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 چکیده

کرده است، اما  رو روبههای مختلفی ها را با چالشتغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان
های نوین هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریدر این راه سازمان

به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این  جادشدهیاهای از فرصت
سازی مدیریت دانش بر چابکی پیاده تأثیرابزارهاست. هدف از این پژوهش بررسی 

. به همین منظور پس از مرور ادبیات پژوهش است خودرو رانیادر شرکت  تأمینزنجیره 
. در این پژوهش گردد یممشخص  تأمینمدیریت دانش و چابکی زنجیره  موردنظرابعاد 

ابعاد مدیریت دانش بر اساس مدل ویگ انتخاب شده است و فرایندهایی مانند کسب 
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. همچنین ردیگ یمدانش، کاربرد دانش و انتقال دانش را در بر  رهیذخدانش، تولید دانش، 
، انعطاف در ساخت و تأمیناز ابعاد انعطاف در تهیه و  تأمیندر زمینه چابکی زنجیره 

در توزیع و تحویل استفاده شده است. پس از مشخص شدن ابعاد  عطافانتولید و 
در پژوهش و تعیین فرضیات پژوهش، با استفاده از روش معادالت ساختاری و  موردنظر
فرضیات مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت نتایج مورد  SMART-PLS افزار نرمبا کمک 

 .ردیگ یمقرار  لیوتحل هیتجز
چابک، روش  تأمیندانش، فرایندهای مدیریت دانش، زنجیره  تیریمد کلیدواژگان:

 .معادالت ساختاری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 62  … دانش بر تیریمد سازی ادهیپ ریتأث

 مقدمه

 منظور بهدانش  یروزرسان بهرا به اکتساب و  ها شرکتتغییرات سریع در محیط امروزی، 
موفق  یها شرکت، رو نیازا(. 4102)آله و همکاران،  کسب مزیت رقابتی ملزم کرده است

برای پیشگامی  دار تیاولوی  نیاز ضروری و برنامه مثابه بهیت دانش سازمانی را دنیا، مدیر
دانش به  .(4102، 0و همکاران مقبلاند ) کانون توجه قرار دادهپذیری، در  در عرصه رقابت

ماهیت و پتانسیل تجاری بالقوه تغییرات بپردازند.  ینیب شیپبه  دهد یمامکان  ها سازمان
، یریگ میتصمها در کیفیت  و انتشار دانش، به سازمان دهی زمانساتوانایی اکتساب، 

، 4)لین و همکاران کند یمها کمک  ، رضایت مشتریان و کنترل هزینهها نهیهزکارایی 
، 2انگیز است )اگییال با وجود این، مدیریت دانش فرایندی بسیار دشوار و چالش .(4104
تر از آن، پذیرش و  (، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار است و دشوار4102

کارگیری مطلوب مدیریت دانش به نحوی است که به ایجاد مزیت رقابتی منجر شود.  به
، بسیاری از مدیران مسئله مدیریت ها یگذار هیسرماگونه  نتایج نامطلوب این بر اساس

گیرند. مطالعات  ی، به شکلی زودگذر در نظر میدانش را به جای راهبرد کالن سازمان
 لیبه دلمدیریت دانش،  یها ستمیس یساز ادهیپهای  درصد از ابتکار 01نشان داده است 

، 2)آله و همکاران نفعان با شکست مواجه شده است ذیهای مدنظر  برآورده نشدن قابلیت
4102.) 

تصمیمات مدیریتی و دستیابی به  منبع جهت اتخاذ نیتر مهم عنوان بهدر این رابطه دانش 
 دیآ یم حساب به کنند یممتعددی را اجرا  یها پروژهکه  ییها سازمانمزیت رقابتی برای 

 .(4112، 2کاریلو)
کرده است، اما  رو روبهمختلفی  یها چالشرا با  ها سازمانتغییرات سریع در دنیای امروز، 
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نوین از  یها یفناورای مدیریتی و موفق هستند که به کمک ابزاره ییها سازماندر این 
ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست.  یها فرصت

جستجو، انتخاب،  سامانمندفرهنگ اصطالحات مدیریت دانش مدیریت دانش را فرایند 
 ی نهیزمبه طریقی که درک کارکنان در  داند یم، پاالیش و نمایش اطالعات دهی سازمان

خاص بهبود یابد و اصالح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود 
مهمی  یها تخصصتا اطالعات و  کند یمکمک  ها سازمانکسب کند. مدیریت دانش به 

در سازمان به یک حالت بدون ساختار  معموالًکه قسمتی از حافظه سازمان هستند و 
 .(4112آدلی، ) دهی، توزیع و منتقل نمایند نسازما ،انتخاب ،وجود دارند را شناسایی

عاملی است  تأمینهمیشه در حال تغییر این دوران، چابکی زنجیره  یها طیمحبرای 
 تأمینایجاد یک زنجیره  منظور به. استاثر گدار  ها سازمانحیاتی که بر رقاب پذیری 

ی مفهومی بسیار چابک زیراچابک ابتدا الزم است معنای زنجیره امین چابک روشن گردد، 
. ردیگ یماز سازمان را در بر  یمختلف یها جنبهکه  است یمتفاوتوسیع و دارای ابعاد 

با وجود اینکه در رابطه با چابکی تحقیقات زیادی انجام گرفته است، ولی به  یطورکل به
چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. یک زنجیره  تأمیننسبت مفهوم چابکی در زنجیره 

که مجزا از یکدیگر هستند و  گیرد میرا در بر  ها شرکتاز  یا مجموعهچابک  تأمین
توسط جریان  ها شرکتدارند. این  ییها یوابستگاز لحاظ کاری به یکدیگر  حال نیدرع
چابک  تأمین. زنجیره شوند یممواد و جریان بازخور اطالعات با یکدیگر مرتبط  جلو روبه

دارد و دارای قابلیت واکنش و  دیتأک یریپذ انعطافو  یریپذ انطباقبر افزایش 
پارادایم  عنوان بهچابک  تأمینبه تغییرات بازار است. زنجیره  اثربخشپاسخگویی سریع و 

که به  ییها شرکتاستراتژی برد  عنوان بهدر قرن بیست و یکم مطرح شده است و  تأمین
 یکردهایرو. شود مینظر گرفته  هستند، در یالملل نیبدنبال رهبری بازار در سطح ملی و 

چابکی  یها یژگیو ابقاچگونگی  معموالً، تأمینموجود در رابطه با چابکی زنجیره 
 دهد یمداخلی بنگاه با استفاده از عرضه و تقاضای انتهای شبکه را مورد بررسی قرار 

 .(0234منتظری، )



 65  … دانش بر تیریمد سازی ادهیپ ریتأث

 تأمینمدیریت دانش بر چابکی زنجیره  یساز ادهیپ تأثیربه بررسی  ،در این پژوهش
مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد و  یندهایفرا دیبا. بدین منظور ابتدا میپرداز یم

 استخراج گردد. تأمینهمچنین ابعاد چابکی زنجیره 

 مدیریت دانش

مندی ها برای افزایش توانایی خود در زمینه بهبود کاال و خدمات و در نتیجه، بهرهشرکت
 لهیوس بهباید  افتهیبهبودکاالها و خدمات  .کنندگان، به دانش نیاز دارندتریان و مصرفمش

و  داونپورتهمراه شوند )، مسئلههای حل ها، ساختارها و شیوهتغییرات در سیستم
توانایی  عنوان بهکنند که مدیریت دانش ادعا می 4نوناکا و تاکیشی. (0330، 0پروساک

های کیفیت، و توزیع دانش، برای برتری رقابتی در حوزه سازمان در ایجاد، ذخیره
با وجود آنکه  .(0332تاگوچی،و  )نوناکا استسرعت، نوآوری و قیمت، مطلقاً حیاتی 

دستیابی به  منظور بهها بایستی دانش را  نیست، سازمان یریگ اندازه قابل یآسان بهدانش 
ها، تجارب و دانش ضمنی کارمندان در سیستم و ساختارشان، قابل  مزایایی که از مهارت

، یکی از وجود بااین( 4112مؤثر مدیریت کنند )هونگ و همکاران،  طور بهاکتساب است، 
، توانایی فهم مدیریت دانش و اهداف آن است که شده ییشناساهای  چالش ترین مهم

 .(0333، 2ایرلفهوم مدیریت دانش وجود ندارد )ی درباره مهنوز توافق عموم
در اغلب تعاریفی که از مدیریت دانش شده، دانش رکن اصلی مدیریت دانش مطرح 

مدیران باید با هدف ایجاد و تولید دانش باشد.  یها تالششده است. در نتیجه 
ر نظر گرفتن نیازمند د ها سازمانمدیریت دانش در  یاثربخش، موفقیت و نیباوجودا

 کرد. یبند دستهپنج اصل مهم زیر  را درآن  توان یماصولی است که 
  و تمامی کارکنان ها سازمانتشخیص اهمیت و ارزش مدیریت دانش توسط 
 برخورداری مدیریت دانش از ترکیب مناسب کارکنان و فناوری 
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 ایجاد فرهنگ یادگیری، مبادله و تسهیم دانش 

  مدیریت دانشاستمرار و جدیت در فرایند 

 ها سازمانبودن مدیریت دانش بر بهبود کارکنان، شرایط کاری و  رگذاریتأث 
، انتشار دهی سازماندر شناسایی، گزینش،  ها سازمانمدیریت دانش، فرآیندی است که به 

مهم که بخشی از حافظه سازمانی هستند و غالباً  یها تخصص)انتقال( اطالعات و 
، 0توربان و مک لین) دینما یمنیافته در سازمان وجود دارند، کمک  ساختار صورت به

4114). 
در تعریفی دیگر، مدیریت دانش را آگاهی از دانش موجود در سازمان، خلق، تسهیم و 
انتقال دانش، استفاده از دانش موجود، کسب دانش جدید و ذخیره و انباشت آن تعریف 

یری سازمانی و با توجه به فرهنگ و استراتژی که این اقدامات در فرآیند یادگ کنند یم
، مسئلهو کارای حل  مؤثر. ساختاردهی به دانش موجب بهبود ردیگ یمصورت  ها سازمان

. مدیریت دانش بر شود میاثربخش  گیری تصمیماستراتژیک و  ریزی برنامهیادگیری پویا، 
فاده مجدد تمرکز و افزایش ارزش آن از طریق است دهی سازمانشناسایی دانش، شرح و 

مختلفی بکار گرفته شده است که از آن  یها حوزه. مفهوم مدیریت دانش در کند می
 به مهندسی دانش و هوش مصنوعی اشاره کرد. توان یمجمله 

آمده، دسترسی به  به وجودشبکه  یها یفنّاورو  ها دادهکه در پردازش  ییها شرفتیپ
زمان و مکان در جهان را افزایش داده است.  و اطالعات از طریق اینترنت در هر ها داده

بیشتر و  یریپذ انعطافافزایش تقاضای بازار برای کاهش زمان ورود محصول به بازار، 
هزینه همگی نقش مهمی را در ایجاد مباحث جدید در مورد  نیتر نییپاکیفیت باالتر در 
 .اند داشتهمدیریت دانش 

مدیریت دانش، آگاهی از دانش موجود سازمانی، خلق، تسهیم و انتقال دانش، استفاده از 
که این اقدامات در فرآیند  استدانش موجود، کسب دانش جدید و ذخیره و انباشت آن 

اصغر ) گیرد میصورت  ها سازمان یها یاستراتژیادگیری سازمانی و با توجه به فرهنگ و 
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 08  … دانش بر تیریمد سازی ادهیپ ریتأث

 .(0232قرایی پور، و زاده
مزیت رقابتی پایدار شرکت، از منابع  ابندی یدرم شیازپ شیب هرروزمدیران و محققان 

 دیتقلکامل  طور بهسازمانی که  یها هیروچون اطالعات، دانش و  یباارزشکمیاب و 
 همجموع (. مدیریت دانش 4102)ژائو، دی پابلو و کی،  ردیگ یم، سرچشمه ستندین یشدن
برای تولید، ذخیره، انتقال و  ها شرکتاست که  ییها یتژاسترا، ابتکارها و ها تیفعال
، 0)دوناته و دیپابلو برند یمبهبود عملکرد سازمانی به کار  منظور بهدانش  یریکارگ به

4102 .) 

 فرایندهای مدیریت دانش

در کسب مزیت  تواند یمو  شود یمقلمداد  ها سازمانمنبعی مهم برای  مثابه بهدانش 
جزء  ها سازمانو کاربرد دانش برای  اثربخشرقابتی کمک کند. در نتیجه مدیریت دانش 

 (.4112، 4گرینراست )ضروریات 
مدیریت دانش را به چهار مرحله  یندهایفرابر اساس تحقیقات صورت گرفته، ویگ 

 :شود یمتقسیم 
که در آن، بر  کسب دانش: کسب دانش اولین مرحله فرایند مدیریت دانش است

. این مرحله به معنای فرایندی است که شود یم دیتأکتوانمندی دانش شخصی 
. افراد گیرد میو کاربرد دانش اکتسابی را در بر  یآور جمعدسترسی،  یها تیفعال

کسب دانش به  ( چون4114، 2شچانبیرکینشاو و هستند )متخصص مشتاق کسب دانش 
د به دنبال دانشی باشند که مرتبط با نیازهای سازمانی بای کارکنان. رساند میسازمان سود 

از منابع خارجی به از منابع داخلی و هم  توانددانش هم می یآور جمعباشد. کسب و 
 .(4112، 2س)هندریک دیدست آ
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دراک، که مرتبط با انگیزش، ا تولید دانش: تولید دانش به معنای خلق دانش جدید است
تولید دانش از تعامل بین دانش  .(4112، 0تیوانا و مکلین) تجربه و بینش شخصی است

 ییها تیفعال ی واسطه به تواند یم. تولید دانش دیآ یمضمنی و دانش صریح به دست 
که  و کارهای تیمی ها شیهما، آموزش و سمینارها، ها شیآزما، ها نقشهمچون 

( عالوه بر 4112 توماس،) دیآتسهیم دانش و خلق دانش هستند، به دست  کننده قیتشو
سازمانی درست، سیستم انگیزشی و فناوری  یها استیساین، ساختار سازمانی منعطف، 

 .(4112، 4تأثیر بسزایی داشته باشد )کولیسندر تولید دانش  تواند یماطالعات 
نظام مند است  یبند طبقهو  یساز رهیذخذخیره دانش: دانشی که تولید شده است نیازمند 

. در شود یمبازیابی اطالعات نام برده  عنوان بهکه از آن  بازیافت پذیر نباشد یراحت بهتا 
باشد  مؤثرو  تا برای سازمان مفید نیازمند اصالح است شده رهیذخمرحله بعد، دانش 

اطالعات  یروزرسان به(. نکته مهم دیگر در این مرحله فرایند 4110، 2گولد و همکاران)
باشد. بلکه پس  ها سازمانپاسخگوی نیاز  تواند ینمعات است. در واقع فقط ذخیره اطال

هندریک، زمانی مفید واقع شود ) ی برههشود تا در آن  روز بهاز هر دوره، باید اطالعات 
4110). 

از دانش است. این مرحله  یبردار بهرهکاربرد دانش: آخرین مرحله فرایند مدیریت دانش 
، مسائل و شده رهیذختا بتوانند با استفاده از دانش  دساز یمرا قادر  برداران بهرهو  نفعان یذ

حل کنند. تمام عناصر بنیادی مدیریت دانش باید  مؤثرترمشکالت سازمان را بهتر و 
شود. دانش در عمل،  یده جهتاز دانش فردی و سازمانی  مؤثر یریگ بهره یسو به

مفید دانش یگانه راه زیرا کاربرد ؛ اقدام برای مدیریت موفق آمیز دانش است نیتر مهم
 .(4112، 2باس و سوگورماران) دیل دانش به نتایج مشهود استتب

 ، چرخه مدیریت دانش ویگ نشان داده شده است.0در شکل 

                                                                                                                              
1. Tiwana & Mclean 
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3. Gold et al. 
4. Bose & Sugurmaran 
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 (165، ص 1981به نقل از عدلی، ) گیوچرخه مدیریت دانش . 1شکل 

 تأمینچابکی زنجیره 

باید در راستای کارآمدی  ها شرکت، وکار کسببرای کسب مزیت رقابتی در محیط متغیر 
شده و برای کسب سطح قابل  فیرد همعملیاتشان، عالوه بر موسسه خود، با مشتریان و 

(. در 4114، 0توویلکریستوفر و ) مشارکت و همکاری کنند قبولی از چابکی با یکدیگر
چابک قادر  تأمین. یک زنجیره گیرد میچابک شکل  تأمینچنین حالتی است که زنجیره 

 ، پاسخ دهددهند یمبه تغییراتی که در محیط کاری روی  یا ستهیشااست تا به طرز 
به این صورت تعریف  اندتو یم تأمینچابکی در زنجیره  .(4112، 4آگاروال و همکاران)

برای واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار و نیازهای  تأمینشود: توانایی یک زنجیره 
 مشتریان.

                                                                                                                              
1. Christopher & Towill 
2. Agarwal et al. 

کاربرد و اعمال 
 قدرت دانش

 خلق دانش

 استقرار دانش
ثبت و ذخیره 

 دانش

ی و دهسازمان
 دانش انتقال
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یک استراتژی برنده برای رشد و حتی یا به حیات برخی  عنوان بهدر زمانی که چابکی 
به نظر  مطرح است، انتخاب رویکرد چابکی در زنجیره تأمین یک گام منطقی ها سازمان

از نظر ایشان چابکی در زنجیره تأمین توانایی زنجیره تأمین  .(4112، 0شریفیرسد ) می
ها و نوسانات در  کل و اعضای آن برای همسویی سریع در شبکه با پویایی عنوان به

به معرفی  SCMهای چابکی و  های موازی در حیطه . توسعهاستهای مشتریان  نیازمندی
وی که یکی از  ازنظر .(4111، 4کریستوفر) منجر گردید« تأمین چابکزنجیره و »مفهوم 

 واقعاًاست، یک زنجیره تأمین برای آنکه  تأمیناولین مروجین مفهوم چابکی در زنجیره 
چابک باشد بایستی دارای چهار ویژگی باشد: اول حساس به بازار: توانایی زنجیره تأمین 

بازار دوم فضای مجازی: استفاده از فناوری  به درک و پاسخگویی به تقاضای واقعی در
زنجیره تأمین  کنندگان نیتأماطالعات برای تسهیم و تشریک اطالعات بین خریداران و 

و مانند  2مجازی با استفاده از ابزارهای پیشرفته الکترونیکی مانند تبادل الکترونیکی داده
وم یکپارچگی فرایند: کند؛ س و شفافیت اطالعات مورد مبادله کمک میسرعت  بهآن 

های مشترک و  ، توسعه اصول مشترک، سیستمکنندگان نیتأمهمکاری بین خریداران و 
 ییتنها بهمند بودن: درک این نکته که شرکت  اطالعات مشترک و درنهایت شبکه

یک شبکه در نظر بگیرد. لین و  صورت بهتواند موفق باشد و زنجیره تأمین را بایستی  نمی
ادبیات موضوع ارائه دادند. در  بر اساسچابک را  نیتأممفهومی زنجیره همکاران مدل 

، ها ییتوانا، ها محرکمانند  تأمینچابکی زنجیره  یا مؤلفهاین مدل مفهومی به ابعاد و 
 .(4112لین و همکاران، توانمند سازها و اهداف چابکی پرداخته شده است )

به  توان یمانجام شده که از آن جمله  تأمینچندی در زمینه چابکی زنجیره  یها پژوهش
کریستوفر، تولون، اسونسون، پیتر بکر و اگروال و همکارانش اشاره کرد. در  یها پژوهش

یک جنبه از چابکی انتخاب و بسط داده شده است. برای مثال بال  ها پژوهشاغلب این 

                                                                                                                              
1. Sharifi 
2. Christopher 
3. EDI 
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، 0تورباناند ) کرده دیتأکمجازی برای ایجاد چابکی  یها گروهو همکارانش بر روی 
برای ایجاد زنجیره  یریپذ انعطافنش نیز بر نقش ا(. پاتریک اسوافورد و همکار4112
 .(4112توماس،اند ) نموده دیتأکچابک  تأمین

وان هوک پس از تحقیقات متعدد سه ویژگی عملیات زنجیره تأمین برای چابک شدن را 
 ـ2 پاسخگویی سریع؛ ـ4 ها؛ گیری از نوسانات و انحراف مدیریت و بهره ـ0کند:  ارائه می

در پژوهش خود  سوافورد .(4112، 4ن هوکاوکوچک )پاسخگویی واحد و در حجم 
 دارد یمارائه کرده و بیان  یریپذ انعطافمبتنی بر  نیتأمچارچوبی برای چابکی زنجیره 

شامل توسعه  نیتأمهای مختلف زنجیره در بخش یریپذ انعطافاز  متأثرچابکی بسیار 
، 2و همکاران سوافورداست )د، تدارکات و منبع یابی، ساخت و توزیع محصول جدی

 2«زنجیره تأمین پاسخگو»و همکاران با مطرح ساختن مفهوم  (. گوناسکاران4112
ای از پاسخگویی،  کنند ابعاد تازه مند سعی می شبکه در اقتصاداستراتژی رقابتی  عنوان به

 گوناسکاراندهند )پذیری را زنجیره تأمین مورد واکاوی و تشریح قرار  سرعت و انعطاف

 .(4110، 2و همکاران
 2معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین ترین مهم

مانند  ییها شاخصین دو معیار در قالب . ایریپذ انعطافاز: پاسخگویی و  اند عبارت
افزایشی  پذیری انعطافافزایشی ساخت،  یریپذ انعطافافزایشی تدارکات،  یریپذ انعطاف

افزایشی تدارک،  پذیری انطباق، کنندگان تأمینپذیری بازگشت اضافی به  توزیع، انعطاف
ذیری کاهشی پ انطباق افزایشی توزیع، پذیری انطباقافزایشی ساخت،  پذیری انطباق

پذیری کاهشی توزیع مورد ارزیابی قرار  کاهشی ساخت و انطباق پذیری انطباقتدارک، 
 .(4112، 2تأمین)انجمن زنجیره  گیرد می

                                                                                                                              
1. Turban 
2. Van Hoek 
3. Swafford et al. 
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5. Gunasekaran et al. 
6. SCOR 
7. Supply Chain Council 
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، در این پژوهش تأمینزنجیره  چابکی های شاخصبا توجه به ادبیات ذکر شده در زمینه 
در تولید و  پذیری انعطافمنابع،  تأمیندر تهیه و  پذیری انعطاف های شاخصاز 

مدیریت دانش بر  تأثیربررسی  منظور بهدر توزیع و فرایند لجستیک  پذیری انعطاف
 .کنیم میاستفاده  تأمینچابکی زنجیره 

منابع ارتباط بسیار مهم بین  تأمین: تهیه و منابع تأمیندر تهیه و  پذیری انعطاف
 های نیازمندیولیت خرید و تهیه و مسئ دهد میو بخش تولید را نشان  کنندگان تأمین

 ها نیازمندیاین  بخش رضایت. توانایی تهیه استباکیفیت بخش تولید با این قسمت 
. تعریف کنندگان تأمینداخلی و توانمندی  های توانمندی. شود میدو مورد تعیین  وسیله به

و  ها گزینه از ای دامنهمنابع بدین شرح است: دسترسی به  تأمیندر تهیه و  پذیری انعطاف
پاسخگویی به نیازهای متغیر  منظور به ها آناز  مؤثرتوانمندی فرایند خرید در استفاده 

، اولین مؤثر صورت به کنندگان تأمین. مدیریت ارتباط با موردنیازمنابع  تأمینمرتبط با 
. برای مثال نارسیمهان و داس در است تأمینتهیه و  پذیری انعطافدر  کننده تعیینجزء 

توانمندی شرکت در استفاده از  دهنده نشان تأمین یها یاستراتژبیان کردند که  0333ل سا
با  مؤثر. ارتباط استتولید خود  یها تیقابلبا توجه به  کنندگان تأمینظرفیت 

مواد را بهبود  های نیازمندیداخلی پاسخ به تغییر در  یعملکردهاو  کنندگان تأمین
و )سوافورد کند تا رضایت مشتریان را افزایش دهد میبخشیده و چارچوبی را ایجاد 

 .(4112، همکاران
در تولید که توجه بسیاری را به خود جلب کرده  پذیری انعطاف: در تولید یریپذ انعطاف

تولیدی برای پاسخگویی به تغییر در تقاضا،  های سیستماست، به معنای توانا ساختن 
 های استراتژی. این امر نیازمند استاد و غیره مو تأمینفرایند،  فنّاوریطراحی تولید، 

. استراتژی انطباق هنگامی که در موضعی تدافعی قرار داریم و استبازنگری و انطباق 
در تولید بدین  پذیری انعطافاستراتژی بازنگری هنگامی که در وضعیتی فعال قرار داریم. 

نمندی فرایند تولید در استفاده و توا ها گزینهاز  ای دامنه: دسترسی به شود میشرح تعریف 
 یها یژگیوو پاسخگویی به تغییر در  تولید محصوالت با کیفیت منظور به ها آناز  مؤثر
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فنّاورانه که در فرایندهای  ییها شرفتیپ یریکارگ بهمحصول، عرضه و تقاضای مواد و یا 
 .(4112، و همکاران )سوافورد به وجود آمده است

در توزیع و فرایند لجستیک، یک  پذیری انعطاف: در توزیع / لجستیک پذیری انعطاف
تحویل کاال به مشتریان خود را کنترل نماید. این  مؤثر طور بهتا  سازد یمشرکت را توانا 

در حال  عاًیسر های نیازمندیخود را با  یبند زمانتا شرکت  گردد یمتوانمندی موجب 
ازگار سازد. همچنین پتانسیل دستیابی به مزیت مشتریان س ینیب شیپ رقابلیغتغییر و 

. توزیع و سازد یمرقابتی بر پایه عملکرد در تحویل کاال را نیز برای شرکت فراهم 
دارند. در  یا ژهیورقابتی مبتنی بر تحویل کاال، اهمیت  های استراتژیلجستیک در تمام 

 های استراتژین از تناسب میا یا درجه( به 0332کوهن )همین زمینه مک کینیس و 
 پذیری انعطافبر عملکرد اشاره دارند.  رگذاریتأثلجستیک  های استراتژیرقابتی شرکت و 

 ها گزینهاز  ای دامنه: دسترسی به شود میتعریف  صورت نیبددر توزیع و فرایند لجستیک 
مواد،  یساز رهیذخانطباق با فرایند کنترل گردش و  منظور به ها آنو توانمندی استفاده از 

پاسخگویی به تغییرات و در  تا مقصد مبدأخدمات، اتمام کاالها و اطالعات مرتبط از 
 .(4112)سوافورد،  شرایط بازار

 پیشینه پژوهش
سیستم مدیریت دانش در هر سازمان از این حیث که مطابق با شرایط و  یساز ادهیپ

ر گیرد. قبل از اینکه باشد، بایستی مورد توجه قرا ها آندر  یساز ادهیپ مؤثرعوامل 
 ان تعریف شودمدیریت دانش در سازمانی پیاده شود باید مفهوم مدیریت دانش در سازم

 .(4101، 0و همکاران کاناپکین)
و . هسه اند پرداختهو بلوغ مدیریت دانش  یساز ادهیپ یها مدل ارائهمطالعات چندی به 

مدیریت  یساز ادهیپمسیر  هدایت منظور به( مدل راهنمای دانش را  4102) 4همکاران
اطالعات را  یفنّاورو  یسازمان فرهنگفرایند مدیریت دانش،  ها آندانش ارائه دادند. 
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و  اثربخش مدیریت دانش در نظر گرفتند. بوتواکیونا یساز ادهیپعوامل تأثیرگذار بر 
بلوغ  کپارچهیمدل  توسعه هنیزم( ادعا کردند مطالعات محدودی در 4102) 0همکاران

مدیریت دانش، شامل  توسعهمدیریت دانش وجود دارد که سه بعد اساسیِ  یها تیقابل
 یها مهارتو  ها یستگیشازیرساخت مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش و 

( نشان داد  4104) 4در نظر گرفته باشد. پژوهش چن و فانگ کجایمدیریت دانش را 
ابتکارهای  یساز ادهیدر پابعاد مؤثری سازوکارهای حاکمیت دانش و فرایندهای دانش، 

 یها مدلدر  دهد یممدیریت دانش نشان  حوزهادبیات  مند نظامدانشی هستند. بررسی 
 آن، کمتر توجه شده است. یها مؤلفهاستراتژیک و  ییراستا همبلوغ، به مباحث 

درصد )لوپِز و  01( تا  4102درصد )رهم،  21از سوی دیگر، شکستی معادل 
مدیریت دانش نیز، گواه  یها پروژهمربوط به  یها گزارش( در  4102، 2انمرونوسرد

نبودن  راستا هممدیریت دانش،  یها یاستراتژبر فناوری اطالعات، نبود  ازحد شیبتأکید 
مدیریت  یامدهایپنامناسب و نادیده گرفتن  یها یاستراتژاستراتژیک مدیریت دانش، 

(.  4102، 2رهم ؛4102؛ لوپِز و مرونوسردان، 4102دانش است )بیریایی و جام پرازمی، 
اهمیت استراتژیک مدیریت دانش نادیده گرفته شده و  ها پروژهدر بسیاری از این 

سازمان  یها یاستراتژبا  ارتباط یبمستقل و  های پروژه عنوان بهمدیریت دانش،  های پروژه
 یساز ادهیپ های پروژه. به همین دلیل، با وجود حجم انبوهی از اند دهش ی زیر برنامه

مورد انتظار  یها تیمزبه  یابیدر دست ها آن، شاهد شکست ها سازمانمدیریت دانش در 
 ییراستا هم(. درک اهمیت  4104، 2از پروژه ه ای مدیریت دانش هستیم )زاک

دستیابی به  منظور بهمدیریت دانش گام در هر ابتکار  نیتر سادهاستراتژیک، اولین و 
 (. 4102، 2همکاران و ارزش و رسیدن به مزیت رقابتی است )آله
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مدیریت دانش در زنجیره »با عنوان  4101نتایج حاصل از مطالعه کارین و گوری در سال 
 نیتر مهمکه مدیریت دانش یکی از  دهد مینشان « تجربی در فرانسه یا مطالعه، تأمین

و یک عنصر حیاتی در کسب  رود یمبه شمار  تأمیندر مدیریت زنجیره  سازهاتوانمند 
. با توجه به اهمیت استامروزی  یها شرکتچند فرهنگی  یها طیمحاطالعات در 

سعی شده چارچوبی مفهومی در مورد  ها آندر پژوهش  تأمینمدیریت دانش در زنجیره 
تجربی در  یا مطالعهبا استفاده از  تأمینآن در مدیریت زنجیره  تأثیرمدیریت دانش و 

یافته و نتایج مدیریت دانش در  یا خالصهنیز  تیدرنهافرانسوی ارائه گردد.  یها شرکت
 .(4101کارین و گوری، تأمین بیان شده است )زنجیره 

انجام دادند نقش مدیریت دانش در  0234طاالری و علیمحمدی در سال  در پژوهشی که
مورد برسی قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به بررسی  ها تشرک تأمینتکامل زنجیره 

و سیر تکامل آن پرداخته شده و سپس مدیریت دانش و نقش آن در  تأمینزنجیره 
که نقش مدیریت  دهد می. این پژوهش نشان دهد میرا مورد بحث قرار  تأمین رهیزنج

بوده، بلکه با گسترش فناوری اطالعات و  ریانکارناپذ تنها نه تأمین یها رهیزنجدانش در 
ه مرحله پنجم تکاملی خود شده ب تأمینتوسعه تجارت الکترونیک منجر به ورود زنجیره 

 .(0234طاالری و علی محمدی، است )
و  زاده لیاسماع، تأمینمدیریت دانش بر عملکرد زنجیره  تأثیردر پژوشی دیگر با عنوان 

 و رقابتی فعلی، محور دانشتیجه رسیدند که در دنیای به این ن 0232همکارانش در سال 
و به دنبال آن پراکندگی دانشی که در این  تأمینتوجه به طبیعت پراکنده عناصر زنجیره  با

ضروری است.  امری ها سازماندر  دانش مدیریت یندهایفرادارد نیاز به  عناصر وجود
 تأمینریت دانش در زنجیره اصلی مدی یسازهاهمچنین مدیریت دانش یکی از توانمند 

 تأثیرتا  است تأمینو ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت دانش در زنجیره 
مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش  تأمینمدیریت دانش بر ابعاد مختلف زنجیره 

در این  ها هیفرضو آزمون ها  دادهتحلیل  منظور بهتوصیفی و از نوع پیمایشی است.  ها آن
است. نتایج حاصل از  شده  استفاده یدییتأاز روش رگرسیونی و تحلیل عاملی پژوهش 
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را نشان  نیتأممدیریت دانش بر کلیه ابعاد عملکرد زنجیره  یها مؤلفه تأثیراین پژوهش 
 .(0232و همکاران،  زاده لی)اسماع دهد می

 4101ال سکه در  تأمینمدیریت دانش بر چابکی زنجیره  تأثیردر پژوهشی با عنوان 
صورت گرفت نقش مدیریت دانش بر چابکی زنجیره  بیریایی و جام پورآزمای،توسط 

در سازمان جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. ابعاد مدیریت دانش در این  تأمین
 استپژوهش شامل خلق دانش، انتقال دانش استقرار دانش، کاربرد دانش و ذخیره دانش 

تعریف شده  تأمیندر زنجیره  پذیری انعطافبا عنوان  ینتأمو همچنین چابکی زنجیره 
 است.

در شرکت  تأمینپیاده ساری مدیریت دانش بر چابکی زنجیره  تأثیردر پژوهش حاضر 
. به همین منظور مدل ویگ و ابعاد این مدل و ردیگ یممورد سنجش قرار  خودرو رانیا

گردید برای ساخت  که در باال تشریح تأمینچابکی زنجیره  های شاخصهمچنین 
 افزار نرم. در نهایت نیز با استفاده از رندیگ یمفرضیات پژوهش مورد استفاده قرار 

SMART-PLS  رندیگ یمقرار  لیوتحل هیتجزفرضیات آزمون شده و نتایج مورد. 

 مدل مفهومی پژوهش

 .دهد می، مدل مفهومی پژوهش را نشان 4شکل 
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 مدل مفهومی پژوهش .5شکل 

 فرضیات پژوهش

 وجود دارد تأمینرابطه معناداری بین مدیریت دانش و چابکی در زنجیره  .0

 وجود دارد تأمینرابطه معناداری بین خلق دانش و چابکی در زنجیره  .4

 وجود دارد تأمینچابکی در زنجیره  ورابطه معناداری بین کسب دانش  .2

 وجود دارد تأمینچابکی در زنجیره  ورابطه معناداری بین انتقال دانش  .2

 وجود دارد تأمینچابکی در زنجیره  ورابطه معناداری بین کاربرد دانش  .2

 پژوهش یشناس روش

این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری 
 خودرو رانیااین تحقیق کارمندان شرکت   ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری داده

نفر  02و با استفاده از فرمول تعیین نمونه آماری تعداد  بوده است و به همین منظور
تصادفی این افراد انتخاب  یریگ نمونهو با استفاده از روش  یموردبررسنمونه  عنوان به
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( 4112همکاران )سوآفورد و  تأمینچابکی زنجیره  نامه پرسشاز این پژوهش  در شدند.
، انعطاف در تولید و انعطاف در تأمیندر تهیه و  پذیری انعطافو سه بخش  سؤال 42با 

استفاده شده است. برای  (4112توزیع و لجستیک و پرسشنامه مدیریت دانش حداد )
گیری از سه نوع روایی ارزیابی استفاده شده، روایی محتوا، روایی  اندازه  روایی ابزار تائید

های  اطمینان از سازگاری بین شاخص لهیوس بهوا همگرا و روایی واگر. روایی محت
این روایی توسط نظرسنجی از استادان   ،شود میایجاد  گیری و ادبیات موجود  اندازه 

یکدیگر  های هر سازه با  که شاخص گردد یبرماین اصل  حاصل شد. روایی همگرا به 
معیار روایی همگرا (، 0300های داشته باشند. طبق نظر فورنل و الرکر ) همبستگی میان

باشد. روایی واگرا نیز از  2/1 بیشتر از 0های خروجی این است که میانگین واریانس  بودن
سنجیده شده و برای هر  با همبستگی بین متغیرهای مکنون AVEطریق مقایسه جذر 

ها  باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه AVEجذر های انعکاسی  کدام از سازه
از دو معیار )ضریب  نامه پرسشاین تحقیق جهت تعیین پایایی  در  نیچن همباشد.  در مدل

استفاده شده  (0300الکر )آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب( بر طبق نظر فورنل و 
( بیشتر 2/1این تحقیق، از حداقل مقدار )  متغیرها در  است. ضرایب آلفای کرونباخ تمامی

کند هر شاخص  ضمنی فرض می طور بهف آلفای کرونباخ که است. پایایی مرکب بر خال
یکسانی دارد، متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است؛ و معیار بهتری را برای  وزن 

بیانگر  تا را به دست آورد 2/1از دهد. پایایی مرکب باید مقداری بیش  می ارائهپایایی 
جدول زیر نتایج پایایی و روایی ابزار  (. در0300درونی سازه باشد )فورنل و الکر، ثبات 

 کامل آورده شده است. طور به سنجش

 ها داده لیوتحل هیتجز

 یساز مدلاست.  "معادالت ساختاری"این تحقیق روش  در مورد استفاده روش آماری 

                                                                                                                              
1. AVE 



 30  … دانش بر تیریمد سازی ادهیپ ریتأث

رایج در علوم مدیریت، فناوری  یک ابزار پژوهشی مورد استفاده و معادالت ساختاری، 
 که ییازآنجا(. 0232اخیر بوده است )سعادتی آذر و همکاران  د سالچناطالعات در طی 

ساختاری نسبت به حجم نمونه و نرمال بودن  معادالت یساز مدلدر  PLS یافزارها نرم
باشد (. هرگاه حجم نمونه بسیار کم 0234و همکاران  یندارند )مؤمنحساسیت  ها داده

 که یدرحالورد نتایج خوب هستند. قادر به برآ PLSمورد یا کمتر( رویکردهای  21)
امانی و همکاران باشند ) یممبتنی بر کوواریانس در این حالت غیرقابل کاربرد  رویکرد

 یها شاخصبرابر  01حداقل  PLS یها روشتعداد نمونه در  یطورکل به( 0230
از این دسته  (.0234و همکاران  یمؤمن) شود میعامل در مدل برآورد  نیتر دهیچیپ

در این مقاله استفاده شده است با توجه به مطالب  ها داده لیوتحل هیتجزبرای  افزارها نرم
یا عدم  ، به بررسی اثرگذاری SMART-PLSاین قسمت، با استفاده از  مطروحه در 

های سنجش عوامل و  و در ادامه، شاخص شود میپرداخته  ادشدهی اثرگذاری عوامل 
 .گیرند قرار می یسموردبررضریب تعیین عوامل نیز 

 
 اسمارت پی ال اس افزار نرمخروجی حاصل از  .9شکل 



 59 زمستان، 81، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریمد مطالعات  33

Rباشند. ضریب تعیین ) ضریب تعیین می  اعداد داخل بیضی شاخص
کند  ( بررسی می2

های( مستقل تبیین و توضیح داده ) ریمتغچند درصد از واریانس یک متغیر وابسته توسط 
و  استبنابراین طبیعی است که این مقدار برای متغیر مستقل مقداری برابر صفر شود؛  می

 تأثیربرای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر. هر چه این میزان بیشتر باشد، ضریب 
گفت که تمامی  توان یمضریب تعیین مدل  بنا براست، متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر 

درصد از واریانس متغیر چابکی زنجیره  22 اند توانسته هرفت هم یروابعاد مدیریت دانش 
 را توضیح دهند. نیتأم

 یریگ ابزار اندازهروایی همگرا و پایایی  .1جدول 

اند.  را پیشنهاد داده AVEاستفاده از معیار  4محاسبه روایی همگرا، فورنل و الرکر منظور به

                                                                                                                              
1. Loading factor 
2. Fornell & Larcker 

 متغیرهای تحقیق

ضریب میانگین 
واریانس 

 شده استخراج
(AVE) 

 1بارهای
 عاملی

ضریب پایایی 
 /.<7PCمرکب 

ضریب پایایی 
آلفای 
 کرونباخ

 22/1 - 31/1 30/1 (KMدانش )مدیریت 

 - - 00/1 - خلق دانش
 - - 21/1 - کسب دانش
 - - 04/1 - انتقال دانش

 - - 32/1 - دانش یریکارگ به
   34/1 - ثبت دانش

 00/1 22/1 - 24/1 تأمینچابکی زنجیره 

 - - 22/1 - مینأت در تهیه و انعطاف

 - - 02/1 - انعطاف تولید
   23/1 - انعطاف در توزیع
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ها روایی همگرای مناسبی دارند. به  باشد، شاخص 2/1برابر با  حداقل AVEکه  یزمان
های  این معنی که یک متغیر پنهان قادر است بیش از نیمی از واریانس شاخص

در پژوهش  که نیامتوسط توضیح دهد. با توجه به  طور به)متغیرهای آشکار( خود را 
است لذا روایی همگرای  2/1برای تمامی متغیرهای تحقیق باالی  AVEحاضر شاخص 

 .شود می تائیدهای مدل  سازه
شود، ضریب مسیر و بار  32/0از  تر بزرگ tی  درنهایت طبق مدل زیر، اگر مقدار آماره

کمتر از این مقدار باشد،  tی  و اگر مقدار آماره است% معنادار 32عاملی در سطح اطمینان 
 20/4بیشتر از  tی  در نتیجه بار عاملی یا ضریب مسیر، معنادار نیست. اگر مقدار آماره

 .استدرصد معنادار  33گردد، ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان 

 tنتایج حاصل از ضریب مسیر و آماره  .5جدول 

 آماره تی نتیجه فرضیه
ضریب مسیر 

 )بتا(
 هافرضیه

 چابکی زنجیره تأمین ←فرضیه اصلی: مدیریت دانش   87/5 55/1 شود می دیتائ

 چابکی زنجیره تأمین ←خلق دانش  19/5 81/5 شود تائید می

 چابکی زنجیره تأمین ←کسب دانش 96/5 55/1 شود تائید می

 چابکی زنجیره تأمین ←انتقال دانش  91/5 78/5 شود تائید می

 چابکی زنجیره تأمین ←کارگیری دانش  به -55/5 69/5 شود تائید نمی

 چابکی زنجیره تأمین ←ثبت دانش  65/5 91/5 شود تائید می

 
دهند. اگر  دار بودن اثر متغیرها را نشان می یا معنی  t (t-value)ارزش است،  ذکر قابل

تا + 32/0دار است. اگر بین  یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی بیشتر باشد،  tمقدار 
دارد،  یاثر منفیعنی  باشد،  -32/0از  تر کوچکداری ندارد و اگر  باشد، اثر معنی -032/1

باشد، بدین معناست که ارتباط  2/1االی ضرایب مسیر اگر ب نیچن همدار است.  ولی معنی
/. 22باشند، ارتباط متوسط و اگر زیر  2/1تا  2/1قوی میان دو متغیر وجود دارد، اگر بین 
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پایه نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق به  بر باشند، ارتباط ضعیفی وجود دارد.
اول با توجه به  توان عنوان کرد که: نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دست آمده است، می

دهد که مدیریت دانش بر چابکی زنجیره  ( نشان میt، )14/2 و مقدار 02/1 ضریب مسیر
 دار و قوی دارد. معنی تأثیر تأمین

 یریگ جهینتبحث و 

در  تأمینسازی مدیریت دانش بر چابکی زنجیره پیاده تأثیربررسی  با هدف این پژوهش
. به همین منظور پس از مرور ادبیات پژوهش ابعاد صورت پذیرفت خودرو رانیاشرکت 
. در این پژوهش ابعاد گردیدمشخص  تأمینمدیریت دانش و چابکی زنجیره  موردنظر
فرایندهایی مانند کسب دانش، تولید شد که  دانش بر اساس مدل ویگ انتخابمدیریت 

ن در زمینه . همچنیگرفتدانش، کاربرد دانش و انتقال دانش را در بر  رهیذخدانش، 
، انعطاف در ساخت و تولید و تأمیناز ابعاد انعطاف در تهیه و  تأمینچابکی زنجیره 

در پژوهش  موردنظر. پس از مشخص شدن ابعاد انعطاف در توزیع و تحویل استفاده شد
 افزار نرمو تعیین فرضیات پژوهش، با استفاده از روش معادالت ساختاری و با کمک 

SMART-PLS ها داده لیوتحل هیتجزنتایج حاصل از . رد آزمون قرار گرفتفرضیات مو 
در  نیهمچن دارد. دار یمعن تأثیر تأمین رهیزنجکه مدیریت دانش بر چابکی  دهد مینشان 

بعد کاربرد دانش  جز بهزمینه آزمون فرضیات مربوط به ابعاد مختلف مدیریت دانش، 
دارد. این موضوع  یدار یمعن تأثیر ینتأمتمامی ابعاد مدیریت دانش بر چابکی در زنجیره 

بسزایی  تأثیردر تمامی فرایند مدیریت دانش توانسته  موردنظرکه شرکت  دهد مینشان 
در مرحله آخر و تبدیل این  که یدرصورتخود داشته باشد و  تأمیندر چابکی زنجیره 

گفت که  توان یمدانش به نتایج عملی و مشهود بتواند بر چابکی اثر بیشتری داشته باشد 
خود  تأمیندر زنجیره  یریپذ انعطافمدیریت دانش و افزایش  یساز ادهیپاین شرکت در 

 موفق عمل کرده است.
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 منابع

مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره  تأثیر، 0232، مرضیه، دری، محسن، زاده لیاسماع
 .0232 ،حسابداری و مدیریت یالملل نیکنفرانس ب، تأمین

، ابزارهای مدیریت دانش در توسعه دانش 0232، قرایی، رضا، اصغر زاده، فرشته
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