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با توجه که امروزه کارکنان در بهبود فضای رقابتی بین بانک ها نقش محوری دارند و رفتار آن ها می
توانند بر میزان سودآوری بانک ها از طریق جذب و حفظ مشتریان تأثیرگذار باشد، بررسی عواملی که
موجب بروز رفتارهای مثبت سازمانی است ضروری است. در این تحقیق به بررسی مدیریت استعداد

بر نتایج کاری کارکنان با میانجیگری تناسب فرد – سازمان پرداخته می شود. این تحقیق براساس نوع
هدف کاربردی است. روش گردآوری دادهها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطالعات از ابزار

پرسشنامه استفاده شده است جامعه آماری این تحقیق1239 نفر از کارکنان بانک ملی در استان گیالن
هستند. در نمونه برداری از روش غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. 215 نفر به عنوان نمونه از

طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای
کرونباخ بهره برداری شد که برای همهی متغیرها باالتر از 7/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با

استفاده از نرم افزارهای spss22 و PLS3 SMART استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که از 7
فرضیه ارائه شده در تحقیق همه فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته اند.که به ترتیب شدت تاثیرگذاری
عبارتند از تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار شهروندی، تأثیر مدیریت استعداد بر تناسب فرد – سازمان،
مدیریت استعداد بر رضایت شغلی، تأثیر تناسب فرد – سازمان بر رضایت شغلی، تأثیر تناسب فرد –

سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر مدیریت استعداد بر رضایت شغلی با میانجیگری تناسب
فرد – سازمان، تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری تناسب فرد – سازمان

است.
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