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Introduction: Knowledge management and its implementation in the supply chain 

can be considered as an effective factor to increase supply chain efficiency. 

According to Dalker integrated knowledge management cycle, knowledge 

management in the wheat supply chain includes the creation, application, and 

transfer of knowledge in the stages of purchasing, transporting, storing, and trading 

wheat. In modern times, economics is moving towards being knowledge-based. The 

issue of storage and inventory has a special prominence, and its management is one 

of the pillars of supply chain management. Organizations have to revise the structure 

of their decisions in order to adapt to their changing and competitive environment. 

To this end, they must show more flexibility in the face of changes in the 

environment. The more this level of agility, flexibility, and optimal performance 

speed relies on knowledge, the more effective the result will be with more stable 

overall and partial productivity. Knowledge management provides new opportunities 

to create and maintain more value for supply chains based on key business 

competencies. In fact, knowledge management systems are the lifeblood of supply 

chains. By adapting the information contained in formal and informal knowledge 

management systems, companies reduce the time cycle of goods, services and costs 

and deliver more value to both their domestic and foreign customers, thereby 

gaining a competitive advantage in the market. The purpose of this study is to 

investigate the relationship and prioritization of knowledge management dimensions 

in the supply chain efficiency of wheat in Iran State Trading Company. 

Methodology: This research is of a developmental and applied type conducted by a 

descriptive survey method. The statistical population of the research included 105 

managers, secretaries, and heads of companies at the provincial level, all of whom 

were selected for the research. Of these, 86 completed the research questionnaires. 

In this study, the reliability was calculated using Cronbach's alpha. The alpha value 

for all the parts of the questionnaire was above 0.7 and 0.94 for the whole 

questionnaire. The hypotheses were tested by structural equation modeling (SEM) 

through the LISREL software, and the SPSS22 software was used to analyze the 

data. 

Results and Discussion: According to the structural model of the research, the 

value of t between the two variables of knowledge creation and supply chain was 

equal to 2.95 (the value of t-statistic was more than 1.96), and the intensity of the 

relationship was 0.61. Therefore, there was a positive and significant relationship 
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between knowledge creation and the supply chain. Also, between the two variables 

of knowledge application and supply chain, the value of t was equal to 4.6, and the 

intensity of the relationship was 0.58. Therefore, there was a positive and significant 

relationship between knowledge application and the supply chain. Between the two 

variables of knowledge transfer and supply chain, the value of t was equal to 8.62, 

and the intensity of the relationship was 0.49. So, there was a positive and 

significant relationship between knowledge transfer and supply chain. The ranking 

was based on two tests of mean and Friedman, according to which the application of 

knowledge, with an average of 4.62, had the highest and knowledge transfer, with an 

average of 4.44, had the least impact on the efficiency of the wheat supply chain. 

Conclusion: Knowledge management in the wheat supply chain as a special issue is 

of vital importance for the field of wheat supply. With knowledge management and 

planning, we can identify the factors related to wheat supply policies, including 

duration of strategic reserves for the whole country, duration of strategic reserves for 

the demand of each region, and duration of strategic reserves for the supply of each 

region. The use of knowledge management factors in the wheat supply chain leads 

to superior and more professional goals in decision-making and significantly 

contributes to the effectiveness of agriculture. Overall, due to the high importance of 

the knowledge application index, it is possible to use information technology and 

modify the structures, work processes, and stakeholder satisfaction in order to 

improve the performance of the wheat supply chain. Managers should make the 

most of the knowledge created by the organizations and use the knowledge to solve 

the problems of the organizations by planning. Also, if knowledge management is 

increased at all levels of the company, the five dimensions of reliability, 

responsiveness, flexibility, costs, and assets will be enhanced. 

Keywords: Creating knowledge, Applying knowledge, Knowledge transfer, 

Knowledge management, Wheat supply chain. 



 

 

 بازرگانی مديريت علمی کاوشهای نشريه                
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شرکت بازرگانی  گندم تامینزنجیره کارايی  درمديريت دانش  ابعاد کارکردهای

 دولتی ايران
 واحد بجنورد، گروه مدیریت دولتی، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، ،سید جالل موسوی شمس آباد

   ایران ،بجنورد دانشگاه آزاد اسالمی،

   ایران بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، احد بجنورد،و گروه مدیریت دولتی، استادیار، 0حسینعلی بهرام زاده

  ایران بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بجنورد، گروه مدیریت دولتی، استادیار، مصیب سامانیان

 01/10/0933تاریخ پذیرش:                                                                                                   10/10/0931تاریخ دریافت: 

 چکیده
اثربخش در جهت افزایش  یعامل تواندمی ،آن در زنجیره تامین سازیپیادهمدیریت دانش و 

 مدیریت ،دالکر یکپارچه دانش مدیریت چرخه به توجه باکارایی زنجیره تامین لحاظ شود. 

 ،حمل ،خرید مراحل در نشدا انتقال و بکارگیری خلق، شامل گندم تامین زنجیره در دانش

و  محوردانشاقتصاد به سمت اقتصاد  ،عصر حاضردر  .است گندم بازرگانیو  سازیذخیره

 مدیریت بحث و ویژه برجستگی دارای موجودی و سازیذخیره مقوله دارد. حرکت بردانش

 ورابطه  بررسی پژوهش این از هدف .است تامین زنجیره مدیریت ارکان از یکی آن

بازرگانی دولتی زنجیره تامین گندم در شرکت کارایی  در دانش مدیریت ابعادهای کارکرد

 توصیفی پیمایشیروش  نظر از و کاربردی ای وتوسعه پژوهش، ایننوع  .باشدمی ایران

 شرکت بازرگانیمعاونین و روسای  ،مدیران از نفر 011 و حجم نمونه آماری جامعه. است

 با هافرضیه آزمون. اندهشد انتخاب تحقیق برای گیهم که باشدمی استانها سطح در

 هاییافته و شد انجام LISREL نرم افزار طریق از و(SEM) ساختاری معادالت مدلسازی

 کارایی بردانش  انتقال و بکارگیری ،خلق ی بینمعنادار ومثبت  رابطه که داد نشان تحقیق

 و بیشترین ،10/0 میانگین با دانش، دکاربر اساس، این بر. دارد وجود گندم تامین زنجیره

-نتیجه. دارند گندم تأمین زنجیره کارایی در را تأثیر کمترین ،00/0 میانگین با ،دانش انتقال

 فناوری بکارگیری با توانمی ،دانش کاربرد شاخص باالی اهمیت به توجه باکه این کلی گیری

 جهت عملکرد در نفعانذی یرضایتمند و کاری فرآیندهای و ساختارها اصالح ،اطالعات

  .کرد اقدام گندم، تأمین زنجیره بهتر هرچه

 زنجیره تامین ،دانشمدیریت ، دانش قالانت ،دانش بکارگیری ،دانش خلق: کلیدی کلمات

 .گندم

                                                           

 Bahramzadeh.hosein@gmail.comنویسنده مسئول:  -0

mailto:Bahramzadeh.hosein@gmail.com


 1200و پنجم، بهار و تابستان  ستیشماره ب زدهم،یسال س بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  462

 مقدمه

است. گندم از  بردانش و محوردانشهر اقتصاد پویا، کشاورزی  هایجنبهیکی از 

و توجه به آن در اولویت اول کشاورزی  باشدمی ایرانمحصوالت استراتژیک در 

بخش مهمی  .باشدمیبعد سیاسی آن نیز حائز اهمیت  ،است که عالوه بر بعد اقتصاد

که گندم . شودمیبه ویژه نان، تامین  ،آن هایفراوردهاز نیاز غذایی خانوار از گندم و 

 . دارد ایویژهاهمیت است ، غذای اصلی یک کاالی راهبردی 

بخش کشاورزی در حوزه غالت عملکرد اثربخش و  سائلم ترینبزرگ زا یکی

 طیبا مح یسازگار یبرا رندیها ناگزسازمان است. 0استراتژیک زنجیره تامین گندم

منظور  نینظر کرده و بد دیتجد تصمیماتشان، در ساختار خود و پر از رقابت ریمتغ

؛ که هر از خود نشان دهند یشتریب یریپذانعطاف طیمح راتییدر مقابل تغ یستیبا

چه این سطح از چابکی و انعطاف و سرعت بهینه عملکرد، به دانش متکی باشد، 

، 0)کوا و اسمیت شودمیحاصل  پایدارترکلی و جزئی  وریبهرهای اثربخش با نتیجه

 دانشی سرمایه بلکه نیست فیزیکی و مالی سرمایه تنها، سازمان هایسرمایه (.0101

 تواندمی مهم رقابتی مزیت یک عنوان به دانش عصر، این در. است آن زا مهمتر افراد

 .(0931همکاران، و سلیلی) باشد داشته اساسی نقش کارها و کسب افول و موفقیت در

 مدیریت. داراست ایویژهجایگاه  دانش مدیریت ی،محوردانش و دانایی عصر در

سازی الگوهای عملکرد ایینبض تپنده هر سازمانی است که در پی کشف و اجر دانش

 در که مدیریتی علوم مهمترین از یکی (.0103و همکاران، 9نو و بدیع است )شوجاهات

. است 0تامین زنجیره مدیریت است، کرده مطرح را سودمندی بسیار مباحث زمینه این

 با را خود تجاری روابط بود خواهد قادر سازمان ابزار این از گیریبهره با

 اولیه، مواد کنندگانتامین نظیر تجاری همکاران با اطالعات ادلتب سازیبهینه

تحقیق  یهاتیفعال .دهد توسعه کاال نقل و حمل پیمانکاران و محصوالت کنندگانتوزیع

را  یرونیکه دانش ب یداریبر پا یمبتن یویپورتفول تیریبه همراه مد و توسعه

عملکرد  یاتیو عمل یاتیعمل سطح نیب ییبهبود مستمر و همسو یبرا کندیم کپارچهی

دانش بر  یمبتن یسازنهیبه یهامدلچرا که  .(0103و همکاران،  1)فام هستند یضرور
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را بهبود  یریگمیتصم ندیفرآ تواندمی نیتام رهیخطر زنج تیریمد یبرا سازیو شبیه

 سریعتر فساد هوایی، و آب شرایط نوسانات (.0103و همکاران،  0)الیورا بخشد

 زندگی شیوه روند تغییر ،غذایی مواد ایمنی پیچیده محیط تنظیم ،محصوالت

 درگیر ،ذینفعان از ایمجموعه و محیطی زیست هاینگرانی ،کنندگانمصرف

 محصوالت بخش در قوی تامین زنجیره توسعه به نسبت توجهی قابل هایچالش

 ترینممه از یکی گندم تامینزنجیره  (.0100 ، 0تسوالکیز) باشندمی کشاورزی

 و سیاسی استقالل در مهمی نقش که است کشور هر اقتصاد در تأثیرگذار هایبخش

 ارکان از یکی ایران دولتی بازرگانی شرکت که منظر این از. کندمی ایفا آن اقتصادی

 محسوب کشور گندم سازیذخیره و تضمینی خرید حوزه در اجرایی هایمسئولیت

 ضرورت امر این .نماید منطبق دانش حوزه والتتح با را خود باید ناگزیر ،شودمی

 مقصود عملکرد ارتقای .دهدمیرا نشان گندم  تامین رهیزنج در دانش تیریمدمطالعه 

 هاسازمان. آورد بدست رقابتی مزیت بتواند آن واسطه به که است ارگانی هر اصلی

 از یکی. هستند خود عملکرد پیشبرد برای جدید رویکردهای و هاروش ادراک پی در

و زنجیره تامین گندم  است دانش مدیریت کندمی کمک عملکرد تعالی به که هاییرویه

مدیریت دانش فرایندی . نیز از این امر مستثنی نیست ایران دولتی بازرگانی شرکت در

است که به دنبال گرفتن اطالعات و توسعه دانش موجود و ایجاد سازمانی آگاه و 

خروجی این  .(0931 همکاران، و سامانیان) هدفها است برای رسیدن به ،توانمند

پژوهش با تاکید بر مدیریت دانش، ابعاد مدیریت دانش و عوامل موثر آن و کاربست 

به  تواندمیگندم  سازیذخیرههای اجرایی و عملیاتی آن در زنجیره تامین و شاخص

ین بخش از شرکت که در ا باحثیارتقای عملکرد این حوزه کمک کرده و بسیاری از م

، انتقال 9دانشی، خلق دانش هایرویهبازرگانی دولتی ایران وجود دارد با استفاده از 

 را پوشش دهد. 1و بکارگیری دانش 0دانش
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 پژوهش پیشینه و مبانی نظری

 است رویکردها از ایمجموعه شامل تامین زنجیره مدیریتتامین:  مديريت زنجیره

 به هافروشگاه و انبارها تولیدکنندگان، کنندگان،امینت یکپارچگی و هماهنگی برای که

 مورد محصوالت که کنندمی کمک رویکردها این. روندمی کار به اثربخش صورتی

شوند  عرضه مشتری به مطلوب عملکرد سطح در نظر مورد مکان و زمان در نیاز

 تولیدکنندگان، که هنگامی تأمین زنجیره مدیریت مفهوم (.0101و همکاران،  0)الکهتانی

. آمد وجود به نمودند، تجربه را خود مستقیم کنندگان تأمین با استراتژیک شراکت

 مفهوم نیز، نقل و حمل و لجستیک متخصصان تدارکات، متخصصان بر عالوه

 آن در نیز را نقل و حمل و توزیع عملیات و بردند جلو به گام یک را مواد مدیریت

 مدیریت عنوانبه که شدند یکپارچه لجستیک مفهوم ادایج به منجر نهایتا و داده جای

(. مدیریت زنجیره 0939شد )میرزاجانی و همکاران، می شناخته نیز تأمین زنجیره

های اطالعاتی های زنجیره تامین و نیز جریانسازی فعالیتشامل یکپارچه ،تامین

زیت رقابتی قابل مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره برای دستیابی به م

 .(0931 ،)غضنفری و فتح اهلل باشدمیاتکا 

 در بررسی مدیریت دانش جهت : مصرف تا تولید گندم از تامین شبکه زنجیره

 زمان از گندم گردش بیانگر که 0 شکل صورت به زنجیره این گندم تامین زنجیره

 . شودمی داده نشان باشدمی مصرف زمان تا تولید

 
  یره تامین گندمشبکه زنج -1شکل
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 ایپیچیده جریان، دانش(: 0331) 0پورساک و داونپورت تعریف طبق : دانش مديريت

 که است کارشناسی بینش و ایزمینه اطالعات ها،ارزش یافته، ساخت تجربیات از

 تفکر از که کندمی فراهم جدید اطالعات و تجارب تلفیق و ارزشیابی برای را چارچوبی

 کارهای در بلکه منابع و اسناد در تنها نه را دانش ها،سازمان در. دگیرمی نشات افراد

 هدف .یافت توانمی سازمان هنجارهای و عملکرد فرآیندها، سازمانی، روزمره

-هم طریق از جدید دانش خلق و دانش نمودن ارزشمند هاسازمان در دانش مدیریت

 و شود تسهیم و شده گذاشته اشتراک به افراد نزد موجود دانش باید باشد،می افزایی

 رقابتی مزیت کسب و سازمان عالیه اهداف به رسیدن جهت در شده کسب دانش از

 دانش، و اطالعات تا ساخت پلی توانمی دانش مدیریت طریق از. نمود استفاده

 در استفاده جهت دانش پایگاه به یا اصلی نیازمندان به راحتیبه هامهارت و تخصص

  .بدیا انتقال آینده

 بیشتر هایداده و اطالعات گردآوری جهت بیشتری ابزارهای به نیاز دانش مدیریت

 بینش که است مجزایی اطالعات پیوستن هم به برای جدید دید یک نیازمند بلکه ندارد،

 و آفرینش برای دیگر، عبارت به. بخشدمی سرعت را آنها اقدام و ءارتقا را افراد

 به بلکه است نیاز شرکت حافظه از بیشتر چه هر برداریهبهر به تنها نه دانش مدیریت

 برای تنها ها نهسازمان. دارد ارتباط نیز موجود فکری سرمایه و سازمانی هایمهارت

 نیاز خود دانش نمودن مدیریت به نیز شدن نوآور برای حتی که ماندن پذیررقابت

 . دارند

 هر موفقیت و است رقابت ایبر اصلی منبع یک دانش، ،محوردانش اقتصادهای در

 عینی و ملموس هایدارایی و سرمایه فیزیکی، منابع ارزش به که آن از بیش سازمان

 موفق دانش مدیریت یک است. سازمان فکری یسرمایه به متکی باشد، وابسته آن

 مشتری، بر تمرکز سازمان، رقابتی مزیت بردن باال برای را الزم ظرفیت تواندمی

 آورد. وجود به کمتر هایهزینه و نوآوری کارکنان، روابط بهبود

است  این دارند عالقه دانش مدیریت به متخصصان و محققان که اصلی دالیل از یکی

رقابتی  مزیت کسب به کمک برای توجه قابل پتانسیل با منبع یک عنوان به دانش که

 .(0101 )فاروق، شودمی گرفته نظر در شرکت برای
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 در پیوسته طوربه دانش این. است دانش خلق و کسب دانش، ریتمدی از عنصر اولین

 توان و گیردمی شکل افراد میان تعامالت طریق از هاشرکت یا هاسازمان ها،گروه

 گسترش و رقابتی مزیت ایجاد کلید که دانش تولید و جذب برای را سازمان

 از یالگوگیر و مغزی طوفان. بردمی باال است جدید خدمات و محصوالت

 سومین .است دانش تبدیل دوم عنصر. باشندمی دانش کسب هایروش ترینمعروف

 که را دانش منابع سازمان، که دارد اشاره ایدرجه به دانش کارگیری به یعنی، عنصر

 کارگیریبه فرایند. بردمی کار به است، شده گذاشته به اشتراک ایوظیفه مرزهای در

 آفرینیارزش برای و شودمی فعال اصطالح به دانش آن در که است فرایندی دانش،

 بهبود و مسأله حل به تواندمی همچنین دانش کارگیری به. گرددمی آماده سازمان در

 حل و گیریتصمیم در دانش پایگاه از استفاده عالوه به شود، منجر سازمان کارآیی

 .دهد پاسخ محیطی اتتغییر به کارآمدتری طوربه تا دهدمی اجازه سازمان به مسأله،

 هایسازمان در رشد حال در مشی خط به نوظهور مفهومی از بنابراین مدیریت دانش

 (.0930)والمحمدی و همکاران،  است شده بدل تجاری

عملکرد یک  یبرا یاتیح یفاکتورها یریگمیتصم یهایدانش و استراتژ تیریمد

خلق دانش و  ندیفرآ نیبطه برای سازمانی ریگمیسبک تصمو در واقع  هستند سازمان

 .(0100و همکاران،  0)ابوبکر کندیم لیرا تعد یعملکرد سازمان

 تراثربخش یهاسیستم سمت به جهان امروزه : تأمین زنجیره دانش و مديريت 

 دانش مدیریت. است حیاتی بسیار دانش از مؤثر برداریبهره که جایی کند،می حرکت

 مبتنی تأمین هایزنجیره برای بیشتر ارزش حفظ و ایجاد برای را جدیدی هایفرصت

 دانش مدیریت یهاسیستم واقع در. کندمی فراهم کار و کسب کلیدی هایشایستگی بر

 در که اطالعاتی انطباق طریق از هاشرکت. هستند تأمین هایزنجیره حیاتی شریان

 و االک زمانی چرخه دارند، وجود غیررسمی و رسمی دانش مدیریت یهاسیستم

 هم و داخلی مشتریان به هم را بیشتری ارزش و داده را کاهش هاهزینه و خدمات

 دست به رقابتی مزیت بازار در طریق این از و دهندمی تحویل خود خارجی مشتریان

 بسیار الزام تأمین زنجیره سرتاسر در دانش توزیع و سازماندهی خلق،. آورندمی

 حیاتی تأمین زنجیره موفقیت برای هاکنش همبر این بین دانش جریان. است مهمی

 یهاسیستم تأمین، زنجیره از حلقه هر که شودمی ترمشکل وقتی مسئله این. است

                                                           
1. Abubakar 
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(CRM)0 و (ERP)0 دانش بر مبتنی نیز دیگر کارهای و کسب و دارند نامتجانسی 

 را یاطالعات مقدار تواندمی نامتجانس یهاسیستم این بین گسستگی. کنندمی فعالیت

 را ناهماهنگی تأمین زنجیره و داده کاهش را یابد جریان زنجیر هایحلقه بین باید که

 . آورد وجود به

 محیطی، استراتژیک، تولیدی، اقتصادی،) منظوره چند سیستم یک تامین زنجیره

 وریافن اطالعات، مواد، مالی،) مختلف هایطریق جریان از که است( غیره و اجتماعی

 ایجاد، تصویب، فرایندهای مدیریت ،ایپیچیده سیستم چنین در .کندمی عبور( غیره و

 واکنش رسدمی نظر به دانش، از استفاده و گذاریاشتراک به انتقال، ،سازیذخیره

 و جهانی مسائل توسط عرضه زنجیره در شده مطرح جدید هایچالش به ضروری

 .(0101 ،9چرچیونه و اسپوزیتواست ) پایداری

تأمین  زنجیره در دانش مدیریت اصلی توانمندسازهای از یکی دانش یریتمد همچنین

تأثیر  تا است تأمین زنجیره در دانش مدیریت برای مفهومی چارچوب یک ارائه و

 زاده )اسماعیل .گیرد قرار بررسی مورد تأمین زنجیره مختلف ابعاد بر دانش مدیریت

 .(0939همکاران،  و

 شرکت راهبردی اهداف به رسیدن جهت تأمین هزنجیر مدیریت و دانش مدیریت

 یکدیگر با که هستند تأمین هایزنجیره این امروزی رقابتی محیط در. هستند ضروری

 آوردن دست به برای زنجیره اعضای هماهنگی و انسجام رو این از کنند،می رقابت

 . است اهمیت بسیار حائز بازار در رقابتی مزیت

 در دانش مدیریت مفاهیم ارائه جهت:  گندم تامین یرهزنج در دانش اهمیت مديريت

 هستند فنونی اول دسته: گیرند قرار نظر مد فنون از دسته سه دبای گندم تامین زنجیره

 ،(ها واسطه و کشاورزان) کنندگانعرضه گندم، عرضه و طراحی با ارتباط در که

 دارد، وجود کنندگانعرضه با سازمان ارتباط و کنندگانعرضه بین ارتباطات مدیریت

 و موجودی مدیریت تولیدی، هایسیستم با ارتباط در که هستند فنونی دوم دسته

 تدابیری مجموعه سوم دسته و دارد وجود مشکالت رفع جهت سازمان داخلی مسائل

 و خریداران وفاداری ،(آرد کارخانجات) خریداران کنندگان،توزیع درمورد که هستند

 .(0939،موسوی) شود لحاظ باید انسازم با آنها هماهنگی

                                                           
1. Customer Relationship Management 
2. Enterprise resource planning 
3.  Cerchione & Esposito 
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 کاهش و محصول یک وفور باعث سو یک از گندم تامین زنجیره تعادل خوردن برهم

 دیگر، سوی از و شده، کشاورزان شدن متضرر و سال یک در آن قیمت چشمگیر

 . گرددمی مردم نارضایتی و قیمت افزایش باعث محصوالت سایر کاهش

بهترین راه برای تفکر : ش و کارايی زنجیره تامینالگوهای چرخه حیات مديريت دان

آن است. فرایندهایی که توسط آن دانش  حیات چرخهدرمورد ساختار دانش، درک 

کار گرفته شود. اگرچه اندیشمندان مختلف مراحل ه ایجاد شده، توزیع گشته و ب

ای دانش هسه مرحل چرخهاند، اما در اینجا متعدد و مختلفی را در این باره بیان کرده

چرخة حیات دانش یک چهارچوب ادراکی است که دقت مدیران  .شودنشان داده می

دانش را در چرخة زندگی دانش توسعه داده، همراه با درک حیات دانش، چرخة 

نمایند، و به مفهوم و نقش پردازش دانش و یادگیری سازمانی را درک و تجربه می

انش از چرخة یادگیری دانش ناشی شده و برند، چرخة زندگی ددانش مدیریت پی می

های یادگیری سازمان و حیات دانش هر دو پایه دهد، چرخهبه آن بازخورد می

پردازش دانش بوده و زمینه آنها در روانشناسی انسانی خواه فردی و خواه جمعی 

فراهم شده است. این آلترناتیو از مبانی دانش مدیریت به عنوان فرآیند و رشتة 

  شود.حسوب میمشخص م

 آن، طی که است فرآیندی: دانش باشد: خلقمی دارای سه بعد مشترک دانش مدیریت

 در بایستی دانش: دانش انتقال. شودمی خلق سازمان، داخل در شما نیاز مورد دانش

  .دانش کارگیری و به. شود تبادل راحتیبه سازمان

 . باشندمیمشترک این سه بعد در تمامی تعاریف از ابعاد مدیریت دانش 

بر اساس مطالعه و مقایسه رویکردهای قبلی، رویکردی تلفیقی (  0001،دالکر )0دالکر

 چرخه مدیریت دانش یکپارچهکه به دهد به چرخه مدیریت دانش را پیشنهاد می

 -9سهیم و توزیع دانش ت -0کسب، یا خلق دانش  -0سه مرحله دارد:  معروف است و

  .درک و کاربرد دانش

 از بسیاری:  رساخت های چرخه حیات مديريت دانش در زنجیره تامین گندمزي

. گیردمی قرار استفاده مورد تامین زنجیره راهکارهای بهبود در ابزارها و هافناوری

 فناوری از سازمانی ساختار تغییر برای را جدیدی راههای ،فناوری سازیپیاده دامنه

 نقش .کندایجاد می سازماندهی برای عاتاطال و افزارنرم فناوری به افزارسخت

                                                           
1. Dalkir 
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 و توان در زنجیره تامین گندم بسیار مهم است. افزایش ارتباطات و اطالعات وریافن

 درک برای کشاورزی بخش اندرکاراندست و پژوهشگران ،گذارانسیاست آمادگی

 هنگامو به عالمانه شناختی نیازمند راهبردی هایحلراه ارائه و فزاینده هایپیچیدگی

 . است نظرانصاحب دیگر نظری هایدیدگاه و جهانی رویدادهای از
 

ها در زنجیره تامین گندم در شرکت بازرگانی مديريت دانش با شاخص هایساخت تطابق زير -1جدول 

 دولتی ايران

ابعاد مديريت 

 دانش

 های ساخت زير

 مديريت دانش

زنجیره تامین گندم در شرکت بازرگانی  تطابق با شاخصها در

 دولتی ايران

ش
ق دانــ

خـــل
 

فرهنگ  های کاری شرکت غله،بحث و اظهار نظر درمورد راهبرد و سیاست سازمانی فرهنگ

توجه به ارزش کارهای تیمی، فرهنگ کار، توانمندسازی  ،نوآوری و خالقیت

 ،ری با محیطسازگا کننده،اهمیت به سالمت جامعه مصرف ،پرسنل شرکت

 ترویج فرهنگ تولید و مصرف

تدوین و چاپ کتاب تاریخ نان در ایران، کتاب مرجع روانکاری و  نوآوری و خالقیت

وری در دستگاههای آخالقیت و نو روانکارهای صنعتی در حوزه فنی،

 رد و نانآگندم و دستگاههای خط تولید  سازیذخیره

انتقال دانش با روش  ،رج شرکت غلههای داخل و خامشارکت در آموزش آموزش

های فنی و تعامل با سازمان استاد شاگردی، انتقال تجربیات شاغلین،

 موزش نانوایان آخرین حلقه زنجیره تامینآای در راستای حرفه

استفاده از نیروهای ماهر و دانشی در  ،ای منابع انسانیهای توسعهبرنامه انسانی نیروی

 دام کارشناس و مشاورهای مختلف، استخحوزه

ایجاد انگیزه در کارکنان غله و تشویق پرسنل به ارائه نظرات و راهکارها و  انگیزش ايجاد

های خرید گندم و توجه به امور پیشنهادات و انتقادات با تشکیل کمیته

گندم و غیره، پرداخت پاداش خرید گندم، پرداخت  سازیذخیرههای کمیته

 های فنینرژی به حوزههای اجوییپاداش صرفه

 گذاری مدیران در جهت خرید کیفی گندم، طرح تجارت آزاد گندم،سیاست رهبری سازمان

تعهد و حمایت مدیران  ،تدوین استانداردها در حوزه زنجیره تامین گندم

ارشد غله در بکارگیری دانش پرسنل، توجه به رسالت سازمان و تدوین 

 چشم انداز

ش
انتقـــال دانـــ

 

ایجاد واحد تحقیقات و پژوهش و مرکز پژوهشهای غالت در شرکت مادر  ادگیری سازمانیي

 فرایندهای توسعه ،تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مستند ساری

تشکیل کارگروه ملی  ،تشکیل کارگروه پروژه راهبردی زنجیره تامین گندم جلسات و کارگروه ها

صنعت و  ،هماهنگی دانش ساماندهی گندم و آرد و نان، تشکیل کانون

اندازی کانون دانش بنیان بازار)زنجیره گندم و ارد و نان(، کمک به راه

بخش خصوصی، برگزاری همایشهای سالیانه صنعت آرد ایران، مشارکت 

agrofدر نمایشگاههای ملی و بین المللی مانند  ood  و CI CFOوI SM و نان 

 زمان و سهولت روابط درون سازمانبهبود عملکردهای درون سا تعامل و ارتباطات

بکارگیــر

ی 

ش
دانـــ

 

سامانه  ایجاد سامانه فروش اینترنتی آرد، سامانه خرید تضمینی گندم، فناوری اطالعات

بندی خرید گندم، سامانه پهنه ،موزشآسامانه جامع  ،جامع فنی مهندسی

 هایهای الکترونیکی، کنفرانسها، نشستسامانه سیفا و سایر سامانه
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بندی اسناد، ارائه مطالب صوتی و تصویری با قابلیت دسته ویدئویی،

 جستجو

 فرآيندهای و ساختارها

 کاری

های مختلف کاری شرکت های اجرایی در حوزهتهیه و ابالغ دستورالعمل

غله مانند: دستورالعمل اجرایی خرید گندم، دستورالعمل انبارگردانی، 

 رد و...بندی کارخانجات آدستورالعمل درجه

سالمت جامعه  رد و نان،آلزوم کاهش تصدی دولت در امور گندم و  ذينفعان شرکت

رد به نانوایان، تسریع در خرید آکننده نان، سهولت فروش و تحویل مصرف

گندم و پرداخت وجه آن به کشاورزان، عرضه گندم در بورس کاال، 

 ریزی در حوزه حمل و نقل گندم و آردهماهنگی و برنامه

 

 تمام در تعهد و سازمانی فرهنگ در تغییر اساسی به نیاز دانش مدیریت در موفقیت

 .(0100 ،دارد )سعیدا اردکانی سازمانی سطوح

 و تبادل از و همچنین دانش بر مبتنی فرهنگاز  دانش، مدیریت موفق هایمدل در

 وزش،آم و رهبری منابع، تخصیص شامل ارشد مدیران از حمایت و دانش کارگیریبه

 مشارکت) کارکنان درگیری و آموزش و سازمانی فرهنگ نوع این. شودمی پشتیبانی

 از( دانش توزیع و تبادل در پذیریمسئولیت ارزیابی، و ریزیبرنامه ،گیریتصمیم در

کارگیری فرهنگ خلق، حفظ و به است. دانش مدیریت کردن روز به در حیاتی عوامل

سازمانی بوده و تأثیر مثبتی در فرایندهای اجرایی  دانش از عوامل مؤثر در یادگیری

 (.0،0103)لون سازمان دارد

 : باشدمیهای خارجی و داخلی به شرح زیر پیشینه پژوهش

دیجیتال دریافتند  محیط یک در استراتژیک دانش محققان در یک تحقیق با نام مدیریت

 که باشد فرهنگی باید اعضای زنجیره بین همکاری امروز، فضای مشارکتی در که

 (.0103 مارتینز، و 0)ماراویالس شود اعضا میان انتقال دانش سبب

تامین را  زنجیره مدیریت در دانش مدیریت نقش 0100ماریا و همکاران در سال 

 مکانیسم عنوان به توانمی را دانش مدیریت اند کهاند و نتیجه گرفتهبررسی نموده

 هماهنگی تامین؛ زنجیره بین روابط و درونی ایشافز تامین؛ زنجیره ادغام: برای اهرم

در  .محصول به کار گرفت توسعه در دانش انتقال تقویت و تامین؛ زنجیره استراتژی

 مدیریت معکوس، لجستیک مانند تامین زنجیره مدیریت هایحوزه از این مقاله برخی

                                                           
1. Loon 

Maravilhas. 2 



  422   رانيا یدولت یگندم شرکت بازرگان نیتام رهیزنج يیارادانش در ک تيريابعاد مد یکارکردها

 حدی ات ریسک مدیریت و سپاریبرون تقاضا، و بینیپیش ریزیبرنامه موجودی،

 (.0100و همکاران، 0اند )ماریا گرفته قرار بررسی مورد

 زنجیره مدیریت در دانش مدیریت نقش بررسی با( 0100) همکاران و 0راساریو

 عنوان به را دانش مدیریت شد، انجام محتوا تحلیل و کیفی رویکرد با که تأمین

 و تأمین جیرهزن راهبرد تنظیم تأمین، زنجیره سازی یکپارچ در مؤثری سازوکار

 نظام ( روش0101و همکاران ) 9انریکوئز .کردند معرفی تأمین زنجیره کننده تقوی

 سازمان در تأمین زنجیره جهت پشتیبانی عاملی عنوان به را ساده سازمانی دانش

 .کردند مطرح

های نفتی دولتی در هند تمرکز در پژوهش خود بر شرکت (0101) 4و رای یساد

ها ای فرآیندها و زنجیره تأمین این شرکتبر دانشفتند که مدیریت دریا هاآن. کردند

 هامدت و بلندمدت در تدوین استراتژیکوتاه هایگرفتن تصمیم برایابزار کارآمدی 

مدیریت  عملکرد گیریاندازه برای سنجش ابزار یک 0101در سال  1وونگ و لی .ستا

 هایگیریاندازه که ترکیب نداکرده طراحیهای کوچک و متوسط در شرکت دانش

 تأثیر( 0101) همکاران و 6گونزالس. (0101،)لی و وونگ باشدمیهم  با عینی و ذهنی

 و رقبا مشتریان، کنندگان،تأمین با روابط از حاصل دانش بر رسمی ارتباط وسایل

 .کردند بررسی جدید محصوالت در نوآوری و توسعه برایرا  دانشگاه ها

انطباق مدیریت دانش در  یهاحلبه شناسایی موانع و راه (0100) 7و کانت لیپات

ها توسعه دهند. هایی را برای اجرای آنزنجیره تأمین پرداختند تا بتوانند استراتژی

دهد که هدایت و مدیریت مثبت در انطباق مدیریت دانش در نتایج پژوهش نشان می

 مطالعه یک طریق ( از0100) 8یچونگ و با .زنجیره تأمین باالترین اولویت را دارد

 دانش، از استفاده که داد نشان سازمانی بین هایسیستم پذیرش مورد در موردی

 بهبود و فناوری اتخاذ مورد در گیریتصمیم بر دانش انتشار و دانش کسب

 این تاکنون زمان آن از ،اساس همین بر .است گذاشته تاثیر زنجیره تامین یکپارچگی

                                                           
1. María 
2. Rosario 
3. Enriquez 
4. Desai and Rai 
5. Lee and Wong 
6. Gonzalez 
7. Patil and Kant 
8. Chong and Bai 
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 حکومت، و دولت ادارة حوزة در ویژه به ،را زیادی اندیشمندان توجه مطالعاتی حوزة

 بخش حوزة در چه دانش مدیریت مفهوم اینکه به توجه با. است کرده جلب خود به

 پژوهشگران دارد، متعددی زوایای و ابعاد دولتی بخش حوزة در چه و خصوصی

 میزان عالیق، حسب بر در مطالعات خود نیز کشور در مفهوم این به مند عالقه

 تا روند این که نداهکرد انتخاب را مفهوم این از بخشهایی ،غیره و موضوع ضرورت

 هایحوزه از یک هر در پژوهشگران بیشتر مطالعة یقین به. دارد ادامه نیز امروز

 در دانش مدیریت هایپروژه کیفی سطح ارتقای و یافتگیتوسعه بر انتخابی،

  افزاید.می کشور دولتی یهاسازمان

زنجیره  کارایی بر دانش مدیریت تأثیر به بررسی 0930اعتمادی و کسرایی در سال 

 اهمیت به توجه اند که باوگاز پرداخته و نتیجه گرفته نفت فراساحل بخش در تأمین

 و اطالعات فناوری مناسب هایایجاد زیرساخت با توانمی دانش، حفظ شاخص باالی

 کارایی جهت ها، درسیستم و هازیرساخت این طریق زا دانش به موقع ذخیره نیز

صاحب  از برخی (.0930)اعتمادی و کسرایی، کرد اقدام تأمین، بیشتر زنجیره هرچه

 مدیریت مفهوم از مندیبهره هایخصوص ضرورت در پژوهش و تحقیق به نظران

 رنگ کم رغمعلی که نتیجه رسیدند این به و پرداختند دولتی یهاسازمان در دانش

 مدیریت کاربست مفهوم برای قوی محرک مثابة به رقابتی مزیت کسب مفهوم بودن

-کاهش هزینه شهروندان، به پاسخگویی عملکرد، بهبود دولتی، یهاسازمان در دانش

زمان  کاهش اداری، زائد بوروکراسی حذف یا کاهش دولتی، یهاسازمان های

 به اثربخشی، ارتقایو  کارایی فزایشا عمومی، خدمات کیفیت ءارتقا رسانی، خدمات

 مهمترین جمله از ،0حکومت  و دولت ادارة دانش حوزة اصلیِ هایعنوان دغدغه

 محسوب دولتی یهاسازمان در دانش مدیریت مفهوم به ضرورت توجه هایمحرک

مدیریت  سازیپیادهموانع اجرای  ،(0931)شجاعی  .(0931 ،)پیران نژاد شوندمی

آبادی  احمدی و نیکدرستکار ه تأمین را مورد بررسی قرار داد. دانش در زنجیر

نشان دادند که کسب، خلق و تولید دانش، نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش ( 0930)

 زنجیره بر کارایی تواندمی آن ابعاد و دانش مدیریت فوق، مطالب براساس. دارد

 کشور از در گندم اهمیت به توجه اب .باشد مؤثر آن عملکرد بهبود و تأمین گندم

 بهره تأمین گندم زنجیره کارایی درجهت توان می دانش مدیریت از مختلف، هایجنبه

                                                           
1. Public administration 
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شرکت بازرگانی  حوزه ویژه به و در وزارت جهاد کشاورزی این موضوع که گرفت

 در علیمحمدی و طاالری که پژوهشی در .است نگرفته قرار توجه دولتی ایران مورد

 مورد هاشرکت تأمین زنجیره تکامل در دانش مدیریت نقش ادندد انجام 0939 سال

 آن تکامل سیر و تأمین زنجیره بررسی به ابتدا پژوهش این در .گرفت قرار برسی

 قرار بحث مورد را تأمین زنجیره در آن نقش و دانش مدیریت سپس و شده پرداخته

 نه تأمین هایرهزنجی در دانش مدیریت نقش که دهدمی نشان پژوهش این .دهدمی

 الکترونیک تجارت توسعه و اطالعات فناوری گسترش با بلکه بوده، انکارناپذیر تنها

 علی و طاالری) است شده خود تکاملی پنجم مرحله به تأمین زنجیره ورود به منجر

 زنجیره عملکرد بر دانش مدیریت تأثیر عنوان با دیگر شیهپژو در .(0939 محمدی،

 دنیای در که رسیدند نتیجه این به 0939 سال در همکارانش و دهزا اسماعیل تأمین،

 به و تأمین زنجیره عناصر پراکنده طبیعت به توجه با فعلی، رقابتی و محوردانش

 مدیریت فرایندهای به نیاز دارد وجود عناصر این در که دانشی پراکندگی آن دنبال

-. حمیدی(0939،همکاران و زاده اسماعیل) است ضروری امری هاسازمان در دانش

 عملکرد بازاریابی بر دانش مدیریت هایقابلیت تاثیر بررسی بهزاده و همکاران 

 ارتباط داد که نشان آنها پژوهش نتایج .پرداختند ایران پتروشیمی صنعت در سازمان

 کل سازمان عملکرد بر بازاریابی دانش مدیریت هایقابلیت میان معناداری مثبت

 و زادهحمیدی) دارد وجود )مالی عملکرد و مشتری عملکرد بازار، عملکرد(

 .(0930،همکاران

 

 روش شناسی تحقیق

 :باشدمی 0 شکل صورت به پژوهش مفهومی مدل
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 زنجیره تامین گندم کارايی مدل مفهومی مديريت دانش در -4شکل

 

 :است تدوین قابل زیر شرح هب هافرضیه مفهومی، مدل براساس

رابطه معناداری  ،گندم تأمین زنجیره کارایی و دانش خلقبین  رسدیبه نظر م .0

 .دارد وجود

رابطه معناداری  ،گندم تأمین زنجیره کارایی و دانش بکارگیری بین رسدیبه نظر م. 0

 .دارد وجود

رابطه معناداری  ،گندم تأمین زنجیره کارایی و دانش انتقالبین  رسدیبه نظر م .9

 .دارد وجود

 توصیفی_پیمایشی رفته کاره ب تحقیق روش و است کاربردی و ایسعهتو تحقیق نوع

معاونین و روسای  و مدیران از نفر 011 شامل تحقیق آماری نمونه و جامعه. است

ماری در آو چون کلیه جامعه  باشندمی استانها سطح در شرکت حوزه بازرگانی این

-نمونه روش. ه دیده نشدورد حجم نمونآاین تحقیق برشمار گردید لذا نیازی به بر

 تعداد این از. است یکی جامعه با نمونه تعداد لذا است؛ شماریهمه نوع از گیری

 تحلیل و تجزیه مورد و شده بازگردانده و گردیده تکمیل پرسشنامه 11 پرسشنامه،

-نرم طریق از( SEM) ساختاری معادالت مدلسازی با هافرضیه آزمون .گرفتند قرار

 افزارنرم از نیز هاداده تحلیل و تجزیه منظور بهو  شد نجاما LISREL افزار

SPSS22 است. گردیده استفاده 

 آن فرضیات و تحقیق موضوع با که گردید مطرح ایگونه به پرسشنامه سواالت

 بخش بخش، یک که باشدمی بخش دو دارای پرسشنامه این .باشند داشته همسویی

 زمینه در دهندگان پاسخ فردی مشخصات به مربوط سواالت شامل که است عمومی



  422   رانيا یدولت یگندم شرکت بازرگان نیتام رهیزنج يیارادانش در ک تيريابعاد مد یکارکردها

شامل  نیز پرسشنامه دیگر بخش .است سابقه خدمت و تحصیلی مدرک جنسیت،

گویه و  01( با 0113) همکاران و 0مقاله پاتریک گرفته ازبر دانش مدیریت سؤاالت

 1 طیف اساس بر که گویه است 01با  (SCOR) اسکور مدل با تأمین زنجیره کارایی

 آلفای روش از استفاده با پایایی پژوهش این در .نداشده طراحی لیکرت ایگزینه

 برای و0/1 باالی پرسشنامه هایبخش همه برای آلفا مقدار و شده محاسبه کرونباخ

 . است 30/1 برابر نیز پرسشنامه کل

 
 کرونباخ آلفای ضريب اساس بر تحقیق پرسشنامه اعتبار ضرايب -4 جدول

ضريب  تعداد سواالت دهندگان تعداد پاسخ موضوع

 آلفا

 22/0 22 26 کل پرسشنامه

 22/0 14 26 دانش خلق

 22/0 2 26 دانش بکارگیری

 22/0 11 26 دانش انتقال

 22/0 10 26 تأمین زنجیره کارايی

 

 هاداده وتحلیل تجزيه

به مدیریت دانش در حد  که وضعیت سواالت مربوط دهدمینشان  9اطالعات جدول 

های به دست آمده بیشتر از میانگین متوسط به باال بوده است زیرا کلیه میانگین

 به دست آمده است. 9ی عدد نظری یعن

به زنجیره تامین در حد  که وضعیت سواالت مربوط دهدمینشان  0اطالعات جدول 

های به دست آمده بیشتر از میانگین متوسط به باال بوده است زیرا کلیه میانگین

 به دست آمده است. 9نظری یعنی عدد 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Patrick 
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 های  سواالت پرسشنامه مديريت دانشتوصیف آماره-2جدول 

 سواالت میانگین رانحراف معیا خطای معیار

011/1  727/1  77/3  A1 

010/1  738/1  16/4  A2 

013/1  750/1  27/4  A3 

187/1  826/1  78/3  A4 

016/1  783/1  71/3  A5 

177/1  705/1  47/3  A6 

182/1  763/1  52/3  A7 

187/1 816/1  44/3  A8 

177/1  734/1  27/3  A9 

176/1  875/1  71/3  A10 

174/1  871/1  74/3  A11 

016/1  787/1  40/3  A12 

020/1  025/0  50/3  B1 

024/1  053/0  57/3  B2 

002/1  140/0  71/2  B3 

024/1  052/0  27/3  B4 

174/1  876/1  56/3  B5 

017/1  770/1  47/3  C1 

177/1  704/1  43/3  C2 

014/1  1765/1  34/3  C3 

003/1  146/0  05/3  C4 

033/1  233/0  55/3  C5 

030/1  207/0  64/3  C6 

041/1  772/0  58/3  C7 

023/1  042/0  67/3  C8 

022/1  033/0  57/3  C9 

015/1  1770/1  63/3  C10 

012/1  745/1  76/3  C11 

 
 توصیف آماره های سواالت پرسشنامه زنجیره تامین -2جدول 

 سواالت میانگین انحراف معیار خطای معیار

131/1  309/1  00/9  A1 

001/1  131/0  01/9  A2 

009/1  091/0  90/9  A3 

000/1  110/0  91/9  A4 

019/1  00/0  00/9  A5 

001/1  911/0  00/9  A6 

001/1  131/1  00/9  A7 

019/1  001/0  00/9  A8 

131/1  111/1  00/9  A9 

103/1  090/1  03/9  A10 
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 مولفه های زنجیره تامین های آماریاندازه -2ل دوج

  میانگین انحراف معیار خطای معیار

13011/1  31110/1  0990/9  قابلیت اطمینان 

13010/1  10110/1  9119/1  پذیریواکنش 

13199/1  30010/1  0013/1  پذیریانعطاف 

00391/1  01011/0  0013/9  هاهزینه 

10101/1  11110/1  9011/9  هادارایی 

10111/1  11000/1  9110/9  زنجیره تامین 

 

به زنجیره تامین در حد متوسط  های مربوطکه وضعیت مولفه دهدمینشان  1جدول 

 به باال بوده است.
 مولفه های مديريت دانش های آماریاندازه -6ل جدو

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار

11103/1  10001/1  0010/9  خلق دانش 11 

13990/1  11010/1  9111/9  انتقال دانش 11 

10011/1  13090/1  1001/9  کاربرد دانش 11 

11009/1  13113/1  1300/9  11   

به مدیریت دانش در  های مربوطکه وضعیت مولفه دهدمیاطالعات جدول باال نشان 

بیشترین میانگین متعلق به خلق دانش و کمترین  .و حد متوسط به باال بوده است

 ط به مولفه انتقال دانش بوده است.ومرب

 
 آزمون ضريب همبستگی پیرامون رابطه مديريت دانش و مولفه های زنجیره تامین -2جدول

زنجیره 
 تامین

هادارایی  هاهزینه 
پذیرانعطاف
 ی

پذیرواکنش
 ی

قابلیت 
 اطمینان

مدیریت 
 دانش

کاربرد 
 دانش

انتقال 
 دانش

خلق 
 دانش

 

1/487*

* 

1/575 

** 

1/277*

* 
036/1  1/303** 

1/587*

* 

1/837*

* 

1/547*

* 

/568**

1 
0 

 خلق دانش
111/1  111/1  101/1  200/1  113/1  111/1  111/1  111/1  111/1   
86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

1/554*

* 

1/414*

* 

1/371*

* 
1/262* 1/514** 

1/527*

* 

853/1
** 

1/747*

* 
0 1/568*

111/1 انتقال دانش *  111/1  111/1  105/1  111/1  111/1  111/1  111/1   111/1  

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

1/604*

* 

1/501*

* 

1/427*

* 
1/274* 1/574** 

1/522*

* 

1/873*

* 
0 1/747** 

1/547*

111/1 کاربرد دانش *  111/1  111/1  100/1  111/1  111/1  111/1   111/1  111/1  

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

1/641*

* 

1/572*

* 

1/403*

* 
1/254* 1/530** 

1/636*

* 
0 1/873*

* 
1/853** 

1/837*

مدیریت  *
111/1 دانش  111/1  111/1  108/1  111/1  111/1   111/1  111/1  111/1  

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

1/671*

* 

1/370*

* 

1/447*

* 
218/1  1/501** 0 1/636*

* 

1/522*

* 
1/527** 

1/587*

قابلیت  *
111/1 اطمینان  111/1  111/1  155/1  111/1   111/1  111/1  111/1  111/1  

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

1/668* 1/243* 1/317* 1/420** 0 1/501* 1/530* 1/574* 1/514** 1/303* پذیرواکنش
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 ی * * * * * *
111/1  124/1  114/1  111/1   111/1  111/1  111/1  111/1  113/1  

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 
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-دهنده آن است که رابطه مثبت و معنینتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان

های آن به دست مدیریت دانش با زنجیره تامین و مولفه هایمولفه ری بین ابعاد ودا

 .باشدمی 11/1داری به دست آمده نیز کمتر از آمده است زیرا کلیه مقادیر سطح معنی

 
 بر زنجیره تامیننتايج آزمون رگرسیون تاثیر مديريت دانش-2جدول

Method=inter همزمان روش ورود متغیرها 

 ضریب همبستگی چند گانه 10/1

 ضریب تعیین 001/1

 ضریب تعیین تعدیل یافته 019/1

 خطای معیار 11001/1

 تحلیل واریانس 93/11

 سطح معنی داری 111/1

 
 بر زنجیره تامینضريب آزمون رگرسیون پیرامون تاثیر مديريت دانش -2جدول

 B SE beta t sig 

100/1 مقدار ثابت  990/1   

101/1  

093/0  100/1  

011/1 مدیریت دانش  130/1  100/0  111/1  

 

 داریمعنیضریب رگرسیون با سطح  نتایج آزمون رگرسیون حاکی از آن است که

111/1=α  111/1برابر باR= از  داریمعنیاز آنجا که این سطح  .محاسبه شده است

است مدرک کافی برای رد فرض  کوچکتر α=11/1مورد نظر ما  داریمعنیسطح 

. شودمی فرضیه اصلی ما تائید رد و درنتیجه فرضیه صفر ما ،صفر خود داریم
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گیریم که به ازای تغییر در یک واحد انحراف استاندارد میزان بنابراین نتیجه می

 یابد.می 111/1میزان زنجیره تامین به اندازه  ،مدیریت دانش

 

 
 

 
 

 
 بر زنجیره تامینای مديريت دانشنتايج آزمون رگرسیون درباره تاثیر مولفه ه-10جدول

Method=inter روش ورود متغیرهاهمزمان 

 ضریب همبستگی چندگانه 101/1

 ضریب تعیین 003/1

 یافتهضریب تعیین تعدیل 931/1

 خطای معیار 11311/1

 تحلیل واریانس 09/03

 داریاسطح معن 111/1
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 بر زنجیره تامینهای مديريت دانشضريب آزمون رگرسیون پیرامون تاثیر مولفه -11جدول

 B SE beta t sig 

130/1 مقدار ثابت  911/1  013/1  000/0  100/1  

109/1 خلق دانش  010/1  093/1  111/1  

119/1 انتقال دانش  110/1  100/1  003/0  111/1  

910/1 کاربرددانش  000/1  010/1  113/9  119/1  

 

ضریب رگرسیون  آن است که نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون حاکی از

از آنجا که  .محاسبه شده است =101/1Rبرابر با  α=111/1 داریمعنیبا سطح 

کوچکتراست  α=11/1مورد نظر ما  داریمعنیاز سطح  داریمعنیاین سطح 

 رد و درنتیجه فرضیه صفر ما ،مدرک کافی برای رد فرض صفر خود داریم

گیریم که به ازای تغییر در یک نتیجه می . بنابراینشودمی فرضیه اصلی ما تائید

کاربرد دانش میزان  و انتقال دانش ،واحد انحراف استاندارد میزان خلق دانش

 .یابدمی 010/1 ،013/1،100/1زنجیره تامین به اندازه 
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 .هستند نرمال متغیرها نمرات پراکندگی توزیع 00مطابق جدول 

 
 متغیرها توزيع بودن نرمال نآزمو -14جدول 

 سطح معناداری متغیر
 22/0 دانش خلق

 21/0 دانش بکارگیری
 62/0 دانش انتقال

 22/0 گندم تامین زنجیره کارایی
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 ساختاری مدل آزمون

 
 نتايج معادالت ساختاری بر اساس ضرايب استاندارد شده -2شکل 

 

 
معنا دارینتايج معادالت ساختاری بر اساس ضرايب  -2شکل  

 

متغیر است که خلق دانش و  9مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در مجموع متشکل از 

به عنوان متغیر  به عنوان متغیر مستقل، زنجیره تامین بکارگیری دانش ،دانش انتقال
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وابسته است. پیش از بررسی ضرایب ساختاری، برازندگی الگوی اصلی مورد 

 ر بود:بررسی قرار گرفت. که نتایج به شرح زی

 

 نتايج شاخص های برازندگی الگو -12 جدول

های شاخص

 برازندگی الگو
d f

2

 

GFI  
IFI 

 
TLI 

 
CFI 

 
NFI 

RMSEA 

 220/0 241/0 221/0 206/0 26/0 21/0 22/1 مدل تخمین

 02/0از کمتر کامل برازش يک به نزديک 14 2 از کمتر قبول قابل میزان

 

 

 گندم تامین زنجیره گانه پنج در ابعاد استاندارد شده اس ضرايبنتايج معادالت ساختاری بر اس -2شکل 

 

 پژوهش زا درون متغیرهای تعیین ضرايب -12جدول 
 ضریب تعیین  متغیرهای پژوهش

 011/1 قابلیت اطمینان

 911/1 پذیریواکنش

 000/1 پذیریانعطاف

 011/1 هاهزینه
 090/1 هادارایی

 139/1 خلق دانش
 109/1 انتقال دانش

 110/1 دانش کارگیریبه 
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 که: دهدمی( نشان 00نتایج جدول )

 چندگانه( مربعات )مقدار بینیپیش یا تعیین ضریب مدیریت دانش با متغیر

 متغیر قابلیت اطمینان را دارد.  از تغییرات درصد 1/01 بینیپیش ، توانایی011/1

 چندگانه( ربعاتم )مقداربینی پیش یا تعیین ضریب متغیر مدیریت دانش با

 پذیری را دارد. متغیر واکنش از تغییرات درصد 91 بینیپیش ، توانایی911/1

 چندگانه( مربعات )مقداربینی پیش یا تعیین ضریب متغیر مدیریت دانش با

 پذیری را دارد. متغیر انعطاف از تغییرات درصد 0/00 بینیپیش ، توانایی000/1

 چندگانه( مربعات )مقدار بینیپیش یا ینتعی ضریب متغیر مدیریت دانش با

 ها را دارد. متغیر هزینه از تغییرات درصد01 /1 بینیپیش ، توانایی011/1

 چندگانه( مربعات )مقداربینی پیش یا تعیین ضریب متغیر مدیریت دانش با

 ها را دارد. متغیر دارایی از تغییرات درصد 0/09 بینیپیش ، توانایی090/1

 چندگانه( مربعات )مقداربینی پیش یا تعیین ضریب یت دانش بامتغیر مدیر

 متغیر خلق دانش را دارد.  از تغییرات درصد 9/13 بینیپیش ، توانایی139/1

 چندگانه( مربعات )مقداربینی پیش یا تعیین ضریب متغیر مدیریت دانش با

 را دارد.  متغیر انتقال دانش از تغییرات درصد 9/10 بینیپیش ، توانایی109/1

 چندگانه( مربعات )مقداربینی پیش یا تعیین ضریب متغیر مدیریت دانش با

 دانش را دارد.  کارگیریمتغیر ب از تغییرات درصد 0/11 بینیپیش ، توانایی110/1
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 گندم تامین زنجیره گانه پنج در ابعاد معنا داری نتايج معادالت ساختاری بر اساس ضرايب -6شکل 

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
 

 فرضیات نتايج -12 جدول

 متغیر مستقل متغیر وابسته ضریب استاندارد شده ضرایب معنا داری

 دانش خلق زنجیره تامین 10/1 31/0

 دانش بکارگیری زنجیره تامین 11/1 1/0

 دانش انتقال زنجیره تامین 03/1 10/1

 

 .دارد وجود دارینیمع و مثبت رابطه تامین زنجیره و دانش خلق بین: 0 فرضیه

 متغیر دو بین تی آماره میزان که شودمی مشاهده تحقیق ساختاری مدل به توجه با

. دارد وجود یدارمعنی رابطه دهد که بین آنهانشان می تامین زنجیره و دانش خلق

 حد در رابطه شدت و (31/0 از بیشتر t آماره میزان) است 31/0 با برابر تی مقدار

 .شودمی تایید تحقیق اصلی فرضیه و رد فرضیه لذا. است بوده 10/1

 وجود دارد. داریمعنیرابطه مثبت و  : بین بکارگیری دانش و زنجیره تامین0فرضیه 

که میزان آماره تی بین دو متغیر  شودمیبا توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده 

وجود  یدارمعنی رابطه دهد که بین آنهانشان می بکارگیری دانش و زنجیره تامین
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شدت رابطه در حد  ( و31/0بیشتر از  tاست )میزان آماره  1/0مقدار تی برابر با . دارد

 .شودمیفرضیه اصلی تحقیق تایید  بوده است. لذا فرضیه رد و 11/1

 وجود دارد. داریمعنیرابطه مثبت و  : بین انتقال دانش و زنجیره تامین9فرضیه 

که میزان آماره تی بین دو متغیر  شودمیقیق مشاهده با توجه به مدل ساختاری تح

. وجود دارد یداررابطه معنی دهد که بین آنهانشان می انتقال دانش و زنجیره تامین

شدت رابطه در حد  ( و31/0بیشتر از  tاست )میزان آماره  10/1مقدار تی برابر با 

 .شودمیفرضیه اصلی تحقیق تایید  بوده است لذا فرضیه رد و 03/1

 به نتایج به توجه با که شد استفاده فریدمن و میانگین ازمون دو از بندیرتبه جهت

 گیرد. می صورت بندیرتبه زیر جدول طبق آمده دست
 

 کننده مصرف ترجیحات بر متغیرها تأثیر ترتیب -16 جدول

 رتبه بندی فريدمن میانگین ترتیب تأثیر متغیرها بر کارايی زنجیره تامین گندم

 11/0 10/0 دانش بکارگیری

 11/0 11/0 دانش خلق

 01/0 00/0 دانش انتقال

 

 

 مولفه های زنجیره تامین برمديريت دانش یرتاثوضرايب استاندارد شده  Tآماره  مقادير -12جدول

  ضریب استاندارد شده ضرایب معناداری نتیجه فرضیه 

 نشمدیریت دا قابلیت اطمینان 100/1 09.91 تائید فرضیه

 مدیریت دانش پذیریواکنش 101/1 00.90 تائید فرضیه

 مدیریت دانش پذیریانعطاف 991/1 1.00 تائید فرضیه

 مدیریت دانش هاهزینه 939/1 0.00 تائید فرضیه

 مدیریت دانش هادارایی 010/1 3.11 تائید فرضیه

 

ت اطمینان را بین دو متغیر مدیریت دانش و قابلی 100/1ضریب  ،های حاصلیافته

حاصل به نسبت  داریمعنیو نیز سطح  0.31برابر  tمقدار  همچنین .دهدمینشان 

مطلوب است به این معنی که بین دو متغیر یاد شده رابطه مثبت و معناداری وجود 

نیز افزایش  اینکه با افزایش متغیر مدیریت دانش میزان قابلیت اطمینان . یعنیدارد

 .یابدمی

نشان  پذیریواکنشرا بین دو متغیر مدیریت دانش و 101/1 ضریب ،حاصل هاییافته

حاصل به نسبت مطلوب  داریمعنیو نیز سطح  31/0برابر  tمقدار  همچنین .دهدمی
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 .به این معنی که بین دو متغیر یاد شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .است

 .یابدمینیز افزایش  پذیریواکنشاینکه با افزایش متغیر مدیریت دانش میزان یعنی 

 پذیریانعطافرا بین دو متغیر مدیریت دانش و  991/1ضریب  ،حاصل هاییافته

حاصل به نسبت  داریمعنیو نیز سطح  31/0برابر  tمقدار  همچنین .دهدمینشان 

به این معنی که بین دو متغیر یاد شده رابطه مثبت و معناداری وجود  .مطلوب است

نیز افزایش  پذیریانعطافکه با افزایش متغیر مدیریت دانش میزان این . یعنیدارد

 .یابدمی

نشان  هاهزینهرا بین دو متغیر مدیریت دانش و  939/1ضریب  ،حاصل هاییافته

حاصل به نسبت مطلوب  داریمعنیو نیز سطح  31/0برابر  tمقدار  همچنین .دهدمی

. ابطه مثبت و معناداری وجود داردبه این معنی که بین دو متغیر یاد شده ر .است

 .یابدمینیز افزایش  هاهزینهاینکه با افزایش متغیر مدیریت دانش میزان  یعنی

نشان  هاداراییرا بین دو متغیر مدیریت دانش و  010/1ضریب  ،حاصل هاییافته

حاصل به نسبت مطلوب  داریمعنیو نیز سطح  31/0برابر  tمقدار  همچنین .دهدمی

. به این معنی که بین دو متغیر یاد شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .است

 .یابدمینیز افزایش  هاداراییاینکه با افزایش متغیر مدیریت دانش میزان  یعنی

 

 
 CV REDشاخص  مقادير - 2شکل 
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 CV REDشاخص  مقادير  -12جدول 

 CV RED متغیرهای پژوهش

 011/1 قابلیت اطمینان

 013/1 پذیریواکنش

 111/1 پذیریانعطاف

 011/1 هاهزینه

 010/1 هادارایی

 030/1 خلق دانش

 013/1 انتقال دانش

 001/1 دانش کارگیریبه 

 

گردد، تمامی متغیرهای درونزای تحقیق ( مشاهده می01همانطور که در جدول )

 این در متغیرها نای که است مطلب این بیانگر ند. کهامثبتی به دست آورده Q2مقادیر 

  دارند. بینیپیش توانایی و اند شد خوب بازسازی پژوهش

 حیاتی اهمیت از موضوع خاص یک عنوان به گندم تامین زنجیره دانش در مدیریت

توان می ریزیبرنامهو  دانشبا مدیریت  .برخوردار است گندم تامین حوزه برای

ت زمان ذخایر استراتژیک برای گندم شامل: مد تامینهای عوامل مربوط به سیاست

 ذخایر زمان مدت و تقاضای هر منطقه برای استراتژیک ذخایر زمان مدت ،کل کشور

به کارگیری عوامل مدیریت  عرضه هر منطقه را شناسایی نمود. برای استراتژیک

 در ترایحرفه وبرتر  اهداف به رسیدن به گندم منجر تأمین زنجیره دانش در

 کمک کشاورزی حوزه اثربخشی به توجهی قابل طور به و دشومی گیریتصمیم

 مدیریت ت و معنادار ابعادبو ارتباط مث تحقیق این در آمده دست به نتایج .کندمی

 ،(0103) مارتینز، و ماراویالس تحقیقات نتایج با ،تأمین زنجیره کارایی بر دانش

 ،(0100) ،همکاران و پاتیل ،(0101) ،همکاران و گونزالس (،0100) ،همکاران و راساریو

 و زادهو حمیدی (0930) آبادی، نیک و احمدی درستکار (،0930) اعتمادی و کسرایی،

 عاملی بار اساس بر و اول فرضیه اساس بر. دارد همخوانی (0930) ،همکاران

 تجارب از استفاده نظیر سازوکارهاییاز  باید که نمود پیشنهاد توانمی سؤاالت،

 از یکی. نمود تولید در سازمان را دانش و کرد استفاده هاپروژه در شده آموخته

-برنامه برقراری و تقویت فرهنگ سازمانی و تشویق خالقیت و نوآوری سازوکارها،

 در. نماید عالقمند دانش خلق به نسبت را سازمان افراد که ای استانگیزاننده های

 با که نمود پیشنهاد توانمی سؤاالت، بار عاملی براساس دوم، فرضیه خصوص
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 کارکنان ،کاری فرآیندهای و ساختارها و اطالعات فناوری هایزیرساخت از استفاده

 عاملی بار براساس فرضیه سوم، به باتوجه. نمود تشویق بکارگیری دانش در را

و افزایش ها کارگروه و جلساتبرگزاری سازمانی و  یادگیری ید بابا سؤاالت،

  هت انتقال دانش گام برداشت.تعامل در ج و ارتباطات

 موانع مانند گندم تأمین زنجیره در دانش مدیریت پذیرش موانع شودمی پیشنهاد

 تحقیق یک در نیز فردی موانع و فرهنگی موانع ،فنی موانع سازمانی، موانع استراتژیک،

 نظر مد مدل پژوهش این. گردد بررسی ایران دولتی بازرگانی شرکت حوزه در جامع

 کرده بررسی گندم تامین زنجیره حوزه در و ایران دولتی بازرگانی شرکت در را

-سازمان سایر کاری های حوزه در را مدل این دیگر محققان شودمی پیشنهاد است؛

 :است زیر شرح به پیشنهادات . سایرکنند بررسی دولتی های

  رانمدی 0 جدول اساس بر دانشبا عنایت به زیر ساخت رهبری سازمان در خلق 

 دانشاز  ریزیبرنامه و با شده سازمان حداکثر بکارگیری را داشته خلق دانش از

 . نمایند استفاده سازمان، مشکالت حل ایبر

 روش با دانش انتقال ،غله شرکت خارج و داخل هایآموزش در فرایند مشارکت با 

 تخدم که افرادی شاغلین و تجربیاتاز طریق مصاحبه،  وانجام  شاگردی استاد

 .شود مستند است پایان به رو آنها

 هایایده به و نگ خالقیت و نوآوری در سازمان نهادینهفره ،دانش خلق برای 

 .شود انجام تمسخر یا و ترس احساس بدون و داده مثبت پاسخ کارکنان جدید

 اطمینان،  با افزایش مدیریت دانش در تمام سطوح شرکت ابعاد پنجگانه قابلیت

 را افزایش داد. هاداراییو  هاهزینه، پذیریطافانع، پذیریواکنش
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