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چكيده
باتوجه به اهميت مديريت استعداد و نقش كليدی آن در ايجاد مزيت قابتی و تعهد كه تاثير زيادی بر عملکرد شركت
دارند ،اين پژوهش در راستای بررسی تاثير مديريت استعداد بر تعهد كاركنان است .در همين راستا تحقيق حاضر از
لحاظ هدف كاربردی و از نوع جمعآوری داده ،توصيفی و پيمايشی میباشد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و
روش نمونهگيری هم به صورت تصادفی ساده بوده و در نمونهای از بانکهای خصوصی واقع در شهر تهران انجام
شده است .بررسی نتايج نشان داد كه مديريت استعداد بر تعهد كاركنان تاثير مثبتی دارد .همچنين در بررسی
فرضيه های فرعی يعنی تاثير مديريت استعداد بر تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تاييد شد اما فرض اينكه مديريت
استعداد تاثير مثبتی با تعهد مستمر دارد با توجه به ضريب معناداری  1/65و قرار گرفتن در دامنه ( 1/96و )-1/96
رد شد.
واژگان كليدی :مديريت استعداد ،تعهد ،تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری ،تعهد مستمر

 1كارشناس ارشد منابع انسانی دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
 2هيئت علمی دانشکده مديريت دانشگاه تهران (نويسنده مسئول) mfayyazi@ut. ac. ir
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مقدمه
در عصر حاضر كه موسسات توليدی و خدماتی به شدت با همديگر در رقابت هستند ،جهت بقاء صنعت مربوطه و
سودآور بودن ،نياز به منابعی وجود دارد كه بتوانند با خالقيت دست به ابتکار و نوآوری زده و با خلق روشها و
تکنيکهای جديد از ساير رقبا پيشی گرفته يا حداقل در صحنه رقابت باقی بمانند .به همين خاطر سازمانها فقط با
2
رويکرد مبتنی بر منابع میتوانند به مزيت رقابتی پايدار دست يابند .در رويکرد مبتنی بر منابع 1كه توسط بارنی
( )1999ارائه شده است به اين اشاره میشود كه شركت میتواند مزيت رقابت پايداری در راههای ناياب و همچنين
جاهايی كه تقليد برای رقبا مشکل است ،بدست آورد)باتناگار2007 ،3؛ جو و مکلين.)2006 ،4
به طور كلی سرمايه انسانی در فضای رقابتی امروز جهان ،مهمترين و با ارزشترين سرمايهء كشورهاست .با توجه به
اين اقتصاد متغير ،كه نيروی كار مستعد و واجد شرايط ،بسيار كم است (معالی تفتی و تاج الدين .)1387 ،از اينرو
شناسايی ،جذب ،به كارگيری ،توسعه ،رشد و جايگزينی اين سرمايه در اين فضا مهمترين تصميم برای مديران
سازمانها به شمار میآيد (مبينی دهکردی و كاظمی .)1392 ،درک ارزش استعداد و پذيرش آن به عنوان
استراتژيکترين منبع رقابتی در سطوح مديريتی نتيجه تجربه  40-30سال است .چالش پيش روی دنيای كسب و
كار آينده ،به دست آوردن دانش حياتی سازمان به همراه منابع انسانی ارزشمند توليد كننده اين دانش است (خالوندی،
عباس پور .)2013 ،5در واقع میتوان گفت رقابت در كسب و كار ،پاسخ سريع به تغييرات و عدم اطمينان بازار ،و
پاسخ به چالشهای جهانی بستگی به استفاده بهتر از استعدادهاست(گومز 6و همکاران .)2013 ،اگرچه منافع
سرمايههای انسانی با استعداد برای موفقيت سازمان شرط الزم است اما كافی نيست .آنها همچنين به استراتژیها و
ابتکارات مناسب كه بتواند مزيت داشتن اين استعدادها را بسيار موثرتر كند ،نياز دارند (خالوندی و عباس پور.)2013 ،
بنابراين الزم است كه همه سازمانها به بررسی وضعيت فعلی خود از فرايند مديريت استعداد داشته باشند و با
تشخيص نقاط قوت و ضعف خود ،الگوهايی را برای تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود پرداخته و نهايتا
سيستم مديريت استعداد را از طريق افزايش ظرفيتها و توانايیهای موجود بهينه كند.
مبانی نظری
مديريت استعداد
استعداد عامل مهمی در موفقيت يا عدم موفقيت افراد در مشاغل و سازمان است .بدون داشتن استعداد در يک زمينه
پيشرفتی حاصل نخواهد شد يا روند آن بسيار كند خواهد بود .بر اين اساس آگاهی از ميزان و نوع استعداد افراد و
انتخاب افراد مستعد كمک شايانی به سازمانها خواهد كرد تا پيشبينی خوبی از آينده با توجه به نيروهای مستعدد در
سازمان داشته باشند و از اين طريق بتوانند عملکرد سازمانی خود را بهبود ببخشند(مستقيمی و حسن زاده .)1396 ،به
نظر میرسد كه استعداد معنای متفاوتی در بين محققان و رهبران كسب و كار باشد .در حقيقت بسياری از اين
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تعاريف را میتوان در مديريت منابع انسانی يافت .كلمه استعداد 1كه مکررا از آن استفاده میكنيم در لغت2به معنی
آماده شدن و آماده گشتن میباشد .آقای سلزنيک 3اولين شخصی بود كه مشخص كرد كه استعدادها ظرفيتی برای
حركت كسب و كاری به مکان منحصر فرد هستند .با توجه به نظريه سلزنيک ،استعدادها با يک چنين ويژگیهايی،
عامل متمايز كننده و پيش برنده يک كسب و كار هستند .هامل وپراهالد 4استعداد را به عنوان يک منبع رقابتی بيان
نمودند و ادعا كردندكه آن يک شرط الزم برای مزيت رقابتی مداوم است(گومز و همکاران .)2013 ،در تعريف ديگر
از استعداد میبينيم كه افراد با استعداد ،شامل آن دسته از افرادی هست كه میتوانند تفاوتی در عملکرد سازمان از
طريق نشان دادن سطح باال از پتانسيل و يا مشاركت در دوره زمانی ايجاد كنند.
ايده مديريت استعداد چيز جديدی نيست .چهار يا پنج دهه پيش ،آن به عنوان مسئوليت ثانوی بخش امور كاركنان
شركت ،مشاهده شد .اما امروزه ،مديريت استعداد يک عملکرد سازمانی است كه بسيار جدیتر گرقته شده است .به-
طوری كه در كنفرانس  2007مطالعه چالشهای مديران اجرايی ،5اهميت پيدا كردن شايستگی مديران استعداد به
بيش از  10درصد تحقيقات رسيده بود .تحقيقاتی كه به وسيله موسسه  DDI6و  EIU 7در سال  2008از مديران
اجرايی شركتها صورت گرفت ،نشان داد كه  55درصد مديران بيان كردند كه به احتمال بسيار زياد در آينده نزديک
به دليل رهبری ناكارامد استعدادها هزينههايی ر ا تحمل كنند .تقريبا تمام سازمانها بيش از يک سوم درآمد خود را
به حقوق و مزايای كاركنان اختصاص دادند به همين خاطر كيفيت ،نگهداشت و عملکرد باالی كاركنان حائز اهميت
است به همين دليل مديريت استعداد نقش اساسی در تکميل اين فرايند دارد(ويليانز ،اسميت و اركر.)2010 ،8
واژه مديريت استعداد 9اولين بار توسط مک كنيزی 10در سال  1990ارائه شد و بيان داشت كه مزيت رقابتی داشتن
استعداد برتر و مديريت آن از طريق سازمان است (سوئين .)2009 ،11مديريت استعداد ،شناسايی و تنظيم استعدادها و
هدايت كاركنان سازمان در حرفه خود است) ورال 12و همکاران .)2002 ،البته بايد در نظر داشت كه مديريت استعداد
فقط شامل جذب و حفظ بهترين افراد نيست بلکه شناسايی و حذف افراد غير ضروری و كامالً نامناسب را نيز در بر
میگيرد(مستقيمی و حسن زاده .)1396 ،مديريت استعداد را میتوان فعاليتهای مرتبط با استخدام ،انتخاب ،توسعه و
نگهداری كاركنان تعريف كرد (دوير .)2017 ،روثل مديريت استعداد را به صورت زير تعريف كرده است:
مديريت استعداد مجموعهای از فرايندهای طراحی شده برای اطمينان ساختن گردش(جريان) مناسب كاركنان در
داخل شغل خود از طريق سازمان میباشد (كسلر2002 ،13؛ چلهو و سوئين .)2005 ،14كپلی 2004 1تعريف ديگری
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بر مديريت استعداد داشته است؛ او معتقد است كه مديريت استعداد به فعاليتهايی استخدام  ،آموزش و توسعه
مديران و مديريت آن كاركنانی كه در موقعيتهای عالی سازمان درگير شدند ،باز میگردد(كپلی .)2004 ،در تعريف
ديگر از مديريت استعداد بيان میشود كه آن ،فرايند سيستمی است كه شکاف بين سرمايههای انسانی جاری و
استعدادهای رهبری كه برای پاسخگويی به چالشهای آينده سازمان مورد نياز است ،از بين میبرد (ويليانز ،اسميت
و اركر  .)2010 ،لوئيس و هاكمن ( )2006سه مفهوم پايهای برای واژه مديريت استعداد بيان نمودند:
در اولين مفهوم ،مديريت استعداد را مجموعهای از وظايف منابع انسانی مانند استخدام ،انتخاب ،آموزش و توسعه
تعريف كردند .از اين منظر ،آنها استدالل میكنند كه مديريت استعداد ممکن است كمی فراتر از يک واژه جديد يا
حسن تعبيری از مديريت منابع انسانی باشد .آنها در متون مورد بررسی به اين امر اشاره داشتند كه مديريت استعداد
يک روش سيستمی جهت اجرای وظايف مديريت منابع انسانی است اما نه به نحو سنتی آن بلکه با نگاهی گستردهتر
و با عملکردی دقيقتر و با استفاده از وسايل فناوری جديد مثل اينترنت و نرم افزارهای مربوطه و با هدف اجرا در
كليه سطوح و قسمتهای سازمان .مفهوم دوم لوئيس و هاكمن از مديريت استعداد به طور خاص تمركز بر پيش بينی
يا مدلسازی فرآيند منابع انسانی در حيطه سازمان براساس عواملی مانند مهارتهای نيروی كار ،عرضه و تقاضا و
رشد و فرسايش نيروی كار دارد .از اين ديدگاه ،مديريت استعداد كم و بيش مترادف با منابع انسانی يا برنامهريزی
نيروی كار است .مفهوم سوم لوئيس و هاكمن متمركز بر افراد با استعداد از لحاظ عملکرد و پتانسيل است .افراد با
پتانسيل باال در جريان استفاده از نيروی كار در سازمانها بيشتر مورد توجه قرار میگيرند و سازمان در جذب آنها
كوشش بيشتری مینمايد (صيادی ،محمدی و نيک پور.)1390 ،
مدلهای مديريت استعداد
يکی از مشهورترين مدلهای مديريت استعداد ،مدل كالينز و مالهی است .بر اساس اين مدل ابتدا بايد پستهای
كليدی سازمان مشخص شود .سپس بايد دانش ،شايستگیها و مهارتهای متناسب با اين جايگاهها تعريف شود و
سپس بايد مخزن استعداد را ايجاد كنيم و نيروی خود را برای مخزن از داخل يا خارج سازمان پر میكنيم .يک
سيستم مديريت استعداد مناسب رابطه غيرمستقيمی با عملکرد سازمانی دارد؛ به عبارت ديگر سيستم مديريت استعداد
با اثرگذاری بر انگيزش كاری ،تعهد سازمانی ،و رفتارهای فرانقشی كاركنان ،موجب ارتقای عملکرد سازمانی میشود.
رفتار فرانقشی به آن دسته عملکردها اشاره دارد كه در حيطه وظايف افراد نمیباشد و خالقانه است.

Cappelli
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شکل :1مديريت استعداد كالينز و مالهی ()2009
مدلی ديگری كه برای مديريت استعداد میتوان از آن نام برد مدلی است كه اوهلی ( )2007به آن پرداخته است .در
اين مدل برای طراحی مدل فرايند مديريت استعداد از تجزيه و تحليل وضع موجود منابع انسانی سازمان شروع شده
و در ادامه ،طراحی ،توسعه و بستر منابع انسانی ايجاد شده و به دنبال آن جذب ،توسعه و نگهداری افراد مستعد انجام
میشود .اين فرايند به صورت دائم و بازخور مداوم ادامه خواهد داشت.
تعهد
ايدههای مختلفی برای تعريف مفهوم تعهد به وسيله محققان ارائه شده است .مفهوم تعهد را اولين بار كانتور در
سال  1970بيان كرد .در سال  1980مديران امريکا به مطالعه روی شركتهای ژاپنی كه موفق به نظر میرسيدند
پرداختند و علت اين موفقيت را در وفاداری نزديک كاركنان بيان كردند .رابطه بين پويايی كاركنان و تعهد در سال
 1990كسب شده است همچنين بقای سازمان بستگی به نگهداشت كاركنان و قدرت سازمان به اندازه سطح تعهد
كاركنان در سازمان است به همين خاطر سازمانها سعی میكنند از ترک كاركنان با استفاده از مشوقهايی مانند،
افزايش حقوق و دستمزد ،فرصتهای ترقی ،پاداش و  ...جلوگيری كنند(ورال و همکاران.)2012 ،
تعهدسازمانی مانند مفاهيم ديگر رفتارسازمانی به شيوههای متفاوت تعريف شده است .معمولیترين شيوه برخورد با
تعهد سازمانی آن است كه تعهدسازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگيرند .براساس اين شيوه،
فردی كه به شدت متعهد است هويت خود را از سازمان میگيرد ،در سازمان مشاركت دارد و باآن در میآميزد و از
یبرد(ساروقی .)1375 ،پورتر و همکارانش ( )1974تعهدسازمانی را پذيرش ارزشهای سازمان
عضويت در آن لذت م 
و درگيرشدن در سازمان تعريف میكنند و معيارهای اندازهگيری آن را شامل انگيزه ،تمايل برای ادامه كار و پذيرش
ارزشهای سازمان میدانند .چاتمن و اورايلی ( )1968تعهد سازمانی را به معنی حمايت و پيوستگی عاطفی با اهداف
1
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و ارزشهای يک سازمان  ،به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن (وسيلهای برای دستيابی به اهداف
ديگر) تعريف میكنند (بهروان و سعيدی .)1389 ،تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت يا منفی افراد نسبت به
كل سازمان (نه شغل ) است كه در آن مشغول به كارند .در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری
قوی دارد و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايی قرار میدهد (استرون .)1377 ،تعهد سازمان يک مفهوم است
و به اين معنی است كه افراد چقدر ميل باطنی و تمايل به ماندن در سازمان دارند محققان مختلف از رشتههای
متفاوت تعهد را تعريف كردند بنابراين درک اين واژه مشکل شده است .همانطور كه تعاريف تعهد به طور مستمر
تغيير پيدا میكند آن مسلم است كه ايدههايی مانند" آيا تعهد خوب است يا بد ،ثابت است يا متغير" تغيير میكند .از
نظر علمی ،توسعه و نتايج درباره تعهد نبايد صورت پذيرد مگر اينکه واژه كامل شود و مقياس توسعه يابد(ورال و
همکاران.)2012 ،
در ادبيات تعهد سازمانی چند تعريف مسلط وجود دارد كه شرح آن در زير آمده است(امامی:)1387 ،
الف .تعهد نگرشی يا اخالقی :1از همانند سازی و دلبستگی نسبتاً باالی فرد با يک سازمان خاص به دست میآيد.
اين تعريف به طور مفهومی میتواند حداقل به وسيله سه عامل:
 .1اعتقاد قوی به پذيرش اهداف و ارزشهای سازمان؛
 .2تمايل به انجام تالشهای قابل مالحظه برای سازمان؛
 .3تماياً به ادامه عضويت در سازمان  ،مشخص میشود
ب .تعهد حسابگرانه يا رفتاری :2اين تعهد بر اساس الگوی مبادله 3يا پاداش ارزش هومنز و گولدن 4پايه ريزی شده
است .تعهد حسابگرانه به عنوان پديده ای ساختاری كه نتيجه معامله فرد و سازمان و هم چنين دگرگونی در مزايای
جانبی و سرمايه گذاری هايی كه برای فرد در طول زمان به وجود میآيد ،تعريف شده است.
ج .تعهد هنجاری :5اين تعهد فرايندی است كه به موجب آن كنشهای سازمانی مثل گزينشها و روشهای
اجتماعی شدن و ويژگیهای درونی فرد هم چون وفاداری تعميم يافته ارزشهای مورد توافق سازمان مشخص و
نگرشهای وظيفه ای باعث ايجاد تعهد سازمانی میشود.
تاثير شيوههای مديريت منابع انسانی بر تعهد كاركنان
اثر شيوهها و رويههای مديريت منابع انسانی بر عملکرد شركتها به صورت عميق بررسی شده است .شيوهها
مديريت منابع انسانی از انتخاب ،آموزش ،مديريت مسير شغلی ،جبران خدمات و ارزيابی عملکرد تشکيل شده كه
تاثير مهمی بر تعهد سازمانی كاركنان دارد .با توجه به نظر مکماهان 6و مکويليامز )1994( 7شيوههای مديريت
منابع انسانی راههايی هستند كه سازمانها در قالب نگرشها ،ادراکها و رفتارهای كاركنان استفاده میكند .اين
1

Moral or Attitudinal Commitment
Behavioral or Calculative
3
Exchange Model
4
Homans & Gouldnr
5
Normative Commitment
6
McMahan
7
MacWilliams
2
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تاكيد میكند كه شيوههای منابع انسانی به طور شايسته فرمولهبندی و پيادهسازی میكند و سازمانها بايد قادر
باشند به اهداف خودشان دست پيدا كنند كه وابستگی مهمی بر سرمايههای انسانی دارد .به خاطر اينکه امروزه
سرمايههای انسانی دارايی اصلی در سازمانهاست .ينگ و برمان )1997( 1تاكيد داشتند كه عملکرد شركت تاثير
بااليی بر شيوههای منابع انسانی دارد كه میتواند تاثير مستقيمی بر تعهد سازمانی كاركنان بگذارد(جوهدای 2و
همکاران .)2013 ،مديريت خوب عملکرد ،مسير شغلی ،آموزش ،جبران خدمات كاركنان و انتخابی كه بر اساس ميل
مثبت كاركنان باشد و همچنين وجودگردش كار باعث میشود كه كاركنان با تعهد باالی سازمانی خود عمل متقابلی
داشته باشند.
چارچوب مفهومی تحقيق
با توجه به ادبيات تحقيق و همچنين بيان پژوهش و مدلها اين تحقيق به دنبال يافتن تاثير مديريت استعداد بر
تعهد كاركنان میباشد .با توجه به تعريف مديريت استعداد اوهلی( )2007كه ابعادی را برای مديريت استعداد تعريف
كرده بود و با سه بعد تعهد كاركنان آلن و ميير كه ارائه شده و بسيار شناخته شده است ،به ارائه مدل زير میپردازد.
تعهد مستمر
تعهد عاطفی

تعهد

مديريت استعداد

تعهد هنجاری
شکل  :2چارچوب مفهومی تحقيق
فرضيههای تحقيق
 .1مديريت استعداد بر تعهد كاركنان تاثير مثبتی دارد.
 )aمديريت استعداد بر تعهد عاطفی كاركنان تاثير مثبتی دارد.
 )bمديريت استعداد بر تعهد هنجاری كاركنان تاثير مثبتی دارد.
 )cمديريت استعداد بر تعهد مستمر كاركنان تاثير مثبتی دارد.

Yeung and Berman
Juhdia
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1
2

روش تحقيق
تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردی بوده و از نوع جمعآوری داده توصيفی  -پيمايشی میباشد .ابزار گردآوری
اطالعات هم پرسشنامه و روش نمونهگيری هم به صورت تصادفی بوده و نمونهگيری هم با استفاده از فرمول
كوكران انجام گرفت .اين پژوهش در نمونهای از بانکهای خصوصی (گردشگری ،ملت ،انصار و بانک شهر) واقع در
شهر تهران انجام شد كه در نهايت  291پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .روش سنجش پايايی با استفاده
از آلفای كرونباخ بود كه در شکل زير آورده شده است.
جدول :1آلفای كرونباخ متغيرها
سوالت ضريب آلفای كرونباخ
متغير
مديريت استعداد  28سوال
 19سوال
تعهد

0/912
0/780

برای تاييد روايی پرسشنامه هم از اعتبار صوری و سازه و ز روش تحليل مسير برای تاييد يا رد فرضيه بهره گرفته
شد .كليه عمليات تجزيه و تحليل دادههای كمی به وسيله نرم افزار آماری  spss22و  LISRELصورت گرفته
است.
تجزيه و تحليل
در اين بخش به تجزيه و تحليل دادهها از حيث جنسيت ,و سن پرداخته میشود .كه جدول زير گويای مطالب است.
جدول  :2تجزيه و تحليل دادههای توصيفی
فراوانی درصد
سن
9/6
28
زير  25سال
 25-35سال 7/57 168
5/28 83
 35-50سال
1/4
باالی  50سال 12
100 291
جمع
فراوانی درصد
جنسيت
مرد
60/8 ۱۷۷
زن

۱۱۴

39/2

جمع

29۱

۱00
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آخرين مرحله به بررسی فرضيههای تحقيق میپردازيم .برای آزمون فرضيهها از تحليل مسير استفاده شد .مدل
تحقيق در دو حالت ضريب تخمين استاندارد و ضرايب معناداری با استفاده از نرم افزار ليزرل استخراج گرديد .با
توجه به مدلهای استخراجی به بررسی فرضيههای تحقيق میپردازيم .در آخرين مرحله به بررسی فرضيههای
تحقيق میپردازيم .برای آزمون فرضيهها از معادالت ساختاری استفاده شد .در معادالت ساختاری بارهای عاملی
ميزان  βبين متغير مکنون و قابل مشاهده را نشان میدهد .اين عدد در حالت استاندارد شده مشابه ضريب بتا در
معادله رگرسيون میباشد و مقدار آن بين  1و  1-میباشد .برای تاييد و رد فرضيه تحقيق در مدلهای ساختاری
مقادير  T- Valueيا سطح معناداری بايد مورد بررسی قرار گيرند .بدين صورت كه چناچه اين مقادير بيشتر از 1/96
يا كمتر از  -1/96باشند فرضيههای تحقيق در سطح اطمينان  95درصد مورد تاييد قرار میگيرند (رامين مهر و
چارستاد .)1392 ،به همين خاطر مدل در دو حالت تخمين استاندارد و ضريب  tاستخراج شد.

COM
0. 26
TM
0. 84
0. 37
0. 77

AC

0. 99

CC

0. 99

-0. 58

NC

Chi-Square=71. 75, df=33, P-value=0. 00000, RMSEA=0. 065

شکل  :3مدل تحقيق در حالت ضريب تخمين استاندارد
نتايج دادهها نشان میدهدكه  χ2برابر  08 .1114است .از طرفی به علت اينکه نسبت  χ2بر درجه آزادی (  )dfبرابر
با  1/96و كمتر از مقدار مجاز  3و  RMSEAنيز كوچکتر از 0/08بوده كه مدل در دو حالت تخمين استاندارد و
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1. 00

اعداد معناداری از لحاظ شاخصهای تناسب (برازش) در وضعيت قابل قبولی قرار دارد .مدل نهايی تحقيق در حالت
ضريب استاندارد در شکل باال مشاهده میشود .بارهای عاملی ميزان  βبين متغيرها را نشان میدهد .ارتباط مديريت
استعداد با تعهد  0/26است كه تقريبا ضريب  βمتوسطی بين اين متغيرها وجود دارد .با توجه به اعداد معناداری به
بررسی فرضيات میپردازيم.

COM
6. 84
TM

12. 04

20. 80
7. 63
6. 48

AC
12. 24

12. 06

CC

8. 14

NC
Chi-Square=71. 75, df=33, P-value=0. 00000, RMSEA=0. 065

شکل  :4مدل تحقيق در حالت ضرايب معناداری
فرضيه اول كه تاثير مديريت استعداد را بر تعهد میسنجيد با توجه به عدد  6/84نيز تاييد شد .پس با توجه به اين
ضرايب مشخص است كه مديريت استعداد بر تعهد تاثير دارد .در ادامه به بررسی فرضيات فرعی میپردازيم .به
همين خاطر مدل تاثير مديريت استعداد را با سه بعد تعهد كاركنان را ،نشان میدهد.
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0. 30

NC

0. 91

CC

0. 99

0. 10

1. 00

TM

0. 95

DE

0. 11

Chi-Square=111. 25, df=49, P-value=0. 00000,RMSEA=0. 078

شکل  :5مدل تحقيق در حالت ضرايب معناداری
با توجه به نتايج به بررسی برازش مدل میپردازيم .با توجه به مدل χ2 ،بر درجه آزادی (  )dfبرابر با  2/27و كمتر از
مقدار مجاز  3و  RMSEAنيز كوچکتر از  0/08بوده كه مدل در دو حالت تخمين استاندارد و اعداد معناداری از
لحاظ شاخصهای تناسب (برازش) در وضعيت قابل قبولی قرار دارد .در بررسی فرضيهها ،مديريت استعداد با تعهد
عاطفی با ضريب  26 .0 βو با تعهد هنجاری با ضريب  30 .0 βتاثير مثبت و با تعهد مستمر با ضريب  0/1 βدر
ارتباط است .برای بررسی فرضيهها از مدل تخمين در حالت ضريب  tاستفاده شد.

5. 10

NC

11. 97

CC

12. 03

1. 65
0. 00

TM
21. 13

DE

5. 21

Chi-Square=111. 25, df=49, P-value=0. 00000, RMSEA=0. 078

شکل  :6مدل تحقيق در حالت ضرايب معناداری
در بررسی فرضيههای فرعی .،همچنين در بررسی فرضيههای فرعی متغير تعهد يعنی تاثير مديريت استعداد بر تعهد
عاطفی و تعهد هنجاری تاييد شد اما فرض اينكه مديريت استعداد تاثير مثبت با تعهد مستمر دارد با توجه به عدد .1
 65و قرار گرفتن در دامنه  96 .1و  -96 .1رد شد.
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بررسی نتايج
در بررسی تاثير مديريت استعداد بر تعهد از طريق تحليل مسير تخمين ضرايب معناداری 6/84 ،بدست آمد كه اين
فرضيه هم به خاطر قرار نگرفتن در دامنه  1/96و  -1/96تاييد شد سپس مشخص شد كه مديريت استعداد بر تعهد
با ضريب  0/26 βتاثير دارد .كه اين هم مطابق با ادبيات نظری پيش بينی میشد .زيرا سيستم فرايند مديريت
استعداد تعهد الزم را ايجاد میكند كه اين يکی از شيوههای نگهداشت كاركنان میباشد .پس برای سازمانهای كه
تعهد كاركنان را در جهت تحقق اهداف سازمانی مهم میدانند تحقق سيستم مديريت استعداد امری ضروری قلمداد
میشود .در بررسی ادبيات در حوزه تاثير مديريت استعداد بر تعهد مشابهتهای علمی را شاهد هستيم به طوری كه
وورال و همکاران( )2012روی تاثيرات به كارگيری مديريت استعداد با سيستم ارزيابی عملکرد بر روی تعهد كاركنان
پژوهشی را انجام دادند .نتايج تجزيه و تحليل نشان داد كه مديريت استعداد يکپارچه شده ،رويههای منابع انسانی و
سيستم عملکرد تاثير مثبتی بر تعهدكاركنان دارد .آنها اذعان كردند كه مسئوليت و ماموريت سازمانها در اين نکته
است كه استعدادها را در سازمان جذب كند و استراتژیها و رويهها برای توسعه چشم اندازهای ضروری برای
نگهداشت استعدادها ايجاد كند سازمانها بايد استعدادها و پتانسيلها را تعريف كنند و مسير را برای ارزشی كه اين
استعدادها میتوانند ارائه كنند هموار سازند .در واقع مديريت استعداد نه تنها برای انتخاب استعداد مناسب است ،بلکه
برای مديريت اثربخش و كارا و افزايش تعهد و و عملکرد نيز مناسب میباشد .در ادامه به بررسی تاثير مديريت
استعدا با ابعاد تعهد میپردازيم .در بحت تعهد عاطفی و تاثيرپذيری آن از مديريت استعداد اين فرضيه با تخمين
ضرايب  4/4 ،tتاييد شد كه ضريب  βآن هم برابر با  0/26بود .همچنين فرضيه دوم يعنی تاثير مديريت استعداد بر
تعهد هنجاری با تخمين ضريب  5/1 ،tتاييد شد و ضريب  βبين آنها هم برابر با  0/3بود .اما تاثير مديريت استعداد
بر تعهد مستمر با تخمين ضريب  1/65 ،tو قرار گرفتن در محدوده  1/96و -1/96رد شد ضريب  βبين اين بعد و
متغير تعهد  -0/1بود .در اين رابطه میتوان بيان كرد كه فرايند مديريت استعداد باعث ايجاد تعهد عاطفی میشود
يعنی فرد به نوعی عالقهمند هست در سازمان بماند زيرا شرايط رضايت بخشی از طريق مديريت استعداد ايجاد شده
است و فرد حاضر است اهداف و رويههای منابع انسانی را بپذيرد .همچنين كاركنان فکر میكند آنها بايد برای
سازمان ،به خاطر تاثير اجتماعی بلند مدت پاسخگو هستند  ،بنابراين آنها بايد در سازمان بمانند .اما در فرض سوم
(تعهد مستمر) كه مديريت استعداد باعث میشود كه فرد فکر كند كه ترک سامان باعث رنج و يا از دست دادن
منافع آنها میشود بنابراين آنها مجبور میشوند در سازمان اوليه بمانند رد شد .اين عامل را چنين میتوان تبيين كرد
كه مديريت استعداد نمیتواند با محدود كردن شرايط خارجی منجر به تعهد كاركنان شود .زيرا يک فرد با استعداد به
توانايیهايی خود اعتقاد دارد و مطمئن است در صورت ترک سازمان در سازمانهای ديگر میتواند مشغول به فعاليت
شود .به همين خاطر بايد در سازمان بيشتر بر تعهدات هنجاری و عاطفی بايد تاكيد شود .زيرا مديريت استعداد
میتوانند اين مولفهها را تبيين كند .با توجه به يافتههای پژوهش حاضر ،به محققين آتی پيشنهاد میشود كه نقش
مديريت استعداد بر تعهد سازمانی را در واحدهای صف و ستاد مجزا بررسی كنند زيرا مشاهده شده گه عوامل
تبيينكننده تعهد در جايگاههای مديريتی متفاوت تر از جايگاه كارشناسی میباشد .همچنين پيشنهاد میگردد كه اين
تحقيق در بانکهای دولتی نيز مورد پژوهش قرار گيرد.
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The Effect Talent Management on Employee Commitment in Banking Industry
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Abstract:
The fact that manufacturing and service firms are strongly in competition, for survival,
there needs to be resources that can surpass new competitors by creating new methods and
techniques. Given the importance of talent management and its key role in creating
competitive advantage and commitment that have a large impact on firm performance, this
study examines the impact of talent management in line with the commitment of its
employees. In this regard, the purpose of this study is applied and the type of data
collection is descriptive and survey. The questionnaire and a random sampling method and
in the case of private banks in the city of Tehran. The results showed that the impact of
management's commitment beta is 0.26. In the study hypotheses, talent management and
emotional commitment by a factor β 0.26 and a coefficient β 0.30, normative commitment
and positive impact associated with the continued commitment by a factor β 0.10.
Keywords: talent management, commitment,
commitment, continuance commitment.
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