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بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان فارس
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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد با هوش هیجاایی و تعداد ساازمایی کارک ااا اداراز ورزش و
جوایاا استاا فارس بود.
روششناسی :روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری ایان پاژوهش را کهیاه کارک ااا اداراز ورزش و جوایااا
استاا فارس ( )N=023تشکیل دادید ،یمویه برابر جامعه ایتخاب شد و باا ضواور در اداراز ورزش و جوایااا 283 ،پرسشا امه
توزیع و  252پرسش امه برگشت داده شد .برای گاردآوری دادههاا از پرسشا امههاای مادیریت اساتعداد صایادی و همکااراا
( ،)1031هوش هیجایی برادبری و گریوز ( )2335و پرسش امه تعدد سازمایی اسپیرووا کاتش( )2332استفاده گردیاد .دادههاا
به کمک روش های آماری همبستگی پیرسوا و مدلسازی معادالز ساختاری تحهیل شد.
یافتهها :یتایج یشاا داد که مدیریت استعداد بر هوش هیجایی ،تأثیر مستقیم و مع اداری داشاته اسات؛ هام ن این مادیریت
استعداد ییز ،اثری مثبت و مستقیم بر تعدد سازمایی داشته است .در یدایت ،ضریب تعیین متغیرهای دروازا یشااا داد کاه 28
درصد از واریایس هوش هیجایی و  64درصد از واریایس تعدد سازمایی ،توسط متغیرهای پیشبین تبیین شده است.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش ،بیایگر اهمیت یقش مادیریت اساتعداد در هاوش هیجاایی و تعداد ساازمایی اسات؛ ب اابراین
مدیریت استعداد را میبایست در سیاستهای مرتبط با وزارز ورزش و جوایاا مورد توجه قرار داد.
واژههای کلیدی :جذب استعداد ،توسعه استعداد ،خود مدیریتی ،خودآگاهی.
* نویسنده مسئول :تلفن33013031235 :

E - mail: ndarooghe@yahoo.com
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مقدمه
م ابع ایسایی 1امروزه به ع واا سرمایه سازمااها محسوب شده ،بدیدی است که ایسااها ،عامل اصهی بقای سازمااها در رقابت
هست د .سازمااهای امروزی ،به ییروهای خالق ،ایعطاف پذیر و پاسخگو ییاز دارید و از سوی دیگر ش اسایی ،جذب و یگدداری
این یخبگاا در سازماا ،بسیار مشکلتر از قبل است .سازمااهای پویا برای فعالیت در این دییای رقابتی در تالش برای ایجاد
فرصتهایی برای جذب این استعدادها هست د و سازمااهاییکه یتوای د مدیریت م ابع ایسایی خود را با ه جارهای امروزی
م طبق ک د ،محکوم به شکست خواه د بود (باروا .)2338 ،2همزماا با درک ییاز به استخدام ،توسعه و یگدداری استعدادها،
سازمااها دریافتهاید که استعدادها ،م ابع مدمی هست د که برای دستیابی به بدترین یتیجهها ،ییازم د مدیریت میباش د
(معالی و تاج الدین .)1081 ،مدیریت استعداد 0بر این تمرکز دارد که افراد نگویه به سازماا وارد میشوید و رشد میک د
(اولریش و بروک بایک 1088 ،6به یقل از صیادی و همکاراا .)1031 ،همچ ین ،بر الزاماز شایستگی تمرکز دارد و ای که
نگویه افراد دروا سازماا یا بیروا از آا ضرکت ک د .مدیریت استعدادها فقط شامل ،جذب و ضفظ بدترین افراد ییست ،بهکه
ال یام اسب را ییز در برمیگیرد (اولریش و بروک بایک 1088 ،به یقل از صیادی و
ش اسایی و ضذف افراد غیرضروری و کام ً
همکاراا .)1031 ،سوئیم )2333( 5معتقد است ،استراتژی مدیریت استعداد پ ج عامل را در برمیگیرد :مدیریت عمهکرد( 4به
موجب آا باید کارک اا به صورز مت اوب ،مورد ارزیابی قرار گیرید) ،پرورش کارک اا( 1هر کارم د به همراه سرپرست خود باید
برای دو تا پ ج سال آی ده بریامه عمهیاز ت ظیم ک د و از تمامی فرصتها برای رشد استفاده یمای د) ،یظام جبراا خدمت (یک
بریامه پاداش باید تدوین گردد تا سرپرستاا بر اساس آا کارم داا را برای ایجام درست یا اتمام یک پروژه ،مورد تشویق و
پرداخت پاداش مالی قرار ده د) ،ارتباطاز ( 8این امکاا برای کارم داا ایجاد شود تا اطالعاز خود را با دیگراا در میاا گذارید)
و جو و فره گ باز (شائمی و همکاراا.)1032 ،
مدیریت استعداد ،مجموعه کامهی از فرای دها برای ش اسایی ،بهکارگیری و مدیریت افراد به م ظور اجرای موفقیتآمیز
استراتژی کسب و ک ار مورد ییاز سازماا است .این فرای دها که در نرخه ضیاز کارک اا مؤثرید ،به سه ضوزه اصهی تقسیم
میشوید (تاج الدین و معالی تفتی:)1081 ،
 -1جذب استعدادها :سازماا باید روی نه افرادی سرمایهگذاری ک د؟ نگویه باید برای کارم دیابی و استخدام در پستهای
تعیینشده ،بریامهریزی کرد؟ برای توسعه سازمایی نه یوع استعدادهایی مورد ییاز است؟
 -2همسوسازی و یگدداری استعدادها :عمهکرد ییروی کار باید مدیریت شود تا سازماا اطمی اا یابد در مسیری است که ییروی
ایسایی آا بیشترین بدرهو ری را دارد .بحث دیگری که در فرای د یگدداشت استعدادها باید مورد توجه قرار گیرد ،سیستم جبراا
خدماز است.
 -0توسعه کارک اا :در این مرضهه کارک اا به یک مسیر توسعه شغهی قابل لمس و شفاف ییاز دارید.
سرمایه با ارزش ایسایی سبب تغییر اولویتها در کسب و کار ،نشمایدازهای استراتژیک و زیر سؤال رفتن صحت مدلهای
س تی گردیده است (شیه و لین 2332 ،3به یقل از شائمی)1032 ،؛ به صورتیکه مدلهای س تی در همه ضوزهها و بهویژه در
مدیریت به شدز سست گردیده و مدلهای جدید به جای تأکید بر مدل س تی فرمایدهی و ک ترل ،به استفاده از تیمهای
1. Human resource
2. Barron
3. Talent management
4. Ulrich and Brokbank
5. Sweem
6. Performance management
7. Education employee
8. Communication
9. Shih and Lin

41

داروغه عارفی و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /زمستان  /9315سال  /4شماره 9

کاری مشارکتی ،یادگیری مستمر ،خودک ترلی و تحولآفری ی تأکید میک د (فره گی و همکاراا .)1088 ،مفاهیمی همنوا،
مدیریت استعداد و هوش هیجایی ییز در راستای ضرکت به سمت مدلهای م عطفتر در سالهای اخیر مطرح شدهاید .در
رویکردهای س تی ،پرورش کارک اا ت دا در جدت توسعه دایش و مدارزهای مورد ییاز برای اضراز شغل صورز میگرفت ،اما
امروزه با افزایش روزافزوا توسعه ییروی ایسایی و اهمیت توجه به کارک اا با پتایسیل باال ،مدیریت استعداد بر آا است تا به
جای توسعه صالضیتها بر توسعه ظرفیتها تأکید داشته باشد که این ظرفیتها عبارز است از :ظرفیت یادگیری ،ظرفیت
تفکر ،ظرفیت برقرا ری ارتباط م اسب با دیگراا و ظرفیت برای عمل است (گای و سیمز .)1088 ،1مدیریت استعداد ،ابزاری
جدت توسعه سازماا در مقابل تغییراز پیچیده محیطی از طریق جذب ،یگدداری و پرورش افراد یخبه است (عالمه و قاسم
آقایی )1081 ،و هوش هیجایی ظرفیت و توایایی سازمایدهی اضساساز و عواطف خود و دیگراا ،ک ترل مؤثر اضساساز و
استفاده بدی ه از آاها در روابط با دیگراا است (یعقوبی و همکاراا.)1088 ،
گهمن ،)2333( 2هوش هیجایی را مدارتی میداید که داریده آا میتواید با کسب خودآگاهی روضیاز خود را ک ترل و
خودمدیریتی را بدبود بخش د و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار ک د که روضیه خود و دیگراا را باال ببرد .هوش
هیجایی  ،توایایی فرد برای اداره اضساساز و عواطف ،همدلی با سایر افراد و برخورد م اسب در روابط عاطفی است .مدارز هوش
هیجایی به فرد اجازه میدهد ،تحت شرایط سخت بدتر فکر ک د و از هدر رفتن زماا به واسطه اضساساتی همنوا خشم،
اضطراب و ترس جهوگیری یماید .وزی گر )2333( 0معتقد است ،افرادی که هوش هیجایی باالیی دارید ،هیجایاز و عواطف خود
را بکار میگیرید تا با استفاده از آا ها رفتار و تفکر خود را در راستای دستیابی به اهداف هدایت یمای د ،هوش هیجایی،
خصوصیتی اکتسابی است (به یقل از شائمی و همکاراا .)1032 ،یافتههای شائمی و همکاراا ( )1032یشاا داد که استراتژی
مدیریت استعداد ،رابطه مثبت و مع اداری با مؤلفههای هوش هیجایی دارد؛ در همین راستا ،یافتههای بخشیزاده و همکاراا
( ،)1031محمدتبار و همکاراا ( ،)1033یوسفی و صفری ( ،)1088ضدز و همکاراا ( ،)1088ن اری و همکاراا (،)1081
یوسفی ( )1081و مایر ( ،)1333به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره کردهاید .در زمی ه مباضث مربوط به مدیریت استعداد،
مدلهای متفاوتی ارائه شده که هر کدام بر فرای دهای مختهفی اشاره دارید .یکی از مدلهایی که ابعاد مختهف مدیریت استعداد
را به صورز جامع تبیین مییماید ،مدل آرمسترایگ )2334( 6است .در این مدل ،فرای د مدیریت استعداد با راهبرد کسب و
کار -به ع واا یقشه کار -آغاز می شود .در ادامه تدیه کمبودهای موجود در رابطه با کارک اا مستعد ،مورد توجه قرار میگیرد و
سپس از طریق ضفظ و مدیریت استعدادهایی که از داخل یا خارج سازماا تأمین شدهاید ،سازماا یک خزایه استعداد شامل:
ییروهای کار ماهر ،متخصص و متعدد را در اختیار خواهد داشت (به یقل از یوع پس د اصیل و مهک اخالق .)1032 ،پیادهسازی
یک سیستم مدیریت استعداد مؤثر ،رقابتی بودا سازماا را افزایش داده ،از راه آا یرخ ترک خدمت کارک اا را کاهش و سبب
افزایش رضایت شغهی کارک اا و تعدد آاها به سازماا میشود (پی گ2311 ،5؛ ژیگ2333 ،4؛ گاسن هووا2333 ،1؛
امسیکاالی2334،8؛ مییر ،2335 ،3موغهی و همکاراا.)1030 ،
امروزه مزیت سازمااها برای پیشیگرفتن از یکدیگر یه به کارگیری ف اوری های جدید ،بهکه در باال بودا اعتماد به یفس و
میزاا تعدد کارک اا به اهداف سازمایی یدفته است .میزاا تعدد به سازماا ،از عوامل پ داا ولی تأثیرگذار در رفتار شغهی
1. Gay and Sims
2. Goleman
3. Weisinger
4. Armstrong
5. Ping
6. Zheng
7. Gussenhoven
8. M.C. Cauley
9. Meyer
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کارک اا است .توجه به ییروی ایسایی متعدد نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی ،اهمیت زیادی دارد .از جمهه
معوالز ریشه ای و اساسی جامعه ما در جدت توسعه فره گی ،اقتصادی و اجتماعی ،ضعف تعدد سازمایی در میاا بخش
شاغالا کشور است (عهمی و همکاراا .)1084 ،تعدد سازمایی را میتواا به ع واا قدرز تشخیص افراد با فعالیت و مشارکت
در یک سازماا ویژه تعریف کرد .تعدد سازمایی ،به ع واا وابستگی عاطفی و روایی به سازماا در یظر گرفته میشود که
براساس آا فردی که بسیار متعدد است ،هویت خود را از طریق سازماا تعیین کرده ،در سازماا مشارکت میک د و در آا
درگیر میشود (بازوید .)1032 ،تحقیقاز یشاا می دهد که تعدد سازمایی ،عمهکرد کارک اا و برویدادهای سازمایی از قبیل،
تمایل به ترک خدمت ،فروش و سودآوری را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به اهمیت متغیرهای هوش هیجایی و تعدد
سازمایی به م ظور افزایش بدرهوری ،افزایش کارایی ،کاهش ترک خدمت ،باال بردا سطح ایگیزه کارک اا ،باید به موضوع تعدد
سازمایی و هوش هیجایی توجه کرده ،با استفاده از تحقیقاز ایجام گرفته در این ضیطه ،عوامل مؤثر بر آاها ش اسایی گردد.
متأسفایه بهرغم تحمل هزی ههای فزای ده در فرای د جذب و استخدام افراد با استعداد و همن ین هزی ههای باالی یاشی از
تربیت این افراد به م ظور به ظدور رسایدا استعدادهای آیاا ،در بسیاری از موارد دیده میشود که در عمل این افراد تمایل به
ترک سازماا و تغییر شغل دارید .دالیهی که در افزایش ن ین تمایهی یقش دارید یظیر ،کونک سازیهای سازمایی ،فرصتهای
شغهی که به وسیهه ف اوریهای جدید به وجود آمدهاید ،عدم رضایت شغهی ،عدم تعدد سازمایی الزم ،عدم شایستهساالری در
سازماا و تغییر ییازهای شغهی افراد است (بایدام 1و همکاراا2331 ،؛ میکائیل 2و همکاراا2333 ،؛ ویهیامز 2333 ،0و روول،6
2331؛ به یقل از خالویدی و عباسپور .)1032 ،رضاییاا و کشتهگر ( )1081در پژوهش خود به بررسی هوش هیجایی با تعدد
سازمایی پرداخت د .یتایج یشاا داد که بین هوش هیجایی با تعدد سازمایی کارک اا ،رابطه مع اداری وجود دارد و از ابعاد هوش
هیجایی ،مدیریت روابط بیشترین اثر را بر تعدد سازمایی داشته است که با یافتههای پژوهش بازوید و همکاراا (،)1032
لردیگهو ،)2338( 5مجیدیاا و یظری ( ،)2316تولویی آتس و بولوس )2315( 4و شفیق و رایا )2314( 1ییز همراستا است.
گستردگی ابعاد فعالیتی سازمااهای ورزشی و یقش مدم آاها در دستیابی به اهداف ورزشی ،اعم از سطوح قدرمایی ،همگایی،
تفری حی و سالمت عمومی ،لزوم توجه به افزایش اثربخشی ،بازدهی و میزاا عمهکرد کارک اا این سازمااها را مشخص میک د.
به این م ظور ،ایجام پژوهش روی این موضوع در سطح اداراز ورزش و جوایاا ضروری به یظر میرسد .از طرفی ،مدیریت
استعداد با رویکردی ایحصارطهبایه یا خاص ،دیدگاهی متمایز و مجزا از ییروی کار ارائه میدهد .امروزه پدیده مدیریت استعداد،
موضوعی ییست که به دقت موشکافی شده باشد .تحقیقاز تجربی محدودی درباره ماهیت و کاربرد استعداد و راهبردهای
مدیریت استعداد در فعالیتهای سازمایی و مسایل برخواسته از آا وجود دارد .یکی از مشکالتی که در مورد مدیریت استعداد
وجود دارد ،یبود تعریفی روشن در این زمی ه است؛ همن ین ،اغهب سازمااها امروزه ب ا به دالیهی از قبیل کاهش استعدادهای
در دسترس ،مشکالز فراوایی برای یگدداری از استعدادهای برجسته ،باال رفتن یرخ جابجایی کارک اا و استراتژیهای م ابع
ایسایی با بحراا استعداد مواجه هست د (فیهیپس .)2333 ، 8با توجه به مباضث مذکور ،این پژوهش درصدد آزموا این فرضیه
است که آیا بین مدیریت استعداد با هوش هیجایی و تعدد سازمایی ،ارتباط مثبت و مع اداری وجود دارد؟

1. Bayham
2. Micheals
3. Williams
4. Rothwell
5. Lordanoglou
6. Tulunay and Buluc
7. Shafiq and Rana
8. Philips
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روششناسی
این پژوهش توصیفی و طرح آا از یوع همبستگی است که به شکل میدایی ایجام شده است .جامعه آماری این تحقیق ،کهیه
کارک اا اداراز ورزش و جوایاا استاا فارس بودید که براساس آمار ارائه شده توسط اداره کل 023 ،یفر اعالم شد .با توجه به
ای که در مدلسازی معادالز ساختاری هر نقدر ضجم یمویه بیشتر باشد ،صحت و دقت یتایج بیشتر میشود (کالین)1083 ،؛
لذا کل جامعه ،به ع واا یمویه ایتخاب شد و به صورز ضووری در اداراز ورزش و جوایاا استاا فارس283 ،پرسش امه بین
کسایی توزیع شد که در اداراز ضوور داشت د که در یدایت 252 ،پرسش امه کامل و بدوا یقص برگشت داده شد.
برای گردآوری اطالعاز ،از پرسش امههای ویژگیهای جمعیتش اختی ،مدیریت استعداد صیادی و همکاراا ( )1031مشتمل
بر  23سؤال و در قالب سه بعد جذب استعداد ،همسوسازی و یگدداری استعداد و توسعه استعداد ،پرسش امه  28سؤالی هوش
هیجایی برادبری و گریوز )2335( 1در قالب ندار بعد خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه و پرسش امه
سه سؤالی تعدد سازمایی اسپیرووا کاتش )2332( 2استفاده گردید .کهیه پرسش امهها بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرز و در
دام ه  1تا  5ت ظیم شده بود .برای تعیین روایی محتوایی این پرسش امهها ،از یظراز  13تن از اساتید صاضبیظر در این زمی ه
کمک گرفته شد .به م ظور تعیین روایی سازه ،از تحهیل عامهی تأییدی استفاده گردید و در یدایت ،یک سؤال از پرسش امه
مدیریت استعداد ضذف گردید (استخدام از طریق مصاضبههای استخدامی صورز میگیرد) ،همن ین یک مطالعه مقدماتی به
م ظور تعیین پایایی روی  03یفر از کارک اا اداراز ورزش و جوایاا استاا فارس ایجام گرفت که یتایج آلفای کرویباخ برای
پرسش امه مدیریت استعداد  ،3/32پرسش امه هوش هیجایی  3/81و پرسش امه تعدد سازمایی  3/83گزارش شد که ضاکی از
ثباز درویی ابزارهای ایدازهگیری بود .برای توصیف دادهها ،از آمار توصیفی و برای تحهیل است باطی دادهها ،از آزموا ضریب
همبستگی پیرسوا و همن ین برای تعیین روابط میاا متغیرها در قالب مدل عهی ،از مدلسازی معادالز ساختاری بدره گرفته
شده است .در ایجام آزمواهای فوق ،از یرمافزارهای آماری اسپیاساس یسخه  14و ایموس یسخه  22استفاده شد.
برای بررسی نگویگی توزیع دادهها به صورز تکمتغیره ،از شاخصهای کشیدگی و نولگی و برای تعیین یرمال بودا ن د
متغیره ،از ضریب مردیا استفاده شد و با توجه به یسبتهای بحرایی به دست آمده برای هر متغیر ( ،)CR>2/58فرض عدم
یرمال بودا توزیع دادهها رد شد؛ هم ن ین یتایج مربوط به آماره تولرایس و عامل تورم واریایس یشاا داد که بین متغیرهای
مستقل ،همخطی ن دگایه وجود یدارد.
یافتهها
بررسی ویژگیهای جمعیتش اختی کارک اا یشاا داد که بیشترین ضجم یمویه را مرداا تشکیل دادهاید ( )% 43/8و رده س ی
 03-25سال ،باالترین فراوایی را دارد 54 .یفر از آزمودییها ،دارای مدرک کارش اسی و بیشتر آزمودییها ( ،)% 60/0دارای
وضعیت استخدامی رسمی میباش د.
همایطور که در جدول  ،1مشاهده میشود ،میاا کهیه زیر مقیاسهای مدیریت استعداد و هوش هیجایی کارک اا اداراز ورزش
و جوایاا ،ارتباط مثبت و مع اداری وجود دارد .از طرفی یتایج ضریب همبستگی پیرسوا ،ضاکی از آا است که مدیریت
استعداد و تعدد سازمایی ،دارای ارتباط مثبت و مع ادار است ،همن ین هوش هیجایی و تعدد سازمایی ،دارای ارتباط مشابه
میباش د و ت دا بین بعد مدیریت رابطه و تعدد سازمایی ارتباطی مشاهده یشد.

1. Bradberry and Griares
2. Speier and Venkatesh
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جدول  -5ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرها

5

جذب کارک اا

2

4

9

1

1

یگدداشت

**

توسعه

**3/48

**3/14

خودآگاهی

**

**

3/41

3/00

1
3/23

1
**

1

3/03

خود مدیریتی

**3/01

**3/26

**3/01

**3/01

آگاهی اجتماعی

**

**

**

**

مدیریت رابطه

3/05

3/14
**

تعدد سازمایی
* در سطح P ≤3/35

6

4

1

3/68

3/03

3/18
**

3/51

3/63

3/03

1
**

1

3/23

*3/26

**3/56

*3/20

**3/66

**

**

**

*

3/43

3/06

3/03

3/23

1
3/12

1

مع ادار است.

** در سطح P ≤3/31

مع ادار است.

از آیجایی که زیرب ای اصهی مدلسازی معادالز ساختاری ماتریس همبستگی است ،در جدول  1همبستگی بین متغیرهای
تحقیق ارائه شده است .همبستگی ،ت دا درجه رابطه میاا سازهها را مشخص میک د و به م ظور درک بدتر آثار مستقیم و
غیرمستقیم و همن ین اثر متغیر میایجی در میاا سازهها ،باید از مدل معادالز ساختاری بدره گرفت.
به م ظور اطمی اا یافتن از وجود و یا عدم وجود رابطه عهی میاا متغیرهای پژوهش و بررسی ت اسب دادههای مشاهده شده با
مدل مفدومی پژوهش و بررسی برازش مدل ،فرضیههای پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالز ساختاری ییز آزموا شد .در
مدل معادالز ساختاری ،از یک طرف میزاا ایطباق داده های پژوهش و مدل مفدومی پژوهش بررسی خواهد شد که آیا از
برازش م اسب برخوردار است و از طرف دیگر ،مع اداری روابط در این مدل برازش یافته ،آزموا میشود .با توجه به عدم توافق
عمومی و کهی در بین متخصصاا مدلیابی معادالز ساختاری روی بدترین شاخصهای برازیدگی برآورد ،در تحقیق ضاضر از
بین شاخصهای برازیدگی مطهق ،شاخص خیدو یسبی ( )CMIN/DFو شاخص ریشه میایگین مجذور برآورد تقریب
( )RMSEAو از بین شاخصهای برازیدگی تطبیقی ،شاخص برازیدگی تطبیقی( )CFIو شاخص برازش ه جار شده(،)NFI
مورد استفاده قرار گرفت که توسط کالین و تامسوا ( )2336پیش داد شده است.
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شکل  -5مدل معادالز ساختاری

جدول  ،2مدمترین شاخصهای برازش مدل را یشاا میدهد .همااطور که مشاهده میشود ،خیدو (

) غیر مع یدار با P

بزرگتر از ( GFI ،CFI ،)3/35و  NFIبزرگتر از ( ،)3/33همن ین  RMSEAکونکتر از ( )3/38و خیدو یسبی
(

) کونکتر از  ،0یشاا از برازش خوب مدل دارید.
جدول  - 2ضرایب استایدارد تأثیر زیرمقیاسهای مدیریت استعداد بر هوش هیجایی و تعدد سازمایی
CFI

GFI

NFI

χ2/DF

RMSEA

P value

χ2

0/79

0/79

0/79

9/34

0/09

0/90

39

با توجه به ستوا مقادیر بحرایی در جدول فوق ،مشخص میشود که فقط دو مسیر دارای تأثیر مع ادار ( ) t≥±1/34میباش د
که در شکل  1ییز ،با فهش سیاه یمایش داده شدهاید .تحهیل مدل ساختاری یشاا داد که مدیریت استعداد ،یک تأثیر مستقیم و
مع اداری بر هوش هیجایی دارد؛ همن ین رابطه ای مع ادار بین مدیریت استعداد و تعدد سازمایی مشاهده گردید .در این مدل،
مداخهه هوش هیجایی در رابطه میاا مدیریت استعداد و تعدد سازمایی ،مورد پذیرش قرار یگرفت.
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جدول  -9ضرایب استایدارد و مقادیر بحرایی مربوط به کهیه مسیرها
ضریب استاندارد

انحراف استاندارد

مقدار بحرانی

مسیرها
مدیریت استعداد

<---

هوش هیجایی

3/26

3/35

6/24

مدیریت استعداد

<---

تعدد سازمایی

3/16

3/16

5/11

هوش هیجایی

<---

تعدد سازمایی

3/21

3/02

3/86

در این قسمت ،ابتدا اثراز مستقیم ،سپس اثراز غیرمستقیم و در یدایت ،اثراز کل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .همایطور
که در جدول  6مشاهده می شود ،مدیریت استعداد متغیری است که به صورز مستقیم بر هوش هیجایی و تعدد سازمایی تأثیر
مع اداری دارد .با توجه به جدت ضریب مسیر این متغیرها ،میتواا گفت که این تأثیراز به صورز فزای ده است .الزم به ذکر
است که متغیر هوش هیجایی ،اثری بر تعدد سازمایی یداشته است .در یدایت یتایج م درج در ستوا اثراز کل یشاا داد که
مدیریت استعداد ،بیشترین تأثیر را بر تعدد سازمایی داشته است .همااطور که در این مدل مشاهده میشود ،به ترتیب 64
درصد و  28درصد از واریایس متغیرهای تعدد سازمایی و هوش هیجایی توسط متغیرهای بروا زا قابل تبیین است.
جدول  -4اثر مستقیم ،غیر مستقیم و اثر کل در مدل تحقیق
اثر متغیرها

متغیرها

ضریب تعیین

مستقیم

غیرمستقیم

کل

مدیریت استعداد

<---

هوش هیجایی

3/52

---

3/52

%28

مدیریت استعداد

<---

تعدد سازمایی

3/41

3/35

3/44

%64

هوش هیجایی

<---

تعدد سازمایی

3/13

---

3/13

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق ضاضر ،بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد با هوش هیجایی و تعدد سازمایی کارک اا اداراز ورزش و جوایاا
استاا فارس بود .یتایج تحهیل آماری ،یشااده ده آا است که شاخصهای برازش کهی و جزئی همگی در سطح م اسبی بوده،
رابطه بین دو متغیر مدیریت استعداد و هوش هیجایی را تأیید مییمای د .ه گامیکه سازمایی روی استعدادهایش سرمایهگذاری
میک د ،بدین وسیهه هوش هیجایی کارک اا را افزایش میدهد .از آیجاییکه مدیریت استعداد این اطمی اا را به وجود میآورد
که هر یک از کارک اا ،با استعدادها و مدارزهای ویژه در شغل م اسب قرار گرفتهاید ،به عالوه مزایای جبراا خدمت م صفایه و
عادالیه است؛ همن ین مسیر شغهی آاها شفاف است و به ع واا یک عامل تحریک فزای ده برای فرصتهای شغهی بدتر ،دروا
و بیروا سازمایی عمل میک د .مدیریت استعداد فرای دها و ابزارهای م اسبی را برای ضمایت و توایم دسازی مدیراا فراهم
میآورد .از این راه آاها درمییاب د که از کارک اا خود نه ایتظاراتی باید داشته باش د که این امر موجب بدبود روابط کاری
میشود؛ در یتیجه سازماا با سرمایهگذاری در مدیریت استعداد از یک سو به کارک ایی با هوش هیجایی باال دست خواهد یافت
که به توایاییهای خود اعتماد داشته و ه گام تصمیمگیری در مورد مسایل گویاگوا شغهی ،بدترین راه را ایتخاب میک د و از
سوی دیگر ،مجموعه استعدادهای گویاگوا را در سازماا خواهد داشت .در ن ین شرایطی ،سازماا از مزایای ییروی کار با
ایگیزه بدره میبرد که دارای خودآگاهی و خودمدیریتی میباش د (معالی و تاج الدین1081 ،؛ شائمی و همکاراا.)1032 ،
سازمااهایی که خواهاا جذب و یگدداری موفقیتآمیز افراد با استعداد در سازماا خود هست د ،باید محیطی را در سازماا
ایجاد یمای د که افراد بتوای د در آا از بدترین فرصتها استفاده کرده ،مدارزها و استعدادهای خود را به بدترین یحو پرورش
ده د .یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فوای سازمایی م اسب ،توجه به بحث پاداش و قدردایی است .بر اساس یظریه برابری
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میتواا پیشبی ی کرد که ب ا وجود عالقه درویی فرد یسبت به کار خویش ،اگر پاداش و ت بیه در محیط کار بر پایه عدل و
ایصاف باشد ،کارم د از شغل خود اضساس رضایت میک د .ضال هر نه این اضساس رضایت قویتر باشد ،سبب وابستگی
عاطفی فرد شده ،بر همین مب ا کیفیت روابط خود با دیگراا را ت ظیم میک د (محمدتبار و همکاراا .)1033 ،پاداش ،یکی از
ییازهای ابتدایی است که در سهسهه مراتب مازلو در سطوح پایین قرار میگیرد .توجه به این امر و رفع این ییاز ،دستیابی به
سطوح باالتر همنوا خودآگاهی و خودمدیریتی را برای افراد تسدیل مییماید .مایر و همکاراا ( )1333بیاا داشتهاید ،افرادی
که قادر به درک بدتر عواطف و هیجایاز خود و دیگراا هست د و با تبحر از عدده مبادله آا با دیگراا برمیآی د ،روابط
اجتماعی مطهوبتر و همدلی بیشتری با دیگراا دارید (یوسفی و صفری .)1088 ،در واقع افراد با هوش هیجایی باال برواگرا
بوده ،به آسایی با دیگراا ارتباط برقرار میک د (یوسفی .)1082 ،ضال آیکه مدیریت استعداد ،عامهی مؤثر در برقراری روابط
بدی ه و م اسب و بدبود سبک ارتباطی سازماا است  .به این مع ا که با استقرار یظام صحیح جذب ،استخدام و یگدداری
کارک اا با استعداد ،توایم دیهای افراد به طور فزای ده توسعه و روابط کاری بدبود مییابد (ن اری و همکاراا )1081 ،و این
روابط کاری م اسب به افراد کمک می ک د تا م ظور خودشاا را به درستی ایتقال ده د و از هدف و م ظور دیگراا ییز به خوبی
اطالع یاب د .در این یوع ارتباطاز ،افراد از هیجایاز و اضساساز خود باخبرید و یسبت به هیجایاز و اضساساز دیگراا ییز
ضساس بوده ،به آاها توجه می ک د .با ایجاد ن ین بستر ارتباطی ،افراد برای به دست آوردا استعداد جدید و بدبود
توایایی های خود به ایتقال اطالعاز و برقراری ارتباطاز صحیح با همکاراا خود تشویق میشوید (کرمالی )2336 ،و این خود
زمی هساز بدبود هوش هیجایی کارک اا خواهد بود .بخشیزاده و همکاراا ( ،)1031دریافت د که اعطای پاداش به رفتارهای
مسئوالیه و ایدیشم دایه کارک اا ،ایگیزهای برای بدبود سطح کیفیت هوش هیجایی افراد خواهد بود و زمی ههای اجرای خود
مدیریتی و ک ترل هیجایاز را در کارک اا ایجاد میک د که با یتایج این پژوهش ،همخواا است .باید گفت ،افراد با هوش
هیجایی باالتر مفید خواه د بود ،سازمااها برای ضفظ و جذب ای گویه افراد تمایل بیشتری دارد ،کرییس 1و گهمن ( )2331ییز،
به این واقعیت اشاره کردهاید که هوش هیجایی با جذب و ضفظ کارک اا ،توسعه مدارزها ،کار تیمی و بدبود روابط ،تعدد
کارم داا به شغل و سازماا مربوطه ،سالمت اخالقی ،خالقیت ،کارآمدی ،کیفیت خدماز و وفاداری مشتریاا ارتباط دارد (به
یقل از تولویی آتس و همکاراا .)2315 ،یتایج این پژوهش با یافتههای ضدز ( )1088و شائمی و همکاراا ( )1032ییز
همراستا است.
همچ ین یتایج ضاصل از تحهیل مدل پژوهش یشاا داد که مدیریت استعداد ،اثر مستقیم و مع اداری بر تعدد سازمایی دارد .از
آیجاییکه این تأثیر به صورز فزای ده است ،یع ی با افزایش عوامل استعدادیابی تعدد کارک اا افزایش خواهد یافت .در مرضهه
ضفظ و یگدداری استعدادها این سؤال پیش میآید ،ضال آیکه افراد آموزش دیدهاید و کارک اا با استعداد توسعه یافتهاید،
نگویه باید آاها را در سازماا یگه داشت؟ در این مرضهه برای ضفظ استعدادها ندار اصل هدایتک ده وجود دارد .اولین اصل،
ایجاد ضس تعدد و متعهق بودا کارک اا به سازماا است ،این موضوع سبب کاهش اشتباهاز و تصمیمگیریهای صحیح
میشود .ایگیزش ،اصل دیگری در این مرضهه است .یادگیری مستمر و استفاده از ضمایتهای مالی سازماا در ک ار دیگر مزایا،
از دیگر موارد است (فیهیپس . )2333 ،سازماا باید جو و محیط م اسبی برای افراد با استعداد ایجاد ک د (عالمه و قاسمآقایی،
 .)1081در محیط رقابتی که امروزه به وجود آمده ،جذب و یگدداری استعدادها بسیار مشکل شده است .اک وا سازمااها بر
پایه مدارزها و استعدادهای کارک اا خود با هم به رقابت میپردازید .می یر ( )2335ییز معتقد است ،فرای د مدیریت استعداد
م افع فراوایی دارد؛ از جمهه ش اسایی ییازهای پرس هی آی ده که با راهبردهای سازماا همراستا باشد ،ش اسایی الزاماز تجربی
و تحصیهی برای پست های مختهف ،ش اسایی ییازهای آموزشی کارک اا که م جر به کیفیت برتر ،آموزش بدتر و جریاا کار
1. Chernis
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اثربخش شود ،ش اسایی پستهای کهیدی ،به نالش کشیدا فرصتهای کاری ،توایم دسازی کارک اا ،ضفاظت از ضافظه
سازمایی از طریق ضفظ افراد مستعد برای سازماا ،افزایش ایگیزه ،تعدد سازمایی و رضایت شغهی .در واقع ،پرورش ییروی
کارآمد و توسعه م ابع ایسایی با استعداد راهی است میایبر که میتواید سازمااها را در جدت تحقق هر نه بدتر اهداف یاری
ک د و در این برهه از زماا مزیتی که سازمااها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارید ،در باال بردا اعتماد به یفس و میزاا تعدد
و وابستگی کارک اا به اهداف سازمایی یدفته است .ژیگ ( )2333ییز این یکته را بیاا میک د ،سازمااهایی که در سیستم
مدیریت استعداد م فعل باقی میمای د ،باعث ترک شغل کارک اا خواه د شد ،کارک اا تعددی یسبت به سازماا خود یخواه د
داشت و رقبای آاها یسبت به آا سازماا پیشی خواه د گرفت که یتیجهای جز شکست و یابودی سازماا را در پی یدارد،
ضروری است که سازمااها م ابع خود را به خوبی مدیریت کرده تا بزرگترین استعدادهای خود را یسبت به سایر رقبا از دست
یده د؛ زیرا عمهکرد و موفقیت سازماا ها قویاً به کارک اا ماهر وابسته است (مای فیهد و مای فیهد 2338 1به یقل از پی گ،
 ،)2311همن ین این یافته پژوهش ،با یتایج پی گ ( ،)2311گاسنهووا ( ،)2333امسی کاالی ( ،)2334آرمسترایگ (،)2334
ن اری ( )1081و موغهی و همکاراا ( )1030همخواا است.
ذکر این یکته ضروری به یظر میرسد که در این پژوهش ،هوش هیجایی تأثیری بر تعدد سازمایی یدارد .شفیق و رایا ( )2314به
این یکته اشاره کردهاید ،بین هوش هیجایی و تعدد سازمایی ارتباط مثبت و مع اداری وجود دارد ،همچ ین دریافت د که برای
استخدام و جذب معهماا ،باید هوش هیجایی آیاا را مد یظر قرار داد و از آا برای افزایش سطح تعدد سازمایی بدره گرفت .این
یافته پژوهش ،با یتایج پژوهش لرد یگهو ( ،)2338رضاییاا و کشتهگر ( ،)1084بازوید و همکاراا ( ،)1032مجیدیاا و یظری
( )2316و تولویی اتس و بولوس ( )2315همخواا ییست .شاید بتواا عهت یاهمخوایی را ای گویه توجیه کرد که افراد در
سازمااها ،دارای ویژگیهای خاص و م حصر به فرد هست د ،گفت ی است اضتماالً کارک اا زمایی به سازماا خود اضساس تعدد
میک د که در محیط کار ،روابط رضایتبخش و باکیفیتی داشته باش د ،به واقعیاز محیط کار خود ،آگاهی کامل و از لحاظ
فردی ،توایایی تشخیص و تعریف مشکالز و درک ظرفیتهای بالقوه را داشته باش د که از مدمترین مؤلفههای هوش هیجایی
است .کمبود و یا فقداا هرکدام از این عوامل میتواید ،معهولی برای عدم ارتباط هوش هیجایی و تعدد سازمایی در میاا
کارک اا در یظر گرفته شود.
با توجه به یتایج ضاصل از پژوهش ضاضر میتواا گفت ،در اداراز ورزش و جوایاا بدتر است ،ه گام استخدام با استفاده از ف وا
م اسب ،افراد با هوش هیجایی باال جذب گردد ،همچ ین بریامههای آموزشی به م ظور بدبود هوش هیجایی کارک اا اجرا شود.
مدیراا باید کارک اا را در راستای اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازماا ،تمایل به تالش نشمگیر و آرزو و خواست قوی و
عمیق برای ادامه عوویت در سازماا متعدد ک د که در این صورز ،تعدد و وفاداری کارک اا به سازماا افزایش خواهد یافت و
در پی آا ،میزاا غیبت و جابهجایی کارک اا ییز کاسته خواهد شد .با توجه به ارتباط مثبت میاا مدیریت استعداد و هوش
هیجایی پیش داد میشود ،خودآگاهی و آگاهی اجتماعی کارک اا از طریق گسترش روابط افزایش یابد .از آیجا که افراد دارای
هوش هیجایی باالتر ،بدتر بر مشکالز فایق میآی د و رابطه مطهوبتری با همکاراا خود دارید ،از این رو پیش داد میشود،
مسئولین رفتارهای کارک اا را دقیق تر ارزیابی کرده ،سیستم پاداشدهی عادالیهتری ییز در یظر بگیرید .همن ین در ک ار
دورههای آموزش تخصصی کارک اا ،کارگاههایی با محتوای سالمت روضی ،ارتباطاز مطهوب و خودمدیریتی در سازماا برای
کارک اا برگزار شود.

1. Mayfield and Mayfield
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to examine the relationship between talent
management and employee’s emotional intelligence and organizational commitment in the
Youth and Sport offices of Fars Province.
Methodology: The method implemented in this research work was descriptive-correlation.
The studied population included all employees of the Youth and Sport offices of Fars
Province (N = 320). All the population was selected as a sample. In all offices, 280
questionnaires were distributed and 252 were returned. The questionnaires of talent
management (Sayadi et al., 2011), emotional intelligence (Bradberry & Griares, 2005), and
organizational commitment (Speier & Venkatesh, 2002) were used to collect the data. The
data was analyzed by Pearson correlation and Structural Equation Modeling (SEM).
Results: Findings indicated that Talent management had a direct and significant impact on
the emotional intelligence. The talent management also has a direct and positive impact on the
organizational commitment. Finally, the endogenous Variables’ R-Square indicated that there
was 28% variance in emotional intelligence and 46% variance in the organizational
commitment that can be predicted by exogenous variables.
Conclusion: The results obtained imply the importance of talent management in emotional
intelligence and organizational commitment. Thus talent management should be noticed in all
policy-makings related to Ministry of Sport and Youth.
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