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چکیده پژوهش حاضر میکوشد تا تأثیر فرهنگ سازمانی مبتنی بر عملکرد سطح باال را بر مدیریت
استعداد از طریق متغیرهای میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارشناسان شهرداري
کالنشهر رشت را مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق، از نظر نوع توصیفی بوده و جامعه آماری

پژوهش کارشناسان شهرداري کالنشهر رشت هستند. حجم نمونه 193 نفر است. روش نمونه گیری،
تصادفی طبقه ای است. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت

بررسی روائی پرسشنامه از نظر متخصصین و صاحبنظران استفاده گردید. برای برآورد ضریب پایائی
در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادالت

ساختاری و نرم افزار LISREL8.5.4 استفاده شده است. ضرایب آلفا همگی متغیرها باالی 7/0 است.
نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان می دهد که فرهنگسازمانی مبتنی بر عملکرد سطح باالاز طریق

رضایت و تعهد سازمانی بر مدیریت مؤثر استعداد تأثير مثبت و معناداري دارد و میزان این رابطه 3/0
است. میزان رابطه فرهنگسازمانی مبتنی بر عملکرد سطح باال با رضایت برابر با 45/0 ، میزان رابطه

بین رضایت با تعهد سازمانی نیز برابر با 88/0، میزان رابطه بین تعهد سازمانی با مدیریت مؤثر
استعداد برابر با 76/0 میزان رابطه بین فرهنگسازمانی مبتنی بر عملکرد سطح باال با مدیریت مؤثر

استعداد برابر با 29/0 همچنین بیشترین اثر مستقیم نیز مربوط به مسیر رضایت بر تعهد است.

کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: فرهنگسازمانی مبتنی بر عملکرد سطح باال، رضایت، تعهد سازمانی،
مدیریت مؤثر استعداد.
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