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 چکيده
با تعهدسازمانی مدیران  استعداد هوش هیجانی و مدیریت رابطه بین هدف پژوهش حاضر بررسی

تگی پیمایشی از نوع همبس -است. روش تحقیق توصیفی مقطع متوسطه مدارس شهرستان نیشابور

 شهرستان نیشابورمدیران مقطع متوسطه مدارس  کلیه شامل حاضر پژوهش در آماری است. جامعه

باشد انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده  می نفر 08 آنها تعداد آمار آخرین اساس بر که باشد می

 ( ، مدیریت5882در این پژوهش، شامل سه پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گریوز و برادبری)

شد. روایی هر سه بامی (۰228) یر می و آلن سازمانی و تعهد( 5882) راپر و فیلیپس استعداد

پرسش نامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

و برای تعهد سازمانی مدیران 072/8،مدیریت استعداد 03۰/8برای پرسشنامه هوش هیجانی 

از روش  و Spssاز نرم افزار  شده گردآوری داده های تحلیل و تجزیه به دست آمد. برای285/8

های آماری توصیفی و آمار استنباطی )ضریب همبستگی، آنالیز واریانس و رگرسیون( استفاده شد. 

جذب استعداد، کشف  -یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد و تمامی مؤلفه های آن

ارد، ری دبا تعهد سازمانی مدیران رابطه مثبت و معنادا -استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد

همچنین هوش هیجانی با تعهدسازمانی مدیران رابطه مثبت و معناداری داشته است. نتایج آزمون 

رگرسیون نیز نشان داد که متغیر های مدیریت استعداد و هوش هیجانی به طور خاص به ترتیب 

ن درصد از واریانس تعهدسازمانی مدیران مدارس را تبیین می کنند. مهم تری 82۰/8و  058/8

نتیجه پژوهش حاظر این است که با تقویت هوش هیجانی و مدیریت استعداد در مدیران، 

 تعهدسازمانی مدارس ارتقا خواهد یافت.

 .هوش هیجانی، تعهد سازمانی استعداد، مدیریت :يديکل واژگان 
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 4 رضا نانوا باشی،  3 سميه ساالري نژاد،  2 سيد عباس حسينی،  1  محمد جوادي زاده

 نیشابور، ایران. دانش آموخته ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ۰
 .دانشجوی دکترای ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی،معلم آموزش و پرورش نیشابور، ایران 5
دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام، معلم آموزش و پرورش  3

 شهرستان نیشابور، ایران.
 .دانشگاه شهید بهشتی، معلم آموزش و پرورش شهرستان نیشابور، ایراندانش آموخته کارشناسی گفتار درمانی،  4

 

 نام نویسنده مسئول:
  محمد جوادي زاده

با تعهدسازمانی  استعداد هوش هيجانی و مدیریت رابطه بين بررسی

 مقطع متوسطه مدارس شهرستان نيشابور مدیران
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 مقدمه
ت ظ استعداد تعریف می شود. در تعریفی دیگر مدیریمدیریت استعداد به عنوان فرایندی پویا و سیستماتیک برای شناسایی، توسعه و حف

استعداد جذب، شناسایی، توسعه، درگیری، نگهداری و به کارکیری سیستمیک افراد با پتانسیل های باال یعنی کسانی که دارای ارزش خاصی 

 (.۰،58۰8برای سازمان هستند، در نظر گرفته می شود)دیویس و دیویس

 خود ی سرمایه برای افزوده ارزش ایجاد در سعی ها، تنوع آموزش و کارکنان تنوع ، استعدادها مدیریت ویكردر از مندی بهره با سازمان ها

 در خوشنام استعدادها مدیریت و است سازمانی های استعداد توسعه و حفظ انسانی، منابع یتوسعه ی مدیراندغدغه ترین مهم امروزه، دارند.

 لیدیک نقش که دانست سازمان یک یسرمایه ترین مهم عنوان به باید را انسانی نیروی ، بنابراین اند. داشته انگیز حیرت تأثیری ها سازمان کردن

 .(۰323دارد )نوع پسند اصیل و همكاران،  اهدافش به سازمان یابیدر دست مهمی و

ننده ک دیارزشمند تول یراه منابع انسانسازمان به هم یاتیبه دست آوردن دانش ح ،نظام تعلیم وتربیت یرو شیچالش پامروزه یكی  از

 فهیظو کیاستعداد  تیریمد«. به دست آوردن استعدادهاست یبرااین عرصه سالح پنهان در  کی» استعداد تیریمد قتیدانش است. در حق نیا

 یایاستعداد است. حقوق و مزا تیریمد ندیشود، بلكه جذب افراد مستعد، آغاز تالش سازمان در فرآ سریکه تنها با جذب افراد مستعد م ستین

 یاز سازمان باشند که آن را قبول دارند، سازمان ی(. افراد مستعد دوست دارند بخش5882،  مییببرد)سو شیاز پ یکار ییتواند به تنها ینم زیباال ن

تالش  یرود کارکنان تمام یار محالت است که انتظ نیکند. در ا جادیا یریانعطاف پذ یکار طیآورد و مح جانیه بهکه در همه حال آنان را 

 تیموفق یبرا یشرط ضرور کیمستعد هرچند  یانسان یها هیاز سرما ی. بهره مندندینما یسازمان یها تیشدن در فعال ریخود را معطوف درگ

استعدادها به  نیند از ادارند تا بتوان ازین ییمناسب و ابتكار عمل ها یبه راهبردها نیآنها همچن ست،ین یشود اما کاف یسازمان ها محسوب م

 (.۰32۰و عباس پور،  یکنند)خالوند یریبهره گ یطرز موثرتر

 جادیدر ا مدیریتنقش  تیبه اهم توجه . باباشدی آن م تیریو نحوة مد مدارسی اثربخش ،یمبحث سازمانهای آموزش نیمهمترازاین رو 

تعهدسازمانی مدیران  هوش هیجانی با مدیریت استعدادو رابطه بینهدف از مطالعه  ،یاثربخش ۀنیدر زم کننده تیو حما منعطف ساختارهای

 تعهدسازمانی آنان می پردازد.بر رانیمد مدیریت استعداد وهوش هیجانی یبررسبه پژوهش،  نیابنابراین باشد می متوسطه 

 هوش هیجانینیست و  کار یطبه تنهایی نشان دهنده موفقیت ما در زندگی و مح مدیریتموجود نشان می دهند که  گرشواهدید یازسو

( افراد هوشمند از نظر هیجانی می توانند اثربخشی را در تمام سطوح ۰325وهمكاران، یمانینقش کلیدی در موفقیت سازمانی به عهده دارند.)سل

 .(5،5887شیخسازمانی گسترش دهند و نقشی مهم در کیفیت و اثربخشی تعامل اجتماعی با دیگران ایفاءنمایند.)

درصد عملكرد در تمام شغل ها را در بر می گیرد. هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین  88جانی برای موفقیت شغلی ضروری است و هی هوش

 (3،5887برادبری وگریوزعامل برای پیش بینی عملكرد فرد در محیط کار و قوی ترین نیرو برای رهبری و موفقیت است.)

ر از روش های بین فردی، شناسایی و مدیریت تأثیر عواطف بر تفكر و رفتار، توسعه توانایی هیجانی به افراد در زمینه آگاهی بیشت هوش

تشخیص تحرکات اجتماعی در محیط کار و درك چگونگی مدیریت روابط و بهبود آن ها کمک می کند.هوش هیجانی محصول دو مهارت اصلی 

فرد برمی گردد و آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط به رابطه فرد با دیگران بر اجتماعی است. خودآگاهی وخودمدیریتی به  تقابلیت فردی و قابلی

 (5887)برادبری،رگذاراستیتاث یوشهروند یفرد نیوهم روابط ب یروهم در تعهدسازمان نیمی گرددازا

 شیباعث افزا ییو روش ها راه ها جادیتوان با ا یدرون فردی است که هر فردی آن را داراست م رییمتغ یجانیکه هوش ه نیتوجه به ا با

توان به کنترل تكانه، تحمل  یم یجانیداد. از مؤلفه های هوش ه شیافراد را افزا یستیبتوان بهز دیشا قیطر نیافراد شد و از ا یجانیهوش ه

 یمؤلفه ها م نیاز ا کیرسد هر  یها اشاره کرد. همان گونه که به نظر م نیو مانند ا ینیخوش ب ،ییخود شكوفا ،یجانیه یآگاه دفشار، خو

 ( 5883، 4معلمان ودانش آموزان داشته باشند.)گلمن ی مدیران،ستیدر بهز ییتوانند نقش بسزا

 و تیفیسازه با ک نینشان داده است که ا یسازمان همچون تعهد ییبا مولفه ها یجانیهوش ه یرابطه ا نهیانجام شده در زم یها پژوهش

ثبت و م یهم بستگ یاز زندگ تیو رضا یجانیه یستیبهز ،یو اجتماع یجانیسازش ه گرانیبا د یهم دلتوان  جانات،یه ییسالمت روان ،شناسا

 )همان(دارد. یمنف یهمبستگ یو الكل و اختالل روان شناخت گاریو مصرف س یافسردگ یروان شناختی آشفتگ اب

آن هستند. یكی از معضالت  مدیرانش و پرورش آنجاکه اصلی ترین سرمایه هر سازمان بویژه سازمان های دانش محور چون آموز از

است که بر عملكرد و کارآیی مدارس و هم  ومدیران چون پرخاشگری، لجبازی، کم کاری و ... در بین معلمان هماهنگمدارس وجود رفتارهای نا

ط با و عوامل مرتببا تعهدسازمانی مدیران رابطه مدیریت استعداد و هوش هیجانی تأثیرگذار است. لذا، بررسی  آنهابر روابط بین فردی و روحیه 

                                                           
1 . Davies and Davies 
2 - Shaikh 
3 - Bradbury & Greaves 
4 -Ghelman 
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 ایآن می تواند زمینه را برای توجه و مشارکت هر چه بیشتر معلمان در این رفتارها افزایش دهد. در حالت اجبار، شخص وظایف خود را در راست

 انی که هوش هیجانیدیرفه کوشش می نمایند. مافراد فراتر از وظی طلبانه،قوانین و مقررات و در حد الزامات انجام می دهد، ولی در همكاری داو

دارند، با خودآگاهی نسبت به احساسات خود و مدیریت این احساسات و همچنین، شناسایی احساسات دیگران و برخورباالیی  ومدیریت استعداد

تباطات سالم ایجاد می کنند. معلمان به برقراری ارتباط مناسب و مطلوب با آنان، فضای مناسب در مدرسه مبتنی بر همدلی، تفاهم، اعتماد و ار

ی تبودن در چنین فضایی افتخار می کنند و رفتارهای فراوظیفه ای ازخود نشان می دهند. داوطلب کمک به یكدیگر هستند و شكایت و ابراز ناراح

 (۰328،یمیاز کار کاهش یافته و عالقه و تعهد به کار افزایش می یابد.)کر

شان نیازمند این هستند که کارکنان خود را در جهت رسالت سازمان ها برای تحقق اهداف استراتژیک زماندر محیط رقابتی کنونی سا

دید جبرای برقراری همكاری بلند مدت و اثربخش برای حفظ و رشد سازمان هدایت کنند. با افزایش رقابت در منابع انسانی و ظهور ابزار انگیزشی 

استعداد، طراحی شغل متناسب با آن  اجتناب ناپذیر شده است. عامل انسانی مهمترین نقش را در سازمان  برای استفادة کارکنان مثل مدیریت

 هایی که در پی رشد و توسعه هستند، دارند. 

ی رپذیر بوده و  قابلیت سازگاها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی که انعطافدهد که سازمانها نشان میبررسی

های کارکنان خود در جهت ها در شناسایی و استفاده از شایستگیدهد که این سازماناند. این مسئله نشان میباالیی دارند موفق عمل نكرده

 (.58۰5و همكاران،  2شان دچار مشكل هستند  )ورالتحقق اهداف سازمانی

ان یک استراتژی کلیدی در حفظ برتری نسبی در برابر رقبا وجود نخبگان در تمامی سطوح یک سازمان ضروری شناخته شده و به عنو

(. در حقیقت بدون تأمین بهترین استعدادها هیچ چیز جدیدی برای سازمان وجود نخواهد داشت 5887و همكاران،  8آیند )داویسحساب میبه

اند که استعدادها منابعی بحرانی هستند که ها دریافته(. همزمان با درك نیاز به استخدام، توسعه و نگهداشت استعدادها، سازمان5882، 7)سوئیم

ها باید متناسب با ساختار و فرهنگ (. البته سازمان۰307برای دستیابی به بهترین نتیجه ها، نیازمند مدیریت می باشند )معالی و تاج الدین، 

مرکز هزینه کردن نیست، بلكه همراستا با کسب و کار خود مدیریت استعداد را بكار گیرند.همچنین مدیریت توسعه منابع انسانی دیگرتنها 

مندی از رویكرد مدیریت استعدادها، تنوع کارکنان و تنوع آموزش ها، سعی در ایجاد ارزش ها با بهرهسازمان، برای سود بیشتر و کاهش هزینه

 افزوده برای سرمایه خود دارند. 

ها با مدیریت استعداد، نتایج و پیامدهای آن تحقق ود دارند که با همراه شدن آنبا وجود اهمیت مدیریت استعدادها، متغیرهای زیادی وج

ها معتقدند همانطور که تعهد سازمان به کارمند کاهش (. اکثر سازمان58۰5می باید. یكی از این عوامل تعهد کارکنان است )ورال و همكاران، 

دهند که حمایت سازمانی از کارمند با سازمان کاهش یافته باشد. تحقیقات نشان مییافته این انتظار وجود دارد که تعهد کارمند هم نسبت به 

ها کارکنانشان را بازخرید می تعهد کارمند به سازمان به وضوح مرتبط است همچنین شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینكه بسیاری از سازمان

ای افزایش دهند. با این حال از طرف دیگر قابت در بازارهای جهانی را بطور فزایندهها را کاهش دهند و از این طریق توانایی رکنند تا هزینه

شان هستند که می های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارمندانها در پی عملكرد باال و استراتژیشواهدی دال بر این وجود دارد که سازمان

از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلكه بعنوان یک مفهوم مدیریتی بخاطر  ها فراهم کند.تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آن

اینكه می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممكن است، بعنوان کلیدی برای 

 به عنوان یک استراتژی رقابتی محسوب می شود .مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد کارمند 

مدیریت استعداد رویكرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت سرمایه انسانی ایجاد نموده و نقاط ضعف و اشكاالت وارد بر 

ی های ایرانانی سنتی در سازمانرویكردهای سنتی را مرتفع نماید، از این رو می تواند به عنوان یک ابزار مناسب در کنار مدیریت منابع انس

 ها پس از مدت کوتاهی اینریزی شود، در غیر اینصورت سازمانها، برنامهسازی مدیریت استعداد در سازمانپیشنهاد شود. البته باید برای پیاده

 ز اهمیت می یابد.ی اجرایی و عملی نیرویكرد بسیار مهم را نیز فراموش خواهند کرد. بنابراین انجام این تحقیق از جنبه

 مدل از یكی. دارند اشاره مختلفی های فرایند بر کدام هر که شده ارائه متفاوتی استعداد، مدل های مدیریت به مربوط مباحث زمیه در

 استعداد مدیریت فرایند مدل، این در. است (5888آرمسترانگ) مدل می نماید، تبیین جامع صورت به استعداد را مدیریت مختلف ابعاد که هایی

و  می گیرد قرار توجه مورد مستعد، کارکنان با رابطه در موجود کمبودهای تهیه ادامه در. می شود آغاز کار عنوان نقشه به کار کسب و راهبرد با

 ماهر، کار شامل: نیروهای استعداد خزانه یک سازمان شده اند، تأمین سازمان خارج یا داخل از که استعدادهایی مدیریت و حفظ طریق از سپس

 مؤثر، استعداد مدیریت سیستم (. پیاده سازی یک۰325 اخالق، ملک و اصیل پسند نوع از نقل )به داشت خواهد اختیار در را متعهد و متخصص
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ازمان س به آن ها تعهد و کارکنان شغلی رضایت سبب افزایش و کاهش را کارکنان خدمت ترك نرخ آن راه از داده، افزایش را بودن سازمان رقابتی

 (.۰323 همكاران، و موغلی ،5882 ، ۰5می یر ؛5888، ۰۰، ام سی کاالی5882، ۰8هوون گاسن ؛5882، 2ژنگ ؛58۰۰، 0)پیگ می شود

 تعهد زان و می نفس به بودن اعتماد باال در بلكه جدید، فناوری های کارگیری به نه یكدیگر از پیشی گرفتن برای سازمان ها مزیت امروزه

 یروین به توجه. است شغلی کارکنان رفتار در تأثیرگذار ولی پنهان عوامل از سازمان، به میزان تعهد. است نهفته سازمانی فاهدا به کارکنان

 توسعه جهت در ما جامعه اساسی و ریشه ای جمله معضالت از. دارد زیادی اهمیت خصوصی، بخش در چه و دولتی بخش در چه متعهد انسانی

 به می توان را سازمانی تعهد (.۰308 همكاران، و )علمی است کشور بخش شاغالن میان در سازمانی تعهد ضعف ی،اجتماع و اقتصادی فرهنگی،

 سازمان هب روانی و عاطفی وابستگی عنوان به سازمانی، تعهد. کرد تعریف ویژه سازمان یک مشارکت در و فعالیت با افراد تشخیص قدرت عنوان

 و دمی کن مشارکت سازمان در کرده، تعیین سازمان طریق از را خود هویت است، متعدد بسیار که فردی نآ که براساس می شود گرفته نظر در

 ركت به قبیل، تمایل از سازمانی بروندادهای و کارکنان عملكرد سازمانی، تعهد که می دهد نشان تحقیقات (.۰325 )بازوید، میشود آن درگیر در

 بهره وری، افزایش منظور به تعهد سازمانی و هیجانی هوش متغیرهای اهمیت به توجه با. میدهد رارق تأثیر تحت را سودآوری و فروش خدمت،

 از دهاستفا با کرده، توجه هیجایی هوش و تعهد سازمایی موضوع به باید کارکنان، انگیزه سطح بردن باال خدمت، ترك کاهش کارایی، افزایش

 .گردد شناسایی آن ها بر رمؤث عوامل حیطه، این در گرفته انجام تحقیقات

. پرداختند اصفهان شهرداری در کارکنان عاطفی هوش با آن رابطه و استعداد مدیریت استراتژی بررسی به( ۰325) وهمكاران شائمی

 گردیده نتخابا نمونه عنوان به آنان از نفر 5۰7 تعداد که بوده باالتر و دیپلم تحصیلی مدرك دارای کارکنان تمامی شامل پژوهش آماری جامعه

 که است آن از حاکی ارزیابی این نتایج و است شده استفاده ساختاری معادله سازی مدل تحلیل روش از پژوهش های فرضیه آزمون جهت. اند

 گفرهن و جوّ"شامل آن گانه پنج های مؤلفه بین همچنین. دارد کارکنان عاطفی هوش با معناداری و مثبت رابطه استعداد مدیریت استراتژی

 .دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه کارکنان عاطفی هوش و "قدردانی و پاداش" و "کارکنان پرورش" ،"عملكرد مدیریت ارتباطات" ،"باز

 خراسان های بیمارستان اداری کارکنان در سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین رابطه) نام به ای مقاله در( ۰323)همكاران و بورنگ اکبری

. ندباش می برخوردار متوسطی سطح در سازمانی تعهد از جنوبی خراسان های بیمارستان ادرای کارکنان: دهد می نشان نتایج. داختپر( جنوبی

 معناداری رابطه عاطفی تعهد و هنجاری تعهد مولفه با هیجانی هوش بین. شد مشاهده معناداری رابطه سازمانی تعهد و هیجانی هوش بین

 ازمانیس تعهد بینی پیش توان می هیجانی هوش مولفه خرده از خودآگاهی مولفه تنها که داد نشان چندگانه رگرسیون مانجا نتایج. شد مشاهده

 .دارد را هنجاری و عاطفی تعهد و

 که داد نشان نتایج. پرداخت( سازمانی تعهد با هیجانی هوش رابطه بررسی)  نام به ای مقاله در( ۰324)همكاران و شهری زاده حسین

 هیجانی، هوش های سازه بندی رتبه. دارد وجود مطالعه مورد های بخش کارکنان در( هنجاری مستمر، عاطفی،) تعهدها تمام میزان یک به ریباًتق

 ینمیانگ کمترین تا بیشترین دارای ترتیب به اجتماعی های مهارت خودآگاهی، هیجانات، مدیریت خودانگیزی، همدلی، های سازه که داد نشان

 هوش های سازه تمام بین که دهد می نشان سازمانی تعهد و هیجانی هوش های سازه بین روابط بررسی همچنین،. هستند کارکنان بین در

 تعهد با اجتماعی های مهارت هیجانات، مدیریت خودآگاهی، های سازه. دارد وجود عاطفی تعهد با مثبتی و قوی بسیار همبستگی هیجانی،

 .دارند معنادار ی رابطه تعهد نوع دو هر با همدلی ی سازه و مستمر تعهد با خودانگیزی ی سازه هنجاری؛

. داختپر تهران پاسارگاد بیمه شرکت کارکنان میان در سازمانی تعهد بر هیجانی هوش های مولفه تاثیر بررسی به( ۰322)دانایی و عقیلی

 رفتگ قرار تحلیل و تجزیه مورد لیزرل افزار نرم در ساختاری معادالت لسازیمد از استفاده با و آوری جمع الزم اطالعات پرسشنامه از استفاده با

 تاثیر نمود یانب باید نتایج به با توجه همچنین. است بوده سازمانی تعهد بر هیجانی هوش های مولفه تمامی تاثیر تایید بیانگر آمده بدست نتایج. 

 جهت اتینك نیز انتها در. است برخوردار مقدار بیشترین از شغلی رضایت بر انگیزی خود و مقدار کمترین دارای سازمانی تعهد بر کنترلی خود

 .است گردیده ارائه شرکت این در هیجانی هوش بهبود

به بررسی جابجایی و ترك کار کارکنان بر  5880( در یک مطالعه در می ۰302، به نقل از زارع خلیلی و چوپانی، 5880واتسون وایت )

کشور پرداختند و این طور بیان شد که از طریق یک دیدگاه یكپارچه در مورد مدیریت استعداد و نظام جبران خدمات می  54سازمان در  ۰302

شانس دارند تا از نظر مالی سودمند  %۰0توان از آن جلوگیری کرد. بر طبق این مطالعه، سازمان هایی که چنین دیدگاه و نگرشی دارند بیشتر از 

 باشند.
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با عنوان بررسی ارتباط تعهد و موفقیت شغلی و نقش واسطه ای تعهد در ارتباط با هوش  5882در پژوهشی که در سال  ۰3كراهاوتمن و ان

تعهد  -5افرد دارای هوش هیجانی باال تعهد بیشتری نسبت به شغل خود دارند  -۰:موفقیت شغلی انجام داد و به این نتیجه رسید که  _هیجانی 

 .تعهد واسطه ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت شغلی می باشد -3نی  می نماید رضایت شغلی را پیش بی

پژوهشی با عنوان مدیریت استعداد برای عصر جدید، به بررسی این که چه چیزی از رکود اقتصادی یاد گرفته ایم و بعد از ( 58۰8)چیز

تمام موارد نشان می دهند که باید در . ه چیزی نیاز داریم می پردازدآن باید بر چه تأکید کنیم و اکنون برای تأکید بر مدیریت استعداد به چ

اگر رویه های ما و دانش نیروی کار ما در معرض رویدادهای اخیر بوده است، در آن صورت . تر کار کنیمرویه های مدیریت استعداد خود سخت

 .رهبران کسب و کار نیاز به ترغیب چندانی ندارند

مدیریت استعداد از طریق ارزیابی عملكرد کارکنان پرداخت که نمونه گیری این به بررسی رابطه تعهد سازمانی و ( 58۰5)ورال و همكاران

تجزیه و  SPSSبندی آماری ها از طریق نرم افزار بستههای بدست آمده از پرسشنامهداده. مدیر ردة دوم و ارشد اجرا شد ۰53بررسی بر روی 

عهد های مدیریت بر تهای منابع انسانی ادغام می شود وسیستملیل نشان دادند که مدیریت استعداد با روشنتایج تجزیه و تح. تحلیل شدند

 .کارکنان تأثیر مثبتی دارند
 

 فرضيه اصلی تحقيق 
 .رابطه وجود دارد  هوش هیجانی با تعهدسازمانی مدیران مقطع متوسطه شهرستان نیشابور مدیریت استعداد و نیب

 تحقيق فرضيه هاي فرعی
 رابطه وجود دارد .  مدیریت استعداد مدیران با تعهدسازمانی مدیران شهرستان نیشابور نیب

 رابطه وجود دارد .  هوش هیجانی مدیران با تعهدسازمانی مدیران شهرستان نیشابور نیب

 مدیریت استعدادپیش بینی کننده تعهدسازمانی مدیران مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است.

 جانی پیش بینی کننده تعهدسازمانی مدیران مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است.هوش هی

 

 متغيرها 

متغیر یک مفهوم است که بیش ازدو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود ویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری 

در این کنند.  را پیش بینی می مالكتغیرهایی هستند که کیفیت یا کمیت متغیر متغیرهای پیش بینی کننده م می کند متغیر نامیده می شود.

 مدیریت استعداد و هوش هیجانی و ابعاد آن ها و متغیر پس بین تعهدسازمانی مدیران می باشد. ۰4پژوهش متغیرهای پیش بین

                                                           
13 Othman &Anugerah 
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 مدل مفهومی تحقيق

 

 روش تحقيق

اشد و از لحاظ نحوه اجرا جزو تحقیقات همبستگی است که در دسته بندی کمی، این تحقیق از جهت هدف، جزو تحقیقات کاربردی می ب

آموزش و پرورش شهرستان متوسطه مدارس  رانیمدپیمایشی محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه -تحقیقی توصیفی

به کار می باشند و با توجه به محدود بودن جامعه کل جامعه  مشغول ۰328-27نفر  می باشند که در سال  08اعم از زن و مرد به تعداد  نیشابور

  آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.

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

 استعداد مدیریت پرسشنامه

 شده تنظیم( 5882) راپر و فیلیپس توسط که باشد می استعداد دیریتم استاندارد پرسشنامه ، پژوهش این در استفاده مورد ابزار اولین

 حفظ بهسازی، و توسعه کشف، جذب، ابعاد که. است شده طراحی( کم خیلی تا زیاد خیلی) لیكرت تایی 2 طیف اساس بر پرسشنامه این. است

 .دهد می قرار بررسی مورد را  استعدادها نگهداشت و

  هيجانی هوش پرسشنامه

( کم خیلی تا زیاد خیلی) لیكرت تایی 2 طیف اساس بر پرسشنامه این سؤال( ) 50 وگریوز برادبری هیجانی هوش استاندارد یامهن پرسش

 است روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی مدیریتی، خود خودآگاهی،: بعد 4 شامل هیجانی هوش. است شده طراحی

  مایر -آلن  تعهدسازمانی پرسشنامه

 صورتبه و لیكرت باشد و به صورت طیف می مستمر تعهد و هنجاری تعهد عاطفی، تعهد مولفه سه و سوال 54 ارید پرسشنامه این

 ابعاد برای ترتیب به پرسشنامه این پایایی گیرد ضرایبمی یک نمره کم خیلی و 2 نمره زیاد خیلی که است شدهطراحی ایدرجهپنج مقیاس

 تا ۰ سؤاالت شامل عاطفی تعهد. شودمی شامل را سؤال 0 ابعاد از هرکدام .است آمده بدست/. 03 و/. 72 ،/.02 با برابر مستمر و عاطفی،هنجاری

 .باشدمی 54 تا ۰7 سؤاالت هنجاری تعهد و ۰8 تا 2 سؤاالت مستمر تعهد ،0

 یجامعه آمار یر از نمونه هانف 38 نیب یشیبه صورت آزما ییایسنجش پا یبرا یپرسشنامه ابتدائ پایایی پرسشنامه ها در تحقیق حاضر

بدست آمد. به عالوه پس از جمع آوری کلیه داده ها و حذف  873/8 تعهد سازمانیو 823/8مدیریت استعدادشد ضریب آلفای کرونباخ  عیتوز

 تعهد سازمانیو   04/8 دمدیریت استعدابار ضریب آلفای کرونباخ  نیگرفت که ا نجاماین آزمون ا بعضی از سؤاالت پس از تحلیل نیز یک بار دیگر،
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مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و  یا به  عبارت دیگر از پایایی الزم  یانیبدست آمد. این اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامه پا 28/8

 باشد.برخوردار می

 آلفای کرونباخ زیر بعد آلفای کرونباخ بعد

 8470 جذب استعداها 8404۰ مدیریت استعداد

 8402 استعدادها کشف

 840۰ توسعه و بهسازی استعداها

 8403 حفظ و نگهداشت استعدادها

 8408 خودآگاهی 840۰5 هوش هیجانی

 8403 خودمدیریتی

 8477 آگاهی اجتماعی

 8472 مهارت های اجتماعی

 8404 تعهد عاطفی 84285 تعهد سازمانی

 8405 تعهد مستمر

 8402 تعهد هنجاری

 

 همان طور که مشاهده می شود تمامی ضرایب نشان از پایایی باالی پرسشنامه مورد استفاده می باشد.

 هاي تحقيقآزمون نرمال بودن داده
اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج در  -برای آزمون نرمال بودن داده های بدست آمده برای متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف

 شده است. جدول زیر نشان داده

 (sigداری)سطح معنی Kolmogorov-Smirnov Z متغیر

 ۰8/8 02/8 مدیریت استعداد

 54/8 74/8 هوش هیجانی

 5۰/8 0۰/8 تعهد سازمانی

 

کند و فرض مقابل بر خالف این امر داللت ها از توزیع نرمال تبعیت میها فرض صفر چنین است که توزیع دادهدر آزمون نرمال بودن داده

های بدست آمده توان گفت که توزیع دادهبوده است، از این رو می 82/8ها بیشتر از داری تمامی دادهسطح معنی (،7-4رد. با توجه به جدول )دا

توزیع  نتوان استفاده نمود. با توجه به نرمال بودها از آمار پارامتریک میهای تحقیق نرمال است. به همین منظور برای آزمون فرضیهاز پرسشنامه

 های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.ها در این مطالعه برای بررسی فرضیهداده

 های مقطع متوسطه شهرستان نیشابور رابطه وجود دارد.فرضیه اول: بین مدیریت استعداد با تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

و سطح  282/8دهد، ضریب همبستگی بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی مدیران برابر ( نشان می0-4همانطور که در نتایج جدول )

درصد می باشد، در نتیجه می توان گفت با توجه به نتایج بدست آمده بین  2باشد که کمتر از سطح معنی داری می 88/8معنی داری برابر با 

وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نیز گویای این مطلب است که در سطح داری مدیریت استعداد و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی

شود و به عبارت دیگر بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی رابطه وجود شود و فرض مقابل پذیرفته میدرصد فرض صفر رد می 2معنی داری 

 دارد.
 

 و تعهد سازمانی جدول  نتایج ضریب همبستگی و ضریب تعيين بين مدیریت استعداد
 

 سطح معنی داری ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 888/8 058/8 057/8 282/8 مدیریت استعداد         تعهد سازمانی
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 جدول  نتایج تحليل واریانس بين مدیریت استعداد و تعهد سازمانی
 

 F sigآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 888/8 888 20/82 ۰ 20/82 رگرسیون

   ۰88 ۰30 0/۰3 باقیمانده

    ۰32 77/72 کل

 

 های مقطع متوسطه شهرستان نیشابور رابطه وجود دارد.فرضیه دوم: بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

و سطح  080/8دهد، ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران برابر ( نشان می۰8-4همانطور که در نتایج جدول )

درصد می باشد، در نتیجه می توان گفت با توجه به نتایج بدست آمده بین  2باشد که کمتر از سطح معنی داری می 88/8معنی داری برابر با 

داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نیز گویای این مطلب است که در سطح سازمانی رابطه مثبت و معنیهوش هیجانی و تعهد 

 شود و به عبارت دیگر بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.شود و فرض مقابل پذیرفته میدرصد فرض صفر رد می 2معنی داری 
 

 و ضریب تعيين بين هوش هيجانی و تعهد سازمانی ( نتایج ضریب همبستگی11-4جدول)

 سطح معنی داری ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

 888/8 82۰/8 823/8 080/8 هوش هیجانی         تعهد سازمانی

 ( نتایج تحليل واریانس بين هوش هيجانی و تعهد سازمانی11-4جدول)
 

 F sigآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 888/8 822/588 ۰5/25 ۰ ۰5/25 رگرسیون

   5۰88 ۰30 823/57 باقیمانده

    ۰32 77/72 کل

 

 های مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است.فرضیه سوم: مدیریت استعداد پیش بینی کننده تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

ن می دهد که ضریب استاندارد شده بین دو متغیر مدیریت استعداد)متغیر مستقل( و تعهد ( نشا۰5-4نتایج تحلیل رگرسیون در جدول)

تغییر می کند. به  282/8باشد یعنی به اندازه یک واحد تغییر در مدیریت استعداد، تعهد سازمانی می 282/8سازمانی)متغیر وابسته( برابر با 

 888/8( sigکند. همچنین سطح معنی داری)تعهد سازمانی را تبیین  یا پیش بینی می درصد تغییرات 2۰عبارت دیگر مدیریت استعداد تقریبا 

 نشان دهنده ربطه معنی دار بین این دو متغیر است.
 

 ( ضرایب استاندارد شده مدل مدیریت استعداد و تعهد سازمانی12-4جدول)
 

 B Beta t sig ۰مدل

 854/8 504/5  523/8 مقدار ثابت

 888/8 82۰/52 282/8 2۰۰/8 مدیریت استعداد

 

 های مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است.فرضیه چهارم: هوش هیجانی پیش بینی کننده تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

( نشان می دهد که ضریب استاندارد شده بین دو متغیر هوش هیجانی)متغیر مستقل( و تعهد ۰3-4نتایج تحلیل رگرسیون در جدول)

تغییر می کند. به عبارت  080/8باشد یعنی به اندازه یک واحد تغییر در هوش هیجانی، تعهد سازمانی می 080/8ابسته( برابر با سازمانی)متغیر و

نشان  888/8( sigکند. همچنین سطح معنی داری)درصد تغییرات تعهد سازمانی را تبیین  یا پیش بینی می 0۰دیگر هوش هیجانی تقریبا 

 ین این دو متغیر است.دهنده ربطه معنی دار ب
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 ( ضرایب استاندارد شده مدل هوش هيجانی و تعهد سازمانی14-4جدول)
 

 B Beta t sig ۰مدل

 888/8 342/4  785/8 مقدار ثابت

 888/8 ۰50/۰8 080/8 782/8 هوش هیجانی

 

 یافته هاي پژوهش
 یافته هاي توصيفی پژوهش

سخ دهندگان به پرسشنامه های پژوهش را مردان تشكیل داده و دارای بیشترین فراوانی است و براساس نتایج توصیفی پژوهش، بیشتر پا

پرسشنامه جمع آوری شد.  08سال بوده اند. در مجموع  38الی  53اکثر پاسخگویان دارای تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد و سابقه کار 

غیرهای مستقل و وابسته پژوهش و مقایسه در بین مدیران نشان داد که : به طور کلی یافته های حاصل از بررسی میانگین و انحراف معیار مت

میانگین هوش هیجانی و مدیریت استعداد و تعهد آنها در مدارس در سطح قابل قبول و بیشتر از حد متوسط قرار دارد. اما بررسی مقایسه ای 

که تمامی ابعاد مدیریت استعداد و هوش هیجانی در تعهد مدیران نمره بهتری کسب  توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرها موید این مساله است

یتوان مکرده اند. همچنین این مقایسه در ارتباط با متغیر وابسته آشكار نمود که تعهد مدیران حائز نمره بهتری شده است. در نتیجه به طور کلی 

 متغیرهای پژوهش، متصور بود. برای مدیران، وضعیت مطلوب تری را از لحاظ دارا بودن 

 یافته هاي استنباطی پژوهش

 یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش

در این بخش به بحث و نتیجه گیری درباره نتایج بدست آمده از سواالت و بیان فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. بدین منظور، 

با توجه به شواهد تحلیل آماری، نتایج و دالیل احتمالی تایید و یا رد آنها مورد بحث  ابتدا هر یک از فرضیه های پژوهش مطرح شده است، سپس

 قرار گرفته است.

رابطه وجود دارد. از آزمون نیشابور های مقطع متوسطه شهرستان فرضیه اول: بین مدیریت استعداد با تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

اده شده است. بر این اساس با استفاده از این آزمون تأثیر گذاری متغیر مدیریت استعداد بر ضریب همبستگی پیرسون برای کشف رابطه استف

دهد، ضریب همبستگی بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی مدیران برابر تعهدسازمانی مدیران مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج نشان می

درصد می باشد، در نتیجه می توان گفت با توجه به نتایج  2کمتر از سطح معنی داری  باشد کهمی 88/8و سطح معنی داری برابر با  282/8

داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نیز گویای این مطلب بدست آمده بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی

شود و به عبارت دیگر بین مدیریت استعداد و تعهد مقابل پذیرفته میشود و فرض درصد فرض صفر رد می 2است که در سطح معنی داری 

 سازمانی رابطه وجود دارد.

 قرار و دارد افراد تأکید یک گروه خاص از مدیریت روی بر ترمستقیم و ترصورت جزیی به یعنی کند؛می تمرکز سازمان استعدادهای روی

 اهتمام با بنابراین دانند؛ می اهداف سازمان و کارکنان هایفعالیت کردن یكپارچه برای یمهم را ابزار مناسب های نقش در مناسب افراد دادن

 تبع به و تعهد آنها و رفتار بر مثیت نتایج و آثار ترین بیش توانانسانی می منابع واحد به تریدادن مسئولیت بیش کارکنان و و مدیران مشترك

 های سازمانیپست با مرتبط استعدادهای خصوص یكپارچه در اطالعات ارائه با استعداد مدیریت ستم. سینمود ایجاد سازمانی تعهد و رفتار بر آن

ل تسهی ضمن یكپارچه، مدیریت سیستم وجود در واقع. دهند کاهش را خود خطاهای و بیهوده تعداد اقدامات تا کندمی کمک افراد به کارکنان،

 هایهزینه کاهش موجب مناسب، محیط کاری ایجاد با اینكه ضمن. بخشدمی ارتقاء را در مدارس تصمیم اخذ فرآیند مدارس، اهداف تحقق

می شود و در نهایت منجر به  سازمان کاسته هزینه های سنگینی از نهایتاً که کلیدی می شود کارکنان نگهداشت و حفظ خصوص سازمانی در

 بهبود تعهد سازمانی می شود.

 ( همسو می باشد. 58۰5( و ورل و همكاران)58۰8(، چیز)۰324یق حسین زاده شهری، همكاران)یافته های این پژوهش با نتایج تحق

 رابطه وجود دارد. از آزمون ضریبنیشابور های مقطع متوسطه شهرستان فرضیه دوم: بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

اساس با استفاده از این آزمون تأثیر گذاری متغیر هوش هیجانی بر تعهدسازمانی همبستگی پیرسون برای کشف رابطه استفاده شده است. بر این 

و سطح  080/8دهد، ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران برابر مدیران مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج نشان می

د می باشد، در نتیجه می توان گفت با توجه به نتایج بدست آمده بین درص 2باشد که کمتر از سطح معنی داری می 88/8معنی داری برابر با 

داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نیز گویای این مطلب است که در سطح هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی

 دیگر بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.شود و به عبارت شود و فرض مقابل پذیرفته میدرصد فرض صفر رد می 2معنی داری 
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هوش هیجانی که توانایی فرد در درك و کنترل احساسات و هیجانات خود و همچنین توانایی فرد در تشخیص احساسات دیگران به منظور 

هوش هیجانی با تعهد سازمانی مدیران هدایت فكر وعمل آنها تعریف شده است نتایج آماری به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین 

مدارس متوسطه در شهر رشتخوار ارتباط معنی داری وجود دارد. این نتیجه حاکی از این است که با افزایش هوش هیجانی، تعهدسازمانی نیز 

(، عقیلی و ۰324)(، حسین زاده شهری، همكاران۰323تحقیق اکبری بورنگ و همكاران)افزایش می یابد نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

 همسویی نسبی نشان می دهد.( 5882( و اوتمن و انكراه)۰322دانایی)

. نتایج تحلیل استنیشابور های مقطع متوسطه شهرستان فرضیه سوم: مدیریت استعداد پیش بینی کننده تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

 282/8ت استعداد)متغیر مستقل( و تعهد سازمانی)متغیر وابسته( برابر با رگرسیون نشان می دهد که ضریب استاندارد شده بین دو متغیر مدیری

 2۰تغییر می کند. به عبارت دیگر مدیریت استعداد تقریبا  282/8باشد یعنی به اندازه یک واحد تغییر در مدیریت استعداد، تعهد سازمانی می

نشان دهنده ربطه معنی دار بین  888/8( sig. همچنین سطح معنی داری)کنددرصد تغییرات تعهد سازمانی مدیران را تبیین  یا پیش بینی می

 این دو متغیر است.

ج تحلیل است. نتاینیشابور های مقطع متوسطه شهرستان فرضیه چهارم: هوش هیجانی پیش بینی کننده تعهد سازمانی مدیران دبیرستان

 080/8هیجانی)متغیر مستقل( و تعهد سازمانی)متغیر وابسته( برابر با  رگرسیون نشان می دهد که ضریب استاندارد شده بین دو متغیر هوش

درصد  0۰تغییر می کند. به عبارت دیگر هوش هیجانی تقریبا  080/8باشد یعنی به اندازه یک واحد تغییر در هوش هیجانی، تعهد سازمانی می

نشان دهنده ربطه معنی دار بین این  888/8( sigطح معنی داری)کند. همچنین ستغییرات تعهد سازمانی مدیران را تبیین  یا پیش بینی می

 دو متغیر است.

یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد بیشترین و هوش هیجانی کمترین میزان همبستگی با تعهد سازمانی مدیران را داشته 

 اند. 
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 گيري  نتيجه و بحث

استعداد و هوش هیجانی با تعهدسازمانی مدیران مدارس متوسطه شهرستان نیشابور  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت

 بود. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین مدیریت استعداد و تعهدسازمانی مدیران و همچنین

(، اوتمن و ۰322(، عقیلی و دانایی)۰324حقیق حسین زاده شهری، همكاران)یافته های نتایج تهوش هیجانی آنها وجود دارد. این نتایج با 

 همسو می باشد. ( 58۰5( و ورل و همكاران)58۰8(، چیز)5882انكراه)

 آیجایی که از. می دهد افزایش را کارکنان هیجانی هوش وسیله بدین سرمایه گذاری می کند، استعدادهایش روی سازمایی هنگامی که

 به گرفته اند، قرار مناسب شغل در ویژه مهارت های و استعدادها با کارکنان، از یک هر می آورد که وجود به را اطمینان این داستعدا مدیریت

صت فر برای فزاینده تحریک عامل عنوان یک به و است شفاف آن ها شغلی مسیر هم چنین است؛ و عادالنه منصفانه خدمت جبران مزایای عالوه

 مدیران توانمندسازی و ضمایت برای را مناسبی ابزارهای و فرایندها استعداد مدیریت. می کند عمل سازمانی بیرون ون ودر بهتر، شغلی های

 رد کاری می شود؛ روابط بهبود موجب امر این که باشند داشته باید انتظاراتی نه خود کارکنان از که درمی یابند آن ها راه این از. فراهم می آورد

 ودخ توایایی های به یافت که خواهد دست باال هیجایی هوش با کارکنانی به سو یک از استعداد مدیریت در سرمایه گذاری با سازمان نتیجه

وناگون گ استعدادهای مجموعه دیگر، از سوی و میكند انتخاب را راه بهترین شغلی، گوناگون مسایل مورد در تصمیم گیری هنگام و داشته اعتماد

 میباشند خودمدیریتی و خودآگاهی دارای که می برد بهره با انگیزه کار ییروی مزایای از سازمان شرایطی، چنین در. داشت دسازمان خواه در را

 به شخصی پتانسیل دارای کارکنان استعداد شد، بررسی پژوهش ادبیات در آنچه (. طبق۰325 همكاران، و شائمی ؛ ۰307 الدین، تاج و )معالی

 عملی مفهوم این زیرا شوند بندی اولویت باید افراد این نوع دو هر وجود این با است، اهمیت دارای باال تعهد دارای کنانکار استعداد یاندازه

 ارزیابی از پس زیرا است اهمیت دارای باال عملكرد با کارکنان درك و بالقوه استعدادهای شناسایی در ایگسترده طور به است. تعهد سازمانی

 مثل پیچیده مسائل گیری اندازه جهت جدید استعداد مدیریت برنامه یک سازماندهی برای را اندکی تالش تنها انسانی منابع بخش عملكرد

 باشد کار این برای انسانی منابع ضروری دستورالعمل یک باید علمی اطالعات از میدهد. استفاده انجام اشخاص قوت نقاط یا شخصی استعداد

 کم .دارد وجود ایران هایسازمان حوزه در نخبه تعهد کارکنان و استعداد مدیریت ی زمینه در کمی بسیار ربیتج تحقیقات حاضر حال در زیرا

 انسانی منابع واحدهای برای استعدادها مدیریت شدن دستورالعمل بر بیشتر تاکید به منجر استعداد، مدیریت باب در علمی پژوهش بودن

 کارکنان که برسند باور این به باید ها سازمان شود. بیشتری توجه استعدادها یا نخبه کارکنان مدیریت یسازفرهنگ به باید میان این در شود.می

 است نیاز محور شایستگی سازمان یک به شدن برای تبدیل و شوندمی محسوب رقابت سازمان در دارایی ارزشمندترین باال پتانسیل با و مستعد

  افزایش تعهد در میان کارکنان شوند. خبه باعثن کارکنان برای رشد فرصت ایجاد با که

 نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد بر تعهدسازمانی مدیران تأثیر می گذارد؛ به همین منظور پیشنهاد می شود که:

 بهتر پس است، علم این عالمان برای ها دانسته به کارگیری نحوه حتم طور به هنر این و است هنر به آمیخته علمی مدیریت که آنجایی از

 نیازهای با سازی برنامه .آیند می کار به کجا در ها دانسته این بدانند تا دهیم ارائه مدیران برای پیشنهاداتی علم، ارائه بر عالوه که است آن

 که معنا بدین شاغل، و شغل بین تناسب ایجادشود.  ورزیده مبادرت استعداد توسعه برنامه های اجرای و طراحی به فرد، شغلی هر و فردی

 برای .گردند منصوب مناسب مشاغل در افراد شناخت، این به توجه با و پرداخته شود افراد تخصص و روحیات شناخت به نخبگان جذب هنگام

 تا گردد گزاربر نیز عملی هایکارگاه آموزشی، هایبرنامه در کنار شودمی پیشنهاد استعداد، توسعه برنامه های در صرف آموزش از جلوگیری

 نوآوری با همراه و شیوهای خالقانه به آنها آموزش مدیریت و کارگاهها و کالسها برگزاری گیرد. همچنین، قرار مورد ارزیابی آموزشها عملی تأثیر

 د.گرد فراهم نیز آنها نهفته استعدادهای بروز زمینه بالقوه آنها، استعدادهای از افراد استعداد توسعه ضمن تا شود اداره

 نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر تعهدسازمانی مدیران تأثیر می گذارد ؛ به همین منظور پیشنهاد می شود که:

پیشنهاد می شود که انجام تحقیقات گسترده در تمام زمینه ای هوش هیجانی صورت گیرد و استفاده از رسانه ها و مطبوعات در آموزش 

گیرد، چرا که پیشنهاد می تواند در افزایش هوش هیجانی و ارتقاء تعهدسازمانی مدیران آینده مناسب باشد. هوش هیجانی در دستور کار قرار

 نسبی ارتباط تحقیق این که آنجا افراد از هیجانی هوش ارتقاء جهت هایی از جمله کارگاههای آموزش های ضمن خدمت،  برنامه سازی پیاده

 را آنان تعهد افراد هیجانی هوش سطح ارتقاء و افزایش با شود می پیشنهاد بنابراین .میدهد نشان را سازمانی مدیران مدارس و هیجانی هوش

افرادسازمان،  به هیجانی هوش معرفی بر عالوه تأکید شود آن اهمیت و سازمان معرفی مدیران و سازمان کارکنان به هیجانی بهبود بخشید . هوش

 های راه ترتیب همین و به نماید، قرارداد ارائه کاری و شخصی زندگی در آنان به میتواند که هایی کمک و مؤلفه این اهمیت درجریان را آنان

همچنین پیشنهاد می شود که مسئولین و مدیران در انتصاب واستخدام افراد سعی نمایند افرادی که  .داد آموزش آنان به را قابلیت این ارتقاء

د را انتخاب نمایند. و همچنین به مدیران پیشنهاد می شود با افزایش خالقیت و مهارتهای شخصی دارای نمرات باالتری از هوش هیجانی هستن

دگی وخود سعی در ایجاد روابط مؤثرتر با کارکنان داشته باشند. انجام تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سایر عوامل مانند رضایت شغلی 4 فرس

 شغلی و ...
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