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چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت
سازمانی مرکز آموزش عالی رستهای نهاجا به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت .جامعه
آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان مذکور تشکیل دادند .با توجه به نظامی بودن سازمان مورد
مطالعه ،ارائه تعداد نفرات جامعه با محدودیت روبرو است .با توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد
نیاز  033نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گرد آوری اطالعات سه
پرسشنامه مدیریت استعداد مردان و همکاران ( )4031با  72گویه ،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
( )4332با  71گویه و پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( )4330با  73گویه بود ،که
روایی صوری آنها مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه مدیریت استعداد ( ،)3/34تعهد سازمانی ( )3/33و عدالت سازمانی ( )3/88گزارش شد.
تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون رگرسیون ،آزمونتی
تک متغیره و تحلیل واریانس صورت گرفت .یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل سواالت پژوهش
نشان داد بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .بر اساس ضریب
تعیین  03 R2درصد واریانس مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان مشترک بوده است .ضریب
همبستگی بین وضعیت مدیریت استعداد و عدالت سازمانی ادراک شده معنی دار است.
کلید واژهها :مدیریت استعداد ،عدالت سازمانی  ،تعهد سازمانی ،مرکز آموزش عالی رستهای نهاجا.
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مقدمه
امروزه ،سازمانها دریافتهاند که استعدادها منابعی بحرانی هستتند کته بترای دستتیتابی بته بهتترین

نتیجهها نیازمند مدیریت میباشند و مدیریت استعداد به عنوان یک وظیفه سازمانی که مسئولیت آن به
عهده تمام بخشهاست ،بسیار جدیتر مورد نظر قرار گرفته است .در ستالهتای اخیتر ،ستازمانهتای
ایرانی ،مبحث پرورش و توسعه نیروی انستانی در قالتبهتای گونتاگونی ،نظیتر :شناستایی و پترورش
استعدادها ،جانشین پروری ،مدیران آینده ،مدیران سایه و غیره مورد توجه قرار گرفته است.
مدیریت استعداد ،به سازمان اطمینان میدهد که افراد شایسته ،با مهارتهای مناسب ،در جایگاه
مناسب شغلی در جهت دستیابی به هدفهای مورد انتظار کسب و کار قرار دارنتد .متدیریت استتعداد
این اطمینان را به وجود میآورد که هر یک از کارکنان ،بتا استتعدادها و مهتارتهتای ویتژه در شتغل
مناسب قرار گرفتهاند ،به عالوه مزایای جبران خدمت ،منصفانه و عادالنه است .همچنین مستیر شتغلی
آنها شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده برای فرصتهای شغلی بهتتر ،درون و بیترون
سازمانی ،عمل میکند .سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعهاند و تحقق عدالت در آنهتا بته
منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است .به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی مانند سایر متغیرهتای
مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی جایگتاه خاصتی را در متتون متدیریت پیتدا کترده استت.

پژوهشها و مطالعات در این حوزه آهنگ روبه رشدی را نشتان متیدهتد و حاصتل ایتن پتژوهشهتا
دستاوردهای جدیدی در این حوزه بوده است.
این پژوهش با محوریت سه متغیر مدیریت استعداد ،تعهد سازمانی و ادراک از عدالت بته شتر
مختصر و کوتاهی از کلیات این پژوهش پرداخته است .ابتدا شر و بیان مسئله پژوهشی مطتر شتده،
سپس اهمیت و ضرورت پژوهش تبیین شده است .در ادامه اهداف و فرضیات پژوهش بیان شده است.
با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع در این پژوهش قصد بر آنست که رابطه متدیریت
استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رستهای نهاجا بررسی شتود.
با توجه به ضرورت موضوع پژوهش و با توجه به اهمیت سازمان مورد مطالعته و رستالت آن در جهتت
تربیت نیروهای مستعد در نظام امنیتی کشور لذا سوال اصلی پژوهش آنست که مدیریت استتعداد هته
تأثیری بر تعهد سازمانی دارد؟
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مبانی نظری پژوهش
مدیریت استعداد تنها یک آوازه جهانی به کار رفته در فرایندهای قتدیمی منتابع انستانی نیستت ،بلکته

نمایانگر یک تغییر شکل قابل توجه در اصول مدیریت منابع انسانی و روشی جدید در یکپارهته ستازی
فرایندها و سیستمهای مدیریت منابع انسانی است (هنگتون .)7332،4همزمان با درک نیاز به استخدام،
توسعه و نگهداشت استعدادها ،سازمانها دریافتهاند که استتعدادها منتابعی بحرانتی هستتند کته بترای
دستیابی به بهترین نتیجهها نیازمند مدیریت میباشند (سوییم .)7333 ،7استعداد یک وظیفه نیست که
تنها با جذب افراد مستعد میسر شود ،بلکه جذب افراد مستعد ،آغاز تالش ستازمان در فراینتد متدیریت
استعداد است (خالوندیی و عباس پور .)4037 ،برقراری متدیریت استتعداد در ستازمان باعتث متیشتود
کارکنان احساس عدالت کنند و از این طریق نیز تعهد و تعلقشان به ستازمان افتزایش یابتد .هترا کته
عدالت به عنوان یکی از مؤلفههای درونی انسان در نظر گرفته میشود ،یکی از ایده آلهایی است کته
متمرکز بر توجه انسان بر ابعاد اخالقی ،سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ است .بشر همیشه بته دنبتال
عدالت است .درک عدالت در یک سازمان فاکتوری ضروری استت کته بهترهوری ستازمانی و رضتایت
فردی را باال میبرد .بدون ایجاد زمینه برای درک عدالت یک سازمان ،انگیزش و هدایت افتراد توست
مدیران مشکل خواهد بود (موالیی فر.)7340 ،0
عدالت سازمانی اصطالحی است که برای تعریت نقتش انصتاف درون یتک ستازمان استتفاده
میشود (فیلیپ و همکاران .)7347 ،1در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساستی انستان اجترای عتدالت و
تحقق آن در جامعه بوده است .در این خصوص مکتبها و اندیشتههتای گونتاگون بشتری و الهتی راه
حلهای متفاوتی را برای تبین و استقرار آن پیشنهاد کردهاند و برخی از صاحب نظران ،نظریته برابتری
را نظریه گسترش عدالت نام نهادهاند ،زیرا بر توزیع عادالنه درآمدها در میان انسانها برای دستیتابی
به سطح باالیی از انگیزش تمرکز دارد (دهقانیان و همکاران .)4037 ،همانطتور کته متیدانیتد عتدم
مدیریت استعداد و عدم تناسب شغل افراد با توانمنتدیهایشتان باعتث ایجتاد نارضتایتی در کارمنتدان
میشود.

1- Hengton
2- Sweem
3- Molaeifar et al
4- Philip et al
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این عدم رضایت در نهاجا ،باعث گردیتده کارکنتان رفتته رفتته ستازمان را تترک کترده و یتا
درخواست بازنشستگی پیش از موعد نمایند .که خود این امر باعث کمبود نیترو متخصت

در ستازمان

میگردد .عالوه بر این موارد ،این عدم رضایت سبب پایین آمدن انگیزه و تعهد افراد به سیستتم شتده،
در نتیجه این مسئله اهمیت انجام این پژوهش را ایجاب کرد.

شکل -1-5مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
بین وضعیت مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

بین وضعیت مدیریت استعداد و عدالت سازمانی ادراک شده رابطه معناداری وجود دارد.
بین وضعیت عدالت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این بررسی از روشهای موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق ،میتانگین جهتت
بررسی و مقایسه اطالعات جمعآوری شده از طریق پرسشنامه و در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون t

در یک گروه (یا تک نمونهای) t ،دو نمونهای و تحلیل واریانس ( ،)ANOVAاستفاده شده استت و در
نهایت از نرم افزار  SPSSبرای تجزیه و تحلیل آزمونها استفاده شد.
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش ،توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه

آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مرکز آموزش عالی رستهای نهاجا در سال  4031تشکیل میدهند،
که به دلیل شرای امنیتی از ذکر دقیق تعداد آنها با محدودیت مواجه هستیم .از جدول مورگتان بترای
تعیین حجم نمونه استفاده شد .بر اساس جدول مورگان  033نفر حجم نمونه تعیین گردید و بته روش
نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامهها میان اعضای جامعه توزیع شد .تعداد  738پرسشتنامه برگشتت
داده شد و در نهایت تعداد  732عدد پرسشنامه قابل قبول مبنای انجام پژوهش قرار گرفت .مهمتترین
روش گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه است .در ایتن پتژوهش از سته پرسشتنامه استتاندارد
مدیریت استعداد مردان و همکاران ( )4031با  72گویه ،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( )4332بتا
 71گویه و پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( )4330با  73گویه استفاده گردید.
جدول  :1-9طیف لیکرت

گزینه انتخابی کامالً موافقم موافقم متوسط مخالفم کامالً مخالفم
امتیاز

4

5

طی لیکرت که در جدول فوق مشخ

3

2

1

گردیده است ،یک مقیاس فاصلهای است که از طریق

آن میتوان حساسیت ،نگرش ،تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد
جدول  :5-9متغیرها و تعداد سواالت مربوط به هر متغیر

متغیر مورد
بررسی

تعداد سواالت
(شماره
سواالت)

مؤلفهها

مدیریت
استعداد

22-1

جذب استعدادها ،کشف و ارزیابی استعدادها ،توسعه استعدادها،
حفظ استعدادها

عدالت سازمانی

22-1

عدالت توزیعی ،رویهای ،تعاملی

تعهد سازمانی

24-1

عاطفی ،هنجاری ،مستمر
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در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده استت .بتا
توجه به واریانس هر یک از سؤاالت و همچنین واریانس کل آزمون که به دستت آمتد ضتریب آلفتای
کرونباخ با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه گردید .با توجه به اینکه در پژوهشهتا علتوم انستانی،
ضریب آلفای باالتر از  3722قابل قبول است (کرونباخ ،)4324 ،لذا پایایی پرسشنامه مذکور با توجه بته
اینکه مقدار آلفای متغیرها به صورت مجزا باالتر از مقدار 3/22میباشتد ،ختوب ارزیتابی متیشتود .در
جدول  0-0میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از عاملها به تفکیک آورده شده است.
جدول  :3-3ضرایب آلفای کرونباخ

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

مدیریت استعداد

2/61

جذب استعدادها

2/88

کشف و ارزیابی استعدادها

2/26

توسعه استعدادها

2/62

حفظ استعدادها

2/62

عدالت سازمانی

2/88

عدالت توزیعی

2/62

عدالت رویهای

2/22

عدالت تعاملی

2/82

تعهد سازمانی

2/62

تعهد عاطفی

2/82

تعهد هنجاری

2/89

تعهد مستمر

2/88

بحث و نتیجهگیری

در تحلیل یافتههای این فرضیه پژوهش میتوان اذعان داشت :امروزه سازمانها به کارکنان اثر بختش
و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند و به طور کلی
کارایی و اثربخشی سازمانها به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی و بته ویتژه متدیران در آن بستتگی
دارد.
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کارکنان در قبال وجود یا نبود عدالت سازمانی در محی کار واکنش نشان میدهند ،افتزایش تعلتق و
دلبستگی به سازمان یکی از این واکنشهاست به این معنی کته اگتر کارکنتان مشتاهده کننتد کته در
سازمان عدالت اجراء نمیشود به نوعی تنش دهار شده و لذا برای کاهش ایتن تتنش ستعی متیکننتد
میزان دلبستگی و تعهد خود را نسبت به سازمان کاهش دهند .در هنین متواردی ممکتن استت تعهتد
سازمانی آنها کاهش یابد .بر عکس اگر کارکنان احساس کنند در محل کار عدالت سازمانی وجتود دارد
آنها بر انگیخته میشوند تا در شغل خود وظیفه ،تکلی و مسئولیت بیشتری را بپذیرند تا بتدین وستیله
دین خود را به حرفه خود ادا کنند .لذا تعهد سازمانی هنجاری آنها افزایش خواهد یافت.
فرایندهای عدالت نقش مهمی را در ستازمان ایفتا متیکننتد و هگتونگی برختورد بتا افتراد در
سازمانها ممکن است باورها ،احساسات ،نگرشها و رفتار کارکنتان را تحتت تتأثیر قترار دهتد .رفتتار
عادالنه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی
فرا نقش آنها میشود .از سوی دیگر افرادی که احساس بی عتدالتی متیکننتد ،بته احتمتال بیشتتری
سازمان را رها میکنند یا سطو پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان میدهند و حتی ممکتن استت
شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند .بنابراین درک اینکه هگونه افراد در مورد عتدالت در
سازمانشان قضاوت میکنند و هطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ میدهنتد ،از مباحتث
اساسی خصوصاً درک رفتار سازمانی است.
پیشنهاداها
با توجه به نتایج مبنی بر وجود ارتباط مستقیم و معنادار میان مدیریت استعداد با تعهد و عدالت سازمانی

پیشنهادات زیر جهت ارتقا وضعیت ارائه میشود:
مدیران در بحث مدیریت استعداد باید به لزوم ماندگاری و حفظ کارکنان مستتعد توجته نماینتد
هرا که موفقیت یا شکست سازمان در ادامه به وجود نیروهای مستعد بستگی دارد .مدیران میتواننتد از
طریق پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان ،اطمینان حاصل نماینتد کته از طریتق ایجتاد خزانتهی
استعداد هر زمانی که بخواهند و نیاز داشته باشند میتوانند به نیروهای کیفی و کارامد دستترس داشتته
تا از این حیث سازمان با بحران مواجه نشتود .بتا استتفاده از متدیریت استتعداد و از طریتق شناستایی
پستهای کلیدی و قرار دادن افراد در این منصبها میتوان به بهبود امور امیدوار شد.
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اما آنچه در نهایت باعث میشود مدیریت استعداد نتایج مطلوبی را در سازمان به همراه داشتته
باشد ،وجود حمایت همه جانبه مدیران و تداوم این حمایت است ،در غیر این صورت متوفقیتی حاصتل
نخواهد شد .بر این اساس در خصوص مدیریت استعداد و نتایج آن باید به هند نکته توجه کرد:
سازمانها و مدیران در ایجاد و توسعهی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ایجاد و پیاده سازی مدیریت
استعداد تالش نمایند.
سازمانها در رویکردهای راهبردی خود و در اهداف و برنامههای عملیاتیشان به بحث متدیریت
استعداد و زمانبندی دقیق نسبت به پیاده سازی مدیریت استعداد توجهی ویژهای داشته باشند.
مدیران سازمانها در اعمال و سخنان خود نسبت به پیاده سازی مدیریت استعداد رویکرد مثبت
و عملیاتی داشته باشند و حمایتهای همهجانبهی مالی و معنوی را در این زمینه ارائه نمایند.
بنابراین ،سازمان میتواند برای جذب مؤثر افراد نخبه و مستعد در مشتاغل گونتاگون ،اقتداماتی
نظیر ایجاد برند معتبر و شکل دهی ذهنیت مطلوب در آحاد جامعه و خصوصاً نوابغ و افتراد مستتعد بته
کارگیری سیستم جذب نیرو و ارتقا از درون سازمان ،اعمال ساعات کاری مناسب ،در نظر گرفتن حقوق
و مزایای کافی ،ارایه ی قراردادهای استخدامی با امنیت باال و ایجاد تسهیالت رفاهی و تفریحتی را در
دستور کار خود قرار دهد.
انجام اقدامات مختلفی در رابطه با ثبتات شتغلی کارکنتان ،روابت اجتمتاعی درون ستازمانی و
گروههای کاری ،سبک رهبری مناسب ،ایجاد فرصتهایی برای یادگیری و پیشرفت ،اتخاذ سیستمهای
ارزیابی عملکرد کارآمد ،در نظر گرفتن پاداشهای مالی و غیر مالی ،ایجتاد غنتا در مشتاغل و هالشتی
کردن وظای کاری ،ارایه ی بازخورد به کارکنان در مواقع لزوم ،دادن اختیارات الزم برای بروز استعداد
افراد در مشاغل محوله و ایجاد شرایطی که فرد در سازمان وظای خود را با اهمیت تلقی نمتوده و بته
شغل خود افتخار کند ،میتواند بر بهبود کیفیت خدمات ارایه شده توس سازمان مؤثر باشد.
سازمان میتواند به مباحثی همچون ارتقای کارکنان بر مبنای عملکرد و شایستتگی ،توجته بته
تجارب فردی و مسیر شغلی ،به کارگیری برنامههای جایگزین پروری و مستایل مربتوط بته توستعهی
شغلی افراد ،توجه و تمرکز نماید و با بهره گیتری از ایتن روشهتا ،بتر کیفیتت و نتوآوری در ارایته ی
خدمات اثری مثبت بگذارد.
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ضمناً با توجه به نتایج مبنی بر وجود ارتباط مستقیم و معنتادار میتان عتدالت ستازمانی و تعهتد
پیشنهاد میشود زیر جهت ارتقا وضعیت ارائه میشود:
مدیران بهتر است به مساله عدالت و اجرای آن در سازمان بیش از گذشته اهمیت دهند و زمینه
را برای افزایش رعایت عدالت سازمانی در هر سه بعد فراهم آورند و شرایطی را در ستازمان بته وجتود
آورند تا آموزشهای الزم برای سرپرستان مسقیم کارکنان در زمینه برخورد بهتتر بتا کارکنتان فتراهم
آورند و سیستم ارزیابی عملکترد کارکنتان و سیستتم پرداختتهتا و جبتران ختدمت آنتان بتر استاس
استانداردهای الزم انجام گیرد .کارکنان سرمایه اصلی یک سازمان هستتند بنتابراین ستازمانهتا بایتد
بیشترین توجه را بر تعهد و نگرشهای آنان داشته باشند .سازمانها میتوانند بتا فتراهم آوردن منتابع
مورد نیاز برای آموزش و مشارکت کارکنان در فعالیتهایی که مربوط به کار آنها میباشد ،بر ادراکتات
آنها تاثیر بگذارند و تعهد آنها را باال ببرند .تاثیر مثبت تمرکز بر ادراکات کارکنان میتواند برای متدیران
نتیجه گرا تشویق کننده باشد.
برای ارتقای عدالت توزیعی مدیران بایستی به هر سته اصتل عتدالت تتوزیعی (جبتران ،نیتاز و
مساوات) بسته به شرایطی که در آن قرار دارند برای اینکه رویهها عادالن تلقی شوند .بایستی در مورد
تمامی افراد به طور مشابه اجرا گردیده ،هیچ استثنایی برای برخی افراد یا گروهها قائل نبوده ،بتر پایته
اطالعات صحیحی بناشده ،منافع تمام افراد و گروهها در آن لحاظ گردیده و متکی بر موازین اخالقی و
استاندارهای رایج بوده و در صورت بروز اشتتباهی قابلیتت اصتال داشتته باشتد .متدیران و مجریتان
رویههای سازمان به استی در هنگام اعمال رویهها مؤدبانه و با احترام با افراد رفتار کرده و اطالعتات و
توضیحات الزم در به اره هرایی و هگونگی اعمال رویهها را در اختیار آنان قرار دهند.
به محققان آینده موضوعات زیر جهت انجام پژوهش پیشنهاد میگردد:
انجام پژوهشی با همین عنوان در سایر سازمانها و مقایسه نتایج آن با تحقیق حاضر
انجام پژوهشی با همین عنوان با روش کمی و کیفی با استفاده از ابزارهای دیگر
در پژوهش حاضر مدیریت استعداد با تعهد و عدالت سنجیده شد ،پیشنهاد میگردد پژوهشی بتا همتین
عنوان ولی با متغیرهای مانند رضایت شغلی ،بهره وری و انگیزش نیز انجام پذیرد.
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