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ABSTRACT
The beekeeping industry is one of the major agricultural production sectors could results in
provide relatively high employment with relatively low capital and knowledge management in this
industry by beekeepers along with the precise implementation of the value chain can play an
effective role in boosting the industry more. The purpose of this study was to investigate the effect
of knowledge management on the value chain in the beekeeping industry in Ardebil province. This
research was descriptive and the study population was bearded in Ardebil province (N = 3900). The
research sample was determined using the Cochran formula of 188 people. The main tool used in
the present study was a questionnaire it’s reliability was confirmed by experts and its reliability
was based on Cronbach's alpha coefficients. The collected data were analyzed in two sections of
descriptive and inferential statistics in SPSS16 software. The results of regression model showed
that knowledge management dimensions have a positive and significant effect on the value chain in
beekeeping industry. Among the dimensions of knowledge management, has the most impact on
the knowledge and knowledge of the value chain in the beekeeping industry. Given the square
multiple correlation (0.62), the satisfied model has the ability to explain the behavior of the
dependent variable.
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بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری
(مورد مطالعه :در استان اردبیل)
ناصر سیفاللهی
دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت -97/9/23 :تاریخ تصویب)97/12/22 :

چکیده

صنعت زنبورداری یکی از بخشهای تولیدی مهم کشاورزی است که با سرمایهای نسبتاً
کم قادر به ایجاد اشتغال زیاد است و مدیریت دانش در این صنعت توسط زنبورداران به
همراه اجرای دقیق زنجیره ارزش میتواند نقش مؤثری در شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت
بازی کند .هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت
زنبورداری در استان اردبیل بود .این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه موردمطالعه نیز
زنبورداران استان اردبیل( )N=3900بودند .نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران  345نفر
تعیین شد .ابزار اصلی مورداستفاده در تحقیق حاضر پرسشنامهای بود که روایی آنها بهوسیله
افراد متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ ،مورد تأیید قرار گرفت.
دادههای گردآوریشده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار  SPSS16مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان داد ابعاد مدیریت
دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری تأثیر مثبت و معناداری دارند .در بین ابعاد
مدیریت دانش ،بیشترین تأثیر را کسب دانش و کاربرد دانش بر زنجیره ارزش در صنعت
زنبورداری دارند .با توجه به مقدار ضریب تعیین ( ،)0/62مدل از توانایی الزم برای تشریح
رفتار متغیر وابسته برخوردار است.
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،زنجیره ارزش ،صنعت زنبورداری،مزیت رقابتی.

مقدمه
عسل نهتنها از غذاهاي بسيار مفيد جوامع بشـري
تلقـي مـيشـود ،بلكـه بهعنوان دارو در درمان بسياري
از بيماريها ازجمله اختالالت گوارشي پوستي عصبي و
غيره از آن استفاده ميشود .صنعت زنبورداري در
استانهاي مختلف ايران همچون آذربايجان غربي و
شرقي ،اردبيل ،کردستان ،لرستان ،گلستان ،مازندران و
اصفهان رواج دارد .تعداد افرادي که به حرفه زنبورداري
در استان اردبيل مشغول هستند  3هزار و  900نفر است
که اين تعداد زنبوردار  320هزار کندوي زنبورعسل را

مديريت ميکنند يعني بهطور متوسط در سطح استان
هر زنبوردار تعداد 85کندوي عسل پرورش ميدهد.
استان اردبيل نيز ازلحاظ کيفيت و کميت توليد عسل در
سطح کشور بهعنوان استان شاخص مطرح است و بهطور
متوسط  6هزار و  200تن عسل توليد ميشود و رتبه
سوم کشوري را در توليد اين محصول دارد( Bashgahe
.)Khabarnegara Javan,2018
ميزان توليد عسل در عرصه جهاني به يکميليون و
 650هزار تن ميرسد که ايران با توليد  88هزار تن
عسل حدود  5درصد توليد دنيا را در دست دارد و بعد از
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چين و ترکيه ،کشور سوم توليد عسل در عرصه جهاني
است( .)FAO,2016همچنين از منظر توليد تعداد کندو
در دهه  60تا 90پيشرفت چشمگيري ايجادشده است تا
جايي که ايران توانسته در بين  4کشور اول دنيا
قرارگرفته است .حدود  300هزار کندو بومي و
بهطورکلي  7ميليون و  300هزار کندو توليدشده که اين
ميزان 8 ،درصد از توليد کندوهاي دنيا را
تشكيل ميدهد .با توجه به سرمايه اندکي که براي
پرورش زنبور نياز است جوانان ميتوانند با تعداد اندک
کندوي زنبورعسل به اين شغل رويآورند و با
آموزشهايي که از طريق کتابها ،سيديهاي آموزشي
و مستندات تلويزيوني وجود دارد به کار رونق دهند و
درآمد خوبي نيز کسب کنند
(National Conference on Bee Production
from the Perspective of Biology, Health and
Economics, 2018).دانش بهعنوان يكي از

عوامل غيرقابل تقليد و منحصربهفرد و بهعنوان يكي از
ابزارهاي کسب مزيت رقابتي پايدار در عصر دانش و
اطالعات به شمار ميرود .در سالهاي اخير ،مديريت
دانش به يک موضوع مهم و حياتي موردبحث در متون
کسبوکار تبديلشده است .يكي از مهمترين چالشهاي
سازمانها در محيط رقابتي ،دانش و چگونگي مديريت
آن است (. )Ragab & Arisha,2013مديريت دانش را
بهعنوان استراتژي آگاهانه براي به دست آوردن دانش
مناسب ،براي افراد مناسب ،در زمان مناسب و کمک به
افراد براي تسهيم و به کار گرفتن اطالعات در روشهايي
که در تالشاند عملكرد سازماني را بهبود بخشند ،تعريف
ميکنند.
ظهور اقتصاد دانش و تحوالت اجتماعي و اقتصادي
جوامع به شناخت ابزارهاي اساسي ثروت و رفاه منجر
شده است(Hope and Hope ,1997, Druker,1993
 .)Bozbura ,2007,از ديدگاه کسبوکار ،دانش به نظر
ميرسد عامل اصلي براي موفقيت سازمانها در
بلندمدت است ( Mansell and Wehn, 1998; Stewart,
بهرهبرداري از منابع
 .)2001با توجه به اين واقعيت،
دانش يک مسئله حياتي براي کسب مزيت رقابتي و
تضمين توسعه پايدار براي هر جوامع و همچنين
سازمانها است .اين امر نشان ميدهد که يادگيري
مداوم و دانش در داخل و بين سازمانها يک الزام
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کليدي استراتژيک براي ايجاد و حفظ رقابت در آينده
است ( .)Bessant et al,2003بنابراين ،مديريت دانش به
همراه بهينه کردن کليه فعاليتهاي حاکم در صنعت
زنبوري از طريق زنجيره ارزش در جهت افزايش مزيت
رقابتي براي زنبورداران از اهميت بااليي برخوردار است
تا بتوانند از طريق خلق ارزش در مراحل مختلف توليد
عسل ،ضمن توليد عسل بيشتر و باکيفيت باال و همزمان
کاهش هزينه توليد و به دنبال آن کاهش قيمت عسل،
تقاضا آن را در سطح کشور بهصورت چشمگير افزايش
دهند.
مديريت دانش )KM( 1مفهومي است که بهصورت
انفجاري ظهور کرده و طي چند سال گذشته موضوع
داغي بوده است .در دنياي کسبوکار بسيار دشوار قرن
بيست و يكم ،مزيت رقابتي سازمانها تقريباً بهطور کامل
بستگي به اينكه دارد که چطور قادر به مديريت و
استقرار داراييهاي شرکت خود هستند .اين داراييها را
ميتوان به داراييهاي ملموس و نامشهود دستهبندي
کرد .در روش سنتي ،داراييهاي مادي مانند کارخانه،
ماشينآالت ،تجهيزات ،موجودي و مالي سرمايه بهعنوان
اساسيترين داراييهاي شرکت محسوب ميشوند.
داراييهاي نامشهود مانند دانش فكري و مالكيت معنوي
نقش بسيار کمي يا مبهم اي را در هر سازمان ايفا مي-
کنند ).)Khanal1&Raj Paudyal, 2017
مديريت دانش ميتواند فرصتهاي جديد ،خلق
ارزش براي مشتريان ،کسب مزيتهاي رقابتي يا بهبود
عملكرد را ايجاد کند( .)Lloria,2008فعاليتهاي KM
شامل گرفتن اطالعات ،مستندسازي ،بازيابي و استفاده
مجدد ،ايجاد ،انتقال و به اشتراکگذاري داراييهاي
دانش آن است که در فرآيندهاي عملياتي و کسبوکار
خود يكپارچهشده است .فرآيندها و عملكردهاي مديريت
دانش شامل سازماندهي ،برنامهريزي ،نظارت و استقرار
افراد ،فرايندها ،فنآوري و محيطزيست ،با اهداف
مناسب و سازوکار بازخوردي براي تسهيل حفظ ،به
اشتراکگذاري ،شناسايي ،کسب ،استفاده از دانش و
ايدههاي جديد ،بهمنظور دستيابي به اهداف راهبردي،
بهعنوانمثال ،بهبود رقابت يا بهبود عملكرد ،با توجه به
بعد مالي ،قانوني ،فني ،منابع ،محدوديتهاي سياسي،
1. Knowdege Mnanagement
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فرهنگي و اجتماعي ( .)Lehaney et al,2004دانش
بهعنوان دارايي سازماني محسوب ميشود و داراي
ويژگيهاي عملكردي سازماني است ( Almashari et
.)Craighead et al,2009 ,Chen et al,2010, al,2002
به همين ترتيب ،رابطه بين فعاليتهاي مديريت
دانش و مراحل فرايند تصميمگيري ( )Jons,2006حاکي
از آن است که شناخت اين رابطه باعث ميشود فراتر از
درک درستي از نوع دانش موردنياز ،تصميمات بهتري
اتخاذ شود ( .)Palanisamy,2008در اين رابطه محققان
تالش کردهاند ارتباط بين مديريت دانش و عملكرد
سازماني را مشخص سازند (.)Anantatmula,2007
مفهوم زنجيره ارزش 1براي اولين بار توسط (,1985
 )Michael Porterارائه شد .زنجيره ارزش به دنبال بهينه
کردن کليه فعاليتهاي حاکم در يک واحد کسبوکار در
جهت افزايش مزيت رقابتي است .زنجيره ارزش
مجموعهاي از فعاليتهاي کسبوکار است که بهصورت
زنجيروار انجام ميپذيرد تا به خلق ارزش منجر شود .اين
فعاليتها ،شامل توليد ،بازاريابي و فروش ،تدارکات،
تحقيق و توسعه ،منابع انساني ،نظامهاي اطالعاتي و
زيرساختهاي شرکت است .فعاليتهاي اصلي بايد
همراه با طراحي ،خلق ،تحويل محصول؛ بازاريابي آن،
پشتيباني و خدمات پس از فروش انجام گيرند.
فعاليتهاي اصلي به چهار وظيفه شامل :تحقيق و
توسعه ،توليد ،بازاريابي و فروش و خدمات ،تقسيم مي-
شوند.
تجزيهوتحليل زنجيره ارزش يكي از ابزارهاي تحليل
راهبردي است که با استفاده از آن ميتوان مزيت رقابتي
شرکت را بهتر درک کرد و نقاطي را شناسايي نمود که
ميتوان ارزش ارائه شده به مشتري را افزايش يا هزينهها
را کاهش داد و نيز ميتوان حلقههاي بين
عرضهکنندگان ،مشتريان و ساير شرکتهاي موجود در
صنعت را بهتر درک کرد.
در تحقيقي تحت عنوان بررسي نقش اکتشاف و
بهرهبرداري از دانش در توسعه ابعاد نوآوري در مؤسسات
تحقيقات کشاورزي استان البرز( (Sahabdel et al,2017
نشان دادند که توسعه نوآوري سازماني در موسسه
تحقيقات کشاورزي به توانايي در اکتشاف و بهرهبرداري
Daud and Yusuf ,2008
از دانش وابسته است.
1-Value Chain

پژوهشي بر روي  100بنگاه کوچک و متوسط نشان
دادند که مديريت دانش با عملكرد سازماني ارتباط
مثبت دارد .بهطور مشابه تأثير مديريت دانش بر عملكرد
سازماني در کرواسي و اسلووني را موردبررسي قرارداد.
يافتههاي اين تحقيق نشان داد که شيوههاي مديريت
دانش تأثير مثبتي بر عملكرد سازماني دارند ( Rasula et
 .)al, 2012به همين ترتيب ( )Zaied et al, 2012نقش
مديريت دانش را در عملكرد سازمانهاي مالي مصر
موردبررسي قرارداد ،نتيجه تحقيق ارتباط معناداري بين
عناصر مديريت دانش و ارزيابي بهبود عملكرد را نشان
داد.
 Mir Sadeghi et alدر پژوهشي بهمنظور تعيين
عوامل مؤثر بر درآمد زنبورداران از مدل اقتصادسنجي و
رگرسيوني استفاده کردند .يافتههاي آنها نشان داد که
متغيرهاي ،سن ،تجربه ،تحصيالت و خصوصيات
واحدهاي زنبورداري بر درآمد زنبورداران مؤثر است.
 Farfan,2005در پژوهشي با عنوان درک و استنتاج
وابستگي محصول :يک ديدگاه جهاني براي زنجيره
ارزش ،به اين نتيجه دستيافت که کشورهاي
درحالتوسعه با پيوند به اقتصاد جهاني از طريق صادرات
کاال فرصتهاي کمي را براي حفظ رشد درآمد در
درازمدت دارند و تنها با ارتقاء زنجيره ارزش در
فرآيندهاي صنايع اوليه و يا تنوع مهارتهاي فناوري
ميتوانند قادر به کسب فرصتهاي توسعه و جهانيشدن
داشته باشند.
مدل مفهومی تحقيق

پژوهش حاضر باهدف بررسي تأثير ابعاد مديريت
دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري انجام گرفته
است .مديريت دانش داراي چهار بعد است .اين ابعاد
دانش با مديريت صحيح ميتوانند منجر به خلق ارزش
بيشتر در هر مرحله از مراحل مختلف از طريق زنجيره
ارزش توليد عسل توسط زنبورداران گردد .با توجه به
پيشينه تحقيق و مباني نظري ذکرشده ،چارچوب
پژوهش حاضر به صورت شكل( )1است .بر اين اساس،
زنجيره ارزش متغير وابسته و ابعاد مديريت دانش
متغيرهاي مستقل هستند.
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اکتساب دانش
زنجيره ارزش در
صنعت زنبورداري

ذخيره دانش

ابعاد مديريت دانش

کاربرد دانش
تسهيم دانش

شكل  :1چارچوب مدل مفهومي پژوهش

مواد و روشها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع تحقيقات
کاربردي و ازلحاظ ماهيت و روش از نوع مطالعات
همبستگي است و به دليل استفاده از پرسشنامه از نوع
تحقيقات کمّي به شمار ميرود .جامعه آماري اين
تحقيق شامل کليه توليدکنندگان عسل در استان اردبيل
است که حدود  3900نفر ميباشند .بر اساس فرمول
کوکران حجم نمونه الزم جهت بررسي اين پژوهش،
 345برآورد شده است .شيوه نمونهگيري نيز در
اين تحقيق تصادفي ساده بود که در آن شانس هر يک از
افراد جامعه براي انتخاب شدن در نمونه يكسان است.
بهمنظور جمعآوري دادهها براي آزمون فرضيههاي
تحقيق از دو پرسشنامه استفادهشده است .پرسشنامه
اول بهمنظور سنجش ابعاد مديريت دانش بود که در اين
قسمت از پرسشنامه چن و هوانگ ( )2009و خاندا
( )2009استفاده شد .پرسشنامه دوم ،پرسشنامه
سوففورد ( )2003در رابطه با زنجيره ارزش است و داراي
 8شاخص ميباشد.
براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي
کرونباخ 1استفادهشده است .با توجه به اينكه مقدار
ضريب آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي هر يک از
سازهها در جدول شماره ( )1بزرگتر از  0/7بوده،
ميتوان نتيجه گرفت که پرسشنامههاي طراحيشده از
پايايي قابل قبولي برخوردار است.
روش آماري مورداستفاده تحليل رگرسيوني بود .در
مدلهاي رگرسيوني به بررسي و مدلسازي ارتباط بين
متغير وابسته و متغير مستقل پرداخته ميشود و هدف
1. Cronbach's Alpha

پيشبيني رفتار متغير وابسته از روي متغير و يا
متغيرهاي مستقل است.
براي برازش مدل طراحيشده از مدل رگرسيون
خطي چند متغيره استفاده شد.
جدول  -1پايايي پرسشنامهها با استفاده از ضريب آلفاي
کرونباخ
ضريب آلفاي کرونباح

پرسشنامه
ابعاد مديريت دانش

0/85

زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري

0/81

یافتهها
از مجموع  345پرسشنامه که موردبررسي قرار
گرفت 77 ،درصد داراي مدرک تحصيلي سيكل و
فوقديپلم  18 ،درصد داراي مدرک تحصيلي ليسانس5 ،
درصد داراي مدرک تحصيلي فوقليسانس بودند22 .
درصد از افراد کمتر از  30سال 45 ،درصد از افراد بين
 30تا  40سال 30 ،درصد از افراد بين 40تا  50سال3 ،
درصد از افراد باالي  50سال داراي سابقه کاري داشتند.
 28/5درصد از افراد کمتر از  5سال 40 ،درصد از افراد
بين  5تا  10سال 14 ،درصد از افراد بين  10تا 15
سال 17/5 ،درصد از افراد باالي  50سال سابقه کاري
داشتند.
براي بررسي فرض صفر بودن ميانگين باقيماندهها و
واريانس ثابت و همچنين فرض نرمال بودن باقيماندهها
از آمارههاي مربوط به باقيماندهها و جهت بررسي توزيع
نرمال از آزمون کولموگروف -اسميرنوف استفادهشده
است.
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جدول شماره  -2آزمون نرمال بودن باقيماندهها
ميانگين

0/000

انحراف معيار

0/3745

کلموگروف -اسميرنوف Z

0/6236

چنانچه در جدول ( )2مالحظه ميشود ميانگين
باقيماندهها برابر صفر و انحراف معيار آنها برابر عدد
ثابت  0/3745است .بنابراين مدل رگرسيون خطي
برآورد شده تائيد ميگردد.

جدول شماره  -3نتايج آزمون ضريب همبستگي رابطه بين ابعاد مديريت دانش و زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري
متغير دوم

متغير اول

ضريب همبستگي پيرسون

نتيجه

مقدار ضريب

سطح معناداري

کسب دانش

زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري

0/835

0/001

رد فرض صفر

ذخيرهسازي دانش

زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري

0/843

0/001

رد فرض صفر

تسهيم دانش

زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري

0/838

0/001

رد فرض صفر

کاربرد دانش

زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري

0/865

0/001

رد فرض صفر

نتايج جدول ( )3نشان ميدهد که مقدار ضريب
همبستگي پيرسون بين ابعاد مديريت دانش و زنجيره
ارزش در صنعت زنبورداري رابطه معناداري وجود دارد.
آزمون فرضيههاي تحقيق

ابتدا با استفاده از ضريب همبستگي ،رابطه متغيرها
بررسي شد و پس از اطمينان از وجود رابطه بين
متغيرها ،تحليل رگرسيون چندگانه جهت آزمون
فرضيهها انجامشده است.
بهمنظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق از
آزمون همبستگي استفاده گرديده است .با توجه به اينكه
طبق قضيه حد مرکزي اگر تعداد نمونه بزرگتر از 30
باشد ،توزيع دادهها تقريباً نرمال است از
ضريب همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده
شد.
جدول شماره -4نتايج برازش مدل رگرسيون
R

R2

R2Adj

0/83

0/62

0/61

همانگونه که در جدول ( )4مالحظه ميشود ميزان
ضريب همبستگي(  ) Rمحاسبهشده برابر  0/83و ضريب
تعيين  0/62است که ميزان تشريح رفتار متغير وابسته
را از طريق متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد.

آزمون فرضيه پژوهش

فرضيه اصلي :ابعاد مديريت دانش بر زنجيره ارزش
در صنعت زنبورداري تأثير معناداري دارد.
فرضيههاي فرعي:
کسب دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري
تأثير معناداري دارد.
ذخيره دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري
تأثير معناداري دارد.
کاربرد دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري
تأثير معنادار دارد.
تسهيم دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري
تأثير معناداري دارد.
بر اساس جدول ( )5کليه فرضيات تحقيق
پذيرفتهشده و مدل ارائهشده در پژوهش مورد تائيد
قرارگرفته است.
با توجه به نتايج برآمده از مدل پژوهش ،ابعاد
مديريت دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري
تأثير مستقيم و مثبتي دارد ،همچنين هر چهار ابعاد
مديريت دانش به شكل مثبت و مستقيم بر زنجيره
ارزش در صنعت زنبورداري تأثيرگذارند.
جدول شماره ( )5نشان ميدهد که در مدل
رگرسيون تمامي متغيرها معنادار هستند و براي تفسير
نتايج رگرسيون از ضرايب رگرسيون استانداردشده بتا
( )Betaاستفاده شد .در اين مدل کسب دانش با ضريب

سيف الهي :بررسي اثر ابعاد مديريت دانش بر زنجيره ارزش ...

استانداردشده  ،0/38ذخيره دانش با ضريب
استانداردشده  ،0/33کاربرد با ضريب استانداردشده
 0/35و تسهيم دانش) با ضريب استانداردشده  0/23و
سطح معنيداري  0/01بر روي متغير وابسته زنجيره
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ارزش در صنعت زنبورداري تأثيرگذار هستند.
بهبيانديگر ،در سطح اطمينان  %99کسب دانش،
ذخيرهسازي دانش ،کاربرد دانش و تسهيم دانش بر
زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري تأثيرگذار ميباشند.

جدول شماره  -5آمارهها و ضرايب برآورد شده مدل رگرسيون
ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استانداردشده
Beta

آزمون
t

سطح معناداري
Sig

17/87

0/000
0/000

ضرايب
B

خطاي معيار
Std. Error

مقدار ثابت

0/84

0/047

-

کسب دانش

0/35

0/042

0/38

8/33

ذخيره دانش

0/24

0/052

0/33

4/61

0/000

کاربرد دانش

0/31

0/039

0/35

7/94

0/000

تسهيم دانش

0/19

0/052

0/23

3/65

0/000

نتایج و بحث
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين ابعاد
مديريت دانش زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري بود.
مديريت دانش ،اهداف مختلفي از قبيل کسب دانش،
کاربردي کردن دانش ،ذخيره دانش و تسهيم دانش دارد
تا از اين طريق بتواند زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري
را ارتقا دهد .بهکارگيري مديريت دانش و تسهيم دانش
بين زنبورداران ازيکطرف ميتواند منجر به افزايش
بهرهوري زنبورداران و بهبود کيفيت عسل توليدشده
گشته و از طرف ديگر باعث کاهش هزينهها و کاهش
قيمت اين محصول بسيار مفيد و درنتيجه افزايش تقاضا
در سطح کالن ميشود .مديريت دانش تمرکز بر تسهيم
دانش بين زنبورداران در فرآيند توزيع دانش ضمني دارد
تا از اين طريق تجربه زنبورداران در طي زمان در صنعت
حفظ و ضبط گردد.
سؤال اصلي اين پژوهش مربوط به بررسي اثر
مديريت دانش بر بهبود زنجيره ارزش در مراحل مختلف
توليد در صنعت زنبورداري بود .مديريت دانش بر چهار

بعد ،کسب دانش ،ذخيره دانش ،اکتساب دانش و تسهيم
دانش بهمنظور بهبود و افزايش زنجيره ارزش در صنعت
زنبورداري تأکيد داشت .بر اساس نتايج بهدستآمده از
مدل پژوهش ،ابعاد مديريت دانش بر زنجيره ارزش در
صنعت زنبورداري تأثير مستقيم و معنادار دارد ،به
عبارتي واحدهاي زنبورداري با صرف زمان و هزينه در
پيادهسازي ،اجرا و تداوم برنامههاي مديريت دانش
ميتوانند به افزايش کارايي در زنجيره ارزش در صنعت
زنبورداري دست يابند .مديران واحدهاي کسبوکار
ميتوانند با کاربردي کردن مديريت دانش و بهويژه
تسهيم دانش در راستاي استفاده بهينه از نهادههاي
توليد و ايجاد ارزشافزوده در مراحل مختلف توليد به
خلق مزيت رقابتي پايدار در ميان رقباي داخلي و
خارجي دست يابند و با کاهش هزينه توليد و به دنبال
آن کاهش قيمت و افزايش سهم خود در بازار و
همچنين افزايش فروش داخلي و نفوذ در بازارهاي
خارجي و يا افزايش سهم در بازارهاي خارجي به اهداف
سودآوري و توسعه صادرات دست يابند.
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