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چكیده
مدیریت دانش ،فرایند شناسایی ،خلق ،کسب و بهکارگیری دانش سازمانی بهمنظور بهرهبرداری از فرصتهای جدید
و بهبود عملکرد سازمانی تعریفشده است  .هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیـر فعالیتهای مدیریت دانـش بر
قابلیتهای پویایی مدیریت دانـش و عملکرد صادراتی فرش ماشینی شهرستان کاشان میباشد .تحقیق حاضر از
لحاظ روش تحقیق توصیفی -علی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شرکت های
صادرکننده فرش ماشینی شهرستان کاشان جمعاً  121شرکت میباشد .بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 22
شرکت برآورد شده است .روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونهگیری تصادفی ساده است .به منظور جمع
آوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد شامل  11سوال از پرسشنامه الگس  21 ،سوال از پرسشنامه الوسون و 6
سوال از پرسشنامه پیش ساخت ویالر استفاده شد ،که البته هر سه پرسشنامه مذکور بر اساس طیف پنج درجهای
لیکرت تقسیمبندی شدهاند .به منظور بررسی تاثیر متغیرها از ضریب رگرسیون استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها
با کمک نرم افزار  SPSSصورت گرفت .نتایج تحقیق نشان داد فعالیت مدیریت دانش بر قابلیتهای پویایی ،توسعه
دانش داخلی ،ادغام دانش خارجی و عملکرد صادراتی بسیار اثرگذار می باشد.
واژههای كلیدی :صادرات فرش ماشینی ،فعالیت مدیریت دانش ،قابلیت های پویا
-1مقدمه
امروزه دانش بهعنوان دارایی رقابتی ارزشمند شناختهشده که مبنای رشد پایدار و رمـز حفـ مزیـت رقـابتی مانـدگار یـک
سازمان به شمار میرود] .[1رویکردهای مدیریت دانش به این معنا است که شرکتها به دنبـال خلـق مزیـتهـای رقـابتی
بهوسیله یادگیری مستمر درنتیجه فرموله کردن انواع مختلف دانش به دست مـیآیـد ] .[2صـادرات یکـی از حیـاتیتـرین
بخشهای اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهد .صدور کاال و خدمات مهمترین منبع تأمین درآمد ارزی کشور محسوب می-
شود و صادرات کاالهای غیرنفتی کارآمدترین و بـا ارزشتـرین راه بـرای سروسـامان بخشـیدن بـه وضـع اقتصـادی کشـور
است] .[4،3عدهای از صاحبنظران مدیریت راهبردی که اثر محیط خارجی را بر تدوین راهبــرد سازمان مهمتـر از عوامـل
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داخلی میدانند ،این تفاوت را در چگونگی انطباق با محیــط و شرایط و الزامـات محـیط جسـتجو مـیکننـد] .[5شـناخت
محیط و الزامات نشأتگرفته از آن برای کسب موفقیت شرکتها ،الزم است .از سوی دیگر ،با توجه به محدود بـودن منـابع
سازمان ،شناسایی نواحی و بخشهایی که سازمان بتواند با سرمایهگـذاری و ایجـاد عملکـرد خـوب در آن بخـشهـا ،بـازده
باالتری را کسب نماید ،مهم و حیاتیاند ] .[6میزان حدود  %55از کل سهم شـرکتهـای تولیـد فـرش ماشـینی کشـور در
کاشان می باشد و این امر رقابت سختی را در صنعت فرش شهرستان ،بهعنوان قطب تولید فرش ماشینی کشور ،بـه وجـود
آورده است .بنابراین تداوم حیات اقتصادی تولیدکنندههای فرش ماشینی درگرو حف و بهبود مزیت رقـابتی اسـت .مزیـت
رقابتی یک تولیدکننده فرش ماشینی میتواند در ابعاد مختلف کمی و کیفی تولید و فروش باشد ] .[5تحقیقات نشـان داده
که بین فعالیت مدیریت دانش و قابلیتهای پویای مدیریت دانش بر عملکرد صادرات تـأثیر چندگانـهای وجـود دارد.[8،2].
البته خالء مطالعاتی راجع به اینکه چگونه و تحت چه شرایطی اقدامات مدیریت دانش منجر به نتایج بهتر می گردند ،وجود
دارد] .[11در اقتصاد دانش محور ،سرمایه اصلی دانش است و سهم قابـل تـوجهی از ارزش افـزوده فعالیتهـای اقتصـادی ،از
فعالیتهای مبتنی بر دانش کسب میشود] .[12 ،11به دلیل تقاضای باال برای دانش و همچنـین رقابـت شـدید حـاکم بـر
صادرات ،امروزه بیشترین سود از قابلیتهای مدیریت دانش در اقتصاد دانشی حاصل می شود].[14
2ـروش تحقیق
تحقیق از نظر گرد آوری دادهها جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی میباشد .این تحقیق درحیطه تحقیقهای مقایسهای می-
باشد و از لحاظ زمانی جز تحقیقات مقطعی میباشد .روش نمونهگیری از نوع روش نمونهگیری تصادفی ساده می باشد.
-1-2جامعه آماری و حجم نمونه

از آنجائیکه کاشـــان؛ با داشتن  55درصد از بازار فرش ماشینی کشـــور قطب صنعتی فرش ماشینی کشــور است لذا این
محدوده جهت بررسی عنوان پژوهـــش انتخاب شده است .با توجه به اینکه اداره گمرک شهــرستان کاشـــان شرکتهای
صــادرکننده فرش ماشینی ،تعـداد را  121شـرکت عنــوان کرده است  .لذا در این پژوهــش این شـرکت ها به عنــوان
جامعه آماری انتخاب میشوند .با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری برابر  22شرکت میباشد.
3ـ نتایج و بحث
-1-3تجزیه و تحلیل دادهها

برای استفاده از تکنیکهای آماری ابتدا باید مشخص گردد که دادههای جمع آوری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا
غیرنرمال .چون در صورت نرمال بودن توزیع دادهها جمع آوری شده برای آزمون فرضیهها میتوان از آزمون پارامتریک
استفاده نمود و در صورت غیر نرمال بودن از آزمونهای ناپارامتریک .بدین منظور در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در مورد متغیر مورد مطالعه میپردازیم و بر اساس نتایج حاصل ،آزمونهای مناسب را
انتخاب میکنیم .نتایج در جدول  1بیان شدهاند:
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جدول  :1نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
سطح معنیداری

عامل

1/313

فعالیتهای مدیریت

مقدار خطا
1/15

تائید فرضیه
H00

نتیجهگیری
نرمال است

دانش
1/213

قابلیتهای مدیریت

1/15

H00

نرمال است

دانش
1/415

عملكرد صادرات

1/15

H00

نرمال است

با توجه به جدول فوق چون مقدار سطح معنیداری برای تمام مولفههـا بزرگتـر از مقـدار خطـا 1/15اسـت در نتیجـه ایـن
متغیرها دارای توزیع نرمال است.
برای بررسی تاثیر چندگانه بین فعالیت مدیریت دانش و قابلیتهای پویای مدیریت دانـش بـر عملکـرد صـادرات از آزمـون
رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل میباشد:
 بین فعالیت مدیریت دانش و قابلیتهای پویای مدیریت دانش بر عملکرد صادرات فـرش ماشـینی شهرسـتان کاشـان
تأثیر چندگانهای وجود دارد.
نتایج رگرسیون به شرح جدول شماره 2بدست آمد:

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه فعالیت مدیریت دانش و قابلیتهای پویای مدیریت دانش با عملكرد
صادرات
متغیر
مالک

متغیر پیش بین

فعالیت های
مدیریت دانش

همبستگی
MR

1/53

ضریب تعیین RS

1/45

نسبت F
احتمال P
F=44/12
p=1/11

عملكرد
صادرات

قابلیت های
پویای

1/52

1/38

مدیریت دانش
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F=44/65
p=1/11

ضریب رگرسیون
=1/45
t=2/5
p=1/11
=1/33
t=1/5
p=1/11

نتایج حاصل از بررسی مدل رگرسیون رابطه بین سه متغیر در جدول 2آمده است .ضریب بتای اسـتاندارد میـان دو متغیـر
فعالیتهای مدیریت دانش و عملکرد صادرات  1/45بدست آمده است .مقدار آماره  tنیز  2/5بدست آمده اسـت کـه نشـان
میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25فعالیتهای مدیریت دانش اثر مستقیم بـر عملکـرد
صادرات دارد .از طرفی ضریب بتای استاندارد میان دو متغیر قابلیتهای پویـای مـدیریت دانـش و عملکـرد صـادرات 1/33
بدست آمده است .مقدار آماره  tنیز  1/5بدست آمده است که نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنـابراین
با اطمینان  %25قابلیتهای مدیریت دانش اثر مستقیم بر عملکرد صادرات دارد.
برای بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر قابلیتهای مدیریت دانش از آزمون رگرسیون اسـتفاده گردیـد .فرضـیه بـه
شرح ذیل میباشد:
 فعالیتهای مدیریت دانش بر قابلیتهای پویایی مدیریت دانش فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول  4میباشد:

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون فعالیتهای مدیریت دانش و قابلیتهای مدیریت دانش
متغیر مالک

متغیر پیش بین

فعالیتهای

قابلیتهای

مدیریت دانش

مدیریت دانش

همبستگی
MR

1/61

ضریب تعیین RS

1/41

نسبت F
احتمال P
F=41/35
p=1/11

ضریب رگرسیون
=1/65
t=1/22
p=1/11

نتایج نشان میدهد ضریب بتای استاندارد میان دو متغیر فعالیتهای مدیریت دانش و قابلیتهای مدیریت دانـش 1/65
بدست آمده است .مقدار آماره  tنیز 1/22بدست آمده است که نشان میدهد همبستگی مشـاهده شـده معنـادار اسـت.
بنابراین با اطمینان  %25فعالیتهای مدیریت دانش اثر مستقیم بر قابلیتهای مدیریت دانش دارد.
برای بررسی تاثیر توسعه دانش داخلی بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل مـی-
باشد:
 توسعه دانش داخلی بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول  3میباشد:
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جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون توسعه دانش داخلی و عملكرد صادرات
متغیر پیش
بین

متغیر مالک

توسعه دانش

عملكرد
صادرات

همبستگی
MR

1/51

ضریب تعیین
RS

1/41

نسبت F
احتمال P

F=44/25
p=1/12

ضریب رگرسیون

=1/354
t=2/63
p=1/12

معادله رگرسیون با  F=44/25و سطح معناداری  1/12که از  1/15کوچکتر است معنادار میباشد .بنـابراین فـرب برقـراری
رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان میدهد ضریب رگرسیون برای توسعه دانش  B=1/354و مقـدار
آماره آزمون معناداری ضریب رگرسیون  t=2/63و سطح معناداری آن 1/12که از  1/15کمتر و معنادار است .در ایـن مـدل
مقدار ثابت معنادار نشد .بنابراین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون توسعه دانش معادله رگرسیون در شرکتها بـه صـورت
زیر بدست می آید:
(توسعه دانش)y'=1/354

() 1

برای بررسی تاثیر ادغام دانش خارجی بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل میباشد:
 ادغام دانش خارجی بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول  5میباشد:

جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون ادغام دانش خارجی و عملكرد صادرات
متغیر مالک

متغیر پیش
بین

ادغام دانش

عملكرد

خارجی

صادرات

همبستگی
MR

1/22

ضریب تعیین
RS

1/33

نسبت F
احتمال P

F=42/35
p=1/13

ضریب رگرسیون

=1/53
t=3/3
p=1/13

معادله رگرسیون با  F=42/35و سطح معناداری  1/13که از  1/15کوچکتر است معنادار می باشد .بنابراین فـرب برقـراری
رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
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نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان میدهد ضریب رگرسیون برای ادغام دانش خـارجی  B= 1/53و
مقدار آماره آزمون معناداری ضریب رگرسیون  t=3/3و سطح معناداری آن 1/13که از  1/15کمتر و معنادار اسـت .در ایـن
مدل مقدار ثابت  1/45بدست آمد .بنابراین با در نظر گ رفتن ضریب رگرسیون دانش خارجی و مقدار ثابت معادله رگرسیون
در شرکتها به صورت زیر بدست میآید:
(دانش خارجی) y'=1/45 + 1/53

() 2

برای بررسی تاثیر انتشار دانش بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل میباشد:
 انتشار دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول  6میباشد:
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون انتشار دانش بر عملكرد صادرات
متغیر مالک

انتشار دانش

متغیر پیش
بین

عملكرد
صادرات

همبستگی
MR

1/44

ضریب تعیین
RS

1/51

نسبت F
احتمال P

F=43/43
p=1/11

ضریب رگرسیون

=1/42
t=3/6
p=1/11

معادله رگرسیون با  F=43/43و سطح معناداری  1/11که از  1/15کوچکتر است معنادار می باشد .بنابراین فـرب برقـراری
رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان میدهـد ضـریب
رگرسیون برای انتشار دانش  B= 1/42و مقـدار آمـاره آزمـون معنـاداری ضـریب رگرسـیون  t=3/6و سـطح معنـاداری آن
1/11که از  1/15کمتر و معنادار است .در این مدل مقـدار ثابـت  1/31بدسـت آمـد .بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب
رگرسیون انتشار دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکتها به صورت زیر بدست می آید:
(انتشار دانش) y'=1/31 + 1/42

( )4

برای بررسی تاثیر ذخیره و نگهداری دانش بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل می-
باشد:
6

 ذخیره و نگهداری دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول  5میباشد:

جدول  .7نتایج تحلیل رگرسیون ذخیره و نگهداری دانش بر عملكرد صادرات
متغیر پیش بین

متغیر مالک

ذخیره و نگهداری

عملكرد

دانش

صادرات

همبستگی
MR

نسبت F
احتمال P

ضریب تعیین
RS

1/44

1/58

ضریب رگرسیون
=1/32
t=5/22
p=1/13

F=41/52
p=1/13

معادله رگرسیون با  F=41/52و سطح معناداری  1/13که از  1/15کوچکتر است معنادار می باشد .بنابراین فـرب برقـراری
رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می دهد ضـریب
رگرسیون برای ذخیره و نگهداری دانـش  B= 1/32و مقـدار آمـاره آزمـون معنـاداری ضـریب رگرسـیون  t=5/22و سـطح
معناداری آن 1/13که از  1/15کمتر و معنادار است .در این مدل مقدار ثابت 1/21بدست آمد .بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن
ضریب رگرسیون ذخیره و نگهداری دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکتها به صورت زیر بدست میآید.
(ذخیره و نگهداری دانش)y'=1/21 + 1/ 32

() 3

برای بررسی تاثیر دانشآفرینی بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل میباشد:
 دانشآفرینی بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول  8میباشد:

جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیون دانشآفرینی بر عملكرد صادرات
متغیر مالک

دانش آفرینی

متغیر پیش
بین

عملكرد
صادرات

همبستگی
MR

1/55

ضریب تعیین
RS

1/25

5

نسبت F
احتمال P

F=42/52
p=1/11

ضریب رگرسیون

=1/52
t=3/44
p=1/11

معادله رگرسیون با  F=42/52و سطح معناداری  1/11که از  1/15کوچکتر است معنادار می باشد .بنابراین فـرب برقـراری
رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می دهد ضـریب
رگرسیون برای دانش آفرینی B= 1/52و مقدار آماره آزمـون معنـاداری ضـریب رگرسـیون  t=3/44و سـطح معنـاداری آن
1/11که از  1/15کمتر و معنادار است .در این مدل مقـدار ثابـت  1/45بدسـت آمـد .بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب
رگرسیون دانش آفرینی و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکتها به صورت زیر بدست میآید.
(دانش آفرینی) y'=1/45 + 1/52

() 5

برای بررسی تاثیر کاربرد دانش بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل میباشد:
 کاربرد دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول  2میباشد:
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون كاربرد دانش بر عملكرد صادرات
متغیر پیش
بین

متغیر مالک

عملكرد

كاربرد دانش

صادرات

همبستگی
MR

1/45

ضریب تعیین
RS

1/55

نسبت F
احتمال P

ضریب رگرسیون

=1/62
t=4/5
p=1/11

F=44/81
p=1/11

معادله رگرسیون با  F=44/81و سطح معناداری  1/11که از  1/15کوچکتر است معنادار میباشد .بنـابراین فـرب برقـراری
رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان میدهـد ضـریب
رگرسیون برای کاربرد دانش  B= 1/62و مقـدار آمـاره آزمـون معنـاداری ضـریب رگرسـیون  t=4/5و سـطح معنـاداری آن
1/11که از  1/15کمتر و معنادار است .در این مدل مقـدار ثابـت  1/88بدسـت آمـد .بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب
رگرسیون کاربرد دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکتها به صورت زیر بدست می آید.
(کاربرد دانش) y'=1/88 + 1/62

()6

برای بررسی تاثیر سازماندهی دانش بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید .فرضیه به شرح ذیل میباشد:
 سازماندهی دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیه مورد بررسی به شرح جدول 11میباشد:
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جدول  .11نتایج تحلیل رگرسیون سازماندهی دانش بر عملكرد صادرات
متغیر مالک

متغیر پیش
بین

سازماندهی

عملكرد

دانش

صادرات

همبستگی
MR

1/51

ضریب تعیین
RS

1/36

نسبت F
احتمال P

F=44/28
p=1/11

ضریب رگرسیون

=1/51
t=6/8
p=1/11

معادله رگرسیون با  F=44/28و سطح معناداری  1/11که از  1/15کوچکتر است معنادار میباشد .بنـابراین فـرب برقـراری
رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان میدهـد ضـریب
رگرسیون برای سازماندهی دانش  B= 1/51و مقدار آماره آزمون معناداری ضریب رگرسـیون  t=6/8و سـطح معنـاداری آن
1/11که از  1/15کمتر و معنادار است .در این مـدل مقـدار ثابـت  1/66بدسـت آمـد .بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب
رگرسیون سازماندهی دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکت ها به صورت زیر بدست میآید.

(سازماندهی دانش) y'=1/66 + 1/51

() 5
 -4نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان داد بین فعالیت مدیریت دانش و قابلیتهای پویای مدیریت دانش بر عملکـرد صـادرات فـرش ماشـینی
شهرستان کاشان تأثیر چندگانهای وجود دارد .نتیجه تحقیق با تحقیقات ویالر همراستا می باشد] .[8از دیگر نتایج تحقیـق
این است که فعالیتهای مدیریت دانش بر قابلیتهای پویایی مدیریت دانش فرش ماشـینی شهرسـتان کاشـان تـأثیر دارد.
همچنین مشخص شد که توسعه دانش داخلی نیز بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرسـتان کاشـان تـأثیر دارد .و سـر
انجام آن که ادغام دانش خارجی بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان نیز تأثیر دارد .با توجه به تاثیر فعالیـت
مدیریت دانش و قابلیت های پویای مدیریت دانش بر عملکـرد صـادرات پیشـنهاد مـی شـود برنامـهریـزیهـای الزم جهـت
شناسایی فعالیتها و قابلیتها باشد .هرچند که حمایت از فرایندهای مدیریت دانش پیچیده و دشوار ،اما شـرکتهـایی کـه
این امر را با موفقیت به انجام برسانند میتوانند عملکرد خود را در زمینه عملکرد صادرات بهبود دهند.
 -5تشكر و قدردانی
نمونهای از عبارات قابل استفاده در بخش تشکر و قدردانی به این ترتیـب اسـت :نویسـندگان مقالـه مایلنـد از اع ـای تـیم
برگزاری اولین کنفراس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران به واسـطه فـراهمسـازی راهنمـای
تهیه مقاالت کنفرانس تشکر نمایند.
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