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 چکیده
های اخیر به شدت مورد توجه که طی سالامروزه موضوع عملکرد تجاری از آن دسته مباحثی است 

ترین معیار سنجش موفقیت در و بدن شک مهم پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته است
آید. در نتیجه، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری در فناوری های تجاری به حساب میشرکت

باشد. جامعه آماری در این استعدادها می اطالعات و شبکه دانشی بر عملکرد تجاری از طریق مدیریت
های صادرکننده برتر محصوالت صنایع غذایی بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از پژوهش شرکت

شنامه ها نیز پرسآوری دادهکوکران استفاده گردید و برای جمعای و فرمول گیری تصادفی طبقهروش نمونه
 LISRELافزار ساختاری و نرممعادالت سازی ها از مدلو تحلیل داده برای تجزیهاستاندارد بکار برده شد. 

ا هاطالعات و شبکه دانشی در این شرکتدهد که نوآوری در فناوریمی ها نشانیافته استفاده شده است.
وری آ. در حالی که تأثیر نوتجاری دارد استعدادها تاثیر قابل توجه و معناداری بر عملکرداز طریق مدیریت 

ر مثبت باشد. شبکه دانش نیز تأثیدر فناوری و شبکه دانش بر عملکرد به طور مستقیم بسیار ناچیز می
معناداری بر نوآوری در فناوری اطالعات دارد. با تقویت نوآوری در فناوری اطالعات و شبکه دانشی و 

ده و از مزایای حاصل از توان به ارتقای عملکرد تجاری کمک نموهمچنین مدیریت صحیح استعدادها می
 آن استفاده نمود.

 

 ایهاستعدادها، عملکرد تجاری، شرکتاطالعات، شبکه دانشی، مدیریت نوآوری در فناوری  های کلیدی:واژه

 صادرکننده صنایع غذایی.

        JEL: F23, L1, J5, D8, O32بندی طبقه
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 مقدمه
که از نظر اقتصررادی، سرریاسرری، اجتماعی و تکنولو یکی  کنندهایی فعالیت میها در محیطامروزه شرررکت

نان توانند در موفقیت عملکرد خود اطمیها نمیدائماً در حال تغییر هستند. با توجه به این تغییرات، شرکت

 های مختلف نوآوریحاصرل نمایند، لذا در پاسرخ به تغییرات موجود و بهبود س ح عملکرد خود، به شکل  

شود ها محسوب می(. نوآوری، عامل اصلی برتری فناوری شرکت8282و همکاران، آورند )ضیاء روی می

ها تاثیر بسزایی دارد. نوآوری فناوری، برای توسعه اقتصادی و این برتری در رشد و ارتقای عملکرد شرکت

های بسریاری شده است )زندحسامی و  باشرد و عدم توجه به آن، موج  نابودی شررکت  بسریار حیاتی می 

 ها از یکدیگر، درجهترین دالیل تمایز شرکتدهد که یکی از مهم(. تحقیقات نشان می8283پور، انیآشتی

، 8های شرررکتی اسررت )بوومن و همکارانها در فعالیتهای نوین اطالعاتی توسررط آنبکارگیری فناوری

3550 .) 

اند، دهبهینه استفاده کرهای جدید اطالعاتی به طور گسترده و هایی که از فناوری به عبارتی، شرکت

برخوردارند  ها از تمایز بیشتریدارای مزیت رقابتی پایدار هستند و از دیدگاه ذینفعان نسبت به سایر شرکت

(. رشررد سررریع نوآوری در فناوری اطالعات تأثیر بسررزایی بر عملکرد   3558، 3)تسرریکناکیو و کروبالی

ال توسرعه داشته و به عنوان ابزاری حیاتی در  ها در کشرورهای مختلف، به ویژه کشرورهای در ح  شررکت 

های جدید (. پیشرفت در تکنولو ی3580، 2دسرتیابی به مزیت رقابتی بوده اسرت )سلوجاروی و همکاران  

 ها در جهان تشویق نموده استهای نوین تجارت با سایر شرکتها را به توسعه و بکارگیری شیوهشرکت

در هر تجارتی مثل بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بیمه (. در حال حاضر 3580، 4)الحکیم و لو

هایی از فناوری اطالعات را مشررراهده کرد. بازاریابی نیز تحت تأثیر توان نشرررانره الکترونیکی و غیره می

ای از ابزارهای فناوری جدید و مفاهیم بازاریابی مانند ابزار اتوماسرریون نیروی فروش، سررابقهتحوالت بی

ای، شربکه بازاریابی و سریسرتم تجارت الکترونیکی قرار گرفته است    یابی پایگاه داده، بازاریابی راب هبازار

کننده در بازار، حضور رقبای در هم تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین (.8285)اسفیدانی و همکاران، 

اوم سررالیق وقفه و مدتغییر بیتحلیلی از بازار، همچنین -های شررناختیقدرتمند متعدد، افزایش پیچیدگی

های عمیقی روبرو های تجاری را با مخاطرات و چالشها، شرکتمشتریان و باال رفتن س ح انتظارات آن

نموده اسرت. روشرن اسرت که تصمیم گیری کارآمد نیاز به کس  معرفت و شناخت بازار دارد که این امر    

دید های جگردد. لزوم به کارگیری فناوریتی محقق میهای نوین اطالعااستفاده از فناوری تنها در سرایه 

اگرچه تا چندی پیش در مکتوبات مدیریتی صرررفاً جنبه تئوریکی داشررتا اما امروزه این مسررأله در حیات 
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ای انکار ناپذیر و غیر قابل چشم پوشی به خود گرفتها و جایگاه مهمی را در توسعه ها جنبهتجاری شرکت

ور و پید و دستیابی به منافع و عملکرد باالتر را به خود اختصاص داده است )کفاشو ورود به بازارهای جد

از طرفی، در اختیرار داشرررتن انواع مختلفی از دانش )اطالعررات فنی بررازار،   (.8299سررریراهرودی،  نجفی

 نهای مربوط به کسررر  ایهای بازاریابی، اطالعات رقیبان در بازار و مانند آن( و همچنین فعالیتمهارت

ها، محصررروالت و شررروند که باعم تمایز پرو هنوع دانش، بره عنوان عوامرل مهمی در نظر گرفتره می   

 (.8284شود )نصری نصرآبادی و همکاران، های موفق از موارد ناموفق میبرنامه

ها با آن مواجه هستند عدم منابع انسانی ماهر و مستعد از سوی دیگر، یکی از مشکالتی که شرکت

باشد که در این زمینه لزوم توجه به مبحم مدیریت استعدادها های جدید اطالعاتی میفناوری در استفاده

ترین موضوعات در س ح جهان و در حوزه یابد. یکی از اساسیاز سروی مدیران بیش از پیش افزایش می 

ها ر شرکتیشتترین مسایل در بباشد و هنوز هم یکی از مهممدیریت منابع انسانی، مدیریت استعدادها می

(. مدیریت اسررتعداد پیامدی همچون بهبود عملکرد، ارتقاء فروش و 3550، 8شررود )کونینگاممحسرروب می

(. با اسرتفاده از مدیریت  3552، 3وری در شررکت را با خود به همراه دارد )بوسری و بیتیتسری   افزایش بهره

های ویژه در شررغل سررتعداد و مهارتآید که هر کدام از کارکنان، با ااسررتعداد این اطمینان به دسررت می

مناسر  قرار گیرند. مدیریت استعداد به عنوان یک وسیله مدیریتی، جهت توانمند کردن مدیران محسوب  

پذیری را برای شررکت در شرایط تغییر در بازار به دنبال خواهد داشت )هوگو و  گردد و نوعی انع افمی

ده صنایع غذایی به دلیل نقشی که در پویایی اقتصادی های صادرکنن(. در این میان، شرکت3559، 2گور

به دلیل اینکه صنعت غذایی در جهان، صنعتی با و اشتغال دارند، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند. 

باشدا در نتیجه رقابت در این صنعت فراتر از های عظیم چند ملیتی میرقابت زیاد و حضرور پویای شرکت 

ند کهای فعال در این صنعت وارد میرود و فشار رقابتی زیادی بر شرکتیک کشور میمرزهای مربوط به 

(. صنعت غذایی در ایران نیز به عنوان یکی از صنایع مهم و تأثرگذار 8280)برنامه راهبردی صنایه عذایی، 

های رگونیپذیری با دگالمللی شدن اقتصاد افزایش رقابتشود که بدون تردید بینبر اقتصراد محسوب می 

صررنایع غذایی جدای از سرهم باال در سرربد  (. 8282بسریار زیادی مواجه خواهد گردید )فی  و همکاران،  

ای است. با توجه به اهمیت این صنایع به لحاظ های اقتصادی گستردهخانوار و اهمیت حیاتی دارای جنبه

رمستقیم در تولید درآمد ملی درصرد اشتغال بخش صنعت( و مشارکت مستقیم و غی  80زایی باال )اشرتغال 

درصد ارزش افزوده بخش صنعت(، یکی از  80درصرد از تولید ناخال  داخلی کشرور و بیش    0/2)تقریباً 

های کاری بخش صنعت، معدن و تجارت بایستی توجه ویژه به این صنایع باشد )فی  ها و برنامهاولویت
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میلیون دالر مواد غذایی صادر کرده  255یارد و ک میلبیش از ی 8280(. ایران در سرال  8282و همکاران، 

 (.8289است )سازمان توسعه تجارت ایران، 

های صادرکننده مواد غذایی برای ادامه حیات در محیط متالطم و رقابتی امروزی، بهبود در شررکت 

زاریابی و اها، بپندارند و طبیعتاً با توجه به زمینه و نوع فعالیت این شرررکتعملکرد تجاری را ضررروری می

فروش محصررروالت و خدمات بهترین و کارسرررازترین راه ممکن برای باقی ماندن در این چنین محی ی 

های صررادرکننده مواد غذایی، بهبود عملکرد تجاری الزمه حفر رقابت محسرروب باشررد. برای شرررکتمی

 ه و عملکرد تجاریها باید تالش کنند تا محصوالت خود را در بازار به فروش رساندشرود. این شرکت می

ها بهبود عملکرد تجاری در های مدیران در این شررررکتخود را بهبود بخشرررندا بنابراین یکی از دغدغه

باشد. به طور کلی مبحم نوآوری در فناوری اطالعات، شبکه راسرتای توسعه فروش محصوالت خود می 

ه در ایران و به ویژه در دانشرری، مدیریت اسررتعدادها و عملکرد تجاری موضرروع نسرربتاً جدیدی اسررت ک  

های مختلف هر کدام از های صرادرکننده مواد غذایی کمتر به آن پرداخته شده است. در پژوهش شررکت 

اند، اما تحقیق حاضر ارتباط هر یک از این متغیرها را با این متغیرها به طور جداگانه بررسی و تحلیل شده

ها در مسیر صحیح خود برای ن متغیرها و قرار گرفتن آندهد. بنابراین م العه ایهم مورد بررسی قرار می

ننده های صادرکرغم اهمیت این موضوع و با توجه به اهمیت شرکترشرد شرکت بسیار حیاتی است. علی 

مواد غذایی در کشرور، پژوهش حاضر با هدف نشان دادن تأثیر شبکه دانش، نوآوری در فناوری اطالعات  

های صرادرکننده مواد غذایی انجام شررده است و در پی  د تجاری شررکت و مدیریت اسرتعدادها بر عملکر 

 باشد؟پاسخ به این سؤال است که تأثیر هر یک از عوامل مربوطه بر عملکرد تجاری چگونه می

 

 پیشینه نظری پژوهش

 نوآوری در فناوری اطالعات

، 3)پیرزلوپز و الگری یکی از پویاترین صررنایع در اقتصرراد جهانی اسررت  8امروزه صررنعت فناوری اطالعات

های کسررر  و کار (. فنراوری اطالعرات از زمان وهور خود، به دلیل تاثیر عمیقی که بر اکثر جنبه  3583

(. فناوری اطالعات 8283کند )فی  و همکاران، گذاشته است، نقشی انکارناپذیر در اقتصاد جهانی ایفا می

تشار سریع اطالعات از اهمیت و حساسیت باالیی به سب  توان و ورفیت باالی آن در تولید، پردازش و ان

شود برخوردار استا چرا که اطالعات و نحوه جریان و پردازش آن برای شرکت امری حیاتی محسوب می

(. کراربرد هوشرررمنردانره فناوری اطالعات، تبادل اطالعات را به صرررورت اینترنتی    3582، 2)لیچتنتهرالر 
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کند، اطالعات مورد نیاز را در زمان مورد نیاز فراهم ید جلوگیری میکند، از ورود اطالعات زاپذیر میامکان

دهد که اطالعات پیچیده را به صورت موثرتری دریافت کرده و پیگیری کنند کند، به مدیران اجازه میمی

های فناوری اطالعات به نوآوری در محصرروالت، فرآیندها و سررایر (. نوآوری8285)محمدی و همکاران، 

ای در (. با ترکی  این دو مقوله، ابعاد پیچیده8282شود )ضیاء و همکاران، وری اطالعات گفته میابعاد فنا

های حاصل از فناوری اطالعات در محصوالت توان به نوآوریشرود که از آن جمله می شررکت ایجاد می 

ینانه اشررراره کرد رالکترونیکی کارآفه تأمین ی، فرآیندهای ارتباط با مشرررتری الکترونیکی و زنجیرتاینترن

بنرابراین اسرررتفاده از فناوری اطالعات جدید و به روز عالوه بر افزایش کارایی و   (.3583، 8)الردوجرایلی  

 (.8283شود )تقوا و همکاران، اثربخشی عملیاتی، باعم بهبود رقابت کس  و کار نیز می
  

 عملکرد تجاری

زمانی خاص است که منجر به یک درآمد،  های شرکت در یک دورهعملکرد شررکت بیانگر میزان فعالیت 

( 3588) 3(. کاتلر و کلر8280نیا و همکاران، سررود و یا افزایش در ثروت سررهامداران خواهد گردید )رحیم 

ها از دو رویکرد قابل بررسرری اسررت. در رویکرد اول به  معتقدند که عملکرد نظام بازاریابی برای شرررکت

وم، نماید و در نگرش دهای شرکت فعالیت میه در کنار سایر بخشنگرد کبازاریابی به عنوان واحدی می

یفه های شرکت وونمایند. در این حالت تمامی بخشبازاریابی را فعالیتی در درون تمامی واحدها تصور می

 سررازی اسررتراتژی بازاریابی گیری عملکرد که در مرکز تدوین و پیادهدهند. اندازهبازاریابی را پوشررش می

کند که اثرات و الزامات تصمیمات استراتژیک خود را ، برای مدیران روش و فرصرتی را مهیا می باشرد می

(. عملکرد تجاری به توانایی شررررکت برای افزایش فروش، 8285ارزیابی نمایند )اسرررفیدانی و همکاران، 

سه مقای ارتقای محصرول، کاهش زمان تحویل کاال یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و غیره در 

 (.8280پور پهنه کالیی، کن موخر و قلیبا دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد )کوه

 

 مدیریت استعدادها

های متفاوتی های ایرانی، موضروع پرورش و توسعه نیروی انسانی در قال  های اخیر، در شررکت در سرال 

ز اهمیت بسزایی برخوردار است. در چون کشرف و پرورش اسرتعدادها، پروراندن جانشین و مدیران آینده ا  

آمیز قیتهای موفاین راستا انجام م العات و تحقیقات متفاوت برای الگوبرداری و استفاده کاربردی تجربه

(. مدیریت استعداد به 8283نبی و همکاران، یافته، مورد توجه قرار گرفته است )حاجیهای توسعهشررکت 

                                                                                                                             
1. Al-Dujaili  2. Kotler & Keller  
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های مورد نیاز برای ها و مهارتسررتخدام و گسررترش افراد با تواناییای جهت ارتقاء فرآیند اعنوان وسرریله

های اخیر از چهل شرکت (. پژوهش3550، 8شود )بهاتناگاررویارویی با نیازهای فعلی شرکت محسوب می

ها با مسرئله عدم کاربرد استراتژی مدیریت استعداد مواجه  دهد که همه این شررکت المللی نشران می بین

پیامد آن کاهش نیروهای مسررتعد برای مشرراغل راهبردی شرررکت اسررت که به طور قابل  باشررند که می

(. همچنین فیلیپو و 3558، 3ای قدرت شرکت را برای رشد محدود کرده است )کولینگز و ماللیمالحظه

ها در حال حاضرررر به دالیلی همچون کاهش در روپر بره این موضررروع پی بردند که بیشرررتر شررررکت  

پذیر برای حفر استعدادهای توانمند و راهبردهای منابع انسانی دادها، موقعیت آسی پذیری استعدسرتر  

(. 3558، 2باشررند )فیلیپو و روپرشررکننده مانند جبران خدمات و مزایا با مشررکل اسررتعدادها رو به رو می

 های امروزیترین مزیت رقابتی در شررررکتدارد که بکارگیری مدیریت اسرررتعدادها مهمسرررومر بیان می

کند تا م مئن شوند که افرادی ها کمک می(. مدیریت استعداد به شرکت3555، 4شود )سومرمحسوب می

زاده یزدی و همکاران، های مناسر  و در جایگاه شرغلی مناسر  خواهند داشت )تقی   شرایسرته با مهارت  

دیریت افراد (. مدیریت اسررتعداد به عنوان مجموعه جامعی از فرآیندها برای شررناخت، اسررتفاده و م 8280

شود. این فرآیندها که در سیکل جهت اجرای موفق اسرتراتژی کس  و کار مورد نیاز شرکت محسوب می 

عدادها گردند: توسعه استعدادها، جذب استحیات کارکنان تأثیر بسرزایی دارد، به سه دسته اصلی تقسیم می 

 و همسوسازی و نگهداشت استعدادها.

گذاری نماید؟ چگونه برای استخدام ست شرکت روی چه افرادی سرمایه: منظور این ا0. جذب استعدادها8

ریزی نماید؟ برای گسرترش شرکت چه نوع استعدادهایی مورد نیاز  های مشرخ  شرده، برنامه  در پسرت 

هایی است که باید هنگام مشخ  کردن مسیر جذب و توسعه ها قسمتی از سوالباشرد؟ این پرسرش  می

 ترین سرمایه مربوط به شرکت، مدنظر قرار گیرد.کارکنان، به عنوان با مهم

: عملکرد کارکنان باید مدیریت گردد تا شرکت اطمینان حاصل 2. همسروسرازی و نگهداشرت استعدادها   3

وری برخوردار است. م ل  دیگری که در کند در مسریری قرار دارد که نیروی انسانی آن از باالترین بهره 

اشد. بها از اهیمت بسزایی برخوردار است، سیستم جبران خدمات میفرآیند مربوط به نگهداشرت اسرتعداد  

مشی جبران خدمت عادالنه گسترش یابد، واج  است که افزون بر این که در شرکت، ضروری است خط

های حاصررل از ارزیابی اسررتعدادها و عملکرد کارکنان در سرریسررتم ها و تحلیلخروجی مربوطه به گزارش

 ر قرار گیرد.محاسبه جبران خدمت مدنظ

                                                                                                                             
1. Bhatnagar  
2. Collings & Mellahi  
3. Phillips & Roper 

4. Sommer  
5. Attracting the Talents  
6. Talents Compatibility & Maintenance  
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اشد. ب: قدم نهایی مربوط به این فرآیند، شامل موارد مربوط به یادگیری و توسعه می8. توسرعه استعدادها 2

ذاری گدر این مرحله افراد نیازمند یک مسریر توسرعه شغلی مشخ  هستند. در نتیجه، شرکت به سرمایه  

نان را های کارکبدین وسیله بتواند مهارت های یادگیری و توسعه نیاز دارد، تازیادی با هدف ایجاد فرصت

 (. 8288گویی به انتظارها و نیازهای آینده شرکت ارتقاء دهد )صیادی و همکاران، در راستای پاسخ
 

 شبکه دانشی

دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد ارزش، به عنوان یک عنصررر ضررروری برای توسررعه 

. ها با اهداف جهانی شناخته شده استکننده برای شرکتن یک عامل تعیینپایدار و به طور کلی، به عنوا

کنند، منبعی پویا است که نیازمند تغذیه و مدیریت دقیق ها شناسایی میعالوه بر این، دانشری که شرکت 

های دانشی عبارت است از مدیریت و کنترل (. مدیریت شبکه8282اسرت )نصری نصرآبادی و همکاران،  

های دانشی شامل دانش های مرتبط با آن در شرکت. این شبکههای دانشی و مولفهع شربکه صرحیح انوا 

رقابتی، دانش مشتری و دانش فناوری است. دانش رقابتی به عنوان دانش مرتبط با محیط رقابتی از جمله 

ی، تکنندگان، دانش مربوط به اسررتانداردهای صررنع دانش مربوط به شرردت رقابت، دانش مربوط به تامین

(. دانش مشتری به 3582، 2ا ریبریو3583، 3دانش مربوط به مقررات و مانند آن تفسیر شده است )آرگوت

ها، اطالعات و دانش مربوط به مشرررتریان )از جمله رفتار مشرررتری(، بازاریابی و فروش )از عنوان مهارت

، 4شد )داونپورت و همکارانباگذاری، توزیع محصول و نام تجاری( میجمله روابط عمومی، تبلیغات، قیمت

های فناوری، اطالعات و (. دانش فنراوری نیز بره عنوان مهرارت   3580، 0ا آیوآنیردیو و همکراران  3558

های تولید، مهندسی، اطالعات و دانش دانش مربوط به نوآوری محصول تعریف شده است که شامل نظام

دانش  کنند شرربکه( بیان می5803) 0اسررچراپفر و همکاران (.3558، 2فناوری محصررول اسررت )سررچولز 

ود فرآیند هایی برای بهبتواند زمینه شناسایی کنشگران با تجربه و متخص  در سازمان، کشف فرصتمی

تبادل دانش، گسترش مرزهای تبادل دانش از طریق ارتقای تعامالت درون سازمانی، آشکار شدن اهمیت 

ع و تواناسرازهای گسرترش جرایانات دانشی در   های دانش و کشرف موان سر ح اعتماد در برقراری جریان 

سازمان را فراهم سازد. کارکرد اصلی شبکه دانش، کس ، اشتراک و در دستر  قرار دادن دانش در داخل 

 (.8280باشد )رضائیان و همکاران، و خارج از سازمان می
 

                                                                                                                             
1. Talents Development  
2. Argote  
3. Ribeiro  
4. Davenport et al 

5. Ioannidis et al  
6. Schulz  
7. Schröpfer et al  
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 های پژوهشپیشینه تجربی و توسعه فرضیه

ای برای ت ابق با نیاز مشتری، اتوماسیون عات را به عنوان وسیله( فناوری اطال3558) 8پارسد و همکاران

های پشرتیبانی تصرمیمات بازاریابی و همکاری و راب ه با مشتریان   ووایف بخش فروش، بهبود سریسرتم  

کنند که فناوری اطالعات با تأثیر بر فرآیندها، سب  ( بیان می3585) 3نمایند. لی و همکارانتوصریف می 

دهد شود. تحقیقات نشان میدایی و هماهنگی و به نوبه آن، بهبود عملکرد کس  و کار میافزایش تمرکزز

ای در بهبود عملکرد کس  و کار موثر است )گایاردلی و که بکارگیری تکنولو ی به صورت قابل مالحظه

دارند که ( بیان می3585(. بثک النگنر، ماهلر و اسرررتافلب  )3583، 4ا واردا و همکاران3550، 2همکراران 

عملکرد مالی و غیر مالی شرکت به صورت اثربخشی تحت تاثیر مدیریت استعدادها قرار دارد. لوپزنیکال  

( در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هر دو راهبرد مدیریت دانش 3588) 0و مرودوسردان

( 3583دارد. پیرزلوپز و الگری ) سازی( بر عملکرد شرکتی و نوآوری تاثیر معناداری)کدسرازی و شرخصی  

کنند که فرآیندهای مدیریت دانش به عنوان یک متغیر میانجی در راب ه بین شررایستگی فناوری بیان می

( در پژوهش خود به 3580کند. سررلوجاروی و همکاران )اطالعات و عملکرد کسرر  و کار ایفای نقش می

بر  گرایی تأثیر مثبت معناداریی و تکنولو یگیری ارتباط با مشرررتراین نتیجره دسرررت یرافتند که جهت  

( در تحقیق خود نشران دادند که فناوری اطالعات به صورتی  3583) 2عملکرد بازار دارد. ادووی و اباسران 

( در پژوهش خود 3583) 0های مدیریت منابع انسانی موثر است. وانگ و وانگمثبت در اثربخشری فعالیت 

تسهیم دانش اثر مثبتی بر روی عملکرد دارد، بلکه نوآوری در شرکت نیز به این نتیجه رسیدند که نه تنها 

های زیربنایی دارند که قابلیت( بیان می3582) 9شرررود. چوانرگ و همکراران  منجر بره بهبود عملکرد می 

های پویای مدیریت اسررتعدادها محسوب فناوری اطالعات به عنوان یک عامل اسراسری در بهبود قابلیت  

( معتقدند که سریسرتم درخواسرت سررفارش )فناوری اطالعات( به    3584) 8و همکاران شرود. موخرجی می

های کوچک و متوسط قرار دارد. صرورت معناداری تحت تاثیر سریسرتم مدیریت منابع انسرانی در شرکت    

( در پژوهش خود نشران داد که سیستم مدیریت استعداد بر عملکرد شرکت اثرگذار است.  3584) 85مگری

شرکت بزرگ اسپانیایی انجام دادند به این  22( در پژوهشری که در میان  3580) 88همکاران بنیتز آمادو و

نتیجه دسرت یافتند که فناوری اطالعات به صرورت مثبت معناداری بر مدیریت اسرتعدادها اثرگذار است.    

ی اه( در پژوهش خود به این نتیجه رسرریدند که شرربکه دانش از طریق قابلیت3589) 83وانگ و همکاران

                                                                                                                             
1. Prasad et al 
2. Lee et al  
3. Gaiardelli et al  
4. Varda et al  
5. López-Nicolás & Meroño-Cerdán  
6. Adewoye & Obasan  

7. Wang & Wang  
8. Chuang et al  
9. Mukherjee et al  
10. Megri  
11. Benitez-Amado et al  
12. Wang et al  
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( در پژوهش 3588) 8یکپارچکی دانش تاثیر معناداری بر عملکرد نوآوری شرررکت دارد. آیدینر و همکاران

 های سریستم اطالعات نقش مهمی در ارتقای خود به این نتیجه دسرت یافتند که منابع انسرانی و قابلیت  

ش نقش مهمی در ( در تحقیق به این نتیجه دسررت یافت که شرربکه دان3588) 3عملکرد تجاری دارد. رید

( نوآوری و شبکه 3535) 2کند. آسوگن و رتیفرسرانی و شکل به برنامه جهانی آموزش ایفا می امر اطالع

 دانش نقش به سزایی در سیاستگذاری دارند.

( در تحقیقی با عنوان معرفی مدل جامع و سریسرتمی مدیریت استعداد   8299رضرائیان و سرل انی )  

صرنعت نفت مدلی جامع را در زمینه مدیریت استعداد ارائه کردند که   جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان

سررازی های علمی در جهت پیادهافزایش آگاهی -8های زیر برای مدیران و محققان کاربرد دارد: در زمینه

های کلیدی در آینده از طریق ریزی برای پر نمودن نقشبرنامه -3مدیریت اسررتعداد در شرررکت نفت و  

( در تحقیقی با نام بررسرری تأثیر فناوری 8298کریمی و همکاران )ره افراد با اسررتعداد. حاجیتربیت و ادا

راتی های صررادالمللی صررنعتی به این نتیجه رسرریدند که در شرررکتاطالعات و ارتباطات در بازارهای بین

ن دانی و همکاراشرهر تهران فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد.  اسفی 

( در پژوهشررری با عنوان اثر اینترنت بر عملکرد تجاری بیمه عمر به این نتیجه دسرررت یافتند که 8285)

( در 8288اسرتفاده از اینترنت باعم افزایش عملکرد تجاری بیمه عمر خواهد شرد. صرفرزاده و همکاران )   

یجه ری و عملکرد شرکتی به این نتهای مدیریت دانش بر نوآوپژوهشری به عنوان بررسی تاثیر استراتژی 

سررازی دانش و کدگذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد شرررکتی دارد و رسرریدند که شررخصرری 

ملکرد گذارند و بین نوآوری و عهمچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد شرکتی تاثیر مثبتی می

( در پژوهش خود با عنوان ارائه 8283یی و همکاران )شرکتی نیز راب ه مثبت و معناداری وجود دارد. توال

های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوی جهانی به این الگوی توسعه شبکه دانش در هاب

های پژوهشی صنعت نفت، دارای ابعاد سه های دانش در هابنتیجه دست یافتند که الگوی توسعه شبکه

دانش، ساختار شبکه دانش و محتوای شبکه دانش است. محمدی و شراخکی شامل زمینه )محیط( شبکه  

( در تحقیقی با عنوان شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطالعات در 8283امیری )

 هایی چون مزیت نسبی و قابلیت نوآوری، امنیتهای دولتی به این نتیجه دست یافتند که شاخ شرکت

اجتماعی و همکاری و هماهنگی  –هنگ شرکتی، حمایت مدیریت، وضعیت اقتصادی و قابلیت اعتماد، فر

ل و پسررند اصیکنند. نوعهای شررکت نقش مهمی در پذیرش نوآوری فناوری اطالعات ایفا می بین بخش

( در پژوهشری تحت عنوان بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و عملکرد شرکتی به این  8282همکاران )

                                                                                                                             
1. Aydiner et al 
2. Read  

3. Aswegen & Retief 
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های مرتبط با مدیریت اسرررتعداد و نوآوری وکیفیت خدمات ارتباط فتند که میان فعالیتنتیجره دسرررت یا 

داری وجود دارد و از طرفی، کارهای الزم در جهت حفر اسررتعدادها در شرررکت دارای بیشررترین اثر معنی

ر یباشرد و جذب استعدادهای بهتر به شرکت نیز دارای بیشترین تاث مثبت بر کیفیت خدمات ارائه شرده می 

( در پژوهشرری تحت عنوان بررسرری تأثیر 8282مثبت بر افزایش توان نوآوری اسررت. ضرریاء و همکاران ) 

سرمایه روانشناختی بر عملکرد شرکتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری در فناوری اطالعات به این نتیجه 

جیگری د شرکتی را میاندسرت یافتند که نوآوری در فناوری اطالعات تاثیر سرمایه روانشناختی بر عملکر 

کند و بین سررمایه روانشررناختی و نوآوری در فناوری اطالعات شررع  بانک کشرراورزی راب ه مثبت و  می

( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر شبکه دانش 8282معناداری وجود دارد. نصری نصرآبادی و همکاران )

ای هآوری محصررول از مدیریت شرربکهبر عملکرد نوآوری محصررول به این نتیجه رسرریدند که عملکرد نو

های شرود و برخی از راهبردهای توسرعه محصرول بر عملکرد نوآوری محصول و شبکه   دانشری ایجاد می 

های دانشرری بر عملکرد نوآوری محصررول تاثیر مثبت و  دانشرری تاثیر معناداری دارند. همچنین شرربکه 

بره این نتیجه دسرررت یافتند که فناوری  ( در تحقیق خود 8280معنراداری دارد. احتشرررام راثی و حرابی ) 

اطالعات به صررورت مثبت معناداری بر بهبود عملکرد شرررکتی در چهار بعد مالی، مشررتریان، فرآیندهای  

های بانکداری هوشررمند موثر اسررت. دهقانی سررل انی و همکاران داخلی و رشررد و یادگیری در سرریسررتم

 های اجتماعی، شررفافیت و مسئولیتدند که رسرانه ( در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسری 8280)

( در 8280اجتمراعی از طریق برنرد پایدار بر عملکرد تجاری تاثیر معناداری دارد. رضرررائیان و همکاران )  

یری گپژوهش خود به این نتیجه دسرت یافتند که توسرعه فرآیندهای مدیریتی بیشرترین تاثیر را در شکل   

ها نیز در س ح نخست مدل قرار دارند که شامل نوع دانش، ترین عاملهای دانش دارد و تاثیرپذیرشربکه 

( در 8289باشند. مختاری و همکاران )عوامل فرهنگی، سراختارهای سرازمانی و سازوکارهای ارتباطی می  

پژوهشرری با عنوان تاثیر نوآوری خدمات بر عملکرد به این نتیجه رسرریدند که نوآوری خدمات به واسرر ه 

 رضایت مشتری تاثیر معناداری بر عملکرد تجاری دارد.کیفیت خدمات و 

شررده، نظر اسرراتید و خبرگان در زمینه مدیریت بنابراین با توجه به اسررتدالل فو ، فرضرریات تعریف

فناوری اطالعات و بازاریابی و همچنین، بر اسرا  مبانی نظری تحقیق مدل مفهومی پژوهش به صورت  

  گردد.طراحی و تدوین می 8شکل 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 د: باشدر نتیجه با توجه به مبانی نظری و مدل مفهومی پژوهش فرضیات زیر قابل بررسی می

 : شبکه دانشی بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت دارد.8فرضیه 

 : شبکه دانشی بر مدیریت استعدادها تأثیر مثبت دارد. 3فرضیه 

 اطالعات بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت دارد.  : نوآوری در فناوری2فرضیه 

 : نوآوری در فناوری اطالعات بر مدیریت استعدادها تأثیر مثبت دارد. 4فرضیه 

 : شبکه دانشی بر نوآوری در فناوری اطالعات تأثیر مثبت دارد.0فرضیه 

 .: مدیریت استعدادها بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت دارد2فرضیه 
 

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضررر بر اسررا  هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین براسررا  چگونگی به دسررت آوردن   

باشرد. جامعه آماری این تحقیق شامل  های توصریفی و همبسرتگی می  نیاز، از نوع پژوهشهای موردداده

بر  اهای صادرکننده برتر در صنعت مواد غذایی است که تعداد آنمدیران و کارشرناسران بازاریابی شرکت  

شرکت است. برای به دست آوردن حجم نمونه از  22اسرا  لیسرت سازمان توسعه تجارت ایران برابر با   

پرسررشنامه در  895ای اسرتفاده شرد. در نتیجه، تعداد   گیری تصرادفی طبقه فرمول کوکران و روش نمونه

آوری رسشنامه جمعپ 800پرسشنامه( که از این تعداد  0جامعه مذبور توزیع )به طور متوسط در هر شرکت 

 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  844های ناق ، تعداد شد و با کنار گذاشتن پرسشنامه

در پژوهش حاضر، یک پرسشنامه استاندارد که تأثیر نوآوری در فناوری اطالعات و شبکه دانشی را 

مدیریت 

 استعدادها

نوآوری در 

فناوری 

 اطالعات

عملکرد 

 تجاری

یشبکه دانش  

H2 

H4 

H3 

H6 

H1 

H5 
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 شد که متغیرهای آن به شرح سرنجد، اسرتفاده  بر عملکرد تجاری با نقش میانجی مدیریت اسرتعدادها می 

 زیر است:

 8(، دونگ و یانگ3558آیتمی که توسط سچولز ) 83گیری شبکه دانشی از یک مقیا  برای اندازه

( بوجود آمده بود، استفاده شد. مقیا  شبکه دانشی سه بُعد دارد که شامل دانش 3582( و ریبریو )3582)

ای ها از طیف لیکرت پنج گزینهبُعد چهار آیتم دارد. پاسخفناوری، دانش مشتری و دانش رقابتی بوده و هر 

 )خیلی زیاد( بودند.  0)خیلی کم( تا  8به صورت 

(، 3582) 2(، لوآی و همکاران3580) 3آیتمی گالر 4نوآوری در فناوری اطالعات با استفاده از مقیا  

 گویه ارزیابی شدند.  4)کامال موافق( و با  0)کامال مخالف( و  8ای گزینه 0با طیف لیکرت 

آیتم و با  82عملکرد تجراری با چهار بعد کارایی، اثربخشررری، شررردت رقابت و نوآوری بازاریابی و  

 0( و مارتین و جولجی3580( و سلوجاروی و همکاران )3582) 4اسرتفاده از پرسشنامه فروسن و همکاران 

 8یکرت ارزیابی شدند که گستره آن از ای لها در یک مقیا  پنج نق هگیری شرد. این آیتم ( اندازه3582)

 )بسیار موافق( بود.  0)بسیار مخالف( تا 

مدیریت اسرتعداد از طریق یک مقیا  سه بعدی )توسعه استعداد، همسوسازی و نگهداشت و جذب  

(عملیاتی 3559( و هاگو  و روگ )3584(، لیو و پیرسن )3582آیتمی از رمان و همکاران ) 83استعداد( و 

 )بسیار موافق( بودند. 0)بسیار مخالف( تا  8های پاسخ از نهشد و گزی

باشرد که برای پایایی آن نیز از ضری  آلفای کرونبا  استفاده  سرؤال می  44این پرسرشرنامه دارای   

ضررری  آلفای مربوط به هر یک از متغیرها گزارش شررده اسررت. ضررری  آلفای  3شررده اسررت. در جدول 

باشد. ضری  آلفای مربوط به هر یک از متغیرها و منبع می 940/5ابر با کرونبا  برای پرسشنامه مذکور بر

 ارائه شده است. 8مورد استفاده برای متغیرهای پرسشنامه در جدول 
 

 . ضریب آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از متغیرها 1جدول 

 ضری  آلفای کرونبا  منبع مورد استفاده برای متغیرهای پرسشنامه متغیر

 922/5 (3582( و ریبریو )3582(، دونگ و یانگ )3558سچولز ) نشیشبکه دا

نرروآوری در فررنرراوری   
 اطالعات

 988/5 (3582(، لوآی و همکاران )3580گالر )

( و مارتین و 3580( و سلوجاروی و همکاران )3582فروسن و همکاران ) عملکرد تجاری
 (3582جولجی )

982/5 

 923/5 (3559( و هاگو  و روگ )3584(، لیو و پیرسن )3582رمان و همکاران ) مدیریت استعدادها

 

                                                                                                                             
1. Dong & Yang  
2. Guler  
3. Lui et al  

4. Frösé et al  
5. Martin & Javalgi   
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 هاتحلیل دادهوتجزیه

 اسرتفاده شده است.  LISRELافزار گیری از نرمبرای آزمون فرضریات از مدل معادالت سراختاری با بهره  

 تا رساندتوان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری میمدل سرازی معادله سراختاری را می  

های تجربی، در قالبی چند متغیره ها گرفته تا تحلیل دادهپژوهش خود را از م رالعرات نظری و تدوین آن  

زمان مورد و در حقیقت یک روش تحلیل چند متغیری بسرریار دقیق اسررت که امکان هم سررامان بخشررد

ن چندین متغیر ، تجزیه و تحلیل همزماکه ویژگی اصرررلی آن کندآزمون قرار دادن معادالت را فراهم می

 (.8280مستقل و وابسته و همچنین بررسی اثرات غیرمستقیم و میانجی است )محسنین و اسفیدانی، 
 

 تحلیل عاملی تاییدی )روایی سازه( متغیرهای پژوهش  

لیت های تحقیق قابباشررد که آیا پرسررشدر تحلیل عاملی تاییدی، محقق درصرردد  یافتن این م ل  می

(. در این تحقیق، با توجه به اینکه 8280را دارند )دهقانی سررل انی و همکاران،  سررنجش متغیر مورد نظر

متغیر نوآوری در فنراوری اطالعرات بدون بعد اسرررت، برای روایی آن از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول   

 هاسرتفاده شده است. برای روایی متغیرهای شبکه دانشی، مدیریت استعدادها و عملکرد تجاری نیز با توج 

بار  2به اینکه دارای بعد هسرتند از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم اسرتفاده شرده است. در جدول    

عاملی مقدار عددی اسررت که میزان شرردت راب ه میان یک متغیر پنهان و آشررکار را طی فرآیند تحلیل  

ین آن سازه شتری در تبیکند. هرچه مقدار بار عاملی یک گویه بیشتر باشد، آن گویه اثر بیمسریر معین می 

ها نشرران دهنده این اسررت که هز  (. همچنین در این جدول گویه3588نماید )فی  و همکاران، ایفا می

 شود. متغیر توسط چند سوال سنجیده می

 

 . تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیرهای پژوهش2جدول 

 عدد معناداری انداردضری  است هاسوال عدد معناداری ضری  استاندارد ابعاد متغیر

 
 شبکه دانشی

 
 
 

 32/2 29/5 دانش فناوری

 - 20/5 8سوال 

 29/8 09/5 3سوال 

 92/9 22/5 2سوال 

 80/9 25/5 4سوال 

 25/0 09/5 دانش مشتری

 - 02/5 8سوال 

 83/82 90/5 3سوال 

 80/8 09/5 2سوال 

 43/83 08/5 4سوال 

 99/2 03/5 دانش رقابتی

 - 00/5 8سوال 

 43/84 90/5 3سوال 

 29/85 22/5 2سوال 
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 29/82 95/5 4سوال 

نوآوری در 
 فناوری اطالعات

نوآوری در 
 فناوری اطالعات

- - 

 99/8 09/5 8سوال 

 85/82 00/5 3سوال 

 40/84 08/5 2سوال 

 23/84 09/5 4سوال 

مدیریت 
 استعدادها

 عه استعدادتوس
 

08/5 22/4 

 - 90/5 8سوال 

 33/80 90/5 3سوال 

 83/82 93/5 2سوال 

 08/82 04/5 4سوال 

همسوسازی و 
 نگهداشت

 

02/5 88/4 

 - 22/5 8سوال 

 53/85 95/5 3سوال 

 08/8 08/5 2سوال 

 80/9 08/5 4سوال 

 جذب استعداد
 

09/5 09/4 

 - 00/5 8سوال 

 04/84 92/5 3سوال 

 90/84 90/5 2سوال 

 89/83 02/5 4سوال 

 عملکرد تجاری

 98/83 89/5 کارایی

 - 09/5 8سوال 

 38/80 92/5 3سوال 

 88/82 02/5 2سوال 

 24/83 02/5 4سوال 

 22/88 90/5 اثربخشی

 - 09/5 8سوال 

 43/84 90/5 3سوال 

 48/88 28/5 2سوال 

 29/85 24/5 4سوال 

 شدت رقابت
 

02/5 42/2 

 - 02/5 8سوال 

 99/88 98/5 3سوال 

 83/85 22/5 2سوال 

 23/88 00/5 4سوال 

 نوآوری بازاریابی
 

05/5 52/0 

 - 04/5 8سوال 

 09/83 92/5 3سوال 

 88/88 02/5 2سوال 

 52/88 05/5 4سوال 

 

 0/5نشران داده شده است بارهای عاملی برای همه متغیرهای تحقیق از   3طور که در جدول انهم

 دهد ابزار تحقیق از روایی الزم برخوردار است. باالتر است که این نشان می

 هاآزمون نرمال بودن متغیر

فزار اسازی معادالت ساختاری و نرمها از آزمون مدلبا توجه به اینکه در این تحقیق برای بررسی فرضیه 
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LISREL هر مها است )رامینافزار نرمال بودن دادهنیازهای مهم این نرماستفاده شده است و یکی از پیش

اسمیرنوف استفاده  –ن کلوموگروف ها از آزمو(ا در نتیجه جهت بررسی نرمال بودن داده8289و چارستاد، 

ارائه شده است. در نتیجه، با توجه به  2ها در جدول شرده است. نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن عامل 

ها نرمال بزرگتر است، فرض یک پذیرفته شده و تمامی عامل 50/5ها از اینکه س ح معناداری همه عامل

 باشند. می
 

 ها ال بودن عامل. نتایج مربوط به نرم3جدول 

 

 ها و مدلآزمون فرضیه

ه اسرررت. ها مربوط به نیکویی برازش مدل در حالت ضررررای  معناداری ارائه شررردشررراخ  4در جدول 

مدل  8گردد مدل مربوطه از برازش خوبی برخوردار است. همچنین در نمودار گونه که مشراهده می همان

تخمین زده شرده در حالت ضررای  معناداری نشران داده شده است. در این حالت در صورتی که ضری     

وبر گردد )صنتایید میکمتر باشد، فرضیه صفر رد و فرضیه یک  -82/8بیشرتر و یا  از   82/8از  8معناداری

   (.8289و همکاران، 

 های نیکویی برازش برای مدل . شاخص4جدول 

 نتیجه حد م لوب بعد شاخ  معیارهای برازش ردیف

 کای دو نسبی 8

 

 قابل قبول  2 < 80/3

 برازش خوب RMSEA 549/5 > 8/5 ریشه میانگین مجذورات تقری  3

 قابل قبول ود صفرحد PMR 583/5 ها ریشه مجذور مانده 2

 بسیار خوب NFI 88/5 < 85/5 شاخ  برازش هنجار شده 4

 بسیار خوب حدود یک NNFI 80/5 شاخ  نرم برازندگی 0
 بسیار خوب CFI 83/5 < 85/5 شاخ  برازش ت بیقی 2
 بسیار خوب RFI 83/5 < 85/5 شاخ  برازش نسبی 0
 بسیار خوب IFI 83/5 < 85/5 شاخ  برازش اضافی 9
 بسیار خوب GFI 84/5 < 85/5 شاخ  برازندگی 8
 بسیار خوب AGFI 83/5 < 85/5 برازندگی تعدیل یافته 85

 
 

                                                                                                                             
1. T-Value 

 مدیریت استعدادها عملکرد تجاری شبکه دانشی نوآوری در فناوری اطالعات 

 K- S 424/8 888/5 058/5 828/8آزمون 

 825/5 058/5 395/5 222/5 س ح معناداری
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 های پژوهش در حالت ضرایب استاندارد سازی معادالت ساختاری برای فرضیه. آزمون مدل2شکل 

 

 
 ایب معناداریهای تحقیق در حالت ضرسازی معادالت ساختاری برای فرضیه. آزمون مدل3شکل 

ضری  مسیر به همراه مقادیر معناداری ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده  0در جدول 

 های تحقیق مبادرت ورزید. توان به بررسی فرضیهاز این جدول می
 

 . ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن 2جدول 

 تأیید یا رد فرضیه t ضری  مسیر مسیر فرضیه

 تایید 20/0 28/5 عملکرد تجاری           شبکه دانشی 8

 تایید 82/4 02/5 مدیریت استعدادها           شبکه دانشی 3

 تایید 28/2 29/5 نوآوری در فناوری اطالعات          عملکرد تجاری 2

 تایید 02/2 43/5 مدیریت استعدادها          نوآوری در فناوری اطالعات 4

 تایید 90/3 22/5 نوآوری در فناوری اطالعات           دانشیشبکه  0

 تایید 20/2 09/5 عملکرد تجاری           مدیریت استعداد 2

 راهنما:

 SHDشبکه دانشی = 

 NOFنوآوری در فناوری اطالعات = 

 MOEمدیریت استعدادها = 

 AMLعملکرد تجاری = 

 راهنما:

 SHDشبکه دانشی = 

 NOFنوآوری در فناوری اطالعات = 

 MOEمدیریت استعدادها = 

 AMLعملکرد تجاری = 
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گردد، شبکه دانشی به طور مستقیم بر عملکرد تجاری )با مشاهده می 0طور که در جدول همان

خ به گردد. در پاسضیه اول پژوهش تأیید می( تاثیر مثبت معناداری دارد. بنابراین فر20/0ضری  معناداری 

بیان داشت که  باشد نیز باید چنیندوم تحقیق که بررسی تأثیر شبکه دانشی بر مدیریت استعداد می فرضیه

گردد. سایر فرضیات به دست آمد این فرضیه نیز تأیید می 82/4با توجه به اینکه ضری  معناداری برابر با 

ه بررسی تأثیر نوآوری در فناوری اطالعات بر عملکرد تجاری و مدیریت پژوهش نیز به ترتی  که ب

تأیید گردید. همچنین شبکه دانشی با ضری   02/2و  28/24پردازد با ضری  معناداری استعدادها می

تاثیر مثبت معناداری بر نوآوری در فناوری اطالعات دارد و مدیریت استعدادها نیز با ضری   33/0معناداری 

  تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد تجاری دارد. 20/2اری معناد

ضرری  مسریر به همراه مقادیر معناداری برای بررسری اثرات غیر مستقیم تحقیق ارائه     2در جدول 

 توان به بررسی نقش میانجی مدیریت استعدادها پرداخت. شده است. با استفاده از نتایج این جدول می
 

 مستقیم  . اثرات مستقیم و غیر2جدول 
 اثرات متغیر

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرهای وابسته متغیرهای میانجی متغیرهای مستقل فرضیه

 عملکرد تجاری مدیریت استعداد شبکه دانشی 8
20/0 22/30 52/22 

28/5 02/5 33/8 

3 
نوآوری فناوری 
 اطالعات

 عملکرد تجاری مدیریت استعداد
28/2 95/34 88/39 

29/5 38/5 20/5 

 

شربکه دانشی به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی مدیریت استعدادها با ضری  معناداری  

دادها دهنده تأثیر قابل توجه متغیر مدیریت استعتأثیر بیشتری بر عملکرد تجاری دارد که این نشان 22/30

وآوری در ن ی بر عملکرد تجاری را بهبود بخشد.باشرد که توانسته است در راب ه فو  تاثیر شبکه دانش می

فناوری اطالعات به طور غیر مسررتقیم و از طریق متغیر میانجی مدیریت اسررتعدادها با ضررری  معناداری 

دادها دهنده تأثیر قابل توجه متغیر مدیریت استعتأثیر بیشتری بر عملکرد تجاری دارد که این نشان 95/34

 راب ه فو  تاثیر فناوری اطالعات بر عملکرد تجاری را بهبود بخشد.باشد که توانسته است در می

 گیریبحث و نتیجه

ها و کاربردهای مهمی که دارد، نقشرری اسرراسرری در ارتقای نوآوری در فناوری اطالعات با داشررتن قابلیت

رشد های اخیر ها، به ویژه عملکرد تجاری دارد. در سالهای عملکردی شررکت کارایی و اثربخشری حوزه 

ها در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای در سرریع فناوری اطالعات تأثیر بسرزایی بر عملکرد شررکت   

حال توسعه داشته و به عنوان ابزاری حیاتی در دستیابی به مزیت رقابتی بوده است. این پژوهش با هدف 
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اری از طریق نقش م العه و بررسرری تأثیر شرربکه دانشرری و نوآوری در فناوری اطالعات بر عملکرد تج  

های صررادرکننده مواد غذایی انجام گردید. نتایج حاصررل از این  میانجی مدیریت اسررتعدادها در شرررکت 

پژوهش نشررران داد که نوآوری فناوری اطالعات بر عملکرد تجاری تأثیر معناداری دارد، نتایج به دسرررت 

(، گایاردلی و همکاران 3558کاران )های پارسد و همآمده از این فرضیه با نتایج به دست آمده از پژوهش

 8(، نیکال  و سردن3583(، پیرزلوپز و الگری )3583(، واردا و همکاران )3585(، لی و همکاران )3550)

باشررد. نوآوری در فناوری اطالعات باعم افزایش ( همسررو می3580( و سررلوجاروی و همکاران )3583)

ی در فناوری اطالعات باعم دستیابی به مزیت رقابتی و گردد. نوآورفروش از طریق نوآوری بازاریابی می

 شود.چهره م لوب تجاری می

دهد که شبکه دانش بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت معناداری داردا در نتایج به دست آمده نشان می

های بازاریابی، اطالعات اختیرار داشرررتن انواع مختلفی از دانش )اطالعرات فنی و اطالعات بازار، مهارت  

های مربوط به کس  این نوع دانش، به عنوان عوامل مهمی رقیبان در بازار و مانند آن( و همچنین فعالیت

نتایج  شررود.شررود که باعم افزایش رقابت، نوآوری بازاریابی و بهبود عملکرد تجاری میدر نظر گرفته می

 ردا بدین ترتی  که دانشدهد که شرربکه دانش تأثیر مثبت معناداری بر مدیریت اسررتعدادها دانشرران می

های فنراوری، دانش فنی و دانش رقابتی به منظور ایجاد ارزش، توسرررعه و جذب اسرررتعداد در شررررکت  

بت دهد که شبکه دانش تأثیر مثصرادرکننده مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است. نتایج پژوهش نشان می 

وان ابزار مدیران در افزایش کارایی و معنراداری بر نوآوری در فناوری اطالعات دارد، شررربکه دانش به عن 

سازی شبکه دانش در خود هستند تا از ها، نیازمند پیادهنوآوری شرناخته شرده است. امروزه تمامی شرکت  

ها دانش را ایجاد، کس ، گردونه رقابت عق  نمانند. شربکه دانش راهی اسرت که به وسریله آن، شرکت   

. بنابراین یکی از الزامات اساسی نوآوری در فناوری اطالعات کنندبندی، اصالح، تسهیم و منتشر میطبقه

دهد که های پژوهش نشرران میباشررد. یافتههای صررادرکننده مواد غذایی، شرربکه دانش میبرای شرررکت

های صادرکننده مواد نوآوری در فناوری اطالعات تاثیر مثبت معناداری بر مدیریت اسرتعدادها در شرررکت 

(، 3582(، چوانگ و همکاران )3583ج به دسررت آمده از تحقیقات ادووی و اباسرران )غذایی دارد که با نتای

خوانی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن ( هم3580( و بنیتز آمادو و همکاران )3584موخرجی و همکاران )

ای هاسررت که مدیریت اسررتعدادها بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت معناداری دارد که این نتایج نیز با یافته 

( همسررو 8282و همکاران ) پسررند اصرریلنوع( و 3584(، مگری )3585پژوهش بثک النگنر و همکاران )

 باشد.می

                                                                                                                             
1. Nicolas & Cerdan  
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 دهد که شبکه دانش و نوآوریاز طرفی، نتایج به دست آمده از اثرات غیر مستقیم متغیرها نشان می

 هایتجاری در شرکت در فناوری اطالعات از طریق مدیریت اسرتعدادها باعم افزایش چشرمگیر عملکرد  

ه ها با مدیریت استعدادها کتوانند در این شرکتشودا در این راب ه، مدیران میصادرکننده مواد غذایی می

بر الزامات شرررایسرررتگی برای نیروی انسرررانی تمرکز دارد و همچنین نوآوری در فناوری اطالعات که بر 

ری در تعات تأکید دارد، به نتایج بهتر و م لوبنوآوری در محصروالت، فرآیندها و سایر ابعاد فناوری اطال 

رد ها در بهبود عملکافزایش عملکرد تجاری خود دسرت یابند. بنابراین مدیریت اسرتعدادها در این شرکت  

 تجاری، تأثیر قابل توجهی دارد.

هاد نبا توجه به تایید فرضیه اول مبنی بر اینکه شبکه دانشی بر عملکرد تجاری تاثیر مثبت دارد، پیش

 گردد:می

و توزیع  هاو همچنین قیمت غاتیو تبل عاتیدرباره ترف انیو دانش مربوط به رفتار مشتر اطالعات -

ان گذاری در اختیار مدیرهای جدید ترفیع، تبلیغات و قیمتریزی جهت اسرررتفاده از تکنیکبرای برنرامره  

 بازاریابی و فروش قرار گیرد.

جهت اسررتفاده از  محصررول دیتول یها سررتمیسرر کنندگان وتامین و دانش مربوط به اطالعات -

 ریزی تولید محصوالت در اختیار مدیران قرار گیرد.های جدید برای برنامهطراحی

رسرررانی نظیر اینترنت برای عدم های اطالعاقداماتی نظیر معرفی کاال و خدمات از طریق پایگاه -

ها توسرررط ر این زمینه برای پرداخت هزینهمراجعرات غیرضرررروری و همچنین فراهم کردن امکراناتی د  

 تواند در افزایش رضایت مشتریان و بهبود عملکرد تجاری موثر باشد.مشتریان می

، شرربکه دانشرری بر مدیریت اسررتعدادها تأثیر مثبت داردبا توجه به تایید فرضرریه دوم مبنی بر اینکه 

 گردد:پیشنهاد می

بین کارکنان بخش بازاریابی و فروش به اشرررتراک  انیو دانش مربوط به رفتار مشررتر  اطالعات -

 گذاشته شود.

 یمیت یهاتیمشارکت در فعالو  کارکنان یبرا یتخصص یآموزش یهاکارگاه یدر برگزار شرکت -

 کند. یادیتالش ز یو گروه

 و توانمند در بخش بازاریابی و فروشاستخدام افراد مستعد  یبرا یمشخص یگذارهیسرمای و زیربرنامه -

 .به کار گرفته شود

نوآوری در فناوری اطالعات بر عملکرد تجاری تأثیر با توجه به تایید فرضرریه سرروم مبنی بر اینکه  

 گردد:، پیشنهاد میمثبت دارد

 نیب ملتعاو  شوند یبه روزرسان عاًیسر رییبا تغ یاطالعات یهاستمیمربوط به سر  یها رسراخت یز -
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م انجا یبه خوب های صررحیحبازاریابی و فروش از طریق آموزشبخش  و کارکنان دیاطالعات جد یفناور

 .شود

حقیقات کنندگان(، تبرای تسرهیل ارتباطات )بهبود در ارتباطات داخلی و راب ه بامشتریان و تامین  -

و  کنندگان و میزان رضررایت مشررتریانو بازاریابی )توسررعه و بهبود در عملکرد، رفتار با مشررتریان و تأمین

ان( و بهبود چهره تجاری )معرفی خدمات جدید و ایجاد یک تصرررویر ذهنی مثبت از برند در کنندگتأمین

کنندگان( و همچنین آموزش کارکنان در زمینه کاربرد نوآوری در فناوری اطالعات ذهن مشتریان و تأمین

 ود.انجام شریزی دقیق و منسجمی از سوی مدیران تدوین و اقدامات الزم در این زمینه و اینترنت برنامه

نوآوری در فناوری اطالعات بر مدیریت اسررتعدادها  با توجه به تایید فرضرریه چهارم مبنی بر اینکه  

 گردد:، پیشنهاد میتأثیر مثبت دارد

 یروتیکامپ یکاربرد یافزاهانرم اقدامات الزم جهت جذب افراد مستعد و توانمند برای استفاده از -

 .فراهم گردد فروش در بخش بازاریابی و دیبه روز و جد

ی بازاریابی انجام دهند و یادگیری اطالعات یهاستمیس در راستای ارتقای یتالش مستمر رانیمد -

  افزاها را برای کارکنان این بخش میسر سازند.عملی این نرم

شرربکه دانشرری بر نوآوری در فناوری اطالعات تأثیر  با توجه به تایید فرضرریه پنجم مبنی بر اینکه 

 گردد:، پیشنهاد میاردمثبت د

، فناوری محصرول و مهندسری محصررول از   محصرول  یو دانش مربوط به اطالعات فن اطالعات -

 های اطالعاتی در اختیار کارکنان و مدیران بخش بازاریابی و فروش قرار گیرد.طریق بکارگیری سیستم

 بخش بازاریابی و های مناس  فناوری اطالعات جهت افزایش دسترسی کارکنانایجاد زیرساخت -

فروش به منابع اطالعاتی فراهم گردد زیرا برای کس  مزیت رقابتی در یک بازار رقابتی دسترسی به 

  کند.ها و افزایش فروش کمک میاطالعات شرکت را در کاهش هزینه

 ،دارد مدیریت استعدادها بر عملکرد تجاری تأثیر مثبتبا توجه به تایید فرضیه ششم مبنی بر اینکه 

 گردد:پیشنهاد می

استخدام افراد مستعد، بهتر عمل  یجبران خدمات نسربت به رقبا، برا  یهادر ارائه بسرته  شررکت  -
 کند.  

نان کارکاین  ییرشررد و شررکوفا  نهیزمو  توجه شررود بخش بازاریابی ها و افکار کارکنان دهیا به -
 فراهم گردد.

بی و فروش در راستای بهبود عملکرد تجاری برای کارکنان بخش بازاریاکار  نیح یعمل یریادگی -
 فراهم گردد.
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با توجه به نقش کلیدی مدیریت استعدادها در بهبود تأثیر بکارگیری نوآوری در فناوری اطالعات بر 

گردد در جذب، همسروسرازی و توسعه استعدادها   عملکرد تجاری، به مدیران در این صرنایع پیشرنهاد می  

 ق را در این زمینه تدوین نمایند. ای دقیتالش نمایند و برنامه

 منابع
مند های هوش(. تاثیر فناوری اطالعات بر بهبود عملکرد شرکتی در سیستم8280احتشام راثی، رضا و محرابی، جواد. )

 .00-08(، 8)0، مدیریت دولتی مجله رسالتبانکداری )م العه موردی: بانک صادرات شع  تهران(. 

(. اثر اینترنت بر عملکرد تجاری 8285اصلی، علیرضا و اسماعیلی آهنگرکالیی، الهه. )اسفیدانی، محمدرحیم.، دقیقی 

 .92-882(، 3)32، پژوهشنامه بیمهبیمه عمر. 

(. تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات 8283تقوا، محمدرضا.، حسینی بامکان، سیدمجتبی و فالح الجمینی، حمیدرضا. )

 .8-80(، 0)3، له مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمندمجبر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی. 

(. شناسایی و 8280زاده یزدی، محمدرضا.، طهماسبی، رضا.، امانت، میرسیدمحمدمحسن و دهقان، علیرضا. )تقی

جله مبندی عوامل موثر در جذب و نگهداشت استعدادها با استفاده از رویکرد فرآیند سلسله مراتبی. رتبه

 .98-880(، 8)82، مانیمدیریت فرهنگ ساز

(. ارائه الگوی توسعه 8283اله.، بامدادصوفی، جهانیار.، رضائیان، علی و صالحی صدقیانی، جمشید. )توالیی، روح

 فصلنامه مطالعاتهای پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوی جهانی. های دانش در هابشبکه

 .00-09(، 82)4، راهبردی سیاستگذاری عمومی

لنامه مدیریت فصهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری. (. تأثیر تکنولو ی تولید بر قابلیت8282پویا، علیرضا. )

 .20-04(، 2)3، توسعه فناوری

(. راب ه مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان 8283السادات. )نبی، کامران.، رئیسی، پوران و اجا ، نرگوحاجی

 .34-22(، 0)85، مجله مدیریت اطالعات سالمتشهر کرج.  هایپرستاری بیمارستان

(. بررسی تاثیر فناوری اطالعات و 8298زاده، وحید. )حاجی کریمی، عباسعلی.، جمالیه بس امی، بهتاش و مکی

نداز امجله چشمهای صادراتی شهر تهران(. المللی صنعتی )م العه موردی شرکتارتباطات در بازارهای بین

 . 8-33(، 24)8، گانیمدیریت بازر

های اجتماعی، (. نقش رسانه8280دهقانی سل انی، مهدی.، شیری، اردشیر.، نثاری، طاهره و رئوفی، مص فی. )

جله مهای خدمات مسافرتی و گردشگری. شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت

 .848-828(، 42)82، مطالعات مدیریت گردشگری

گرا بر های شرکتی و رهبری دانش(. تأثیر ارزش8280نی، مهدی.، مصباحی، مریم و طالبی، یاسمن. )دهقانی سل ا

 .42-04(، 2)9، مجله ابتکار و خالقیت و در علوم انسانیعملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهم دانش. 
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عادالت ساختاری سازی مروش تحقیق کمی با کاربرد مدل(. 8289مهر، حمید و چارستاد، پروانه. )رامین

 . تهران، انتشارات ترمه.افزار لیزرل()نرم

(. بررسی تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد کس  و 8280نیا، فریبرز.، خوراکیان، علیرضا و قادری، فرشاد. )رحیم

 .8-33(، 2)8، المللیمجله مدیریت کسب و کارهای بینکارهای صادراتی. 

(. معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی 8299)رضائیان، علی و سل انی، فرزانه. 

 .0-05(، 9)2، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفتکارکنان صنعت نفت. 

بنیان. های دانشگیری شبکه دانش در شرکت(. شکل8280اله. )رضائیان، علی.، نظافتی، نوید و باقری، روح

 .890-382(، 35)85، ی مدیریت بازرگانیهادوفصلنامه کاوش

ذیری پهای نوآوری فناورانه بر رقابت(. تحلیل چگونگی تاثیر قابلیت8283پور، زین . )زندحسامی، حسام و آشتیانی

 .8-34(، 3)3، فصلنامه مدیریت نوآوریهای کوچک و متوسط. شرکت

. تهران: انتشارات تحقیق در علوم رفتاری هایروش(. 8282سرمد، زهره.، بازرگان، عبا  و حجازی، الهه. )

 آگاه.

های مدیریت دانش بر نوآوری و (. بررسی تاثیر استراتژی8288صفرزاده، حسین.، تدبیر، اعظم و محمدی، مریم. )

-92(، 8)88، مجله طلوع بهداشتعملکرد شرکتی )م العه موردی: مراکز بهداشتی و درمانی شمال فار (. 

02. 

های تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی: (. تاثیر برنامه8289ینی، سیدصمد و بهزادنیا، پویا. )صنوبر، ناصر.، حس

، للیالممجله مدیریت کسب و کارهای بینهای صادراتی. های بازارهای خارجی و قابلیتنقش جذابیت

3(2 ،)90-22. 

مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان  (. بررسی راب ه بین8288صیادی، سعید.، محمدی، مرضیه و نیکپور، امین. )

 .24-03(، 3)30، فصلنامه مدیریت و توسعهدر ستاد مرکزی صندو  تامین اجتماعی. 

(. بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد شرکتی 8282ضیاء، بابک.، مبارکی، محمد حسن و سعیدیون، مژگان. )

عات )مورد م العه: شع  بانک کشاورزی شهر تهران(. با تأکید بر نقش میانجی نوآوری در فناوری اطال

 .00-855(، 4)2، فصلنامه مدیریت نوآوری

(. بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی شرکتی 8283فی ، داود.، زارعی، عظیم و کریمی، بهاره. )

ک صنعتی سمنان(. های کوچک و متوسط شهرهای کوچک و متوسط )پیمایشی پیرامون شرکتدر شرکت

 .808-805(، 3)0، فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات

(. تأثیر عملکرد 8282فی ، داود.، موتمنی، علیرضا.، کردنائیج، اسداله.، زارعی، عظیم و دهقانی سل انی، مهدی. )

(، 20)85 ،های مدیریت عمومیپژوهشطلبی فناورانه. پذیری برند با تبیین نقش فرصتبرند بر رقابت

893-808. 
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(. تأثیر نوآوری 8282فی ، داود.، موتمنی، علیرضا.، کردنائیج، اسداله.، زارعی، عظیم و دهقانی سل انی، مهدی. )

، دیریت بازرگانیانداز مفصلنامه چشمطلبی فناورانه. پذیری برند با تبیین نقش فرصتبازاریابی بر رقابت

28(8 ،)38-82. 

سازی تأثیر شناسایی، جذب (. مدل8282علی.، معینی، علیرضا و محمدی، مهدی. )قلیزاده، حسین.، بنیادی نائینی، 

 .98-885(، 3)3، فصلنامه مدیریت توسعه فناوریو اکتساب فناوری بر جهش تکنولو یک. 

(. تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی 8299پور، آذر و نجفی سیاهرودی، مهدی. )کفاش

 .40-20(، 2)3، پژوهشنامه مدیریت تحولهای مسافرتی شهرستان مشهد.  انودر آ

(. نقش بازاریابی الکترونیکی در بهبود عملکرد تجاری 8280پور پهنه کالیی، حلیمه. )کن موخر، امیر و قلیکوه

 .اولین همایش ملی مدیریت و علوم انسانیها. شرکت

سازی معادالت ساختاری )آموزشی و کاربردی( مدل(. 8280محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم )

 .. تهران: مهربان نشرافزار لیزرلبه کمک نرم

(. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطالعات در 8283محمدی، علی و امیری، یاسر. )

(، 4)0، ری اطالعاتفصلنامه مدیریت فناویابی معادالت ساختاری. های دولتی با رویکرد مدلشرکت

389-880. 

ها و عملکرد (. بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر قابلیت8285محمدی، علی.، صحراکار، مریم و یزدانی، حمیدرضا. )

 ،فصلنامه مدیریت فناوری اطالعاتهای لبنیانی استان فار : م العه چند موردی. زنجیره تامین شرکت

2(9 ،)805-808. 

های مسافرتی (. تاثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آ انو8289، مرتضی و مرادی، محمدعلی. )مختاری، حسین.، اکبری

 .88-882(، 3)2، مجله گردشگری شهریدر شهر تهران: نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری. 

ملکرد نوآوری (. بررسی تاثیر شبکه دانش بر ع8282نصری نصرآبادی، شهره.، فالح، الهام و شیرانی لپری، سمانه. )

های تجارت الکترونیک استان اصفهان(. محصول با استفاده از مدل معادالت ساختاری )م العه موردی: شرکت

 .02-00(، 2)2، فصلنامه مدیریت نوآوری

(. بررسی راب ه بین 8282پسند اصیل، سیدمحمد.، ملک اخال ، اسماعیل و عاشق حسینی مهروانی، مجید. )نوع

    .28-08(، 8)2، های مدیریت منابع انسانیفصلنامه پژوهشعملکرد شرکتی.  مدیریت استعداد و
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