجزيه و تحليل
در این بخش به تجزیه و تحلیل دادهها از حیث جنسیت ,و سن پرداخته میشود .که جدول زیر گویای مطالب است.
جدول  .2تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی
سن
زیر  25سال
 35-25سال
 50-35سال
باالی  50سال
جمع
جنسیت
مرد
زن
جمع

فراوانی
28
168
83
12
291
فراوانی
۱۷۷
۱۱۴
29۱

درصد
9/6
7/57
5/28
1/4
100
درصد
60/8
39/2
۱00

آخرین مرحله به بررسی فرضیههای تحقیق میپردازیم .برای آزمون فرضیهها از تحلیل مسیر استفاده شد .مدل تحقیق در دو حالت
ضریب تخمین استاندارد و ضرایب معناداری با استفاده از نرم افزار لیزرل استخراج گردید .با توجه به مدلهای استخراجی به بررسی
فرضیههای تحقیق میپردازیم .در آخرین مرحله به بررسی فرضیههای تحقیق میپردازیم .برای آزمون فرضیهها از معادالت ساختاری
استفاده شد .در معادالت ساختاری بارهای عاملی میزان  βبین متغیر مکنون و قابل مشاهده را نشان میدهد .این عدد در حالت
استاندارد شده مشابه ضریب بتا در معادله رگرسیون میباشد و مقدار آن بین  1و  1-میباشد .برای تایید و رد فرضیه تحقیق در مدل-
های ساختاری مقادیر  T- Valueیا سطح معناداری باید مورد بررسی قرار گیرند .بدین صورت که چناچه این مقادیر بیشتر از  1/96یا
کمتر از  -1/96باشند فرضیههای تحقیق در سطح اطمینان  95درصد مورد تایید قرار میگیرند (رامین مهر و چارستاد .)1392 ،به همین
خاطر مدل در دو حالت تخمین استاندارد و ضریب  tاستخراج شد.
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شکل  .3مدل تحقیق در حالت ضریب تخمین استاندارد

نتایج دادهها نشان میدهدکه  2χبرابر  08 .1114است .از طرفی به علت اینکه نسبت  2χبر درجه آزادی (  )dfبرابر با  1/96و کمتر از
مقدار مجاز  3و  RMSEAنیز کوچکتر از 0/08بوده که مدل در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری از لحاظ شاخصهای
تناسب (برازش) در وضعیت قابل قبولی قرار دارد .مدل نهایی تحقیق در حالت ضریب استاندارد در شکل باال مشاهده میشود .بارهای
عاملی میزان  βبین متغیرها را نشان میدهد .ارتباط مدیریت استعداد با تعهد  0/26است که تقریبا ضریب  βمتوسطی بین این متغیرها
وجود دارد .با توجه به اعداد معناداری به بررسی فرضیات میپردازیم.
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شکل  .4مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری

فرضیه اول که تاثیر مدیریت استعداد را بر تعهد میسنجید با توجه به عدد  6/84نیز تایید شد .پس با توجه به این ضرایب مشخص
است که مدیریت استعداد بر تعهد تاثیر دارد .در ادامه به بررسی فرضیات فرعی میپردازیم .به همین خاطر مدل تاثیر مدیریت استعداد را
با سه بعد تعهد کارکنان را ،نشان میدهد.

شکل  .5مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری

با توجه به نتایج به بررسی برازش مدل میپردازیم .با توجه به مدل 2χ ،بر درجه آزادی (  )dfبرابر با  2/27و کمتر از مقدار مجاز  3و
 RMSEAنیز کوچکتر از  0/08بوده که مدل در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری از لحاظ شاخصهای تناسب (برازش) در
وضعیت قابل قبولی قرار دارد .در بررسی فرضیهها ،مدیریت استعداد با تعهد عاطفی با ضریب  26 .0 βو با تعهد هنجاری با ضریب .0 β
 30تاثیر مثبت و با تعهد مستمر با ضریب  0/1 βدر ارتباط است .برای بررسی فرضیهها از مدل تخمین در حالت ضریب  tاستفاده شد.
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شکل  .6مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری

در بررسی فرضیههای فرعی .،همچنین در بررسی فرضیههای فرعی متغیر تعهد یعنی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد عاطفی و تعهد
هنجاری تایید شد اما فرض اینکه مدیریت استعداد تاثیر مثبت با تعهد مستمر دارد با توجه به عدد  65 .1و قرار گرفتن در دامنه 96 .1
و  -96 .1رد شد.

بررسی نتايج
در بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد از طریق تحلیل مسیر تخمین ضرایب معناداری 6/84 ،بدست آمد که این فرضیه هم به خاطر
قرار نگرفتن در دامنه  1/96و  -1/96تایید شد سپس مشخص شد که مدیریت استعداد بر تعهد با ضریب  0/26 βتاثیر دارد .که این هم
مطابق با ادبیات نظری پیش بینی میشد .زیرا سیستم فرایند مدیریت استعداد تعهد الزم را ایجاد میکند که این یکی از شیوههای
نگهداشت کارکنان میباشد .پس برای سازمانهای که تعهد کارکنان را در جهت تحقق اهداف سازمانی مهم میدانند تحقق سیستم
مدیریت استعداد امری ضروری قلمداد میشود .در بررسی ادبیات در حوزه تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد مشابهتهای علمی را شاهد
هستیم به طوری که وورال و همکاران( )2012روی تاثیرات به کارگیری مدیریت استعداد با سیستم ارزیابی عملکرد بر روی تعهد
کارکنان پژوهشی را انجام دادند .نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که مدیریت استعداد یکپارچه شده ،رویههای منابع انسانی و سیستم
عملکرد تاثیر مثبتی بر تعهدکارکنان دارد .آنها اذعان کردند که مسئولیت و ماموریت سازمانها در این نکته است که استعدادها را در
سازمان جذب کند و استراتژیها و رویهها برای توسعه چشم اندازهای ضروری برای نگهداشت استعدادها ایجاد کند سازمانها باید
استعدادها و پتانسیلها را تعریف کنند و مسیر را برای ارزشی که این استعدادها میتوانند ارائه کنند هموار سازند .در واقع مدیریت
استعداد نه تنها برای انتخاب استعداد مناسب است ،بلکه برای مدیریت اثربخش و کارا و افزایش تعهد و و عملکرد نیز مناسب میباشد.
در ادامه به بررسی تاثیر مدیریت استعدا با ابعاد تعهد میپردازیم .در بحت تعهد عاطفی و تاثیرپذیری آن از مدیریت استعداد این فرضیه با
تخمین ضرایب  4/4 ،tتایید شد که ضریب  βآن هم برابر با  0/26بود .همچنین فرضیه دوم یعنی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد
هنجاری با تخمین ضریب  5/1 ،tتایید شد و ضریب  βبین آنها هم برابر با  0/3بود .اما تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد مستمر با تخمین
ضریب  1/65 ،tو قرار گرفتن در محدوده  1/96و -1/96رد شد ضریب  βبین این بعد و متغیر تعهد  -0/1بود .در این رابطه میتوان
بیان کرد که فرایند مدیریت استعداد باعث ایجاد تعهد عاطفی میشود یعنی فرد به نوعی عالقهمند هست در سازمان بماند زیرا شرایط
رضایت بخشی از طریق مدیریت استعداد ایجاد شده است و فرد حاضر است اهداف و رویههای منابع انسانی را بپذیرد .همچنین کارکنان
فکر میکند آنها باید برای سازمان ،به خاطر تاثیر اجتماعی بلند مدت پاسخگو هستند  ،بنابراین آنها باید در سازمان بمانند .اما در فرض
سوم (تعهد مستمر) که مدیریت استعداد باعث میشود که فرد فکر کند که ترک سامان باعث رنج و یا از دست دادن منافع آنها میشود
بنابراین آنها مجبور میشوند در سازمان اولیه بمانند رد شد .این عامل را چنین میتوان تبیین کرد که مدیریت استعداد نمیتواند با
محدود کردن شرایط خارجی منجر به تعهد کارکنان شود .زیرا یک فرد با استعداد به تواناییهایی خود اعتقاد دارد و مطمئن است در
صورت ترک سازمان در سازمانهای دیگر میتواند مشغول به فعالیت شود .به همین خاطر باید در سازمان بیشتر بر تعهدات هنجاری و
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عاطفی باید تاکید شود .زیرا مدیریت استعداد میتوانند این مولفهها را تبیین کند .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،به محققین آتی
پیشنهاد میشود که نقش مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی را در واحدهای صف و ستاد مجزا بررسی کنند زیرا مشاهده شده گه عوامل
تبیینکننده تعهد در جایگاههای مدیریتی متفاوت تر از جایگاه کارشناسی میباشد .همچنین پیشنهاد میگردد که این تحقیق در
بانکهای دولتی نیز مورد پژوهش قرار گیرد.
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