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 چکیده

 جادیا یتعاون یهاشرکت یمنابع انسان تیریدر مد یتحول تواندیاست که م یدیجد کردیاستعداد، رو تیریمد
 ریبردارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاث انمی از را ها آن یسنت یکردهایکرده و نقاط ضعف و مشکالت رو

 نیاستان اصفهان انجام گرفت. ا اونیتع یهاو عملکرد شرکت سازی شبکه تیاستعداد بر قابل تیریمد یندهایفرا
 30ها از پرسشنامة . برای گردآوری دادهباشدیم یشیمایپ -یفیو از نظر روش توص یپژوهش از نظر هدف کاربرد

برگان و پایایی خ لهوسی آن به ییای لیکرت استفاده شد که روامقیـاس ترتیبـی و طیـف پنج درجهپرسشی بر اساس 
استان  یکشاورز یتعاون یهاشرکت رانیپژوهش، مد یکرونباخ تأیید گردید. جامعه آمار ایآن با محاسبة ضریب آلف

نفر محاسبه شد که به   230مورگان  ینفر بودند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجس  580اصفهان به تعداد 
استفاده شد. نتایج  SmartPLS افزار ها از نرمداده لتحلی منظور ساده انتخاب شدند. به یتصادف یریگروش نمونه

و توسعه و آموزش  یو کشف، جذب، حفظ و نگهدار یابیاستعداد شامل ارز تیریمد یندهایتحقیق نشان داد، فرا
 یهابر عملکرد شرکت سازی شبکه ریتاث ن،یاست. عالوه برا رگذاریتاث یلکرد سازمانبر عم یسازمان یاستعدادها
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 مقدمه
 شتر،یها در جهت کسب منافع بسازمان نیب یرقابت یفضا دیتشد لدلی در عصر حاضر به

ها سازمان هک طوری است. به افتهی ای ژهیو تیاهم یتسلط بر منابع موجود، خصوصاً منابع انسان
 یانسان یرویاز ن یمند باشند، ول-امکانات بهره نیبوده و از بهتر یتکنولوژ نیبهتر یاگر دارا

موجود  یروهایاز ن نهیو استفاده به تیریمد ییتوانا ایکارآمد و متخصص برخوردار نباشند و 
مکاران، و ه لیدر عرصه رقابت موفق عمل کنند )نوع پسند اص ستندیرا نداشته باشند؛ قادر ن

اسـتعدادها،  تیریمـد کـردیها با بهـره منـدی از روکه سازمان دهدیها نشان م(. پژوهش1393
ش ارز جادیدر ا یخدمت، سع نیح یهاگوناگون و تنوع آموزش های تنوع کارکنان با تخصص

 تیریدر مد یتحول تواندیاست که م یدیجد کردیاستعداد رو تیریفزوده برای خود دارند. مدا
 Aliبردارد ) انیرا از م یسنت یکردهایکرده و نقاط ضعف و مشکالت رو جادیا یمنابع انسان

& Guha, 2018)، منابع  تیریمناسب، در کنار مد ابزاری منزله آن را به توانیم رو،نیاز ا
 ازمندیها، ناستعداد در سازمان تیریمد سازی ادهیکرد. البته پ شنهادیها پدر سازمان یسنت یانسان

هم م اریبس کردیرو نیا یها پس از مدت کوتاهسازمان صورت، نیا ریاست؛ در غ یزری برنامه
 یکردهایوجود رو رغم ی(. علVanden Broek et al., 2018کرد ) واهندرا فراموش خ

 دهد یشان مگذشته ن قاتیبه تحق نگاهی مین ،یاستعداد سازمان تیریمثبت نسبت به مفهوم مد
 ردلیمطالعه نشده است )ش یاستعداد درون سازمان به خوب تیریمد یندهایفرآ یامدهایکه پ

 (. 1396 ،یمیو مستق زاده نی؛ حس1394و همکاران،  یدری؛ ح1393و همکاران، 
 یابترق های تیمز یخروج ،یرقابت طمحی و کار و کسب یفضا یامروز طیتوجه به شرا با

د و بهبود عملکر سازمانی  نیب های همکاری  ها در توسعه شبکهسازمان ییها، در تواناشرکت
های بـین (. امروزه، شبکه1392 ان،ی)نوروز ابدی یکسب و کار نمود م یهاها در شبکهشرکت

بعاد مختلف سازمان، اهمیت بسزایی در مباحث ها بر اسازمانی و نحوة تأثیرگذاری آن
 کهیاگونه(، به1393و همکاران،  یهـای سازمانی پیدا کرده است )شاه طهماسبمزیت
رشد  یراهبردها نتری از مهم یکی به کار و کسب یهاو کار در قالب شبکه یسازشبکه

(. در ابتدا این 1398گنجه و همکاران،  یاست )مقصود هشد لیتبد ریها در دهه اخسازمان
ها بـه منزلـة روابط موجـود بـین گروهی از افـراد، کارها و موضوعات تعریف شدند شبکه

(Geigenmüller & Leischnig, 2017هر شبکه از سه بخش بازیگران، روابط بین آن .)ا هـ
 دوطرفه و هطرف حالت یك . بازیگران شبکه در دوتو دسترسـی ارتبـاطی افراد تشکیل شده اس

 هماسبیط شاه) باشد ضعیف یا قوی پیوند این است ممکن که دارند دسترسـی یکـدیگر بـه
که حضور  گرددیاستنباط م نیمنبع محور چن کردی(. با بهره جستن از رو1393و همکاران، 

سودمند با شرکا در  داریروابط پا جادای و سازنده تعامل کار، و کسب یهاموفق در شبکه
است  یازسشبکه تیلیبه نام قا یدرون سازمان تیقابل ازمندیوکار، نکسب یهاچارچوب شبکه

 یهاتیقابل نیتراز مهم یکی عنوان به یسازشبکه تی(. قابل1398گنجه و همکاران،  ی)مقصود
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 دهدیسازمان قرار م روی شیپ را یدیجد یهایها، منابع، بازارها و توانمندسازمان، فرصت
امر  نی(، که ا1394 ،ی)سخدر دهدیم شیو مکمل را افزا دیبه دانش جد یو امکان دسترس

(. Mu et al., 2017گردد )ها عملکرد سازمان یو ارتقا یرقابت تیموجب خلق مز تواندیم
ابط ز روا نهیبه یبردارو بهره تیریمد جاد،یسازمان در ا یبه توانمند ،یسازشبکه یتوانمند

 دارد اشاره کار و کسب یهاحاصل از شبکه یهادر جهت بهره جستن از فرصت یاشبکه
(Bai & Wei, 2019در خصوص تاث .)از  شیپ یبر عملکرد سازمان سازی شبکه تیقابل ری
لقه(، اما ح1398گنجه و همکاران،  یصورت گرفته است )مقصود یمتعدد یهاپژوهش نیا

 تیریمربوط به مد لیموجود، عدم توجه به مسا یفوق و شکاف پژوهش یهامفقوده پژوهش ی
 تیعوامل موثر بر قابل نتری از مهم یکیعنوان استعدادها به تیریو خصوصًا مد یمنابع انسان

 ;Russo & Vurro, 2019; Latukha & Veselova, 2019ها است )سازمان سازی شبکه

Agbaeze et al., 2019; Gillis et al., 2020 :.) 
ر را کشو یساختار تعاون یاصل یهااز بخش یکی یکشاورز یتعاون یهاشرکت ،یطرف از

 یرگی جهت ازمندین یها همچون هر سازمانشرکت نی(. ا1390 ،ی)چراغعل دهند یشکل م
 یطیموجود و در مح یرقابت تیخود هستند. در وضع ندهیحال و آ یازهایهدفمند و توجه به ن

موفق  ییهاآن است، تنها سازمان یژگیو نیتریمداوم اصل یهایو نوآور یدر پ یپ راتییکه تغ
 یاراخود را درک کنند و د یمنابع انسان كیخواهند شد که نقش استراتژ یرقابت تیبه خلق مز
ان، و همکار ینخبه و توانمند باشند )باغبانی آران سته،یماهر، دانش محور، شا یمنابع انسان

. ستندینبوده و ن یامر مستثن نیاز ا زین یتعاون یها(. شرکت1399 ران،همکا؛ جوانبخت و 1397
چرا که در  دهد، یها نمشرکت نیرا در ا یسنت یکردهاروی  اجازه ادامه گریعصر حاضر، د

 داریپا یمختلف تعاون یهاشرکت یهارقابت طیها در محبقاء و دوام آن صورت،نیا ریغ
 در همچنان ها، در دانشگاه یمتخصص حوزه کشاورز یروهاین تیترب رغمینخواهد بود. عل

 تیریدر خصوص نحوه مد یجد یخالءها یکشاورز یتعاون هایشرکت و کالن سطح
 یهاشرکت ییفضا نیها وجود دارد. در چناز آن نهیبه یریو بکارگ یسازمان یاستعدادها

 یازمانس یستعدادهاو پرورش ا تیریمد یبرا ییراهکارها دیبا تمه یستیبا یکشاورز یتعاون
 موجود را ارتقاء دهند.  یرقابت یها-تیخود، مز
 نهیدر زم ل،یدل نیبوده و به هم یفعال در بخش کشاورز یهااصفهان از جمله استان استان

 نیبه ا رانیمد ژهیتوجه و رغمیاست. عل شقدمیپ یکشاورز یهایتعاون یو سامانده لیتشک
های کشاورزی استعدادها در تعاونی نهیبه تیریها، وجود خألهای در خصوص نحوه مدشرکت

ها را تحت الشعاع قرار داده است. حال، عملکرد و اثربخشی این شرکت کهامری ملموس بوده 
حاضر  قیهدف تحق ،یسازمان یاستعداد در ارتباط با عملکردها تیریبا توجه به آنکه نقش مد

 ،یازماناستعداد بر عملکرد س تیریمد یندهایاثر فرآ یاست که در کنار بررس ستهیشا باشد، یم



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد     186   

. ردیقرار گ یمورد بررس زیآن بر عملکرد ن میرمستقیغ ریو تأث یزمانسا های تینقش آن بر قابل
 .گردد یمحسوب م ینوآور یو دارا دیجد ،یخارج یو حت یداخل قاتیتحق ثیامر از ح نیا
 

 ینظر چارچوب
کسب  یهماهنگ برا های تیاز فعال یااستعداد را مجموعه تیریآرمسترانگ مد کلیما
و توسعه افراد با استعداد در سازمان که در حال و  زشیحفظ انگ ،یاز جذب سازمان نانیاطم

است،  یمنبع بزرگ سازمان كیمطلب که استعداد  نیاست و با در نظر گرفتن ا ازیموردن ندهیآ
منابع  تیریپژوهشگران، مد ن،ی(. عالوه براAlmohtaseb et al., 2020کرده است ) فیتعر

مختلف  یهاها در بخشاند که در حال حاضر سازمانها دانستهچالش نتری را از مهم یانسان
 كیکادمآ اتیموضوع مهم هم در ادب كیبه  لیاستعداد تبد تیریبا آن روبرو هستند. امروزه، مد

ها امروزه بنا شده است. اغلب سازمان یاقدامات سازمان نهیدر زم همو  یتیریهم در مباحث مد
از  ینگهدار یدر دسترس، مشکالت فراوان برا یکاهش استعدادها لیاز قب یلیبه دال

با بحران  ،یمنابع انسان یهایکارکنان و استراتژ ییبرجسته، باال رفتن نرخ جابجا یاستعدادها
 (. مدیریت استعداد این اطمینان را بهPhillips & Roper, 2009استعداد مواجه هستند )

 قرار مناسب شغل در ویژه هایمهارت و استعدادها با کارکنان، از یك هر که آوردمی وجود
 هاآن شغلی مسیر همچنین،. است عادالنه و منصفانه خدمت، جبران مزایای عالوه،به اند، گرفته
ن های شغلی بهتر، درون و بیروبرای فرصت ایندهعنوان یك عامل تحریك فز به و است شفاف

کند. مدیریت استعداد، فرایندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و سازمانی، عمل می
یابند که از کارکنان خود چه انتظارهایی ها در میآورد. لذا، آنتوانمندسازی مدیران فراهم می

 شود. در نتیجه، سازمان با سرمایهری میکا بطباید داشته باشند، که این امر موجب بهبود روا

 و دشومی برخوردار باال سرمایه بازگشت نرخ یك از سو، یك از استعداد مدیریت در گذاری
 شرایطی، چنین در. داشت خواهد سازمان در را گوناگون استعدادهای مجموعه دیگر، سوی از

تاکنون  دهدینشان م هایبررس . بردبك و با انگیزه بهره میچا کار نیروی مزایای از سازمان
نجام ا یاستعداد و عملکرد سازمان تیریمد نیرابطه ب لیدر رابطه با تحل یهای اندکپژوهش

 به. اندرابطه پرداخته نیهای مختلف اجنبه یبه بررس قاتیتعدادی از تحق حال، نیشده، با ا

اسـتعداد  تیریمـد یدهانیفرا نیبـه اتفـاق، رابطـه مثبـت بـ نیشـیپ قاتیتحق ،کلی صورت
 تیریمد هایتیفعال دهدینشان م جینتا ن،ای بر عالوه. اندکرده دییرا تا یو عملکـرد سازمان

و همکاران.  لیدارند )نوع پسند اص یسازمان تموفقی بر ایفوق العاده یاهرم ریاستعداد تاث
1393.) 

رو به  1990از سال  سازی شبکه تیکسب و کار و قابل یهادر خصوص شبکه هاپژوهش
 کهشب تیقابل یدر خصوص عوامل موثر بر ارتقا یرشد بوده است و پژوهشگران مطالعات

 Johnson et) یطیمح یهایداریناپا رینظ عواملی مثال عنوان به. اند ها داشتهشرکت سازی
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al., 2004رانیمد تی(، حما ( ارشدWales et al., 2013استراتژ ،)کسب و کار  یهای
(Ritter et al., 2004مشتر ،)گرایی ی (Smirnova et al., 2011دسترس ،)به منابع  ی
(Ritter, 1999; Ritter & Gemünden, 2004و فرهنگ سازمان )ی (Ritter & 

Gemünden, 2003ورد ها مشرکت سازی شبکه تیعوامل موثر بر قابل نتری مهم عنوان ( به
موجود،  یفوق و شکاف پژوهش یهامفقوده پژوهش یتوجه پژوهشگران بوده است. اما حلقه

 نوانع استعدادها به تیریو خصوصًا مد یمنابع انسان تیریمربوط به مد لیعدم توجه به مسا
ی است. با بررسی مبانی نظر هاانسازم سازی شبکه تیعوامل موثر بر قابل نتری از مهم یکی

 ه است.  تدوین شد 1تحقیق مدل مفهومی این پژوهش در قالب شکل 

 

 

 

  

 : مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته( 1شکل 
 

 پژوهش نهیشیپ

 سازمان دانست كی هیسرما نتری مهم عنوان به دیماهر و مستعد را با یانسان یرویجذب ن
عنوان استعداد به تیریسازمان به اهدافش دارد. مد یابیدر دست یو مهم یدیکه نقش کل

 نهیافراد بااستعداد، با هدف به یاستخدام، پرورش، ارتقاء و نگهدار ،ییشناسا یبرا یستمیس
. جوانبخت و همکاران شودیها استفاده ممنظور تحقق اهداف سازمانو به نکردن توان سازما

کارکنان  یاستعداد جهت بهبود عملکرد فرد تیریعوامل جذب در مد ی( به واکاو1399)
استعداد به منظور بهبود  تیریعوامل جذب در مد یبا هدف واکاو قیتحق نیپرداختند. ا

انجام شد. پس از  یکم-یفیبه روش ک رانیپرورش ا و کارکنان آموزش یعملکرد فرد
انجام  یوکم یفیآن به دو روش، ک ییمحتوا ییروا ه،یمضمون اول 40یو دسته بند یکدگذار

و کانال استخدام با  یستگیجذب، شا یها،روش یارزش گذار یهاشد با توجه به شاخص
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لگو برخوردار ا نیدر ا یکنندگ نییتب اثر نیشتریاز ب بیترتبه 37/0/.  و 39/.، 55/.، 57 یبار عامل
ر معنادا یریاستعداد، تاث تیری(، نشان دادند که مد1396فرد ) یو عباسپور طهران یریبود. جهانگ

ر ب یشغل تیرضا ریتاث ن،یدارد و همچن یو عملکرد شغل یتالش کار ،یشغل تیبر رضا
 رار نگرفت.ق دیمورد تائ یشغل لکردبر عم یتالش کار ریتاث هیشد؛ اما فرض دیتائ زیعملکرد ن

 یاستعداد بر عملکرد سازمان تیریرابطه مد ی( به بررس1395و همکاران ) ینیچگ گودرزوند
استعداد و  تیریمد انیم یکه همبستگ دهدمی نشان پژوهش از آمده دست به جیپرداختند. نتا

 ریغمربوط به مت یهمبستگ بیضر نیشتریب ن،ی. همچنباشدیم 82/0حدود  یعملکرد سازمان
(، نقش 1394پور و همکاران ) نی. حسباشدیاستعداد بر عملکرد سازمان م شتحفظ و نگهدا

ان پژوهش آن یهاافتهینمودند.  یسازمان را بررس یفکر هیاستعداد در توسعه سرما تیریمد
 یو نوساز یبانیسازمان پنها )سازمان پشت یفکر هیاستعداد بر سرما تیریاد، مدنشان د
مولفه  بر دو یفکر هیسه مولفه سرما انیدارد و از م یو معنادار ثبتم ری(، تاثرانیا یبالگردها

 هیبر سرما یریمثبت و معنادار دارد؛ اما تاث ریتاث زین یارابطه یساختار هیو سرما یانسان هیسرما
 ندارد. یسازمان یساختار
دمات خ تیفیاستعداد را بر ک تیریمد یندهایفرا ری(، تأث1393و همکاران ) لیاص پسند  نوع

سه  یاراهبرده نیب ینشان داد که رابطه معنادار قیتحق جینمود. نتا یکارکنان بررس یو نوآور
 لی( در تحل1393و همکاران ) یوجود دارد. سنجر یاستعداد و عملکرد سازمان تیریگانه مد

 یداریعملکرد کارکنان نشان دادند که ارتباط مثبت و معن یاستعداد و ارتقا تیریمد نیب بطهرا
 جیرابطه، نتا نیعملکرد وجود دارد؛ اما با وجود ا یاستعداد و ارتقا تیریمد یهامولفه نیب

 ،ییجذب و شناسا ،یعملکرد دانش یهاشاخص تیکه وضع دهدیها نشان محاصله از آزمون
 دیقرار ندارد و سازمان با یمطلوب تیکارکنان نخبه در وضع یرکارگی و به یهدارتوسعه، نگ

 کند. تیابعاد را تقو نیا
 كی نندهک لیبا توجه به نقش تعد یاستعداد بر عملکرد سازمان تیریمد ریتأث یبررس در

موثر  یمنابع انسان یاستعداد بر توانمندساز تیریعملکرد نشان دادند که مد تیریمد ستمیس
 یم لیاستعداد و عملکرد سازمان را تعد تیریمد نیعملکرد رابطه ب تیریمد ستمیاست و س

 یاستراتژ كی عنوان به تواندیعملکرد م تیریمد ستمیکه س دهد یم اننش جهینت نی. اکند
(. Almohtaseb et al., 2020) ردیکارمندان با استعداد مورد استفاده قرار گ ییشناسا یبرا

رد بهبود عملک یکارمند برا-تیریروابط مد تیو تقو یاستراتژ یبازساز ،یساز کپارچهی
کارکنان مستعد بر  كیو تفک یینشان دادند شناسا ها افتهیها مؤثر است. آن یسازمان

منابع  یمستعد بر توانمندساز یرویدارد؛ جذب و استخدام ن ریتاث یمنابع انسان یتوانمندساز
 یریدارد؛ بکارگ ریتاث یمنابع انسان یو حفظ روابط مثبت بر توانمند ساز جادیدارد؛ ا ریتاث یانسان

 یمنابع انسان یدارد؛ توسعه استعداد بر توانمندساز ریتاث یانمنابع انس یاستعداد بر توانمندساز
 (.Al-Asoufi & Akhorshaideh, 2017دارد ) ریتاث
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ها نشان و عملکرد شرکت یمشارکت یاستعداد بر نوآور تیریمد یها ندیفرا ریتاث یبررس در
منجر به خلق  تواندیاستعدادها م تیریمد یدرست برا یسازمان یندهایفرا نیداده شد که تدو

 ن،یکسب و کار گردد. همچن یبا شرکا یمشارکت یهاینوآور قیمشترک از طر یهاارزش
و توسعه  جادیبه ا تواندیم یمیکار ت اتیبرونگرا با روح یانسان یروهایجذب و پرورش ن

. عالوه دینما یا ژهیکمك و سازی شبکه قیاز طر یرقابت تیو خلق مز یسازمان نیب یوندهایپ
 دییدر پژوهش مورد تا زین یاستعدادها بر عملکرد سازمان تیریاثر مثبت و معنادار مد ن،یبرا

 (.Vanden Broek et al., 2018قرار گرفت )
 

 قیتحق شناسی روش
 ادهاست. برای گردآوری د یشیمایپ یفیتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توص

 جامعه. دش استفاده لیکرت ای درجه پنج طیـف و ترتیبـی مقیـاس براساس سؤالی 30 پرسشنامة از ها
 تشکیل نفر 580 تعداد به اصفهان استان کشاورزی تعاونی های شرکت مدیران را پژوهش آماری

 گیری نفر محاسبه شد که به روش نمونه 230. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان ددادن
 به نسبت الکترونیك پست طریق از یا و هاشرکت محل در حضوری مراجعه با و ساده تصادفی
 و انخبرگ اختیار در پرسشنامه صوری، و ظاهری روایی تأیید برای. شد اقدام پرسشنامه تکمیل

این حوزه قرار گرفت و تغییرات الزم در آن اعمال شد. برای سنجش متغیرهای تحقیق،  نصاحبنظرا
شنامه شامل پرس یهای استاندارد موجود در ادبیات تحقیق استفاده شد. ابعاد اصلاز پرسشنامه و سنجه

شاخص و عملکرد  6با  سازی شبکه تیشاخص، قابل 19استعداد با  تیریمد یندهایفرآ ریسه متغ
. دهد یو منابع آن نشان م ریمتغ كیرا به تفک ی، پرسشنامه اصل1شاخص بود. جدول  5با  یانسازم

برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیـار ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه 
شاخص  زا زیبرای سنجش روایی همگرا ن ن،یهمچن است. 7/0 یباال رینشان داد که تمام مقاد جینتا

( استفاده شد که بیانگر میزان همبستگی یك سازه با AVEمتوسط واریانس استخراج شده )
 (1 جدول) باشد می 5/0های خود است و مقدار بحرانی آن شاخص
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 . اجزای پرسشنامه اصلی تحقیق1جدول 

 واریانس متوسط پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ منبع سؤال شماره سؤال متغیر
 شده استخراج

فرآیند مدیریت 
 استعداد سازمانی

 

19-1 Agbaeze et al 
(2017) 

 
856/0 

 
906/0 

 
906/0 

-قابلیت شبکه

 سازی
25-20 Mitrega et al 

(2017) 

 
781/0 

 
822/0 

 
906/0 

 Mu et al 26-30 عملکرد سازمانی
(2017) 

 
798/0 

 
861/0 

 
906/0 

 
 داده ها لیتحل هیتجز

ها از طریق مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده در
 یبرازش کل ی. برادیانجام گرد SmartPLS3 افزار حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم

 737/0مدل پژوهش  یمقدار برا نی. ادیاستفاده گرد GOFاز شاخص  یمدل معادالت ساختار
 Q2و  R2 یارهایمع ن،ی. همچنباشدیمدل پژوهش م یبرازش قو دهنده محاسبه شد که نشان

 یبرا ریمقاد نیقابل محاسبه است. هرچه ا یوابسته مدل و برازش ساختار یهاسازه یبرا زین
 ریمقاد 2بهتر مدل دارد. جدول  یباشد، نشان از برازش ساختار شتریوابسته مدل ب یهاسازه
در مدل  Q2و  R2 ریکه مقاد دیآیبر م نیچن جیدهد و از نتایهر سازه مستقل نشان م یرا برا

    .باشدیم یها در سطح قوسازه یپژوهش برا
 

 Q2و  R2. نتایج بدست آمده شاخص 2جدول 
 2R 2Q نماد در مدل سازه

 NC 356/0 468/0 قابلیت شبکه سازی

 OP 471/0 670/0 سازمانی  عملکرد

 
 .  نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری3جدول 

 نتیجه گیری β T مسیر ها

قابلیت شبکه  ←فر ایند مدیریت استعداد 
 سازی

 تایید 702/16 597/0

 تایید 115/11 561/0 عملکرد سازمانی ←قابلیت شبکه سازی 

 تایید 198/3 183/0 عملکرد سازمانی ←فرایند مدیریت استعداد 
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 بیمربوط به ضرا ریمقاد بیترتبه ر،یهر مس یبرا شودیمشاهده م 2همانطور که در شکل 
 دیدرصد با 5در سطح  هیفرض كیآزمون  یگزارش شده است. برا یآمار یت ریو مقاد ریمس

( 2جدول ) جیمرتبط به آن معنادار باشد. از نتا ریباشد تا مس 96/1از  شتریب یآمار یمقدار ت
 ن،یهستند. بنابرا 96/1از  شتریب یآمار یمقدار ت یدارا رهایکه تمام مس گرددیاستنباط م نیچن

 .شوندیمورد قبول واقع م اتیتمام فرض
 

 پژوهش های آزمون فرضیه
اصفهان  استان یکشاورز یتعاون یهااستعداد بر عملکرد شرکت تیریمد ندیاول: فرا هیفرض

که  دهدی، نشان م3و شکل  3آزمون فرضیه اول با توجه به اطالعات جدول  نتیجه دارد. ریتاث
عنادار دارد مبت و م ریاستان اصفهان تاث یتعاون یهااستعداد بر عملکرد شرکت تیریمد ندیفرا

 استعداد تیریمد ندیفرا میرمستقیاثر غ ن،ی(. همچن198/3 یآمار یو مقدار ت 183/0 بی)ضر
اثر کل برابر مجموع  ن،ی. بنابراباشدیم 183/0آن برابر  میو اثر مستق 334/0بر عملکرد مقدار 

 دییمورد تا قیاول تحق هیفرض جه،ی. درنتباشدیم 517/0و برابر  میرمستقیو غ میاثرات مستق
 .ردیگیقرار م

 یکشاورز یتعاون یهاشرکت سازیهشبک تیاستعداد بر قابل تیریمد ندیدوم: فرا فرضیه 
، 2و شکل  3آزمون فرضیه دوم با توجه به اطالعات جدول  نتیجه دارد. ریاستان اصفهان تاث

مثبت  ریتاث یتعاون یهاشرکت سازیشبکه تیاستعداد بر قابل تیریمد ندیکه فرا دهدینشان م
 یدوم مبن هیفرض ن،ی(. بنابرا702/16 یآمار یبا مقدار ت 597/0 ریمس بیو معنادار دارد )ضر

 .گرددیم دییتا سازیشبکه تیبر قابل اداستعد تیریمد یندهایفرا ریبر تاث
استان اصفهان  یکشاورز یتعاون یهابر عملکرد شرکت سازیشبکه تیسوم: قابل هیفرض

 t آماره مقدار. است آمده دست به 561/0 هیفرض نیا هایمولفه نیب ریمس بیضر دارد. ریتاث
مشاهده  یهمبستگ دهدمی نشان و بوده بزرگتر 96/1 از که است آمده دست به 115/11 زین

 دییبر عملکرد مورد تا سازیشبکه تیقابل ریبر تاث یسوم مبن هیفرض ن،یشده معنادار است. بنابرا
 .ردیگیقرار م
 
 گیری و پیشنهادهانتیجه
 یرد باالبه عملک نکهیا لدلی سازمان است، به تیموفق یبرا یاصل یاستعداد، محرک تیریمد

 تیاز اهم شود،یکارکنان منجر م یو بهرو یشغل تیرضا ،ینوآور ت،یفیسازمان و بهبود ک
برابر  60تا  توانندیم یسازمان یکه استعدادها دهندیها نشان مبرخوردار است. پژوهش یادیز

 دیفوا واندتیها مدر حوزه آن یگذارهیسرما جه،یداشته باشند. در نت یوربهره یافراد عاد
 سازمان کند. بینص یفراوان
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 یهااستعداد بر عملکرد شرکت تیریمد ندینشان داد که فرا هاهیحاصل از آزمون فرض جینتا
(، 1396پور ) كیپژوهش، ن نیا جیهمسو با نتا دارد. ریاستان اصفهان تاث یکشاورز یتعاون

 تینقش برجسته آن در کسب مز لیبه دل یدر بخش عموم نانهینشان داد که رفتار کارآفر
 مستقیم طور به یسازمان یاستعدادها تیرینظران قرار گرفته و مدصاحب همورد توج ،یرقابت

فتار اثرگذار بر ر یرهایکارکنان از جمله متغ یو تعهد سازمان یشغل تیرضا یانجیو با نقش م
 هستند. نانهیکارآفر
 یسازمان ینیاستعداد با کارآفر تیریابعاد استراتژی مد نیرابطه ب ی( در بررس1391) دیرش
 كیستراتژابعاد ا نیگرفت که ب جهیبرق شهر اصفهان نت عیکارکنان ستادی شرکت توز راز نظ

 مثبت و معناداری وجود دارد.  یهمبستگ یسازمان ینیاستعداد و کارآفر تیریمد
 نیرابطه ب یتحت عنوان بررس ی( در پژوهش1394) یآبادی و توانگر مروست كین یعیشف

 تیریدهای مهمه مؤلفه نیکه ب دندیرس جهینت نیا به یسازمان ینیاستعداد و کارآفر تیریمد
، پژوهش حاضر جیرابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همسو با نتا یاستعداد و عملکرد سازمان

سه گانه  هایتیکه فعال دهدینشان م زی(،  ن1393و همکاران ) لیپژوهش نوع پسند اص
اول  هیفرض دییتوجه به تأ با .باشدیمـ رگذاریتاث یاسـتعداد بـر عملکـرد سـازمان تیریمـد
که  گردد یم شنهادیپ یتعاون یهااستعداد بر عملکرد شرکت تیریمدی ندهایفرا ریبر تأث یمبن

 یهاو احراز پست یانسان یروین نهیبه یزیجذب استعدادها و برنامه ر قیها از طرشرکت نیا
افراد مستعد را با توجه  گر،ی. به عبارت دردیافراد صورت گ یهایستگیبا توجه به شا ،یسازمان

را در  وری بهره تواندیم نیآنها بر سر کار گمارده شوند و ا یهایستگیو شا هاییبه توانا
جذب و نگهداشت و توسعه  یراهکارها گریاز د دهد. شیافزا یکشاورز یتعاون یهاشرکت

د، مشارکت مستع نانکارک یاساس ازهاین نیتام ؛یعملکرد سازمان شیآن بر افزا ریاستعدادها و تاث
 یهاتیفعال یطراح ران،یتوسط مد یمشارکت یاتخاذ سبك رهبر ،یرگی میکارکنان در تصم

 ستمیکارکنان و س نیو فوق العاده به ا یجانب یایکار، پرداخت مزا طیکارکنان در مح یگروه
 توسعه موجب کارکنان پرورش که آن جهت بهکار اشاره کرد. طیدر مح یابیمناسب ارزش

خود  یاستعدادها کند،یو به کارکنان کمك م شودیافراد م یهاو مهارت هاتظرفی استعدادها،
 داشته باشند.  یسازمان عملکرد بهتر یهاتیموقع رییتغ یرا بهتر درک نموده، در راستا
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 . نتایج مدل معادالت ساختاری با مقادیر تی آماری2شکل 
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 . مدل معادالت ساختاری با ضرایب مسیر3شکل 
 
 

 
 شنهادهایپ

کشاورزی بستری مناسب برای همکاری، آموزش و رونق اقتصادی در بخش  هایتعاونی
 سودآوری راه سر بر زیادی موانع ها،تعاونی این به ویژه توجه رغم باشند. علیکشاورزی می

 پژوهش خصوص، این در. گرددمی آنها رکود یا شکست موجب که دارد قرار هاشرکت این
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 سعی در ارتقای عملکرد و در پی آن افزایش ،یاز منابع انسان نهبهی استفاده بر تمرکز با حاضر
 گذاران برای مدیران و سیاست یپیشنهادهای رو، ها دارد. از اینسودآوری و رونق این شرکت

 گردد:می هارای زیر شرح به کشاورزی بخش
 یامروز طیکسب و کار در مح های و کار در قالب شبکه سازی شبکه تیبا توجه به اهم -1

 اهتمام یاجتماع اتیدر جذب کارکنان برون گرا و با روح یتعاون یهاکسب و کارها، شرکت
 .ندیتر عمل نماموفق یانو برون سازم یورزند تا بتوانند در ارتباطات درون سازمان

 یو تخصص یبهبود سطح و توان علم یبرا زیموو بازآ یـتخصص زیمورآاـک یاـهدوره -2
 یاـایشهـهمو  اـنیهاخنرـس ،هارسمینا به نکنارکا که دمیشو شنهادی. پددگر اربرگزکارکنان 

و  علمی سطح اـت وندـش دهتاـفرس یارتباطات برون سازمان جادیو ا یمرتبط با شبکه ساز
 .دـیاب یشازـفا یسازمان نیب یوندهایپ جادیا نهیدر زم نناآ تیرمها

و  یو جسم یسالمت روح یبا محتوا ییهاکارگاه ،یتخصص یآموزش یهادر کنار دوره -3 
 میصماز ت یبا مشارکت دادن آنها در برخ ن،یکارکنان برگزار کند. همچن یارتباطات مطلوب برا

 یکه بازده سازمان شودیامر موجب م نیدهند؛ که ا شیحس تعهد را در آنها افزا ها،یرگی
 .ابدی شیو به دنبال آن عملکرد سازمان افزا ابدی شیافزا

 
 قدردانی و تشکر

 این مقاله بدون کمك سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.
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Abstract 

Talent management is a new approach that can revolutionize the human resource 
management of cooperatives and eliminate the weaknesses and problems of their 
traditional approaches. The aim of this study was to investigate the effect of talent 
management processes on networking capability and performance in cooperatives, 
Isfahan province. The research was applied in terms of purpose and descriptive-
survey in research method. To collect data, a 30-item questionnaire based on a five-
point Likert scale was used. Experts confirmed validity of the scale and its reliability 
was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The statistical 
population of the research was 580 managers of agricultural cooperatives in Isfahan 
province and the sample size was calculated 230 people, using Krejcie and Morgan 
table. The sample was selected by simple random sampling method. SmartPLS 
software was used to analyze the data. The results showed that talent management 
processes including evaluation and discovery, absorption, retention and maintenance 
and development of organizational talent affected organizational performance. In 
addition, the effect of networking on the performance of agricultural cooperatives 
was confirmed. 
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