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دریافت مقاله59/8/22 :

پذیرش نهایی59/11/19 :

چکیده
در عصر حاضر اعتقاد بر این است كه منابع انسانی مهمترین مزیت رقاابتی و سارمایه سااامانی اسات و باه
همین علت بر نقش اراشمند استعدادها در ساامان تأكید شده است .در این بین هتلها نیز بعنوان ساامانهای
خدماتی دارای كاركنانی هستند كه در ارتباط مستقیم با مشتریان قرار میگیرند ،اا همین رو قرار گرفتن افاراد
بر اساس استعداد ها و توانمندیهای خاص خودشان در جایگااه مناساش شا لی بایش اا پایش حاا ز اهمیات
میباشد .این پژوهش به بررسی مدیریت استعداد در صنعت هتلداری میپاردااد .تحقیا حاضار ،یا

تحقیا

كاربردی و توصیفی -همبستگی مبتنی بر مدلساای معادلات ساختاری است .جامعه آماری ایان تحقیا شاامل
كاركنان هتلهای بینالمللی پارسیان واقع در استان مااندران میباشد كه تعداد ایان جامعاه آمااری  734نفار
میباشد .برای تعیین حجم نمونه آماری با استفاده اا جدول مورگان و روش نمونه گیری تصاادفی ساده ،تعاداد
 502نفر به عنوان نمونه ا نتخاب شادند .در این تحقی برای سنجش پایایی و همچنین آمار توصیفی و آاماون
فرضیات اا نرمافزار  SPSS 23و همچنین برای آامون فرضیات و برااش مدل باا رویرارد مدلسااای معادلاات
ساختاری نیز اا نرمافزار لیزرل  8/27استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد كه مدیریت اساتعداد بار توساعه
منابع انسانی؛ مؤلفههای مدیریت استعداد(جذب استعدادها ،نگه داشت استعدادها ،توسعه استعدادها) بر ساح
ارتباط و مهارت و دانش منابع انسانی تأثیر دارد .بر مبنای نتایج پیشنهادات جهت جذب ،حفظ و توساعه مناابع
انسانی عرضه شد.
واژههای کلیدی :مادیریت اساتعداد ،جاذب اساتعداد ،نگاه داشات اساتعداد ،توساعه اساتعداد ،معادلاات
ساختاری.
 . 1نویسندهی مسؤول :استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشرده میراث فرهنگای ،صانایع دساتی و گردشاگری ،دانشاگاه ماانادران
)(m.mohammadi@umz.ac.ir
 . 5استادیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشرده میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،دانشگاه مااندران
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مقدمه
یری اا خصایص اصلی اشت الزایی در صنعت گردشگری آن است كه طیف وسیعی اا نیروهاا هاه اا
نظر تخصصی(كارگر ساده تا مدیران تخصصی) ،و هه اا نظر تحصیلات( كم سواد تا تحصایلات عاالی) را
در بر میگیرد و این نرته مهمی است كه نمیتوان اا آن هشم پوشی نمود .بر اسااس گازارش سااامان
جهانی كار در آغاا هزاره سوم تقریبا  500میلیون نفر یعنی در حدود هشت درصد كل اشات ال جهاانی
را فعالین صنعت گردشگری تشریل دادهاناد(رنجبریان و ااهادی .)1388 ،صانعت هتلاداری ،باهعنوان
یری اا بزرگترین بخشهای درآمداای صنعت گردشگری شناخته میشود(شیوا و شوّاخ.)1335 ،
در وضعیت رقابتی موجود و در محیحی كه ت ییرات پی درپی و ناوآوری هاای ماداوم اصالی تارین
ویژگی آن است تنها ساامانهایی موف به كسش سرآمدی خواهند شاد كاه نقاش اساتراتژی

مناابع

انسانی خود را درك نموده و دارای منابع انسانی ماهر ،دانش محور ،شایسته ،نخباه و توانمناد باشاند(
آرمسترانگ)5008 ،؛ استعداد پدیده ای است كه بسیاری اا مدیران مدعی اند كه برای انتصاب كاركنان
در جستجوی آن هستند اما با یافتن افراد مستعد ،همان مدیران در هدایت استعداد به طریقی كاه هام
برای ساامان و هم برای خود افراد مستعد مفید فایاده باشاد باا شرسات مواجاه میشاوند(گودرای و
حسینی.)50 ،1384 ،
مدیریت استعداد اثربخش نیاامند رهبری مشااركتی قاوی و توانمناد سااای كاركناان اسات ؛ كاه
توسعه منابع انسانی مؤثر محیحای پویاا ،توساعهای ،دانشای ،حماایتی ،همرااری و شاناختی را ایجااد
میكند(لاكوود .)5002 ،1ساامانهای مدرن پیشرفت خود را در گارو ت ییارات مای دانناد و در تلااش
هستند تا استعداد كاركنان خود را به سمت موفقیت نهایی هدایت كنناد( ساو یم )5003 ،5همچناین
در توسعه منابع انسانی احساس افراد در مورد خود كارآمدی افزایش مییابد و این امر اا طری ساامان
رسمی و یاا ترنیا

هاای غیار رسامی اعماال شود(سایبرت 3و دیگاران .)5007 ،سااامانهایی كاه

میخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروای به حیات خود ادامه دهند باید این نیروی باالقوه را مهاار
كنند و مورد استفاده قرار دهند .كاركنان توانمند هستند كه هم باه سااامان و هام باه خودشاان نفاع
میرسانند .آنها مشاغل و یا اندگی خود را بیشتر دارای هدف حس میكنند و درگیری آنها مستقیماً
به بهساای مستمر در سیستمها و فرآیند محل كار تبدیل میشوند( بلانچارد.)1381 ،7
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در دنیای امروا هر كالا و هر نوع شیوه خدماترسانی ،تاریخ مصارف خااص خاود را دارد .محصاول
ارا ه شده توسط هتلها ،خدمات آنان به مشتریان اسات .ایان خادمات بایاد بهگوناهای ارا اه شاود كاه
مسافران و گردشگران را برای انتخاب محل اقامت خود نهتنها اا تردید خارج كناد بلراه پاس اا یرباار
اقامت رغبتی برای برگشت در آنها به وجود آورد .انجام این كاار ،برعهاده ی تبلی اات نیسات ،حتای
تجهیزات و امرانات پر ارق و برق نیز اا این توان برخوردار نیستند تا ی

خریدار گذری را باه مشاتری

دا م تبدیل كنند؛ انجام این وظیفه بر عهدهی نیروی انسانی است .كاركنان ماهری كه نتیجاه خادمات
محلوب آنان ،رضایتمندی مهمانهای ایشان خواهد بود(اسدی نیا.)58 ،1383 ،
مدیریت استعداد دارای اهمیت است ایرا بوسیله مدیریت اساتعداد اثاربخش ،سااامانها اطمیناان
مییابند كه استعداد های مورد نیااشان را كساش كردهاناد و دوم میازان درگیاری كاركناان در كاار را
مشخص می كند(اولینا راگ 1و دیگران .)5008 ،فرآیند مدیریت استعداد باید تحات معماااری متماایز
منابع انسانی انجام شود .هدف اصلی اا برارگیری سیستم مدیریت اساتعداد ،رسایدن باه ساتاده هاای
سیستم مدیریت اساتعداد مناساش رابحاه غیرمستقیمی با عملرارد

ساامانی و فردی محلوب است .ی

ساامانی دارد؛ به عبارت دیگر سیستم مدیریت استعداد با اثرگذاری بر انگیزش كاری ،تعهد سااامانی و
رفتارهای فرانقشی كاركنان ،موجش ارتقای عملرارد ساامانی میشود(كالینز 5و ملاهی.)5003 ،
منحقه موردمحالعه این پژوهش استان مااندران میباشد .استان مااندران كاه یرای اا قحاش هاای
گردشگری ایران بشمار میرود به دلیل وجود دو پدیده منحصربهفرد دریا و جنگل موردتوجه بسایاری اا
افراد قرارگرفته است و سالیانه گردشگران داخلی و خارجی ایادی را پاذیرا میباشاد ولای عاده قلیلای
تمایل به استفاده اا خدمات هتل در این منحقه دارند .یرای اا دلایال اصالی كااهش رونا درصانعت
هتلداری ایران فقدان مدیریت به روا و عدم اطلااع بسایاری اا مادیران هتلهاا وهتلاداران ومدرساین
هتلداری اا علم مادیریت روا دنیاا و ترنولاو ی و عادم آماواش آنهاا و كاركنانشاان در ایان امیناه
است( یان دربندی .)5 ،1332 ،تحقی حاضر تأثیرمدیریت استعداد را بر توسعه منابع انسانی درصنعت
هتلداری مورد بررسی قرار میدهد.
مبانی نظری و پیشینهی تحقیق
امرواه منابع مالی و ترنولو ی

تنها مزیت ساامانها به شمار نمیروناد ،در اختیاار داشاتن افارادی

مستعد و توانمند است كه میتواند نه تنها مزیت رقابتی ساامان محسوب شود بلره میتواند فقدان و یا
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نقص دیگر منابع را نیز جبران نماید .در وضعیت رقابتی موجود و در محیحای كاه ت ییارات پیادرپی و
نوآوریهای مداوم اصلی ترین ویژگی آن است تنها ساامانهایی موف به كسش سرآمدی خواهند شد كه
نقش استراتژی

منابع انسانی خود را درك نموده و دارای منابع انسانی مااهر ،داناش محاور ،شایساته،

نخبه و توانمند باشند(آرمسترانگ.)18 :5008 ،
در صنعت هتلداری ،این نرته قابلتوجه است كه :شهرت نیرو و برخورداری اا محبوبیات اجتمااعی
برای ی

هتل ،با طرا كار و نحوه رفتار كاركنان هتل ،بستگی مستقیم دارد .توجه باه ایان نرتاه حاا ز

اهمیت است كه كاركنان باتجربه ،ورایده و آمواشیافتهی هتل ،بزرگترین سرمایه بارای هتال بشامار
میروند و این امر بدان معنی است كه در صنعت هتلداری باید مسؤولیتهای مختلاف باهطور كامال اا
یردیگر تفری

شوند و هر مسؤولیتی به فراخور میزان هوش و ذكاوت و استعداد و شایستگی كاركناان

به آنها سپرده شاود و پاس اا انجاام یا
مسؤولیتهای كوه

سانجش دقیا و حسااب شاده باه هار یا

اا كاركناان،

یا بزرگ اا كوه ترین پستها گرفته تا سرپرستی ،برحسش تناسش و شایستگی

افراد به آنها واگذار گردد( یان دربندی.)502 ،1323 ،
در حقیقت مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی ،استخدام ،پرورش ،ارتقا و نگهاداری
افراد مستعد ،با هدف بهینه كردن توان ساامان به منظور تحق نتایج كسش و كار ،تعریف شاده اسات(
محمد تاج الادین .)1384 ،مادیریت اساتعداد یاا مادیریت اساتعدادیابی را سارمایهگذاری در توساعه
كاركنان ،شناسایی جانشین ها و افراد با استعداد در ساامان و بالنده كردن آنان برای ایفای نقش هاای
گوناگون رهبری تعریف میكنند)گای و دیگاران .)1388:58 ،همچناین میتاوان مادیریت اساتعداد را
هنین تعریف نمود :تمامی فعالیتها و فرایندهای مرتبط با پستهای اصلی و كلیدی كه منجر به مزیات
رقابتی با دوام برای ساامان شده و نیز توسعه نیروی كار با پتانسیل بالا را سبش میشود.
مدیریت استعداد اطمینان در برارگیری تمام افراد در بالاترین مرحله كاری متناسش با پتانسیلهای
آنان است .دیدگاه های متفاوتی معمولا بوسیله نویسنده های متفاوتی تشری میشوند كه عموماً آنهاا
سه دیدگاه اصلی هستند.
دیدگاه(هشم انداا) فرآیند :این دیدگاه معتقد است كه مدیریت استعداد باید شامل تمام فرایندهای
مورد نیاا برای بهینه ساای افراد درساامان باشد .شركتها باید اا ی

سیستم یا فرآیند استفاده كنناد

كه افراد مستعد را قادر به اثبات در ش لهای موفا در شاركت خاود نمایناد .تولیاد و پارورش افاراد
مستعد ی

وظیفه است كه هر روا در ساامانها انجام میشود .مدیریت استعداد ی

اا فرایندهای منابع انسانی مرتبط است كه ی

انتخااب پیچیاده

اساس ساده و سودمند برای ساامان را باه هماراه دارد،
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مدیریت استعداد ممرن است به عنوان اجرای استراتژیهای یرپارهه ساای و یاا سیساتمهای طراحای
شده برای توسعه فرایند استخدام ،پیشارفت و یاا اا كارافتادگی(باانشساتگی) افاراد تعریاف شاود كاه
مهارتها و استعداد های مورد نیاا حال و آینده ساامان را جوابگو باشد( شل.)5004 ،1
دیدگاه(هشم انداا) فرهنگی :مدیریت استعداد بیشتر ی

طرا فرر است كه به وسیله ی

دساته اا

فعالیتها انجام میگیرد(كریلمن .)5008 ،5این دیدگاه پیرامون این اعتقادات حركت میكند كاه افاراد
موف خواهند بود ،اگر به اندااه كافی مستعد باشند و آن كسش و كاار باا موفقیات افاراد ،باه موفقیات
میرسد .این دیدگاه بر پایه این فرض است كه هر نفر برای موفقیت به استعداد خود وابسته است.
دیدگاه برنامههای نیروی انسانی :مدیریت استعداد ،هماهنگ كردن افراد مناسش همراه با شا لهای
مناسش در امان مناسش و با انجام كارهای مناسش است(مونشا .)5007 ،3این دیدگاه عموماً باه وسایله
سیستمهای پیچیده ترنولو ی اطلاعات حمایت میشود ،كه امرانات و موقعیتهای آینده را پیش بینی
میكند.
در كنار سه دیدگاه اصلی بالا ،دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد:
دیدگاه رقابتی :این دیدگاه بر این عقیده است كه مدیریت استعداد ،تشخیص افراد مستعد ،فهمیدن
نیاا آنان ،و سپس در فراهم كردن این نیااها برای آنان است.در غیر این صورت رقبای شما ایان كاار را
انجام میدهند(وو لروفه .)5003 ،7این دیدگاه ممرن است ناقص باشد اگر در كنار دیدگاههای دیگر باه
كار گرفته نشود .این دیدگاه همچنین در شركت های سرویسی حرفه ای كه عمومااً باه ساوی اهاداف
رقابتی حركت میكنند دیده می شوند ،ایرا كار تجاری آنها بر پایه استعداد افراد آنهاست.
دیدگاه مدیریت ت ییر :این دیدگاه مدیریت استعداد را به عنوان فرایندی نشان میدهد كه به ساوی
ت ییرات در سااامان در حركات اسات ،همچناین اا مادیریت اساتعداد باه عناوان قسامت وسایعی اا
استراتژی های ابتراری منابع انسانی برای ت ییرات ساامانی استفاده میكند(لالر.)5008 ،2
توسعه منابع انسانی به مجموعه فنون انگیزشی اطلاق میشود كه به دنبال افزایش ساح مشااركت
كاركنان به منظور بهبود عملررد آنان است .ویژگی اصلی توسعه منابع انسانی ،هام ساو كاردن اهاداف
فردی و ساامانی است(وكچیو :5000 ،به نقل ااخانعلیزاده و همراران )2:1383 ،توساعه مناابع انساانی
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شامل قدرت بخشیدن و دادن آاادی عمل باه افاراد بارای اداره خاود و در مفهاوم سااامانی ت ییار در
فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت ی

محیط ساامانی است .باه بیاان دیگار توساعه مناابع انساانی

عبارتست اا طراحی و ساخت ساامان به نحوی كه افراد ضمن كنترل خود آمادگی قباول مساؤولیتهای
بیشتری را نیز داشته باشند .توسعه منابع انسانی شرایحی فراهم می آورد كه در لوای آن اندگی كااری
خود را كنترل و به رشد برای پذیرش مسؤولیت های بیشتر در آینده دست خواهد یافت
اا دیدگاه توماس ولتهاوس ،1ههار مؤلفهی توسعه منابع انسانی عبارتاند اا -1:احساس مؤثر بودن،
 -5احساس ح انتخاب - 3 ،احساس شایستگی  – 7احساس معنی دار بودن.
مؤثربودن یا تأثیرگذاری پذیرش پیامد شخصی درجایی است كه فرد میتواند برنتایج راهباردی ،اداری
وعملیاتی ش ل اثربگذارد .تأثیرگذاری عرس ناتوانی درتأثیرگذاری است(اشپریتزر .)1332 ،5ایان بعاد
به درجهای اشاره دارد كه رفتار فرد در اجرای اهداف ش لی متفاوت دیده میشود ،بدین معنی كاه
نتایج مورد انتظاردر محیط ش لی به دست آمده است( ولتهاوس .)1330 ،خود مختاری یا داشتن حا
انتخاب به معنی آاادی عمل و استقلال فرد در تعیین فعالیتهای لاام برای انجام دادن وظایف شا لی
اشاره دارد( ولتهاوس .)1330 ،عامل سوم ،احساس شایستگی به درجهای كه ی

فرد میتواناد وظاایف

ش لی خودرا با مهارت و به طور موفقیت آمیز انجام دهد ،اشاره دارد( ولتهاوس .)1330 ،افاراد توانمناد
نه تنها احساس شایستگی بلره احساس اطمینان دارند كه قادرندكارها را با كفایات لااام انجاام دهناد،
آنان احساس برتری شخصی میكنند و معتقدند كه میتوانند راهی برای رویارویی با هالشهای جدید
بیامواند و رشد كنند .معنی دار بودن فرصتی است كه افراد احساس میكنند اهداف شا لی مهام و باا
اراشی را دنبال میكنند ،آنان احساس میكنند در جادهای حركت میكنند كه وقت و نیاروی آناان باا
اراش است(اپلبام .)1338 ،معنی دار بودن ،یعنی با اراش بودن اهداف ش لی و علاقه درونی شخص باه
شاا ل( ولتهاااوس .)1330 ،معناای دار بااودن تناسااش بااین الزامااات كاااری و باورهااا ،اراشهااا و
رفتارهاست(اشپریتزر .)1332 ،افراد توانمند ،دارای احساس اعتماد هساتند و محمئناناد كاه باا آناان
منصفانه و صادقانه رفتار میشود ،آنها اطمینان دارند كه صاحبان قدرت و اختیاار باا آنهاا بیحرفاناه
رفتار خواهند كرد ،به عبارت دیگر اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصای اسات(خاانعلیزاده و
همراران)1383 ،
با عنایت به موضوعات محرح شده سؤالات ایر برای این تحقی قابل طرح هست:

1

. Velthhouse
. Spreitzer
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آیا مدیریت استعدادبر توسعه منابع انسانی در هتلهای بینالمللی پارسیان مااندران تأثیر معناداری
دارد؟
 -1آیا جذب استعداد بر دانش و مهارت كاركنان در هتلهای بینالمللای پارسایان ماانادران تاأثیر
معنادار دارد؟
 -5آیا جذب استعداد بر ارتباط كاركنان در هتلهای بینالمللای پارسایان ماانادران تاأثیر معناادار
دارد؟
 -3آیا حفظ و نگهداری استعداد بر داناش ومهاارت كاركناان در هتالهاای باینالمللای پارسایان
مااندران تأثیر معنادار دارد؟
 -7آیا حفظ و نگهداری استعداد بر ارتباط كاركنان در هتلهای بینالمللی پارسیان ماانادران تاأثیر
معنادار دارد؟
 -2آیا توسعه استعداد بردانش و مهارت كاركنان در هتلهای بینالمللای پارسایان ماانادران تاأثیر
معنادار دارد؟
 -2آیا توسعه استعداد بر ارتباط كاركنان در هتلهای بینالمللی پارسایان ماانادران تاأثیر معناادار
دارد؟
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر كمّی ،پیمایشای و كااربردی باوده و محادوده اماانی آن در امساتان  1337و بهاار
 1332میباشد .جامعه آماری این تحقی مادیران و كاركناان هتالهاای بینالمللای پارسایان اساتان
مااندران كه تعداد این گروه اا جامعه آماری نیز  734نفر میباشد.روش نمونهگیری به صورت تصاادفی
ساده بود .اا طری جدول مورگان ،حداقل افراد نمونه  502نفر محاسبه گردید.
در تحقی حاضر با استناد به ادبیات نظری تحقی و همچنین محالعات گستردهای كاه در ایان امیناه
انجامگرفته است ،اا پرسشنامهای استفاده شد ،كه متناسش باهدف تحقی و شرایط منحقه موردمحالعه
به صورتی طراحیشده تا بتواند دادهها و اطلاعات موردنیاا را جمعآوری كند .پرسشنامه شامل ویژگای-
های جمعیتشناختی ،ابعاد مدیریت استعداد و توسعه منابع انسانی میباشاد كاه اا كاركناان خواساته
شد تا نظر خود را در مقیاس  2تایی اا كاملا خیلیایااد تاا خیلایكام بیاان كنناد .ساؤالات تخصصای
پرسشنامه شامل مدیریت استعداد با سه گویه جذب ،همسوساای و توسعه و شامل توسعه منابع انسانی
با 5گویه دانش و مهارت و ارتباط بررسی شد.

05

توسعه منابع انسانی صنعت هتلداری با رویررد مدیریت استعدادكاركنان
پرسشها و گویههای بخش تخصصی پرسشنامه ،با استفاده اا طیف لیررت  2تایی(=1كاملا مخاالفم

و =2كاملا موافقم) مورد سنجش قارار گرفتهاناد .روایای پرسشانامه اا طریا روایای همگارا و پایاایی
پرسشنامه با استفاده اا پایایی مركش1و اا روش آلفای كرونباخ ماورد تأییاد واقاع شاد .مقادار بارهاای
عاملی و میانگین واریانسهای استخراجی هر مت یر مرنون باید بزرگتر اا مقادار اساتاندارد  0/2باشاد(
صفری)1333 ،؛ كه در اینجا ،برای تماامی مت یرهاا مقادار بارهاای عااملی و میاانگین واریاانسهاای
استخراجی بیشتر اا  0/2است ،اا اینرو پرسشنامه دارای روایی همگارا میباشاد .مقادار پایاایی مركاش
برای مت یرها ،میبایست اا مقدار استاندارد  0/4بیشتر باشاد(رامینمهار و ههارساتاد)1335 ،؛ كاه در
اینجا ،برای تمامی مت یرها این مقدار بیشتر اا  0/2است ،اا اینرو پرسشنامه دارای پایایی مركش اسات.
همچنین مقدار آلفای كرونباخ برای تمامی مت یرهاا قابالقباول و مناساش میباشاد .بررسای ساؤالات
پژوهش حاضر اا طری ترنی

مدلیابی معادلات ساختاری باا اساتفاده اا بساتهی نارمافازاری لیازرل

 8/27و  SPSS23صورت پذیرفت.
یافتهها
همانند مادل انادااه گیری(تحلیال عااملی) ،در مادل سااختاری نیاز مای بایسات مقادار تناساش
شاخصهای برااش مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان نسبت به تحلیل آامون سؤالات پژوهش پرداخت.
برای آامون سؤالات پژوهش در مدل یابی معادلات ساختاری سه گام وجود دارد :اگر مقادار آمااره تای
بین بااه  +1/32و  -1/32قرار بگیرد ،فرض اثر مت یر مستقل بر وابساته رد شاده و ساؤال تحقیا كاه
مبتنی بر تأثیر میباشد رد میشود ،اما اگر آماره تی در این بااه قرار نگیرد نشاندهنده ایان اسات كاه
مت یر مستقل بر وابسته اثرگذار بوده و وارد گام دوم میشویم .برای تعیین جهات اثار بایاد باه علامات
ضرایش استاندارد توجه كرد كه اگر این علامت مثبت باشد نشاندهنده تاأثیر مثبات و مساتقیم مت یار
مستقل بر وابسته است و اگر منفی باشد نشاندهنده اثر منفی و معروس میباشد .برای تعیاین میازان
تأثیرنیز میبایست به ضرایش استاندارد توجه نمود.
نتایج حاصل اا معادلات ساختاری ،در خصوص سؤال اول تحقی نشان میدهد كه مقدار آمااره تای
برابر  +4/23میباشد و به دلیل این كه در بااه  +1/32و  -1/32قرار نگرفته است ،رابحه مت یار مساتقل
بر وابسته تأیید میشود و نیز رابحه مثبت میباشد میتوان گفت كه سؤال اصلی تأیید میگردد .میازان
رابحه مدیریت استعداد بر توانمند ساای  81درصد میباشد.

1

). Composite Relibility (CR
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با توجه به این كه مقدار شاخصهای  IFI ،CFI ،NNFI ،NFI ،GFIباه ترتیاش ،0/38 ،0/38 ،0/34
 0/33 ،0/33و شاخص  0/027 ،RMSEAمیباشد ،مدل ساختاری مرتبط باا ساؤال اصالی پاژوهش اا
برااش مناسبی برخوردار میباشد .با این توضی میتوان گفت كاه مادیریت اساتعدادبر توساعه مناابع
انسانی در هتلهای بینالمللی پارسیان مااندران تأثیر معناداری دارد.
نتایج مربوط به سایر یافتههای پژوهش بر طب جدول ایر نشان میدهد كه سایر مؤلفههای تحقی
هم بنحو معنی داری با هم ارتباط دارند.
جدول  :1نتایج ارتباط مؤلفههای تحقیق
مسیر تحلیل

آماره تی

مقدار ضریش

علامت

نتیجه آامون

حفظ  ارتباط

5/32

0/33

مثبت

تأیید

حفظ  دانش

5/37

0/77

مثبت

تأیید

توسعه  ارتباط

5/30

0/78

مثبت

تأیید

توسعه  دانش

5/33

0/38

مثبت

تأیید

جذب  ارتباط

5/83

0/78

مثبت

تأیید

جذب  دانش

5/38

0/35

مثبت

تأیید

بدین ترتیش نتایج تحقی نشان میدهد كه:
 -1جذب استعداد بر دانش و مهارت كاركنان در هتالهاای باینالمللای پارسایان ماانادران تاأثیر
معنادار دارد.
 -5جذب استعداد بر ارتباط كاركنان در هتلهای بینالمللی پارسیان مااندران تأثیر معنادار دارد.
 -3حفظ و نگهداری استعداد بر دانش ومهارت كاركنان در هتلهای بینالمللی پارسایان ماانادران
تأثیر معنادار دارد.
 -7حفظ و نگهداری استعداد بر ارتباط كاركنان در هتلهای بینالمللای پارسایان ماانادران تاأثیر
معنادار دارد.
 -2توسعه استعداد بردانش و مهارت كاركنان در هتلهاای باینالمللای پارسایان ماانادران تاأثیر
معنادار دارد.
 -2توسعه استعداد بر ارتباط كاركنان در هتلهای بینالمللی پارسیان مااندران تأثیر معنادار دارد.
بحث و نتیجهگیری

06

توسعه منابع انسانی صنعت هتلداری با رویررد مدیریت استعدادكاركنان
تحقی حاضر با هدف بررسی تأثیرمدیریت استعداد بر توساعه مناابع انساانی درصانعت هتلاداری

انجام شد .نتایج تحقی نشانگر وجود رابحه مثبت معنای دار باین مادیریت اساتعداد و توساعه مناابع
انسانی در صنعت هتلداری میباشد .مقایسه نتایج این تحقی بحور كلی با محالعات گذشته تحاب قابل
ملاحظه ای دارد .حاج كریمی( )1383با استفاده اا روش مدل معادلات ساختاری( )SEMرواباط علای
میان مت یرهای مدیریت استعداد و عوامل امینه ساا مدیریت استعداد بررسی و تعیاین گردیاد .نتاایج
نشان داد كه عواملی همچون راهبرد ساامان ،نقش مدیریت ،فرهنگ ساامانی ،مادیریت مناابع انساانی
راهبردی و نقش قوانین و مقررات دولتی بر مدیریت استعداد تأثیر دارند .نوربخش ودیگاران( )1330در
تحقی خود با عنوان سنجش حاكمیت استراتژی مادیت اساتعداد باا اساتفاده اا مادل ساو یم نشاان
میدهند مؤلفههای ایر بنایی استراتژی مدیریت استعداد همگی دارای رابحه مثبت ومعناداری بایرادیگر
میباشند وبا توجه به بالا بودن ضرایش همبستگی آنها ،میتوان این گونه بیان نمود كه بهبود وافازایش
هری

اا مؤلفهها ،موجش افزایش فزایندة دیگر مؤلفهها میگردد واا طری سینر ی ایجااد شاده ساح

استراتژی مدیریت استعداد افزایش مییابد .صفاری ودیگران( ،)1383در پاژوهش خاود دریافات كاه
ارتباط معناداری بین جذب استعدادها وعملررد مالی وغیر مالی ساامان ،بین حفظ و نگهداشت افرادباا
استعداد وعملررد مالی وغیر مالی ساامان وبین مدیریت توسعه ش لی افراد وعملررد ماالی غیار ماالی
ساامان ارتباط معناداری وجودارد .پژوهش حاضر نیز با تحقیقات تمامی محققان ذكرشاده در بسایاری
اا موارد محابقت داشته و بر این اساس با استفاده اا بررسی ادبیات تحقی و تجزیه و تحلیال اطلاعاات
حاصل اا پرسشنامه پیشنهادات ایر برای استفاده اا برنامههای مدیریت استعداد ارا ه میگردد:
جذب استعداد :اا تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه میتوان دریافت كه عواملی مانند ،قراردادهاای
استخدامی با امنیت بالا ،مصاحبه های ساختار یافته ،سیستم ارتقاء اا طری روشاهای مناساش در درون
ساامان ،میتواند در دراختیار گرفتن نیروهای انسانی با كیفیت و توانمند و مؤثر دخیال میباشاند .لاذا
هتلهای بینالمللی پارسیان استان مااندران با توجه به عوامل فاوق الاذكر میتواناد اقادام باه اجارای
فرایندهای جذب استعداد ها نموده و اا این طری به سحوح بالاتری ااتوانمندی در امینه ارا ه خدمات،
دست یابد.
حفظ ونگهداشت استعداد :یری دیگر اا هالشهایی كه ساامانها با آن روبرو میشوند ترك سااامان
توسط كاركنان و رفتن به ساامانی با امرانات و شرایط كاری بهتار اسات .لاذا بارای ممانعات اا تارك
ساامان توسط كاركنان نخبه و با استعداد ،هتلهای بینالمللای پارسایان اساتان ماانادران میتواناد اا
طری اتخاذ سیستمهای ارایابی عملررد كارآمد ،در نظر گرفتن پاداشهای مالی و غیار ماالی ،پرداخات
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مناسش براساس دانش ومهارت ودستیابی به اهداف تعیین شده ،قدردانی اا عملررد خاوب ،برناماههای
حمایت ش لی ویژه نیروهای مستعد ،شرایحی ایجاد نماید كه فرد در ساامان وظایف خود را باا اهمیات
تلقی نموده و به ش ل خود افتخار كند ،توجه بیشتر و موكدی داشته باشد و اا ایان طریا باه ساحوح
بالاتری اا توانمندی در امینه خدمات ،دست یابد.
توسعه استعداد :توجه به برنامههای مدیریت منابع انساانی وتوساعه اساتعدادها در امیناه آماواش
كاركنان میتواند باعث توسعه محلوب گردد .فرایند توسعه میتواند به طور مستقیم و ماؤثر باه بوجاود
آمدن دانش و مهارتهای تصامیم گیاری آگاهاناه وادراكای گاردد .برقاراری ارتبااط كارآماد ومناساش
سرپرستان وهمراران وافزایش مهارتهای ش لی باعث ایجاد رضایت ش لی افراد میگاردد وامیناه ایجااد
توانمند ساای كاركنان در هتلهای بینالمللی پارسیان استان مااندران میگردد.
منابع
-

آقایی ،عنایتاله( ،)1342رضایت شا لی هیسات و هاه تاأثیری بار سااامان و جامعاه دارد؟ ،فصللنامه
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