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چکیده
مدیریت استعداد ،رویکرد جدیدی است که میتواند تحولی در مدیریت منابع انسانی شرکتهای تعاونی ایجاد
کرده و نقاط ضعف و مشکالت رویکردهای سنتی آن ها را از میان بردارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر
فرایندهای مدیریت استعداد بر قابلیت شبکه سازی و عملکرد شرکتهای تعاونی استان اصفهان انجام گرفت .این
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی میباشد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامة 30
پرسشی بر اساس مقیـاس ترتیبـی و طیـف پنج درجهای لیکرت استفاده شد که روایی آن به وسیله خبرگان و پایایی
آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید .جامعه آماری پژوهش ،مدیران شرکتهای تعاونی کشاورزی استان
اصفهان به تعداد  580نفر بودند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان  230نفر محاسبه شد که به
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور تحلیل دادهها از نرم افزار  SmartPLSاستفاده شد .نتایج
تحقیق نشان داد ،فرایندهای مدیریت استعداد شامل ارزیابی و کشف ،جذب ،حفظ و نگهداری و توسعه و آموزش
استعدادهای سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است .عالوه براین ،تاثیر شبکه سازی بر عملکرد شرکتهای
تعاونی کشاورزی تایید شد.
واژههای کلیدی :مدیریت استعداد ،قابلیت شبکه سازی ،عملکرد ،شرکتهای تعاونی
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در عصر حاضر به دلیل تشدید فضای رقابتی بین سازمانها در جهت کسب منافع بیشتر،
تسلط بر منابع موجود ،خصوص ًا منابع انسانی اهمیت ویژه ای یافته است .به طوری که سازمانها
اگر دارای بهترین تکنولوژی بوده و از بهترین امکانات بهره-مند باشند ،ولی از نیروی انسانی
کارآمد و متخصص برخوردار نباشند و یا توانایی مدیریت و استفاده بهینه از نیروهای موجود
را نداشته باشند؛ قادر نیستند در عرصه رقابت موفق عمل کنند (نوع پسند اصیل و همکاران،
 .)1393پژوهشها نشان میدهد که سازمانها با بهـره منـدی از رویکـرد مـدیریت اسـتعدادها،
تنوع کارکنان با تخصص های گوناگون و تنوع آموزشهای حین خدمت ،سعی در ایجاد ارزش
افزوده برای خود دارند .مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که میتواند تحولی در مدیریت
منابع انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکالت رویکردهای سنتی را از میان بردارد ( Ali
 ،)& Guha, 2018از اینرو ،میتوان آن را به منزله ابزاری مناسب ،در کنار مدیریت منابع
انسانی سنتی در سازمانها پیشنهاد کرد .البته پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمانها ،نیازمند
برنامه ریزی است؛ در غیر این صورت ،سازمانها پس از مدت کوتاهی این رویکرد بسیار مهم
را فراموش خواهند کرد ( .)Vanden Broek et al., 2018علی رغم وجود رویکردهای
مثبت نسبت به مفهوم مدیریت استعداد سازمانی ،نیم نگاهی به تحقیقات گذشته نشان می دهد
که پیامدهای فرآیندهای مدیریت استعداد درون سازمان به خوبی مطالعه نشده است (شیردل
و همکاران1393 ،؛ حیدری و همکاران1394 ،؛ حسین زاده و مستقیمی.)1396 ،
با توجه به شرایط امروزی فضای کسب و کار و محیط رقابتی ،خروجی مزیت های رقابتی
شرکتها ،در توانایی سازمانها در توسعه شبکه همکاری های بین سازمانی و بهبود عملکرد
شرکتها در شبکههای کسب و کار نمود می یابد (نوروزیان .)1392 ،امروزه ،شبکههای بـین
سازمانی و نحوة تأثیرگذاری آنها بر ابعاد مختلف سازمان ،اهمیت بسزایی در مباحث
مزیتهـای سازمانی پیدا کرده است (شاه طهماسبی و همکاران ،)1393 ،بهگونهایکه
شبکهسازی و کار در قالب شبکههای کسب و کار به یکی از مهم ترین راهبردهای رشد
سازمانها در دهه اخیر تبدیل شده است (مقصودی گنجه و همکاران .)1398 ،در ابتدا این
شبکه ها بـه منزلـة روابط موجـود بـین گروهی از افـراد ،کارها و موضوعات تعریف شدند
( .)Geigenmüller & Leischnig, 2017هر شبکه از سه بخش بازیگران ،روابط بین آنهـا
و دسترسـی ارتبـاطی افراد تشکیل شده است .بازیگران شبکه در دو حالت یك طرفه و دوطرفه
بـه یکـدیگر دسترسـی دارند که ممکن است این پیوند قوی یا ضعیف باشد (شاه طهماسبی
و همکاران .)1393 ،با بهره جستن از رویکرد منبع محور چنین استنباط میگردد که حضور
موفق در شبکههای کسب و کار ،تعامل سازنده و ایجاد روابط پایدار سودمند با شرکا در
چارچوب شبکههای کسبوکار ،نیازمند قابلیت درون سازمانی به نام قایلیت شبکهسازی است
(مقصودی گنجه و همکاران .)1398 ،قابلیت شبکهسازی به عنوان یکی از مهمترین قابلیتهای
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سازمان ،فرصتها ،منابع ،بازارها و توانمندیهای جدیدی را پیش روی سازمان قرار میدهد
و امکان دسترسی به دانش جدید و مکمل را افزایش میدهد (سخدری ،)1394 ،که این امر
میتواند موجب خلق مزیت رقابتی و ارتقای عملکرد سازمانها گردد (.)Mu et al., 2017
توانمندی شبکهسازی ،به توانمندی سازمان در ایجاد ،مدیریت و بهرهبرداری بهینه از روابط
شبکهای در جهت بهره جستن از فرصتهای حاصل از شبکههای کسب و کار اشاره دارد
( .)Bai & Wei, 2019در خصوص تاثیر قابلیت شبکه سازی بر عملکرد سازمانی پیش از
این پژوهشهای متعددی صورت گرفته است (مقصودی گنجه و همکاران ،)1398 ،اما حلقه
ی مفقوده پژوهشهای فوق و شکاف پژوهشی موجود ،عدم توجه به مسایل مربوط به مدیریت
منابع انسانی و خصوص ًا مدیریت استعدادها بهعنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر قابلیت
شبکه سازی سازمانها است ( ;Russo & Vurro, 2019; Latukha & Veselova, 2019
.)Agbaeze et al., 2019; Gillis et al., 2020 :
از طرفی ،شرکتهای تعاونی کشاورزی یکی از بخشهای اصلی ساختار تعاونی کشور را
شکل می دهند (چراغعلی .)1390 ،این شرکتها همچون هر سازمانی نیازمند جهت گیری
هدفمند و توجه به نیازهای حال و آینده خود هستند .در وضعیت رقابتی موجود و در محیطی
که تغییرات پی در پی و نوآوریهای مداوم اصلیترین ویژگی آن است ،تنها سازمانهایی موفق
به خلق مزیت رقابتی خواهند شد که نقش استراتژیك منابع انسانی خود را درک کنند و دارای
منابع انسانی ماهر ،دانش محور ،شایسته ،نخبه و توانمند باشند (باغبانی آرانی و همکاران،
1397؛ جوانبخت و همکاران .)1399 ،شرکتهای تعاونی نیز از این امر مستثنی نبوده و نیستند.
عصر حاضر ،دیگر اجازه ادامه رویکردهای سنتی را در این شرکتها نمی دهد ،چرا که در
غیر اینصورت ،بقاء و دوام آنها در محیط رقابتهای شرکتهای مختلف تعاونی پایدار
نخواهد بود .علیرغم تربیت نیروهای متخصص حوزه کشاورزی در دانشگاه ها ،همچنان در
سطح کالن و شرکتهای تعاونی کشاورزی خالءهای جدی در خصوص نحوه مدیریت
استعدادهای سازمانی و بکارگیری بهینه از آنها وجود دارد .در چنین فضایی شرکتهای
تعاونی کشاورزی بایستی با تمهید راهکارهایی برای مدیریت و پرورش استعدادهای سازمانی
خود ،مزیت-های رقابتی موجود را ارتقاء دهند.
استان اصفهان از جمله استانهای فعال در بخش کشاورزی بوده و به همین دلیل ،در زمینه
تشکیل و ساماندهی تعاونیهای کشاورزی پیشقدم است .علیرغم توجه ویژه مدیران به این
شرکتها ،وجود خألهای در خصوص نحوه مدیریت بهینه استعدادها در تعاونیهای کشاورزی
امری ملموس بوده که عملکرد و اثربخشی این شرکتها را تحت الشعاع قرار داده است .حال،
با توجه به آنکه نقش مدیریت استعداد در ارتباط با عملکردهای سازمانی ،هدف تحقیق حاضر
می باشد ،شایسته است که در کنار بررسی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی،
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نقش آن بر قابلیت های سازمانی و تأثیر غیرمستقیم آن بر عملکرد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
این امر از حیث تحقیقات داخلی و حتی خارجی ،جدید و دارای نوآوری محسوب می گردد.

چارچوب نظری

مایکل آرمسترانگ مدیریت استعداد را مجموعهای از فعالیت های هماهنگ برای کسب
اطمینان از جذب سازمانی ،حفظ انگیزش و توسعه افراد با استعداد در سازمان که در حال و
آینده موردنیاز است و با در نظر گرفتن این مطلب که استعداد یك منبع بزرگ سازمانی است،
تعریف کرده است ( .)Almohtaseb et al., 2020عالوه براین ،پژوهشگران ،مدیریت منابع
انسانی را از مهم ترین چالشها دانستهاند که در حال حاضر سازمانها در بخشهای مختلف
با آن روبرو هستند .امروزه ،مدیریت استعداد تبدیل به یك موضوع مهم هم در ادبیات آکادمیك
هم در مباحث مدیریتی و هم در زمینه اقدامات سازمانی شده است .اغلب سازمانها امروزه بنا
به دالیلی از قبیل کاهش استعدادهای در دسترس ،مشکالت فراوان برای نگهداری از
استعدادهای برجسته ،باال رفتن نرخ جابجایی کارکنان و استراتژیهای منابع انسانی ،با بحران
استعداد مواجه هستند ( .)Phillips & Roper, 2009مدیریت استعداد این اطمینان را به
وجود میآورد که هر یك از کارکنان ،با استعدادها و مهارتهای ویژه در شغل مناسب قرار
گرفته اند ،بهعالوه ،مزایای جبران خدمت ،منصفانه و عادالنه است .همچنین ،مسیر شغلی آنها
شفاف است و به عنوان یك عامل تحریك فزاینده برای فرصتهای شغلی بهتر ،درون و بیرون
سازمانی ،عمل میکند .مدیریت استعداد ،فرایندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و
توانمندسازی مدیران فراهم میآورد .لذا ،آنها در مییابند که از کارکنان خود چه انتظارهایی
باید داشته باشند ،که این امر موجب بهبود روابط کاری میشود .در نتیجه ،سازمان با سرمایه
گذاری در مدیریت استعداد از یك سو ،از یك نرخ بازگشت سرمایه باال برخوردار میشود و
از سوی دیگر ،مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشت .در چنین شرایطی،
سازمان از مزایای نیروی کار چابك و با انگیزه بهره میبرد .بررسیها نشان میدهد تاکنون
پژوهشهای اندکی در رابطه با تحلیل رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی انجام
شده ،با این حال ،تعدادی از تحقیقات به بررسی جنبههای مختلف این رابطه پرداختهاند .به
صورت کلی ،تحقیقات پیشـین بـه اتفـاق ،رابطـه مثبـت بـین فرایندهای مـدیریت اسـتعداد
و عملکـرد سازمانی را تایید کردهاند .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد فعالیتهای مدیریت
استعداد تاثیر اهرمی فوق العادهای بر موفقیت سازمانی دارند (نوع پسند اصیل و همکاران.
.)1393
پژوهشها در خصوص شبکههای کسب و کار و قابلیت شبکه سازی از سال  1990رو به
رشد بوده است و پژوهشگران مطالعاتی در خصوص عوامل موثر بر ارتقای قابلیت شبکه
سازی شرکتها داشته اند .به عنوان مثال عواملی نظیر ناپایداریهای محیطی ( Johnson et

 187واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد ...

 ،)al., 2004حمایت مدیران ارشد ( ،)Wales et al., 2013استراتژیهای کسب و کار
( ،)Ritter et al., 2004مشتری گرایی ( ،)Smirnova et al., 2011دسترسی به منابع
( )Ritter, 1999; Ritter & Gemünden, 2004و فرهنگ سازمانی ( & Ritter
 )Gemünden, 2003به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر قابلیت شبکه سازی شرکتها مورد
توجه پژوهشگران بوده است .اما حلقهی مفقوده پژوهشهای فوق و شکاف پژوهشی موجود،
عدم توجه به مسایل مربوط به مدیریت منابع انسانی و خصوص ًا مدیریت استعدادها به عنوان
یکی از مهم ترین عوامل موثر بر قابلیت شبکه سازی سازمانها است .با بررسی مبانی نظری
تحقیق مدل مفهومی این پژوهش در قالب شکل  1تدوین شده است.

شکل  : 1مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

پیشینه پژوهش

جذب نیروی انسانی ماهر و مستعد را باید به عنوان مهم ترین سرمایه یك سازمان دانست
که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد .مدیریت استعداد بهعنوان
سیستمی برای شناسایی ،استخدام ،پرورش ،ارتقاء و نگهداری افراد بااستعداد ،با هدف بهینه
کردن توان سازمان و بهمنظور تحقق اهداف سازمانها استفاده میشود .جوانبخت و همکاران
( )1399به واکاوی عوامل جذب در مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان
پرداختند .این تحقیق با هدف واکاوی عوامل جذب در مدیریت استعداد به منظور بهبود
عملکرد فردی کارکنان آموزش و پرورش ایران به روش کیفی-کمی انجام شد .پس از
کدگذاری و دسته بندی 40مضمون اولیه ،روایی محتوایی آن به دو روش ،کیفی وکمی انجام
شد با توجه به شاخصهای ارزش گذاری ،روشهای جذب ،شایستگی و کانال استخدام با

188

جلد  ،10شماره  ،37بهار 1400

بار عاملی  ./39 ،./55 ،./57و  0/37بهترتیب از بیشترین اثر تبیین کنندگی در این الگو برخوردار
بود .جهانگیری و عباسپور طهرانی فرد ( ،)1396نشان دادند که مدیریت استعداد ،تاثیری معنادار
بر رضایت شغلی ،تالش کاری و عملکرد شغلی دارد و همچنین ،تاثیر رضایت شغلی بر
عملکرد نیز تائید شد؛ اما فرضیه تاثیر تالش کاری بر عملکرد شغلی مورد تائید قرار نگرفت.
گودرزوند چگینی و همکاران ( )1395به بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی
پرداختند .نتایج به دست آمده از پژوهش نشان میدهد که همبستگی میان مدیریت استعداد و
عملکرد سازمانی حدود  0/82میباشد .همچنین ،بیشترین ضریب همبستگی مربوط به متغیر
حفظ و نگهداشت استعداد بر عملکرد سازمان میباشد .حسین پور و همکاران ( ،)1394نقش
مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان را بررسی نمودند .یافتههای پژوهش آنان
نشان داد ،مدیریت استعداد بر سرمایه فکری سازمان پنها (سازمان پشتیبانی و نوسازی
بالگردهای ایران) ،تاثیر مثبت و معناداری دارد و از میان سه مولفه سرمایه فکری بر دو مولفه
سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری رابطهای نیز تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ اما تاثیری بر سرمایه
ساختاری سازمانی ندارد.
نوع پسند اصیل و همکاران ( ،)1393تأثیر فرایندهای مدیریت استعداد را بر کیفیت خدمات
و نوآوری کارکنان بررسی نمود .نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین راهبردهای سه
گانه مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی وجود دارد .سنجری و همکاران ( )1393در تحلیل
رابطه بین مدیریت استعداد و ارتقای عملکرد کارکنان نشان دادند که ارتباط مثبت و معنیداری
بین مولفههای مدیریت استعداد و ارتقای عملکرد وجود دارد؛ اما با وجود این رابطه ،نتایج
حاصله از آزمونها نشان میدهد که وضعیت شاخصهای عملکرد دانشی ،جذب و شناسایی،
توسعه ،نگهداری و به کارگیری کارکنان نخبه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و سازمان باید
این ابعاد را تقویت کند.
در بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده یك
سیستم مدیریت عملکرد نشان دادند که مدیریت استعداد بر توانمندسازی منابع انسانی موثر
است و سیستم مدیریت عملکرد رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمان را تعدیل می
کند .این نتیجه نشان می دهد که سیستم مدیریت عملکرد میتواند به عنوان یك استراتژی
برای شناسایی کارمندان با استعداد مورد استفاده قرار گیرد (.)Almohtaseb et al., 2020
یکپارچه سازی ،بازسازی استراتژی و تقویت روابط مدیریت-کارمند برای بهبود عملکرد
سازمانی آنها مؤثر است .یافته ها نشان دادند شناسایی و تفکیك کارکنان مستعد بر
توانمندسازی منابع انسانی تاثیر دارد؛ جذب و استخدام نیروی مستعد بر توانمندسازی منابع
انسانی تاثیر دارد؛ ایجاد و حفظ روابط مثبت بر توانمند سازی منابع انسانی تاثیر دارد؛ بکارگیری
استعداد بر توانمندسازی منابع انسانی تاثیر دارد؛ توسعه استعداد بر توانمندسازی منابع انسانی
تاثیر دارد (.)Al-Asoufi & Akhorshaideh, 2017
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در بررسی تاثیر فرایند های مدیریت استعداد بر نوآوری مشارکتی و عملکرد شرکتها نشان
داده شد که تدوین فرایندهای سازمانی درست برای مدیریت استعدادها میتواند منجر به خلق
ارزشهای مشترک از طریق نوآوریهای مشارکتی با شرکای کسب و کار گردد .همچنین،
جذب و پرورش نیروهای انسانی برونگرا با روحیات کار تیمی میتواند به ایجاد و توسعه
پیوندهای بین سازمانی و خلق مزیت رقابتی از طریق شبکه سازی کمك ویژه ای نماید .عالوه
براین ،اثر مثبت و معنادار مدیریت استعدادها بر عملکرد سازمانی نیز در پژوهش مورد تایید
قرار گرفت (.)Vanden Broek et al., 2018

روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است .برای گردآوری داده
ها از پرسشنامة  30سؤالی براساس مقیـاس ترتیبـی و طیـف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد .جامعه
آماری پژوهش را مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد  580نفر تشکیل
دادند .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان  230نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری
تصادفی ساده و با مراجعه حضوری در محل شرکتها و یا از طریق پست الکترونیك نسبت به
تکمیل پرسشنامه اقدام شد .برای تأیید روایی ظاهری و صوری ،پرسشنامه در اختیار خبرگان و
صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات الزم در آن اعمال شد .برای سنجش متغیرهای تحقیق،
از پرسشنامه و سنجههای استاندارد موجود در ادبیات تحقیق استفاده شد .ابعاد اصلی پرسشنامه شامل
سه متغیر فرآیندهای مدیریت استعداد با  19شاخص ،قابلیت شبکه سازی با  6شاخص و عملکرد
سازمانی با  5شاخص بود .جدول  ،1پرسشنامه اصلی را به تفکیك متغیر و منابع آن نشان می دهد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیـار ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه
نتایج نشان داد که تمام مقادیر باالی  0/7است .همچنین ،برای سنجش روایی همگرا نیز از شاخص
متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده شد که بیانگر میزان همبستگی یك سازه با
شاخصهای خود است و مقدار بحرانی آن  0/5می باشد (جدول )1
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جدول  .1اجزای پرسشنامه اصلی تحقیق
آلفای کرونباخ

متغیر

شماره سؤال

منبع سؤال

فرآیند مدیریت
استعداد سازمانی

1-19

Agbaeze et al
)(2017

قابلیت شبکه-
سازی

20-25

Mitrega et al
)(2017

عملکرد سازمانی

26-30

Mu et al
)(2017

0/856
0/781
0/798

متوسط واریانس
استخراج شده

پایایی ترکیبی

0/906

0/906

0/906

0/822

0/906

0/861

تجزیه تحلیل داده ها

در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل دادهها از طریق مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد
حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار  SmartPLS3انجام گردید .برای برازش کلی
مدل معادالت ساختاری از شاخص  GOFاستفاده گردید .این مقدار برای مدل پژوهش 0/737
محاسبه شد که نشان دهنده برازش قوی مدل پژوهش میباشد .همچنین ،معیارهای  R2و Q2
نیز برای سازههای وابسته مدل و برازش ساختاری قابل محاسبه است .هرچه این مقادیر برای
سازههای وابسته مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش ساختاری بهتر مدل دارد .جدول  2مقادیر
را برای هر سازه مستقل نشان میدهد و از نتایج چنین بر میآید که مقادیر  R2و  Q2در مدل
پژوهش برای سازهها در سطح قوی میباشد.
جدول  .2نتایج بدست آمده شاخص  R2و
نماد در مدل

سازه
قابلیت شبکه سازی
عملکرد سازمانی

NC
OP

Q2
R2

Q2

0/356
0/471

0/468
0/670

جدول  .3نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری
مسیر ها

β

T

نتیجه گیری

فر ایند مدیریت استعداد ← قابلیت شبکه
سازی
قابلیت شبکه سازی ← عملکرد سازمانی

0/597

16/702

تایید

0/561

11/115

تایید

فرایند مدیریت استعداد ← عملکرد سازمانی

0/183

3/198

تایید
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همانطور که در شکل  2مشاهده میشود برای هر مسیر ،بهترتیب مقادیر مربوط به ضرایب
مسیر و مقادیر تی آماری گزارش شده است .برای آزمون یك فرضیه در سطح  5درصد باید
مقدار تی آماری بیشتر از  1/96باشد تا مسیر مرتبط به آن معنادار باشد .از نتایج جدول ()2
چنین استنباط میگردد که تمام مسیرها دارای مقدار تی آماری بیشتر از  1/96هستند .بنابراین،
تمام فرضیات مورد قبول واقع میشوند.

آزمون فرضیه های پژوهش

فرضیه اول :فرایند مدیریت استعداد بر عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی استان اصفهان
تاثیر دارد .نتیجه آزمون فرضیه اول با توجه به اطالعات جدول  3و شکل  ،3نشان میدهد که
فرایند مدیریت استعداد بر عملکرد شرکتهای تعاونی استان اصفهان تاثیر مبت و معنادار دارد
(ضریب  0/183و مقدار تی آماری  .)3/198همچنین ،اثر غیرمستقیم فرایند مدیریت استعداد
بر عملکرد مقدار  0/334و اثر مستقیم آن برابر  0/183میباشد .بنابراین ،اثر کل برابر مجموع
اثرات مستقیم و غیرمستقیم و برابر  0/517میباشد .درنتیجه ،فرضیه اول تحقیق مورد تایید
قرار میگیرد.
فرضیه دوم :فرایند مدیریت استعداد بر قابلیت شبکهسازی شرکتهای تعاونی کشاورزی
استان اصفهان تاثیر دارد .نتیجه آزمون فرضیه دوم با توجه به اطالعات جدول  3و شکل ،2
نشان میدهد که فرایند مدیریت استعداد بر قابلیت شبکهسازی شرکتهای تعاونی تاثیر مثبت
و معنادار دارد (ضریب مسیر  0/597با مقدار تی آماری  .)16/702بنابراین ،فرضیه دوم مبنی
بر تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر قابلیت شبکهسازی تایید میگردد.
فرضیه سوم :قابلیت شبکهسازی بر عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی استان اصفهان
تاثیر دارد .ضریب مسیر بین مولفههای این فرضیه  0/561به دست آمده است .مقدار آماره t
نیز  11/115به دست آمده است که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده
شده معنادار است .بنابراین ،فرضیه سوم مبنی بر تاثیر قابلیت شبکهسازی بر عملکرد مورد تایید
قرار میگیرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها

مدیریت استعداد ،محرکی اصلی برای موفقیت سازمان است ،به دلیل اینکه به عملکرد باالی
سازمان و بهبود کیفیت ،نوآوری ،رضایت شغلی و بهروی کارکنان منجر میشود ،از اهمیت
زیادی برخوردار است .پژوهشها نشان میدهند که استعدادهای سازمانی میتوانند تا  60برابر
افراد عادی بهرهوری داشته باشند .در نتیجه ،سرمایهگذاری در حوزه آنها میتواند فواید
فراوانی نصیب سازمان کند.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که فرایند مدیریت استعداد بر عملکرد شرکتهای
تعاونی کشاورزی استان اصفهان تاثیر دارد .همسو با نتایج این پژوهش ،نیك پور (،)1396
نشان داد که رفتار کارآفرینانه در بخش عمومی به دلیل نقش برجسته آن در کسب مزیت
رقابتی ،مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته و مدیریت استعدادهای سازمانی به طور مستقیم
و با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان از جمله متغیرهای اثرگذار بر رفتار
کارآفرینانه هستند.
رشید ( )1391در بررسی رابطه بین ابعاد استراتژی مدیریت استعداد با کارآفرینی سازمانی
از نظر کارکنان ستادی شرکت توزیع برق شهر اصفهان نتیجه گرفت که بین ابعاد استراتژیك

مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
شفیعی نیك آبادی و توانگر مروستی ( )1394در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین
مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین همه مؤلفههای مدیریت
استعداد و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همسو با نتایج پژوهش حاضر،
پژوهش نوع پسند اصیل و همکاران ( ،)1393نیز نشان میدهد که فعالیتهای سه گانه
مـدیریت اسـتعداد بـر عملکـرد سـازمانی تاثیرگذار مـیباشد .با توجه به تأیید فرضیه اول
مبنی بر تأثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر عملکرد شرکتهای تعاونی پیشنهاد می گردد که
این شرکتها از طریق جذب استعدادها و برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی و احراز پستهای

سازمانی ،با توجه به شایستگیهای افراد صورت گیرد .به عبارت دیگر ،افراد مستعد را با توجه
به تواناییها و شایستگیهای آنها بر سر کار گمارده شوند و این میتواند بهره وری را در
شرکتهای تعاونی کشاورزی افزایش دهد .از دیگر راهکارهای جذب و نگهداشت و توسعه
استعدادها و تاثیر آن بر افزایش عملکرد سازمانی؛ تامین نیازها اساسی کارکنان مستعد ،مشارکت
کارکنان در تصمیم گیری ،اتخاذ سبك رهبری مشارکتی توسط مدیران ،طراحی فعالیتهای
گروهی کارکنان در محیط کار ،پرداخت مزایای جانبی و فوق العاده به این کارکنان و سیستم
مناسب ارزشیابی در محیط کار اشاره کرد.به جهت آن که پرورش کارکنان موجب توسعه
استعدادها ،ظرفیتها و مهارتهای افراد میشود و به کارکنان کمك میکند ،استعدادهای خود
را بهتر درک نموده ،در راستای تغییر موقعیتهای سازمان عملکرد بهتری داشته باشند.

 193واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد ...

شکل  .2نتایج مدل معادالت ساختاری با مقادیر تی آماری
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شکل  .3مدل معادالت ساختاری با ضرایب مسیر

پیشنهادها

تعاونیهای کشاورزی بستری مناسب برای همکاری ،آموزش و رونق اقتصادی در بخش
کشاورزی میباشند .علی رغم توجه ویژه به این تعاونیها ،موانع زیادی بر سر راه سودآوری
این شرکتها قرار دارد که موجب شکست یا رکود آنها میگردد .در این خصوص ،پژوهش
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حاضر با تمرکز بر استفاده بهینه از منابع انسانی ،سعی در ارتقای عملکرد و در پی آن افزایش
سودآوری و رونق این شرکتها دارد .از این رو ،پیشنهادهایی برای مدیران و سیاست گذاران
بخش کشاورزی به شرح زیر ارایه میگردد:
 -1با توجه به اهمیت شبکه سازی و کار در قالب شبکه های کسب و کار در محیط امروزی
کسب و کارها ،شرکتهای تعاونی در جذب کارکنان برون گرا و با روحیات اجتماعی اهتمام
ورزند تا بتوانند در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی موفقتر عمل نمایند.
 -2دورههـای کـارآموزی تخصصـی و بازآموزی برای بهبود سطح و توان علمی و تخصصی
کارکنان برگزار گردد .پیشنهاد میشود که کارکنان به سمینارها ،سـخنرانیهـا و همـایشهـای
مرتبط با شبکه سازی و ایجاد ارتباطات برون سازمانی فرسـتاده شـوند تـا سطح علمی و
مهارتی آنان در زمینه ایجاد پیوندهای بین سازمانی افـزایش یابـد.
 -3در کنار دورههای آموزشی تخصصی ،کارگاههایی با محتوای سالمت روحی و جسمی و
ارتباطات مطلوب برای کارکنان برگزار کند .همچنین ،با مشارکت دادن آنها در برخی از تصمیم
گیریها ،حس تعهد را در آنها افزایش دهند؛ که این امر موجب میشود که بازده سازمانی
افزایش یابد و به دنبال آن عملکرد سازمان افزایش یابد.

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 descriptivesurvey in research method. To collect data, a 30-item questionnaire based on a fivepoint 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.
Key word: Talent management, Networking capability, Performance, Cooperative
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