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چکيده

تاریخ دریافت1399/6/29 :
تاریخ پذیرش1399/8/1 :

هدف از انجام این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی مؤلفههای مدیریت استعداد و تأثیر
آن بر کارایی کارکنان بانک قوامین شعب شهر اصفهان است؛ که محقق دادههای مربوطه را با
استفاده از مطالعات کتابخانهای (مقاالت ،پایاننامهها ،سایتهای علمی معتبر و )...و پرسشنامه
به دست آورده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک قوامین در شعب شهر
اصفهان که حدود  200نفر برآورد شدهاند هست که حجم نمونه بهوسیله جدول مورگان ،تعداد
 127نفر انتخابشده است .روایی پرسشنامه با استفاده ازنظر استاد راهنما و استاد مشاور و
چند نفر از خبرگان بانک قوامین شهر اصفهان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون
شد .پرسشنامهها بهوسیله  127نفر از کارکنان بانک قوامین شعب شهر اصفهان در بهار سال
 1397پاسخدادهشده است .تحلیل دادههای گردآوریشده از روش رگرسیون چند متغیره
بهوسیله نرمافزار  spssانجامشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که مدیریت استعداد بر
کارایی کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

واژگان کليدي :استعداد ،مدیریت استعداد ،کارایی کارکنان ،جذب استعداد ،ارزیابی
استعداد.
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بر کارایی کارکنان (مطالعه موردي :بانک قوامين شهر اصفهان)

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال پنجم)

ارائه چارچوبی براي شناسایی مؤلفههاي مدیریت استعداد و تأثير آن
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مقدمه
سازمانها امروزه درگیر مسائل همچون سرعت زیاد تغییرات ،پیشرفت فناوری و علم و ....می باشندکه برای بقا در این
عصر پرشتاب نیازمند قبول تغییرات و حرکت به سمت تغییر خود هستند .باید از تمام توانایی و امکانات بالفعل و بالقوه خود
استفاده نموده تا بتوانند از تهدیدهای موجود از قبیل جنگ ،تحریم ،بیثباتی اقتصادی و ...عبور و آنها را بهعنوان یک فرصت
برای سازمان خود درآورند .در این شرایط داشتن افراد مستعد و بااستعداد در سازمان بسیار کمککننده خواهد بود .جذب و
توسعه افراد بااستعداد باعث خواهد شد تا سازمان در رویارویی با مسائل پیچیده از دانایی و استعداد آنها استفاده کرده و بر
مشکالت غلبه کند.
برای استفاده از استعداد افراد نیاز به مدیریت آنها برای جذب و شناسایی ،توسعه و ارزیابی و حفظ و نگهداری آنها می
باشد به این استراتژی جدید مدیریت استعداد گفته میشود .استراتژی مدیریت استعداد یک پدیده جدید در علم مدیریت است
که نظر محققان و مدیران ارشد سازمان ها را به خود جلب نموده است .در این پژوهش محقق سعی دارد یک بعد جدید از
تأثیرات مدیریت استعداد را بسنجد .پژوهش سعی دارد تأثیر مؤلفههای مدیریت استعداد را بر کارایی کارکنان بانک قوامین
شعبه شهر اصفهان موردبررسی قرار دهد.
با توجه به اینکه مدیریت استعداد مبحث جدیدی در علم مدیریت است؛ و یک فن نو برای مدیران و سازمانها برای
پیشرفت و دستیابی به مزیت رقابتی است گویای اهمیت فراوان این مقوله است.با توجه به تحقیقات کمی که در این حوزه
انجامشده هنوز تأثیرات و فواید این روش برای مدیران و سازمانهایشان مشخص نیست و این باعث میشود تا از استفاده
مدیریت استعداد پرهیز کنند تحقیقات بیشتر در این امر باعث میشود تا این روش روشنتر و گویاتر شود و اعتماد سازمانها
را به دنبال خواهد داشت؛ و سازمانها با توانمندیهای این روش بیشتر آشنا خواهند شد.سازمانها همواره به دنبال کاهش
هزینهها و افزایش کارایی سازمان به روشهای مختلف مدیریتی هستند و کارایی را یک امر مهم در عرصه رقابتی و حفظ
جایگاه و بقای سازمان میدانند .کارایی و منابع انسانی دو مؤلفه مهم برای سازمانها و همینطور محققان تلقی میشوند.
تحقیقات متعدد و زیادی در مورد مدیریت استعداد و کارایی انجامگرفته است؛ و ابعاد مختلف آن بررسیشده است؛ اما هیچکدام
به بررسی تأثیر مؤلفه مدیریت استعداد بر مؤلفههای کارکنان نپرداختهاند .با توجه به اینکه بانک یک سازمان مهم برای اقتصاد
کشور است انجام این تحقیق به بانک قوامین کمک خواهد کرد که مؤلفههای تأثیر گذار بر کارایی کارکنان خود را بشناسد و
سعی کند آنها را بهبود بخشد و به کارگیرد و کارایی کارکنان خود را افزایش دهد .در این تحقیق محقق درصدد است تأثیر
مؤلفههای مدیریت استعداد را بر کارایی کارکنان موردسنجش و ارزیابی قرار دهد.

مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق
ططی دهه  1950تا  1980مکانیسمی که سازمانها برای اداره مدیران و کارکنان استفاده میکردند بهطورکلی بر پایه
نظام بوروکراتیک و بر این فرض استوار بود که سازمان مالک افرادی است که برای آن کار میکنند .در آن زمان سازمان
میتوانست مهارتهایی را که برای پیشبینی آینده نیاز دارد با دقت باالیی پیشبینی کند( .رضایی و سلطانیان)1388 ،
مدیریت استعداد فرآیندی است که در دهه  1990پدیدار شد و کماکان مسیر تحول را میپیماید .در سال  1997واژه
جنگ استعداد برای اولین بار توسط شرکت مشاورهای مکنزی ارائه شد .در بررسی شرکت مکنزی مشاهده شد که سازمانهایی
که در جذب ،توسعه و نگهداری مدیران بااستعداد موفقتر هستند میزان سوددهی بیشتری دارند .همین امر سبب شد نگرش
به افراد بااستعداد عوضشده و به آنها به دید یک منبع ایجاد مزیت رقابتی نگریسته شود .در دهههای  1960تا 1970
مدیریت استعداد بهعنوان یک مسئولیت جنبی به دپارتمان پرسنلی محول شده بود ،درحالیکه امروزه مدیریت استعداد
بهعنوان یک وظیفه سازمانی که مسئولیت آن به عهده تمام بخشهاست ،بسیار جدیتر از گذشته موردنظر قرارگرفته است.
با آگاه شدن رهبران سازمان از این حقیقت که استعدادها و تواناییهای کارکنان آنان است که کسبوکار آنها را به سمت
موفقیت هدایت میکند .شرکتها بر آن شدهاند تا درزمینه مدیریت استعداد وارد عمل شوند و برای حفظ کارکنان با پتانسیل
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باالی خود تالش کنند .بهطورکلی از مدیریت استعداد بهعنوان آخرین موج در حوزه مدیریت منابع انسانی یاد میشود (صیادی
و همکاران)1390،

استعداد
استعداد کلمهای ایست که امروزه بسیار موردتوجه قرارگرفتهشده است .با توجه به جدید بودن این موضوع در عرصه
مدیریت منابع انسانی ،صاحبنظران هنوز نتوانستهاند تعریف واحدی از استعداد ارائه کنند .ادبیات حوزه منابع انسانی اینگونه
القا میکند که تعریف مفهوم استعداد دشوار است زیرا هر سازمان و یا متخصص منابع انسانی نگرش و نظر خاص خود را در
چیستی استعداد دارد و تعریف جهانی و مشترکی از آن وجود ندارد( .موسسه کارکنان و توسعه بریتانیا .)2007 ،تعریف
استعداد به ارزشها و فرهنگ حاکم بر سازمان وابسته است( .استاهل)2012 ،
استعداد مقوله ایست که همه از آن برخوردارند ،شامل کلیه عواملی است که بر بهرهوری یک فرد تأثیرگذار هستند و
ابعاد آن نامحدود است به این معنی که نمیتوانیم بگوییم یک فرد از دیگری بااستعدادتر است ،مگر اینکه یک مؤلفه یک بعد
خاص را برای مقایسه در نظر بگیریم برای مثال ممکن است آلیسون در نواختن پیانو بااستعدادتر از اندرو باشد ،اما اندرو در
بسکتبال بااستعدادتر است( .دابکوسکی و لیلی) 2010،
در لغتنامه واژه استعداد به معنی قابلیت توانایی ذاتی قریحه عالقه ظرفیت استعداد ذهنی توانایی موهبت نبوغ و هنر
معنی شده است .ستعداد را میتوان به توانایی ذاتی انجام خوب کارها تعریف کرد( .فروغی)1393 ،
استعداد بهعنوان چیزی ارزشمند کمیاب است که بهسختی تقلید و بهدشواری یافت و طبقهبندی میشود و هر سازمانی
که میخواهد دیگران را در کسبوکار شکست دهد باید بر مدیریت استعداد تأکید کند( .وید و زایم)2012 ،
کارت رایت ( )1387استعداد را متشکل از سه رکن مهارت ،قابلیت و فرصت میداند .او مهارت را توانایی انجام کار
بهترین وجه تعریف نموده و آن را حاصل یادگیری و تمرین میداند ،قابلیت را توانایی ذاتی برای استفاده از مهارتها دانسته
و درنهایت بروز و ظهور استعداد را درگرو ارائه فرصتهای مناسب به فرد میداند .بر اساس ارکان فوق ،استعداد و پتانسیل
کارکنان به سه تقسیم میشود.
 .1سطح  Aکسانی هستند که بهصورت پیوسته عملکرد باالیی را ارائه میدهند.
 .2افراد نوع  Bکسانی هستند که دارای عملکرد ثابتی میباشند و اهدافشان را دنبال میکنند.
 C .3کسانی هستند که بهندرت نتایج قابلقبولی ارائه میکنند.
با توجه به دستهبندی فوق ،هدف سازمان باید به حداکثر رساندن استعداد افراد نوع  ،Aبدون ایجاد رنجش خاطر افراد
نوع  Bبوده درعینحال باید با کارکنان نوع  Cکار شود تا استانداردهای کاری آنان بهبود یابد( .اولریچ و اسمالوود)2012 ،

ارکان استعداد
همانطور که از تعاریف استعداد مشهود است ،تعاریف به سه رکن اصلی استعداد (مهارت ،قابلیت و فرصت) اشاره میکند:
مهارت:
انجام کاری بهترین شکل ،مهارت هم میتواند ذاتی باشد و هم می تواند با یادگیری و تمرین ایجاد شود و هم میتواند
ادغام این دو باشد.
قابلیت:
قابلیت توانایی ذاتی برای استفاده از مهارتهای مخصوص و یا انجام امور در موقعیت ویژه است .در حقیقت قابلیت
توانایی استفاده از مهارتها برای به حداکثر رساندن اثربخشی است .مهارتها میتوانند آموخته شوند؛ اما قابلیت از درون آن
برمیخیزد هنگامیکه مهارت و قابلیت در یک موقعیت فرصتطلبان قرار میگیرند .نتایج باالتر از حد مورد انتظار میرود.
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فرصت:
استعداد برای بروز خود نیاز به فرصت دارد .استعداد تنها منجر به یک ژن و یک نژاد نیست .فرصتها به این طریق
ایجاد میشوند اول افراد بهطور انفرادی و به دنبال فرصتی برای نشان دادن استعدادهایشان میگردند و دوم اشخاصی هستند
که نقش و کارشان باید بهگونهای باشد که فرصتهایی را برای استعداد فراهم آورند این افراد عبارتاند از :والدین ،معلمین و
بعدها در زندگی اجتماعی همکاران ،سرپرستان و مافوقها درنتیجه میتوان بیان نمود که استعداد برای تحقق به مهارتها،
قابلیت و فرصت نیاز دارد .تأمین مهارتها و فرصتها بخشی مهمی از وظیفه هر مدیری هست .استعداد یک ویژگی است
برای اینکه بهطور مؤثر استفاده شود .نیاز به هدایت و راهنمایی دارد( .کارن رایت)1386 ،
مدیریت استعداد:
مدیریت استعداد تسهیل و توسعه پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار بااستعداد و ماهر در سازمان با استفاده از
دستورالعملهای تدوینشده منابع سیاستها و فرآیندها هست .استعداد مانند بسیاری از چیزهای دیگر وقتی از آن استفاده
میشود شکوفاتر میشود و اگر رها شود نابود میگردد .اگر سازمانها و مدیران وظیفه رشد دادن کارکنانشان را درست به
عهده نگیرند سازمان قادر به استفاده از استعدادهای آنها نخواهد بود( .ماندانا)1394 ،

تفاوت بين مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی گستردهتر از مدیریت استعداد است .بسیاری از مصاحبهشوندگان معتقدند که مدیریت استعداد
فقط جزئی از مدیریت منابع انسانی است .مدیریت استعداد مستقیماً روی گروه مشخصی از افراد تمرکز مینماید اما در مقابل
مدیریت منابع انسانی بر روی همه افراد سازمان تمرکز دارد .مدیریت منابع انسانی نوعی از مدیریت کالن به منابع انسانی
است درحالیکه مدیریت استعداد گروهی از افراد را که ارزشمندترین و مهمتر از همه برای توسعه آینده سازمان هستند را
بزرگ جلوه میدهد .مدیریت استعداد بیشتر روی اجراکننده عالی توجه دارد درحالیکه مدیریت منابع انسانی حیطه گسترده
تری را از قبیل برنامهریزی نیروی کار ،هر نوع ترکیبی از افراد را در برمیگیرد .باید گفت مدیریت استعداد در مدیریت منابع
انسانی در برگرفته میشود( .عباسآبادی معصومه)1395 ،
مدیریت استعداد بر حفظ و نگه داشت استعدادها تأکید دارد .با توجه به اینکه رقابت بین سازمان بر سر جذب استعدادها
بسیار افزایشیافته است ،ازاینرو سازمانها شدید ًا به دنبال جذب افراد مستعد خارج از سازمان و حفظ افراد مستعد داخل
سازمان هست .ازاینرو یکی از مهمترین مباحث موردبحث استعداد حفظ افراد مستعد است( .رضایی و گرجی)1392 ،
تمرکز مدیریت منابع انسانی بر وظایف است درحالی که مدیریت استعداد بر افراد متمرکز است .بسیاری از مصاحبه
شوندگان عنوان نمودند که مدیریت منابع انسانی بر انجام مؤثر وظایف مختلف نظیر جذب ،استخدام ،آموزش ،ارزیابی و توسعه
تمرکز دارد درحالیکه مدیریت استعداد بر کارکنان بهویژه استعدادها تمرکز دارد برای مدیریت استعداد وظایف و فرآیندها
منفک نیستند و همه با یکدیگر مرتبط هستند( .ایلس و همکاران)2010 ،
شباهت بين مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی
هر دو بر قرار دادن افراد مناسب در نقشهای مناسب برای ایجاد تطابق بین عملکردهای افراد و اهداف سازمانی تأکید
میکنند .به عقیده تیچی و همکاران ،یکی از فرآیندهای کلیدی مدیریت منابع انسانی ،فرآیندی است که منابع انسانی موجود
را با مشاغل هماهنگ میکند مدیریت استعداد عبارت ست از قرار دادن افراد مناسب در محل مناسب و اطمینان یافتن از
اینکه این دو بهخوبی باهم هماهنگ شدهاند .مدیریت استعداد با داشتن افراد مناسب در نقشهای مناسب برای انجام حداکثر
عملکرد در ارتباط است هم مدیریت استعداد و هم مدیریت منابع انسانی ،حوزههای اصلی مدیریت کارکنان را پوشش میدهند .
اکثر رسالههای مدیریت کارکنان در مورد مدیریت منابع انسانی و مدیریت استعداد ،حوزههای عملکردی مشابهی را شناسایی
کردهاند .برای مثال کاسیو ،مدیریت منابع انسانی را بهعنوان عملیات جذب ،انتخاب ،نگهداری ،بالندگی و استفاده از منابع
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انسانی بهمنظور تحقق اهداف فردی و سازمانی تعریف میکند این تعریف مشابه بسیاری از تعاریف مدیریت استعداد است .
مدیریت استعداد فرآیند جذب ،استخدام و حفظ کارکنان مستعد هست( .به نقل از مجتبی شکاری آرانی)1395 ،

مفهوم و تعریف کارایی
بشر از دیرباز اگرچه بهطور مشخص به کارایی فکر نکرده ،اما در فکر استفاده هر چهبهتر از منابع موجود در طبیعت
هست .بحث کارایی نیز همواره در این راستا بوده است .امروزه مسئله کارایی به دلیل تخصیص و استفاده بهینه از نهادهها،
دارای اهمیت حیاتی است (امیری بشلی)1382 ،
کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید ،نسبت بهترین عملکرد در
مقطعی از زمان ،استفاده کرده است .اگر یک واحد سازمانی بتواند با نهادههای ثابت ،ستاندههای بیشتر یا با نهادههای کمتر،
ستاندههای ثابت یا با نهادههای کمتر ،ستاندههای بیشتری را تولید کند ،آن واحد سازمانی از کارایی باالیی برخوردار خواهد
بود( .سلیمانی ،دامانچ)2009 ،

پيشينه تحقيق
پيشينه داخلی
فرزاد فخر آل علی ( )1396تحقیقی را تحت عنوان "سنجش میزان آمادگی سازمانهای دولتی استان کرمانشاه جهت
اجرای سیستم مدیریت استعداد" باهدف توسعه دانش کاربردی درزمینه بررسی و تطبیق وضعیت موجود و مطلوب سیستم
مدیریت استعداد با رویکرد بهینهسازی آن در سازمانهای دولتی استان کرمانشاه انجام داد .نتایج بهدستآمده بیانگر وجود
تفاوت معنادار میان وضعیت موجود و مطلوب نظام مدیریت استعداد در هر  5مرحله جذب ،انتخاب ،بهکارگیری ،توسعه و
نگهداشت استعدادها در سازمانهای دولتی استان کرمانشاه است .نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،نهتنها تفاوت معنادار بین
مؤلفههای مدیریت استعداد در وضع موجود و مطلوب را در سازمانهای دولتی استان کرمانشاه به تائید رسانده ،بلکه امکان
رتبهبندی متغیرهای مستقل برگرفته از این فرضیهها را در وضعیت موجود و مطلوب فراهم آورده است .رتبهبندی نتایج
بهدستآمده برای وضع موجود بر اساس میانگین و ا انحراف معیار ،امکان سنجش وضعیت این متغیرها را در سازمان نسبت
به یکدیگر فراهم کرده و نقاط ضعف و قوت سازمان در پیادهسازی نظام مدیریت استعداد را مشخص ساخته است .همچنین
رتبهبندی نتایج بهدستآمده برای وضع مطلوب بر اساس میانگین و انحراف معیار ،اهمیت این متغیرها را در سازمان از دید
پاسخدهندگان مشخص کرده است .بر اساس این نتایج میتوان شکاف متغیرها در وضع موجود و مطلوب را نسبت به یکدیگر
مقایسه نمود.
ناهید داروغه عارفی ،نسرین بیگلری حسن بحرالعلوم ( )1395به تحقیقی تحت عنوان :بررسی ارتباط مدیریت استعداد
باهوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان پرداختند نتایج نشان داد که مدیریت استعداد بر هوش
هیجایی ،تأثیر مستقیم و معناداری داشته است؛ همچنین مدیریت استعداد نیز ،اثری مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی داشته
است .درنهایت ،ضریب تعیین متغیرهای درون زا نشان داده که  28درصد از واریانس هوش هیجایی و  64درصد از واریانس
تعهد سازمانی ،توسط متغیرهای پیشین تبیین شده است.
پيشينه خارجی
هیو اسکاین وکریشنان ( )2016به تحقیقی تحت عنوان مدیریت استعداد و مشاهده پویایی استعداد در شرکتهای
کوچک و متوسط پرداختند و با بررسی مقاالت و تحقیقات انجامشده به روشنتر کردن شکاف تحقیقاتی موجود در مدیریت
استعداد و مشاهده پویایی استعداد در شرکتهای کوچک و متوسط کمک کردند آنها فاکتورهای کلیدی را که بر تصمیمگیری
مدیریت استعداد تأثیر میگذارد روشن میکنند و برخی از بینشها را در مورد چگونگی پیچیدگی و پویایی در شرکتهای
کوچک و متوسط بر پذیرش اصول مدیریت استعداد تأکید میکنند.
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فانگ لی کوک ،ساینی و جوانگ ( )2014مدیریت استعدادهای در چین و هند :مقایسه ادراک مدیریت و شیوههای منابع
انسانی این مطالعه به دانش موجود در مدیریت استعداد کمک میکند با تحقیق درباره اینکه چگونه مفهوم استعداد درک شده،
چه شیوههای مفهوم استعداد در حال انجام است و چه چالشهایی در مفهوم استعداد ممکن است از طریق دیدگاهها با
شرکتهای چین و هند مواجه شوند .یافتههای آنها نشان میدهد که این مسائل بهشدت تحت تأثیر عوامل سازمانی ،فرهنگی،
صنعتی ،سازمانی و فردی در سطوح مختلف قرار دارند.
جیانگ و آیلس ( )2011در پژوهشی که با عنوان «مالکیت برند کارفرمای خوب ،جذابیت سازمانی و مدیریت استعداد
در بخش خصوصی ژجیانگ در چین» انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که استان ژجیانگ در بکارگیری و نگهداری از
استعدادها مشکالت زیادی دارد و این عوامل از توسعه این استان در آینده جلوگیری میکنند .آنان دریافتند که در حل این
مشکل جذابیت سازمانی و مالکیت برند کارفرمای خوب میتواند نقش بسزایی داشته باشند.

شکاف تحقيقات وارائه مدل مفهومی
خانم مریم پیروی ( )1395در جدولی عوامل تأثیرگذار بر کارایی در تحقیقات انجامگرفته را استخراج نموده است؛ که
عوامل افزایش درآمد سازمان ،سود ،تعارض کار خانواده ،بودجه در نظر گرفتهشده به بخشهای مختلف ،شرایط ارگونومی
مختلف ،تجهیزات جدید و پیشرفته را با نظر خبرگان در پایاننامه خود بهعنوان عوامل اثرگذار در نظر گرفته است.
جدول :1عوامل تاثير گذار بر کارایی

عنوان

منبع

ردیف
1

فرهنگ سازمانی

افخمی و اردکانی و عمکاران ()1389

2

سبک مدیریت

معمارزاده و همکاران ) (1389یوسفی ()1387

3

تفویض اختیار

صباغ مالحسینی ()1387

4

آموزش

عریضی ( )1393باقری ( ،)1390سیومنت ( ،)1984النقبی ()2011

5

فشارکاری

صفری ()1392

6

حوادث کاری

کلیگ ( ،)1980صفری ()1392

7

تسهیالت رفاهی

شریف زاده ( ،)1394کاملی ()1391

8

مشارکت

سیومنت ()1984

9

سابقه کاری

احمدی ()1380

10

کیفیت زندگی کاری

انصاری ()1377

11

سالمتی جسمانی کارکنان

نایوداما ()1980

12

ارزیابی عملکرد

ساریخانی ( )1393شریف زاده ()1394

13

شیفت کاری

کلیگ ()1980

14

استقالل شغلی

منزونی ()2006

15

تطابق شغل با سطح تخصص

میر محمد صادقی ( (1391خادمی زارع ()1389

16

مسیر ارتقا سازمان

غریبی ( ،)2009سیومنت ()1984

17

امنیت شغلی

انصاری ) (1377شریف زاده ()1394

18

ایمنی در محیط کار

طاهری ()1377

19

پرداخت سازمان

روانگرد ()2015

20

تعهد

فقیهی ( ،)1390افخمی اردکانی ()1391

21

نظام تنبیه و تشویق

سیومنت ()1984
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22

فرسودگی شغلی

بویاس ( ،)2012ساعتچی ()1386

23

استرس شغلی

آقایی ()1393

24

عملکرد شغلی

بویاس ()2012

25

تجربه

شریف زاده ))1394

26

مهارت

میر محمد صادقی ))1391

27

رضایت شغلی

سیومنت ( ،)1984مهرجردی و بیوکی ()2013

28

انگیزه

نایوداما ( ،)1998کلیگ ( ،)1980روانگرد ()2015

29

استخدام

غریبی ( ،)2009البدری ( ،)2003محمدزاده )1392

30

خروج

محمدزاده ( ،)1392البدری ()2003

31

تعداد کارکنان

دیواکر ( ،)2009البدری ( )2003محمدیزاده ()1392

تأثیر عوامل مختلفی بر کارایی موردتحقیق و بحث قرارگرفته شده و همینطور مدلهای بسیاری هم برای مدیریت
استعداد و تأثیرش بر عوامل مختلف موردبحث قرارگرفته شده ولی تاکنون تأثیر مؤلفههای مدیریت استعداد بهزعم پژوهشگر
تاکنون بررسی نشده است و شکاف تحقیقاتی در این مورد وجود دارد که این پژوهش سعی بر پر کردن این شکاف دارد.
در مدل آقای میرزایی ( )1393مدیریت استعداد دارای  4مؤلفه (حفظ ،ارزیابی ،توسعه ،جذب) هست که ما در این تحقیق
با توجه به مدل میرزایی مدلی مفهومی زیر را معرفی نموده و سعی داریم با استفاده از این مدل مفهومی تأثیر این چهار بعد
تشکیلدهنده مدیریت استعداد را بر کارایی کارکنان بسنجیم.

شکل :11مدل مفهومی تحقيق

روش شناسی پژوهش
جامعه آماري
جامعه آماری به مجموعهای از افراد ،اشیاء و یا بهطورکلی پدیدههایی اطالق میشود که محقق میتواند نتیجه مطالعه
خود را به کلیه آنها تعمیم دهد .جامعه آماری یک تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی میشود (نادری و سیف
نراقی  .)1391جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک قوامین شهر اصفهان هست ،کـه تعداد  200نفر برآورد شد.
حجم نمونه و روش نمونهگيري
ن مونه عبارت است از تعدادی از عناصر یا افراد جامعه آماری که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف
جامعه بوده و ا ز تجانس و همگنی با اعضای جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا .)1385 ,برای نمونهگیری در این پژوهش از
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جدول مورگان استفاده شده است در جدول کرجسی مورگان برای جامعه  200نفر ،تعداد حجم نمونه  127نفر اعالمشده است.
در این جدول حجم نمونه در سطح اطمینان  95درصد محاسبهشده و دقت نمونهگیری با حاشیه خطا  (d) 5فرض شده است.
ابزار جمعآوري اطالعات
پرسشنامه متداولترین ابزار جمعآوری اطالعات هست .پرسشنامه عبارت است از :مجموعهای از پرسشهای هدفدار که
با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون؛ نظر ،دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را موردسنجش قرار میدهد (حافظ نیا .)1391 ،برای
جمعآوری اطالعات در این تحقیق از پرسشنامه استفادهشده است که پاسخها بر اساس طیف لیکرت و از  5پاسخ (بهشدت
مخالف ،مخالف ،ممتنع ،موافق ،بسیار موافق) تشکیلشده است .پرسشنامه شامل سه بخش زیر است:
سؤاالت عمومی
در سؤالهای عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخدهندگان (مانند جنسیت ،میزان
تحصیالت ،میزان سابقه کار در شغل فعلی) جمعآوری گردد.
سؤاالت مدیریت استعداد:
برای سؤاالت مدیریت استعداد از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه آقای امین میرزایی ( )1393تنظیم
گردیده است؛ که دارای  23گویه هست که  5گویه اول مربوط به متغییر جذب و  4گویه بعدی معرف متغییر ارزیابی و  9گویه
بعدی مربوط به متغییر توسعه استعدادهاست و  5گویه بعدی مربوط به متغییر حفظ استعداد است.
سؤاالت کارایی کارکنان
این بخش شامل  20گویه است که با استفاده از پرسشنامه آقای هادی هژبری ( )1393تنظیمشده است.
روایی و پایایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد .از طرفی اگر
پرسشنامهای همه وجوه موضوع ،موردتحقیق را در برنگیرد قطع ًا از روایی مطلوبی برخوردار نمیباشد .نظر کارشناسان و خبرگان
میتواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازهگیری باشد .موضوع روایی ازآنجهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامتناسب
میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش سازد .قبل از بهکارگیری ابزارهای گردآوری اطالعات ،الزم است پژوهشگر از طریق علمی،
نسبت به روا بودن ابزار اندازهگیری موردنظر و پایایی آن (که مکمل هم بهحساب میآیند) اطمینان نسبی پیدا کند
(سرمدوهمکاران.)1379،
روایی صوری و محتوایی ابزار گردآوری اطالعات این تحقیق توسط خبرگان که شامل استاد راهنما ،استاد مشاور و  3نفر
از مدیران ارشد بانک قوامین ،شهر اصفهان ،شعبه مرکزی بوده ،تائید شده است.
پایایی
منظور از پایایی این است که اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساختهشده است در شرایط
مشابه و در زمان یا مکان دیگر مورداستفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود (حافظ نیا  .)1391برای اثبات پایایی
این پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ که یکی از روشهای سنجش پایایی همسانی درونی هست ،استفاده شد .بدین منظور
تعداد  30پرسشنامه به صورت آزمایشی توزیع شد .الزم به ذکر است که هر چه آلفا به یک نزدیکتر باشد ،نشانگر همسانی
درونی باالتر هست و معموالً آلفای حداقل  70درصد قابلقبول هست (میرزایی .)1388 ،برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
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ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سؤالهای پرسشنامه (یا زیر آزمون) واریانس کل را محاسبه کرد .سپس با استفاده
از رابطه  1-3مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
𝑐𝐾
=∝
𝑐)𝑣 + (𝑘 − 1
در این رابطه  Kتعداد سؤاالت C ،میانگین کواریانس بین سؤاالت و  Vواریانس میانگین سؤاالت هست .دامنه ضریب
پایایی صفر معرف «عدم پایایی» و ضریب یک معرف «پایایی کامل» هست .آلفای کرونباخ بهدستآمده برای پرسشنامهها به
صورت جداگانه محاسبهشده است که در جدول  2بیانشده است.
جدول  :2آلفاي کرونباخ

مدیریت استعداد

بعد

مقدار آلفای کرونباخ

شناسایی و استخدام

0/773

ارزیابی عملکرد

0/856

بهکارگیری و توسعه

0/834

نگهداری و حفظ استعداد

0/707

کارایی کارکنان

مقدار آلفای کرونباخ کل

0/925

0/807

میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیریت استعداد  0/925و پرسشنامه کارایی  0/807هست که نشان میدهد پرسشنامه
از پایایی بسیار خوبی برخوردار است.

روشهاي تجزیهوتحليل اطالعات
در این تحقیق به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده پرداختهشده است .در بخش آمار
توصیفی از مشخصههای آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار به تحلیل و توصیف ویژگیهای جامعه آماری
پرداختهشده است و در سطح استنباطی نیز بهمنظور پاسخ به فرضیات پژوهش از فنون آمار استنباطی که در ادامه آمده است
و با استفاده از نرمافزار تحلیل آماری و  Spss 23استفاده گردید.

آزمون کلموگروف-اسميرنوف
آزمون کلموگروف – اسمیرونوف برای تطابق توزیع ،احتمالهای تجمعی مقادیر در مجموعه داده را با احتمالهای تجمعی
همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص مقایسه میکند  .اگر اختالف آن به قدر کافی بزرگ باشد ،این آزمون نشان خواهد
دادکه دادههای شما با یکی از توزیعهای نظری مورد نظر تطابق ندارد .در این آزمون اگر معیار تصمیم )(P-Valueکمتر از
 %5باشد فرض صفر رد میشود یعنی دادهها نمیتوانند از یک توزیع خاص مانند نرمال ،پوآسن ،نمایی یا یکنواخت باشند
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یکی از مهمترین آزمونهای آماری در نرمافزار  SPSSمحسوب میشود؛ بنابراین در پژوهش
حاضر ،قبل از انجام آزمون معناداری ،برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از این آزمون استفاده شد.

آزمون رگرسيون خطی چند متغيره
در پژوهشهای رگرسیون هدف پیشبینی یک یا چند متغیر (وابسته) مالک بر اساس یک یا چند متغیر مستقل
(پیشبین) است .در رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیشبینی است که تغییرات متغیر وابسته را چه به تنهائی
و چه مشترک ًا پیشبینی کند .ورود متغیرهای مستقل در رگرسیون به روشهای متعددی صورت میگیرد .روش همزمان ،روش
گامبهگام و روش سلسلهمراتبی سه روش اساسی در این تکنیک است( .آرش حبیبی )1395 ،در این پژوهش برای بررسی تأثیر
متغیرهای اصلی بر متغییر فرعی از رگرسیون خطی چند متغیره استفادهشده است.
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آماره دوربين واتسون
مفهوم مستقل بودن به این معنی است که نتیجه یک مشاهده تأثیری بر نتیجه مشاهدات دیگر نداشته باشد .در رگرسیون،
بیشتر در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یک بازه زمانی موردمطالعه قرار میگیرد ممکن است با مشکل مستقل نبودن
خطاها برخورد کنیم به این نوع ارتباط در دادهها خودهمبستگی میگویند .در صورت وجود خودهمبستگی در خطاها نمیتوان
از رگرسیون خطی استفاده کرد .برای بررسی این فرض بهصورت شهودی میتوان از نمودار کردن توالی متغیر studentized
در  spssاستفاده کرد؛ اما راه مطمئنتر استفاده از آزمون دوربین واتسون هست.
آماره دوربین واتسون بین  0تا  4هست .اگر بین باقیمانده ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار این آماره باید
به  2نزدیک باشد .اگر به صفر نزدیک باشد نشاندهنده همبستگی مثبت و اگر به  4نزدیک باشد نشاندهنده همبستگی منفی
هست .درمجموع اگر این آماره بین  1/5تا  2/5باشد جای نگرانی نیست.
آمار توصيفی
در این بخش برای توصیف متغیرهای دموگرافی ازجمله جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه خدمت کارکنان ،از جدول
فراوانی و نمودارهای فراوانی استفاده میشود.
جنسيت
جدول  :3جدول فراوانی مربوط به جنسيت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی معتبر

مرد

114

89/8

100

زن

0

0

0

پاسخ نداده

13

10/2

0

کل

127

100

100

تعداد  127نفر در این پژوهش شرکت داشتهاند که  114نفر آنها مرد هستند و  13نفر به سؤال جنسیت پاسخ نداده
ولی به سؤاالت دیگر پاسخ داده اندوجود دارد .الزم به توضیح است ،درصد فراوانی معتبر همان درصد فراونی بر اساس تعداد
افراد پاسخ دهنده به این سؤال هست که اینجا چون همه افراد به این سؤال جواب دادهاند ،مقدار درصد فراوانی و درصد فراوانی
معتبر یکی هست ستون درصد فراوانی معتبر بر اساس تعداد افرادی که پاسخ معتبر (پاسخ مرد یا زن) دادهاند درصد فراوانی
را محاسبه کرده است.
تحصيالت
جدول  :4جدول فراوانی تحصيالت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی معتبر

فوق دیپلم و کمتر

42

33/1

33/9

لیسانس و باالتر

82

64/6

66/1

پاسخ نداده

3

2/4

0

کل

127

100

100
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از تعداد کل  127نفر از افرادی که در این پژوهش شرکت کردند  42نفر تحصیالت فوق دیپلم و کمتر دارند .این افراد
 33/9درصد از کل افرادی را تشکیل میدهند که به این سؤال جواب دادند 82 .نفر نیز دارای تحصیالت لیسانس و باالتر
میباشند که  64/6درشد از کل افراد را تشکیل میدهند 3 .نفر هم به سؤال تحصیالت جواب ندادهاند.

نمودار  :1نمودار ستونی تحصيالت

سابقه خدمت
جدول  :5جدول فراوانی سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی معتبر

 10سال و کمتر

65

51/2

52/4

 11سال و بیشتر

59

46/5

47/6

پاسخ نداده

3

2/4

0

کل

127

100

100

همانطور که مشاهده میشود  65نفر دارای سابقه خدمتی زیر  10سال هستند که  51/2درصد از کل افراد را تشکیل
میدهند که به این سؤال جواب دادهاند .همچنین  59نفر دارای سابقه خدمتی  11سال یا بیشتر هستند .درصد فراوانی این
افراد در بین پاسخدهندگان 47/6 ،درصد است؛ و  3نفر هم به سؤال سابقه خدمتی پاسخ ندادهاند .

نمودار  :2نمودار ستونی سابقه خدمت
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آمار استنباطی
در این بخش جهت بررسی تأثیر متغیرها بر روی یکدیگر از تحلیل رگرسیون استفاده میشود .استفاده از روش تحلیل
رگرسیونی ،نیاز بهپیشفرضهای دارد ازجمله نرمال بودن خطاهای باقیمانده ،استقالل خطاها و عدم هم خطی بین متغیرهای
مستقل که به ترتیب با آزمون کلموگروف اسمیرنف ،آماره دوربین واتسون و آماره  VIFسنجیده میشود .اگر سطح معناداری
آزمون کلموگروف اسمیرنف بیش از خطای  5درصد باشد ( )P<0/05پیش فرض نرمال بودن پذیرفته میشود .اگر مقدار آماره
دوربین واتسون بین  1/5تا  2/5قرار گیرید ،فرض استقالل خطاها پذیرفته میشود و هرچه مقدار  VIFبه یک نزدیک باشد،
پیش فرض عدم هم خطی متغیرهای مستقل پذیرفته می شود .ازآنجا که در فرضیات موردبررسی تنها یک متغیر پیشبین یا
مستقل داریم ،نیاز به بررسی پیش فرض سوم جهت انجام رگرسیون نیست.
مدیریت استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامین تأثیر دارد.
جدول  :6ضرایب رگرسيونی و نتایج بررسی پيشفرضهاي رگرسيون تأثير مدیریت استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامين

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر کارایی
متغیر مستقل

ضریب
رگرسیونی
غیراستاندارد

ضرایب رگرسیونی
استاندارد

سطح معناداری
آزمون t

مقدار ثابت

41/148

-

*0/0001

مدیریتاستعداد

0/403

0/627

*0/0001

بررسی پیشفرضها
ضریب
تعیین

سطح معناداری
آزمون کلموگروف-
اسمیرنف

آماره
دوربین
واتسون

0/393

0/408

2/56

* معناداري در سطح خطاي  5درصد ()P>0/05

نتایج جدول فوق نشان میدهد مدیریت استعداد تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی کارکنان بانک قوامین دارد؛ زیرا سطح
معناداری آزمون  tبرای این متغیر مستقل (مدیریت استعداد)  0/0001بهدستآمده است که کمتر از خطای  5درصد است
( .)P>0/05ازآنجاکه مقدار استاندارد ضریب رگرسیونی برای این متغیر مستقل  0/637بهدستآمده است ،میتوان نتیجه
گرفت افزایش یکدرصدی مدیریت استعداد در بانک قوامین ،افزایش  62/7درصدی کارایی کارکنان را به دنبال دارد .مقدار
ضریب تعیین نشان میدهد  39/3درصد از تغییرات متغیر کارایی کارکنان توسط مدیریت استعداد تبیین میشود؛ بنابراین
فرضیه فوق با اطمینان  95درصد پذیرفته میشود.
نتایج مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنف و آماره دوربین واتسون نشان میدهد پیشفرضهای مدل رگرسیونی برقرار
است؛ زیرا مقادیر دادهشده در جدول در بازه مربوطه قرارگرفتهاند؛ به عبارت دیگر سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمیرنف
 0/408بدست آمده است که بیش از خطای  5درصد است ( )P<0/05و همچنین مقدار آماره دوربین واتسون  2/56بدست
آمده که نزدیک به بازه  1/5-2/5است؛ بنابراین میتوان معادله رگرسیونی جهت پیشبینی کارایی کارکنان بر اساس میزان
مدیریت استعداد در بانک قوامین را بهصورت زیر نوشت:
(مدیریت استعداد) *  = 41/148 + 0/403کارایی
شناسایی و استخدام بر کارایی کارکنان بانک قوامین تأثیر دارد.
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جدول  :7ضرایب رگرسيونی و نتایج بررسی پيشفرضهاي رگرسيون تأثير شناسایی بر کارایی کارکنان بانک قوامين

بررسی تأثیر شناسایی و استخدام بر کارایی
متغیر
مستقل

ضریب
رگرسیونی
غیراستاندارد

مقدار ثابت

47/893

شناسایی و
استخدام

1/42

ضرایب رگرسیونی
استاندارد

سطح معناداری
آزمون t

بررسی پیشفرضها
ضریب
تعیین

آماره
دوربین
واتسون

سطح معناداری
آزمون کلموگروف-
اسمیرنف

*0/0001
0/541

*0/0001

0/293

2/54

0/177

* معناداري در سطح خطاي  5درصد ()P>0/05

نتایج جدول فوق نشان می دهد شناسایی استعداد و به دنبال آن استخدام ،تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی کارکنان
بانک قوامین دارد؛ زیرا سطح معناداری آزمون  tبرای این متغیر مستقل (شناسایی استعداد و استخدام)  0/0001بهدستآمده
است که کمتر از خطای  5درصد است ( .)P>0/05ازآنجاکه مقدار استاندارد ضریب رگرسیونی برای این متغیر مستقل 0/541
بهدستآمده است ،میتوان نتیجه گرفت اگر در بانک ،یک درصد شناسایی استعداد و به دنبال آن استخدام صورت بگیرید،
کارایی کارکنان افزایش  62/7درصدی دارد .مقدار ضریب تعیین نشان میدهد  39/3درصد از تغییرات متغیر کارایی کارکنان
توسط شناسایی استعداد و استخدام تبیین میشود؛ بنابراین فرضیه فوق با اطمینان  95درصد پذیرفته میشود.
نتایج مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنف و آماره دوربین واتسون نشان میدهد پیشفرضهای مدل رگرسیونی برقرار
است؛ زیرا مقادیر دادهشده در جدول در بازه مربوطه قرارگرفتهاند؛ به عبارت دیگر سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمیرنف
 0/177بدست آمده است که بیش از خطای  5درصد است ( )P<0/05و همچنین مقار آماره دوربین واتسون  2/54بدست
آمده که نزدیک به بازه  1/5-2/5است؛ بنابراین میتوان معادله رگرسیونی جهت پیشبینی کارایی کارکنان بر اساس میزان
شناسایی استعداد و به دنبال آن استخدام در بانک قوامین را بهصورت زیر نوشت:
(شناسایی استعداد و استخدام) *  = 47/893 + 1/42کارایی
ارزیابی عملکرد بر کارایی کارکنان بانک قوامین تأثیر دارد.
جدول  :8ضرایب رگرسيونی و نتایج بررسی پيشفرضهاي رگرسيون تأثير ارزیابی بر کارایی کارکنان بانک قوامين

بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر کارایی
متغیر مستقل

ضریب
رگرسیونی
غیراستاندارد

مقدار ثابت

49/469

ارزیابی عملکرد

1/653

ضرایب
رگرسیونی
استاندارد

سطح
معناداری
آزمون t
*0/0001

0/589

*0/0001

بررسی پیشفرضها
ضریب
تعیین

سطح معناداری
آزمون کلموگروف-
اسمیرنف

آماره دوربین
واتسون

0/347

0/198

2/43

* معناداری در سطح خطای  5درصد ()P>0/05

نتایج جدول فوق نشان میدهد ارزیابی عملکرد ،تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی کارکنان بانک قوامین دارد؛ زیرا سطح
معناداری آزمون  tبرای این متغیر مستقل (ارزیابی عملکرد)  0/0001بهدستآمده است که کمتر از خطای  5درصد است
( .)P>0/05ازآنجاکه مقدار استاندارد ضریب رگرسیونی برای این متغیر مستقل  0/589بهدستآمده است ،میتوان نتیجه
گرفت اگر د ر بانک ،فرآیند مداوم ارزیابی و مدیریت رفتار و بروندادهای انسانی ،یک درصد افزایش یابد ،کارایی کارکنان افزایش
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 58/9درصدی دارد .مقدار ضریب تعیین نشان میدهد  34/7درصد از تغییرات متغیر کارایی کارکنان توسط ارزیابی عملکرد
کارکنان تبیین میشود؛ بنابراین فرضیه فوق با اطمینان  95درصد پذیرفته میشود.
نتایج مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنف و آماره دوربین واتسون نشان میدهد پیشفرضهای مدل رگرسیونی برقرار
است؛ زیرا مقادیر دادهشده در جدول در بازه مربوطه قرارگرفتهاند؛ به عبارت دیگر سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمیرنف
 0/198بدست آمده است که بیش از خطای  5درصد است ( )P<0/05و همچنین مقار آماره دوربین واتسون  2/43بدست
آمده که در بازه  1/5-2/5قرار دارد؛ بنابراین میتوان معادله رگرسیونی جهت پیشبینی کارایی کارکنان بر اساس میزان ارزیابی
عملکرد در بانک قوامین را بهصورت زیر نوشت:
(ارزیابی عملکرد) *  = 49/469 + 1/653کارایی
بهکارگیری و توسعه استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامین تأثیر دارد.
جدول  :9ضرایب رگرسيونی و نتایج بررسی پيشفرضهاي رگرسيون تأثير توسعه استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامين

بررسی تأثیر بهکارگیری و توسعه استعداد بر کارایی
متغیر مستقل

ضریب رگرسیونی
غیراستاندارد

ضرایب
رگرسیونی
استاندارد

سطح معناداری
آزمون t

مقدار ثابت

40/740

-

*0/0001

بهکارگیری و
توسعه استعداد

1/012

0/649

*0/0001

بررسی پیشفرضها
ضریب
تعیین

0/421

سطح معناداری
آزمون کلموگروف-
اسمیرنف
0/282

آماره دوربین
واتسون

2/5

* معناداري در سطح خطاي  5درصد ()P>0/05

نتایج جدول فوق نشان میدهد به کارگیری و توسعه استعداد کارکنان ،تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی کارکنان بانک
قوامین دارد؛ زیرا سطح معناداری آزمون  tبرای این متغیر مستقل (بهکارگیری و توسعه)  0/0001بهدستآمده است که کمتر
از خطای  5درصد است ( .)P>0/05ازآنجاکه مقدار استاندارد ضریب رگرسیونی برای این متغیر مستقل  0/649بهدستآمده
است ،می توان نتیجه گرفت اگر در بانک ،فرصت یادگیری و رشد و امتحان موارد جدید برای کارکنان یک درصد افزایش یابد،
کارایی کارکنان  65درصد افزایش مییابد .مقدار ضریب تعیین نشان میدهد  28/2درصد از تغییرات متغیر کارایی کارکنان
توسط بهکارگیری و توسعه استعداد کارکنان تبیین میشود؛ بنابراین فرضیه فوق با اطمینان  95درصد پذیرفته میشود.
نتایج مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنف و آماره دوربین واتسون نشان میدهد پیشفرضهای مدل رگرسیونی برقرار
است؛ زیرا مقادیر دادهشده در جدول در بازه مربوطه قرارگرفتهاند؛ به عبارت دیگر سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمیرنف
 0/282بدست آمده است که بیش از خطای  5درصد است ( )P<0/05و همچنین مقار آماره دوربین واتسون  2/5بدست آمده
که در بازهٔ  1/5-2/5قرار دارد؛ بنابراین میتوان معادله رگرسیونی جهت پیشبینی کارایی کارکنان بر اساس میزان بهکارگیری
و توسعه استعداد کارکنان در بانک قوامین را بهصورت زیر نوشت:
(توسعه استعداد) *  = 40/740 + 1/012کارایی
نگهداری و حفظ استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامین تأثیر دارد.
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جدول  :10ضرایب رگرسيونی و نتایج بررسی پيشفرضهاي رگرسيون تأثير حفظ استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامين

بررسی تأثیر بهکارگیری و توسعه استعداد بر کارایی
متغیر مستقل

ضریب رگرسیونی
غیراستاندارد

ضرایب
رگرسیونی
استاندارد

سطح معناداری
آزمون t

مقدار ثابت

57/229

-

*0/0001

نگهداری و
حفظ استعداد

1/109

0/356

*0/0001

بررسی پیشفرضها
ضریب
تعیین

0/127

سطح معناداری
آزمون کلموگروف-
اسمیرنف
0/086

آماره دوربین
واتسون

2/29

* معناداري در سطح خطاي  5درصد ()P>0/05

نتایج جدول فوق نشان می دهد حفظ استعداد کارکنان ،تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی کارکنان بانک قوامین دارد؛
زیرا سطح معناداری آزمون  tبرای این متغیر مستقل (حفظ استعداد)  0/0001بهدستآمده است که کمتر از خطای  5درصد
است ( .)P>0/05ازآنجاکه مقدار استاندارد ضریب رگرسیونی برای این متغیر مستقل  0/356بهدستآمده است ،میتوان نتیجه
گرفت به ازای یک درصد تالش بیشتر برای جلوگیری یا کاستن از ترک و استعفای کارکنان افزایش یابد ،کارایی کارکنان 35/6
درصد افزایش مییابد .بهعبارت دیگر هرچه اطالعات مثبت و منفی باهم به کارکنان داده شود و انعکاس واقعیات بهدرستی
صورت گیرد (حفظ استعداد) ،کارایی کارکنان افزایش مییابد .مقدار ضریب تعیین نشان میدهد  12/7درصد از تغییرات متغیر
کارایی کارکنان توسط حفظ استعداد کارکنان تبیین میشود؛ بنابراین فرضیه فوق با اطمینان  95درصد پذیرفته میشود .وقتی
در مدل رگرسیونی چند متغیر مستقل داشته باشم ،برای مقایسه بین ضرایب ،از حالت استاندارد استفاده میکنیم .در واقع
حالت استاندارد ضریب رگرسیونی به واحد اندازه گیری متغیر بستگی ندارد .مقدار ضریب استاندارد به این صورت بدست میآید
که ضریب غیر استاندارد منهای مقدار ثابت می شود و جوابش را بر انحراف معیار ضریب رگرسیونی تقسیم میکنیم .جواب
بدست آمده مقدار ضریب استاندارد است.
نتایج مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنف و آماره دوربین واتسون نشان میدهد پیشفرضهای مدل رگرسیونی برقرار
است؛ زیرا مقادیر دادهشده در جدول در بازه مربوطه قرارگرفتهاند؛ به عبارت دیگر سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمیرنف
 0/086بدست آمده است که بیش از خطای  5درصد است ( )P<0/05و همچنین مقار آماره دوربین واتسون  2/29بدست
آمده که در بازهٔ  1/5-2/5قرار گرفته است؛ بنابراین میتوان معادله رگرسیونی جهت پیشبینی کارایی کارکنان بر اساس
میزان حفظ استعداد کارکنان در بانک قوامین را بهصورت زیر نوشت:
(حفظ استعداد) *  = 57/229 + 1/109کارایی
در ادامه برای بررسی تأثیر همزمان هر  4متغیر مستقل (شناسایی و استخدام ،ارزیابی عملکرد ،توسعه استعدادها و حفظ
استعدادها) بر متغیر وابسته (کارایی کارکنان) از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده میشود .در این روش در
بین متغیرهای مستقل (ابعاد مدیریت استعداد) ابتدا متغیری که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد انتخاب میشود.
دومین متغیر مستقلی که وارد مدل می شود ،متغیری است که پس از تفکیک متغیر اول ،موجب بیشترین افزایش در مقدار
ضریب تعیین ( )R Squareمی شود .در این روش احتمال دارد متغیرهایی که در مرحله اول قدرت تبیین باالیی داشتهاند در
محله بعدی حذف شوند.
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جدول  :11ضرایب رگرسيونی چندگانه تأثير ابعاد مدیریت استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامين به روش گامبهگام

گام
اول

متغیر مستقل

ضریب رگرسیونی
غیراستاندارد

ضرایب رگرسیونی
استاندارد

سطح معناداری
آزمون t

مقدار ثابت

40/740

-

*0/0001

بهکارگیری و توسعه استعداد

1/012

0/649

*0/0001

ضریب تعیین
0/421

* معناداري در سطح خطاي  5درصد ()P>0/05

نتایج جدول فوق نشان میدهد در مدل رگرسیون چندگانه با روش گامبهگام ،از بین متغیرهای مستقل ،متغیر توسعه
استعداد با کارایی بیشترین همبستگی را دارد که در گام اول این متغیر وارد مدل میشود .نتایج نشان میدهد در حضور متغیر
بهکارگیری و توسعه استعداد ،دیگر متغیرهای مستقل ،موجب افزایش چشمگیر ضریب تعیین نمیشوند و رگرسیون چندگانه
با یک گام انجام میشود .لذا مدل فقط شامل متغیر مستقل بهکارگیری و توسعه استعداد خواهد بود.
نتایج جدول  10-4شدت همبستگی هر یک از متغیرهای مستقل (ابعاد مدیریت استعداد) با کارایی را در کنار و حضور
دیگر متغیرهای مستقل نشان میدهد (روش همزمان) .مشاهده میشود متغیرهای شناسایی و استخدام ،حفظ و نگهداری
استعداد و ارزیابی عملکرد در حضور یکدیگر رابطه معناداری با کارایی ندارند ( .)P<0/05این در حالی است که نتایج جداول
 6-4 ،5 -4و  8-4نشان داد ،هر یک از این متغیرهای مستقل بهتنهایی تأثیر معناداری بر کارایی دارند ولی نتایج جدول -4
 10نشان میدهد زمانی که همه متغیرهای مستقل باهم و در کنار یکدیگر در یک مدل هستند ،تنها متغیر بهکارگیری و توسعه
استعداد ،با کارایی رابطه معناداری دارد.
جدول  :12ضرایب رگرسيونی تأثير ابعاد مدیریت استعداد بر کارایی کارکنان بانک قوامين به روش همزمان

متغیر مستقل

ضریب رگرسیونی غیراستاندارد

ضرایب رگرسیونی استاندارد

سطح معناداری آزمون t

شناسایی و استخدام

0/048

0/018

0/885

ارزیابی عملکرد

0/406

0/145

0/307

بهکارگیری و توسعه استعداد

0/782

0/501

*0/0001

حفظ و نگهداری استعداد

0/105

0/034

0/697

* معناداري در سطح خطاي  5درصد ()P>0/05

بحث و نتيجهگيري
آمار توصیفی نشان میدهد که مؤلفههای مدیریت استعداد بهطور قابلتوجهی تأثیر بر کارایی کارکنان در بانک قوامین
دارد ،استراتژی مدیریت استعداد بسیار کمک کننده خواهد بود تا سازمان بتواند با افزایش کارایی کارکنان ،کارایی سازمان را
بهبود ببخشد .بیشترین تأثیر را بر کارایی کارکنان را مؤلفه شناسایی و جذب با  39,3درصد داراست و به ترتیب بعد از آن
ارزیابی با  34,7و توسعه  28,2و حفظ استعداد  12,7قرار دارند .با توجه به اینکه این تحقیق چه ازنظر عنوان و چه ازنظر
محتوا دارای معادل نبوده است و تاکنون تأثیر مدیریت استعداد یا مؤلفههای آن بر کارایی کارکنان در هیچ سازمانی انجام
نگرفته است قادر به مقایسه یافتههای این پژوهش با پژوهش دیگری نبودهایم.

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،19پاییز  ،1399ص 67 -85
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

پيشنهادهاي پژوهش
پيشنهادهایی بر مبناي یافتههاي پژوهش
با توجه به تأثیر  39/3درصدی شناسایی وجذب استعدادها بر کارایی کارکنان به مدیران ارشد بانک قوامین پیشنهاد می
شود برای شناسایی و جذب کارکنان مستعد یک استراتژی مناسب و برنامها ی مدون تهیه و آن را در شعب خود به اجرا در
بیاورند.
تأثیر  34/7درصدی ارزیابی افراد با استعداد در سازمان بر کارایی کارکنان هم یکی دیگر از عواملی است که در این
تحقیق تأثیر زیادی بر سازمان خواهد گذاشت .به مدیران ارشد بانک قوامین پیشنهاد میشود سیستم ارزیابی مناسبی با توجه
به سیاستهای بانک اتخاذ نموده زیرا نه تنها بر کارایی کارکنان تأثیر دارد بلکه ارزیابی کارکنان میتواند مدیران را نسبت به
استعدادها افراد آگاه نموده و راه برای پرورش این استعدادها هموارتر باشد.
توسعه و آموزش به کارکنان کمک میکند تا کارهای سپرده شده به آنها را بهتر انجام داده و سازمان را سریعتر به سمت
اهداف هدایت کنندبه مدیران ارشد بانک قوامین پیشنهاد می شودبرنامه ها آموزشی مناسب با اهداف سازمان و تقویت افراد
در نظر بگیرند .آموزش به افراد با استعداد کمک میکند تا استعداد خود را بهتر بشناسند و استعدادهای نهفته در افراد شکوفا
شود با توجه به تأثیر  28/2درصدی توسعه افراد با استعداد بر کارایی کارکنان عالوه بر کشف استعداد افراد میتوانند کارایی
ٱنها را نیز افزایش بدهند.
حفظ ونگهداری افراد با استعداد در سازمان آخرین مؤلفهای است که  12/7درصد بر کارایی کارکنان تأثیر گذار است .به
مدیران ارشد بانک قوامین پیشنهاد میشود تصمیماتی اتخاذ کنند که کارکنان احساس امنیت شغلی را در سازمان حس کنند
توجه به شان افراد و مشغلههای افراد در سازمان میتواند این حس را به وجود بیاورد .دادن اطالعات درست به افراد هنگام
استخدام در مورد شغلشان باعث میشود افراد واقع بینانه شغل را انتخاب و انتظارات زیادی از شغلشان به وجود نیاورند و این
موضوع بسیار کمک کننه درنگهداری افراد در سازمان خواهد بود پس بهتراست مدیران بانک در مورد هر قسمت که نیازمند
جذب در بانک است اطالعاتی واقع گرایانه جمع آوری نموده و در اختیار افراد قرار بدهند.
پيشنهادهایی براي پژوهشهاي آتی
چالشهای موجود در برنامه ریزی و استراتژی سازمان برای اجرای مدیریت استعداد میتواند در آینده موردبررسی قرار
گیرد.
ابعاد بلند مدت استراتژی مدیریت استعداد موضوع مهمی است که میتواند در آینده در موردش بحث شود.
با توجه به اینکه تحقیق در یک سازمان موردبررسی قرارگرفتهشده است تحقیقی مقایسهای در چند سازمان با توجه به
کارایی کارکنان و استفاده آنها از مدیریت استعداد انجام گیرد.
با توجه به اینکه بانک یک سازمان خدماتی محسوب میشود پیشنهاد میشود تحقیقی در یک سازمان تولیدی با این
عنوان انجام گیرد.
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ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه شماره 135
فروغی معین ( )1393مدیریت استعداد در سازمانها در جهان معاصر و نقش آن در جذب و نگهداشت
سرمایههای انسانی
کارت ،رایت ،راجر ( )1387مدیریت استعداد نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی ترجمه علیمحمد گودرزی و
سید جمال حسینی تهران :انتشارات رسا
ماندانا برومند )1394( ،بررسی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت استعداد در شرکتهای دولتی استان یزد
با استفاده از تکنیک  MADMفازی پایاننامه کارشناسی ارشد  .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -دانشگاه
یزد
حسن درویش ،محمدرضا دارایی ،معصومه عباسآبادی .)1395( .بررسی و تجزیهوتحلیل وضعیت مدیریت
استعداد در دانشگاه تربیت مدرس و رابطه آن با عملکرد سازمانی .دولتی  -دانشگاه پیام نور (وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری)  -دانشگاه پیام نور استان تهران  -مرکز پیام نور تهران غرب ص 34-33
حسن غفاری و همکاران )1396( ،پژوهشهای مدیریت عمومی ،سال دهم ،شماره سیوشش ،صفحه 142-117
رضایی ،احمد و گرجی ،محمدباقر ( )1392ارائه مدل مدیریت استعداد ،دومین همایش ملی -علوم مدیریت
نوین ،گلستان و گرگان
شکاری آرانی ،مجتبی ،)1395( ،سنجش میزان حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد و تأثیر آن بر عملکرد
سازمانی (یک سازمان نظامی) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
دانشگاه پیام نور استان مرکزی  -مرکز پیام نور دلیجان
امیری بشلی ،علی ( .)1382ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از -تحلیل پوششی
دادهها ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
فرزاد فخر آل علی ،)1396( ،سنجش میزان آمادگی سازمانهای دولتی استان کرمانشاه جهت اجرای سیستم
مدیریت استعداد .اولین همایش بینالمللی و سومین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی
داروغه عارفی ،ناهید ،بیگلری ،نسرین ،بحرالعلوم ،حسن .)1395( .بررسی ارتباط مدیریت استعداد باهوش هیجانی
و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس .مدیریت منابع انسانی در ورزش59-47 ،
مریم پیروی ،)1395( ،بررسی عوامل مؤثر برافزایش سطح کارایی کارکنان با رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و
نقشه شناختی موردمطالعه :کارکنان اقماری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه یزد
امین میرزایی ،)1393( ،ارائهی مدلی جهت بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر رضایت شغلی کارکنان ،پایا نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
نادری ،عزت اله و مریم سیف نراقی ،) 1380( .روش های تحقیق در علوم انسانی ،تهران ،انتشارات بدر ،چاپ
ششم
حافظ نیا ،محمد ( )1385روشهای تحقیق در علوم انسانی تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
سمت
حافظ نیا ،محمد رضا ،کوالیی ،الهه ،کریمی ،مهدی ،)1391( ،فضای جغرافیایی پاییز  - 1391شماره  39علمی-
پژوهشی ISC
سرمد ،ز؛ و همکاران .)1383( .روشهای تحقیـق در علـوم رفتـاری .تهران :انتشارات آگاه
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