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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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 زنجیره ارزش در صنعت زنبورداریبر  یریت دانشابعاد مد بررسی اثر
 )مورد مطالعه: در استان اردبیل(

 
 اللهیناصر سیف

 ، اردبیل، ایراندانشگاه محقق اردبیلی، گروه مدیریت و اقتصاد دانشیار
 (22/12/97تاریخ تصویب:  -23/9/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
نسبتاً  ایرزی است که با سرمایههای تولیدی مهم کشاوصنعت زنبورداری یکی از بخش

کم قادر به ایجاد اشتغال زیاد است و مدیریت دانش در این صنعت توسط زنبورداران به 
در شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت  یمؤثرتواند نقش همراه اجرای دقیق زنجیره ارزش می

صنعت  در زنجیره ارزشبر  مدیریت دانشدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازی کند. ه
بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه موردمطالعه نیز زنبورداری در استان اردبیل 

نفر  345بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ( N=3900ان اردبیل)تاس زنبورداران
 هیلوسبه هابود که روایی آن ای. ابزار اصلی مورداستفاده در تحقیق حاضر پرسشنامهشد یینتع

   متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، مورد تأیید قرار گرفت.  افراد
مورد  SPSS16 افزاردر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم شدهیهای گردآورداده
مدیریت  ابعادنشان داد  مدل رگرسیون شزبراحاصل از قرار گرفتند. نتایج  وتحلیلیهتجز

در بین ابعاد دارند.  داریاتأثیر مثبت و معنجیره ارزش در صنعت زنبورداری بر زن دانش
زنجیره ارزش در صنعت  یر را کسب دانش و کاربرد دانش برتأثمدیریت دانش، بیشترین 

 تشریح(، مدل از توانایی الزم برای 62/0زنبورداری دارند. با توجه به مقدار ضریب تعیین )
 ار است.رفتار متغیر وابسته برخورد

 

 مدیریت دانش، زنجیره ارزش، صنعت زنبورداری،مزیت رقابتی. :های کلیدیواژه

 

  مقدمه

تنها از غذاهاي بسيار مفيد جوامع بشـري عسل نه

عنوان دارو در درمان بسياري بلكـه به ،شـودتلقـي مـي

ها ازجمله اختالالت گوارشي پوستي عصبي و از بيماري

صنعت زنبورداري در   شود.از آن استفاده مي غيره

مختلف ايران همچون آذربايجان غربي و  يهااستان

شرقي، اردبيل، کردستان، لرستان، گلستان، مازندران و 

 يکه به حرفه زنبوردار ياصفهان رواج دارد. تعداد افراد

نفر است  900هزار و  3مشغول هستند اردبيل در استان 

زنبورعسل را  يهزار کندو 320تعداد زنبوردار  نيکه ا

طور متوسط در سطح استان به يعني کننديم تيريمد

. دهديم عسل پرورش يکندو 85هر زنبوردار تعداد

عسل در  ديتول تيو کم تيفيک ازلحاظ زين لياستان اردب

 طوربه عنوان استان شاخص مطرح است وسطح کشور به

و رتبه  شوديم ديتن عسل تول 200هزار و  6متوسط 

 Bashgahe)محصول دارد نيد ايرا در تول يسوم کشور

Khabarnegara Javan,2018.) 

و  ونيليمکييزان توليد عسل در عرصه جهاني به م

هزار تن  88توليد رسد که ايران با هزار تن مي 650

بعد از و  درصد توليد دنيا را در دست دارد 5حدود  عسل
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چين و ترکيه، کشور سوم توليد عسل در عرصه جهاني 

 کندو تعداد توليد منظر از همچنين (.FAO,2016)است

 تا است جادشدهيا چشمگيري پيشرفت 90تا 60 دهه در

کشور اول دنيا  4 بين ايران توانسته در  که جايي

هزار کندو بومي و  300قرارگرفته است. حدود 

 اين که دشدهيهزار کندو تول 300ميليون و  7 يطورکلبه

 را دنيا ايکندوه توليد از درصد 8 ميزان،

با توجه به سرمايه اندکي که براي  .دهدمي تشكيل

توانند با تعداد اندک پرورش زنبور نياز است جوانان مي

و با  آورنديکندوي زنبورعسل به اين شغل رو

آموزشي  يهايديها، سهايي که از طريق کتابآموزش

و مستندات تلويزيوني وجود دارد به کار رونق دهند و 

  ي نيز کسب کننددرآمد خوب
 (National Conference on Bee Production 

from the Perspective of Biology, Health and 

Economics, 2018).               از عنوان يكي دانش به

عنوان يكي از و به فردمنحصربهتقليد و  رقابليغ عوامل

ابزارهاي کسب مزيت رقابتي پايدار در عصر دانش و 

هاي اخير، مديريت رود. در سالات به شمار مياطالع

در متون  موردبحثدانش به يک موضوع مهم و حياتي 

هاي ترين چالشاست. يكي از مهم شدهليتبد وکارکسب

ها در محيط رقابتي، دانش و چگونگي مديريت سازمان

( .مديريت دانش را Ragab & Arisha,2013آن است )

راي به دست آوردن دانش عنوان استراتژي آگاهانه ببه

مناسب، براي افراد مناسب، در زمان مناسب و کمک به 

هايي افراد براي تسهيم و به کار گرفتن اطالعات در روش

عملكرد سازماني را بهبود بخشند، تعريف  اندتالشکه در 

 کنند.مي

 يو اقتصاد يظهور اقتصاد دانش و تحوالت اجتماع  

ثروت و رفاه منجر  يساسا يجوامع به شناخت ابزارها

 Druker,1993 ,1997, Hope and Hope)شده است

,2007, Bozburaدانش به نظر وکارکسب دگاهي(. از د ،

ها در سازمان تيموفق يبرا يرسد عامل اصليم

 ,Mansell and Wehn, 1998; Stewartمدت است )بلند

از منابع  يبرداربهره      ت،يواقع ني(. با توجه به ا2001

و  مزيت رقابتي کسب يبرا ياتيمسئله ح کينش دا

 نيهر جوامع و همچن يبرا داريتوسعه پا نيتضم

 يريادگيدهد که ينشان م امر نيا است. هاسازمان

الزام  کيها سازمان نيمداوم و دانش در داخل و ب

 ندهيو حفظ رقابت در آ جاديا يبرا کياستراتژ يديکل

ن، مديريت دانش به . بنابراي(Bessant et al,2003است )

صنعت  هاي حاکم دربهينه کردن کليه فعاليتهمراه 

در جهت افزايش مزيت زنبوري از طريق زنجيره ارزش 

براي زنبورداران از اهميت بااليي برخوردار است رقابتي 

تا بتوانند از طريق خلق ارزش در مراحل مختلف توليد 

زمان عسل، ضمن توليد عسل بيشتر و باکيفيت باال و هم

کاهش هزينه توليد و به دنبال آن کاهش قيمت عسل، 

گير افزايش صورت چشمتقاضا آن را در سطح کشور به

 دهند.

 صورتبهاست که  ي( مفهومKM) 1دانش تيريمد

چند سال گذشته موضوع  يظهور کرده و ط يانفجار

دشوار قرن  اريبس وکارکسب يايبوده است. در دن يداغ

کامل  طوربه باًيتقر هاسازمان يبترقا تيمز، كميو  ستيب

و  تيريچطور قادر به مد دارد که  نكهيبه ا يبستگ

را  هادارايي ني. اهستندشرکت خود  هايدارايياستقرار 

 يبندملموس و نامشهود دسته يهاييتوان به دارايم

مانند کارخانه،  يماد يهاييدارا ،يسنت در روشکرد. 

 عنوانبه سرمايهي مال و يموجود زات،يآالت، تجهنيماش

د. نشوهاي شرکت محسوب ميدارايي تريناساسي

 ي و مالكيت معنويمانند دانش فكرنامشهود  يهاييدارا

-يم فايرا در هر سازمان ا يمبهم ا اي يکم ارينقش بس

  .((Khanal1&Raj Paudyal, 2017 کنند
 خلق د،يجد يهاتواند فرصتيدانش م تيريمد 

بهبود  اي يرقابت يهاتيمز کسب ان،يمشتر يارزش برا
 KM يهاتي(. فعالLloria,2008کند) جاديعملكرد را ا

و استفاده  يابيباز ،يشامل گرفتن اطالعات، مستندساز
 يهاييدارا يگذارانتقال و به اشتراک جاد،يمجدد، ا

 وکارکسبو  ياتيعمل يندهاآيکه در فر استدانش آن 
 تيريمد يو عملكردها ندهاياست. فرآ شدهيكپارچهخود 

نظارت و استقرار  ،يزيربرنامه ،دهيسازماندانش شامل 
با اهداف  ،زيستمحيطو  يآورفن ندها،يافراد، فرا

حفظ، به  ليتسه يبرا يبازخورد سازوکارمناسب و 
و  دانش کسب، استفاده از ،ييشناسا ،يگذاراشتراک

 ،راهبرديبه اهداف  يابيدست منظوربه د،يجد هايايده
بهبود عملكرد، با توجه به  اي، بهبود رقابت مثالعنوانبه

 ،ياسيس هايمحدوديت منابع، ،يفن ،يقانون ،يمالبعد 

                                                                                  
1. Knowdege Mnanagement 
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دانش  (.Lehaney et al,2004) يو اجتماع يفرهنگ
 يشود و دارايمحسوب م يسازمان ييدارا عنوانبه
 Almashari etاست ) يسازمان يعملكرد يهايژگيو

al,2002  al,2010, ,Chen et Craighead et al,2009.) 

 تيريمد يهاتيفعال نيرابطه ب ب،يترت نيبه هم
حاکي ( Jons,2006) يريگميتصم نديفرا حلدانش و مرا
ز شود فراتر ايرابطه باعث م نيکه شناخت ا از آن است
 يبهتر ماتيتصم موردنياز،از نوع دانش  يدرک درست
محققان ابطه در اين ر .(Palanisamy,2008) اتخاذ شود

 عملكردو دانش  تيريمد نياند ارتباط بتالش کرده
 . (Anantatmula,2007)ي را مشخص سازند سازمان

 ,1985توسط ) براي اولين بار 1مفهوم زنجيره ارزش
Michael Porter ) به دنبال بهينه  زنجيره ارزشد. شارائه

وکار در کسبواحد هاي حاکم در يک کردن کليه فعاليت
زنجيره ارزش . ايش مزيت رقابتي استجهت افز

صورت است که به وکارکسب هايفعاليتاي از مجموعه
. اين تا به خلق ارزش منجر شود پذيردانجام ميوار ريزنج

شامل توليد، بازاريابي و فروش، تدارکات،  ها،فعاليت
اطالعاتي و  هاينظامتحقيق و توسعه، منابع انساني، 

هاي اصلي بايد عاليتهاي شرکت است. فزيرساخت
همراه با طراحي، خلق، تحويل محصول؛ بازاريابي آن، 
پشتيباني و خدمات پس از فروش انجام گيرند. 

هاي اصلي به چهار وظيفه شامل: تحقيق و فعاليت
-تقسيم مي ،توسعه، توليد، بازاريابي و فروش و خدمات

 شوند.
 ليتحل ياز ابزارها يكيارزش  رهيزنج وتحليلتجزيه

 يترقاب تيمز توانمياست که با استفاده از آن  ياهبردر
نمود که  ييرا شناسا ينقاط و شرکت را بهتر درک کرد

 هاههزين اي شيرا افزا يمشتر ارائه شده بهارزش  توانمي
 نيب هايحلقه توانمي زيرا کاهش داد و ن

موجود در  هايشرکت ريو سا اني، مشترکنندگانعرضه
 کرد. صنعت را بهتر درک 

بررسي نقش اکتشاف و در تحقيقي تحت عنوان 
برداري از دانش در توسعه ابعاد نوآوري در مؤسسات بهره

  Sahabdel et al,2017))تحقيقات کشاورزي استان البرز
که توسعه نوآوري سازماني در موسسه  ندنشان داد

 برداريبهره  تحقيقات کشاورزي به توانايي در اکتشاف و
   Daud and Yusuf ,2008. ه استاز دانش وابست

                                                                                  
1-Value Chain 

نشان بنگاه کوچک و متوسط  100بر روي  پژوهشي
ارتباط  يدانش با عملكرد سازمان تيريکه مد ندداد

دانش بر عملكرد  تيريتأثير مدطور مشابه به .مثبت دارد
 .قرارداد موردبررسيرا  يو اسلوون يدر کرواس يسازمان
 تيريمد يهاهوينشان داد که ش هاي اين تحقيقيافته

 Rasula et) دارند يبر عملكرد سازمان يدانش تأثير مثبت

al, 2012بيترت ني(. به هم (Zaied et al, 2012)   نقش
مصر  يمال يهاسازماندر عملكرد دانش را  تيريمد

داري بين اارتباط معننتيجه تحقيق  موردبررسي قرارداد،
نشان را بهبود عملكرد  ارزيابيعناصر مديريت دانش و 

 .داد
Mir Sadeghi et al  نييتع منظوربه پژوهشيدر 

ي و اقتصادسنجبر درآمد زنبورداران از مدل  مؤثرعوامل 
نشان داد که  هاآنهاي رگرسيوني استفاده کردند. يافته

متغيرهاي، سن، تجربه، تحصيالت و خصوصيات 
واحدهاي زنبورداري بر درآمد زنبورداران مؤثر است. 

Farfan,2005 ر پژوهشي با عنوان درک و استنتاج د
وابستگي محصول: يک ديدگاه جهاني براي زنجيره 

که کشورهاي  افتيدستارزش، به اين نتيجه 
به اقتصاد جهاني از طريق صادرات  با پيوند توسعهدرحال

کمي را براي حفظ رشد درآمد در  يهافرصت الکا
دارند و تنها با ارتقاء زنجيره ارزش در  درازمدت

 يفناور يهامهارتصنايع اوليه و يا تنوع  يندهايرآف
 شدنيجهانتوسعه و  يهافرصتقادر به کسب  تواننديم

 .داشته باشند
 مدل مفهومی تحقيق

ابعاد مديريت  حاضر باهدف بررسي تأثير پژوهش
انجام گرفته در صنعت زنبورداري  زنجيره ارزشبر دانش 

اين ابعاد . مديريت دانش داراي چهار بعد است. است
توانند منجر به خلق ارزش دانش با مديريت صحيح مي

بيشتر در هر مرحله از مراحل مختلف از طريق زنجيره 
با توجه به  .ارزش توليد عسل توسط زنبورداران گردد

پيشينه تحقيق و مباني نظري ذکرشده، چارچوب 
اساس،  نيار ب است. (1شكل) صورت پژوهش حاضر به

 و ابعاد مديريت دانشوابسته متغير  ارزشزنجيره 
 متغيرهاي مستقل هستند.
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 چارچوب مدل مفهومي پژوهش: 1شكل 

 

 ها مواد و روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقيقات 

ماهيت و روش از نوع مطالعات  ازلحاظکاربردي و 

ز نوع نامه او به دليل استفاده از پرسش همبستگي است

. جامعه آماري اين روديتحقيقات کمّي به شمار م

عسل در استان اردبيل  دکنندگانيتولتحقيق شامل کليه 

 فرمول اساس بر باشند.نفر مي 3900است که حدود 

 پژوهش، اين بررسي الزم جهت نمونه حجم کوکران

       گيري نيز در شيوه نمونهبرآورد شده است.  345

که در آن شانس هر يک از اده بود ساين تحقيق تصادفي 

 .استافراد جامعه براي انتخاب شدن در نمونه يكسان 

هاي ها براي آزمون فرضيهآوري دادهمنظور جمعبه

است. پرسشنامه  شدهاستفادهتحقيق از دو پرسشنامه 

منظور سنجش ابعاد مديريت دانش بود که در اين اول به

( و خاندا 2009قسمت از پرسشنامه چن و هوانگ )

( استفاده شد. پرسشنامه دوم، پرسشنامه 2009)

و داراي  است( در رابطه با زنجيره ارزش 2003)سوففورد 

 .باشدمي شاخص 8

براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي    

است. با توجه به اينكه مقدار  شدهاستفاده 1کرونباخ

  براي هر يک از  شدهمحاسبهضريب آلفاي کرونباخ 

   بوده،  7/0از  تربزرگ( 1ها در جدول شماره )سازه

از  شدهيطراحي هاپرسشنامهتوان نتيجه گرفت که مي

 . استپايايي قابل قبولي برخوردار 

در  .بود حليل رگرسيونيت مورداستفادهروش آماري 

سازي ارتباط بين بررسي و مدلهاي رگرسيوني به مدل

 شود و هدفپرداخته مي مستقل متغير و وابسته متغير

                                                                                  
1. Cronbach's Alpha 

متغير وابسته از روي متغير و يا رفتار بيني پيش

 است. متغيرهاي مستقل 

از مدل رگرسيون  شدهيطراحبراي برازش مدل 

 شد. استفادهخطي چند متغيره 

 
ها با استفاده از ضريب آلفاي پايايي پرسشنامه  -1جدول 

 کرونباخ
 ضريب آلفاي کرونباح پرسشنامه

 85/0 ديريت دانشابعاد م

 81/0 زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري 

 

 هایافته

قرار  يموردبررسکه پرسشنامه  345از مجموع 

درصد داراي مدرک تحصيلي سيكل و  77، گرفت

 5درصد داراي مدرک تحصيلي ليسانس،  18،  پلميدفوق

 22 بودند. سانسيلفوقدرصد داراي مدرک تحصيلي 

درصد از افراد بين  45سال،  30 از افراد کمتر از درصد

 3سال،  50تا 40درصد از افراد بين  30سال،  40تا  30

. داشتندسال داراي سابقه کاري  50باالي درصد از افراد 

درصد از افراد  40سال،  5از افراد کمتر از  درصد 5/28

 15تا  10درصد از افراد بين  14سال،  10تا  5بين 

سال سابقه کاري  50الي بادرصد از افراد  5/17سال، 

 . داشتند

ها و براي بررسي فرض صفر بودن ميانگين باقيمانده

ها واريانس ثابت و همچنين فرض نرمال بودن باقيمانده

 بررسي توزيعها و جهت هاي مربوط به باقيماندهاز آماره

 شدهاستفادهاسميرنوف  -نرمال از آزمون کولموگروف

 است.

 

 

 ابعاد مديريت دانش

 کاربرد دانش

نجيره ارزش در ز

 صنعت زنبورداري

 تسهيم دانش

 دانش ذخيره

 اکتساب دانش



 1397، 4 ، شماره49-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           802

 
 

 هانرمال بودن باقيمانده آزمون -2جدول شماره 
 ميانگين 000/0

 انحراف معيار 3745/0

 Zاسميرنوف  -کلموگروف 6236/0

 

شود ميانگين ( مالحظه مي2چنانچه در جدول )

ها برابر عدد ها برابر صفر و انحراف معيار آنباقيمانده

. بنابراين مدل رگرسيون خطي است 3745/0ثابت 

 گردد. برآورد شده تائيد مي

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

 متغير دوم متغير اول
 ضريب همبستگي پيرسون

 نتيجه
 داريسطح معنا مقدار ضريب

 رد فرض صفر 001/0 835/0 يزنبوردار زنجيره ارزش در صنعت کسب دانش

 رد فرض صفر 001/0 843/0 زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري سازي دانشذخيره

 رد فرض صفر 001/0 838/0 زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري دانش تسهيم

 رد فرض صفر 001/0 865/0 زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري کاربرد دانش

 

دهد که مقدار ضريب ( نشان مي3نتايج جدول )

ريت دانش و زنجيره همبستگي پيرسون بين ابعاد مدي

 . وجود داردداري معنارابطه  ارزش در صنعت زنبورداري

 

 هاي تحقيقآزمون فرضيه

ها رابطه متغير ابتدا با استفاده از ضريب همبستگي،

     بينو پس از اطمينان از وجود رابطه  شد يبررس

جهت آزمون  ها، تحليل رگرسيون چندگانهمتغير

 شده است.  ها انجامفرضيه

منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق از به

آزمون همبستگي استفاده گرديده است. با توجه به اينكه 

 30از  تربزرگطبق قضيه حد مرکزي اگر تعداد نمونه 

              از  نرمال است باًيتقرها باشد، توزيع داده

ضريب همبستگي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

 شد.

 

 نتايج برازش مدل رگرسيون  -4جدول شماره
R 2R Adj

2R 

83/0 62/0 61/0 

 

شود ميزان ( مالحظه مي4که در جدول ) گونههمان

و ضريب  83/0برابر  شدهمحاسبه( Rضريب همبستگي)

رفتار متغير وابسته  تشريحاست که ميزان  62/0تعيين 

 دهد. هاي مستقل را نشان ميمتغيررا از طريق 

 

 

 وهشپژ فرضيهزمون آ

مديريت دانش بر زنجيره ارزش  ابعاد :اصلي فرضيه

 دارد. داريدر صنعت زنبورداري تأثير معنا

 :ي فرعيهاهيفرض

کسب دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري 

 دارد. داريتأثير معنا

دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري  رهيذخ 

 دارد. داريتأثير معنا

رزش در صنعت زنبورداري کاربرد دانش بر زنجيره ا

 دارد. دارتأثير معنا

تسهيم دانش بر زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري 

 دارد. داريتأثير معنا

 تحقيق فرضيات ( کليه5جدول ) اساس بر

 تائيد پژوهش مورد درشده ارائه مدل و شدهرفتهيپذ

 است.قرارگرفته 

ابعاد  پژوهش، مدل از برآمده نتايج به توجه با

زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري  بر دانشمديريت 

 همچنين هر چهار ابعاد دارد، يمثبت و مستقيم تأثير

زنجيره  بر مستقيم و شكل مثبت به مديريت دانش

 .رگذارنديتأثارزش در صنعت زنبورداري 

در مدل  که دهديم( نشان 5جدول شماره )

 تفسير برايو دار هستند ها معنارگرسيون تمامي متغير

 بتا استانداردشده رگرسيون ضرايب از رگرسيون يجنتا

(Beta )در اين مدل کسب دانش با ضريب . شد استفاده



 803 ... زنجيره ارزشبر  يت دانشابعاد مدير بررسي اثرسيف الهي:  

دانش با ضريب  ، ذخيره38/0استانداردشده 

، کاربرد با ضريب استانداردشده 33/0استانداردشده 

و  23/0و تسهيم دانش( با ضريب استانداردشده   35/0

ر وابسته زنجيره بر روي متغي 01/0داري سطح معني

ارزش در صنعت زنبورداري تأثيرگذار هستند. 

کسب دانش،  %99، در سطح اطمينان گريدانيببه

تسهيم دانش بر  کاربرد دانش و سازي دانش،ذخيره

  باشند.زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري تأثيرگذار مي

 

 رگرسيون ها و ضرايب برآورد شده مدلآماره -5جدول شماره 

 

 ايب استاندارد نشدهضر
 ضرايب استانداردشده

Beta 

 آزمون
t 

 سطح معناداري
Sig ضرايب 

B 

  خطاي معيار
Std. Error 

 

 000/0 87/17 - 047/0 84/0 مقدار ثابت

 000/0 33/8 38/0 042/0 35/0 دانش کسب

 000/0 61/4 33/0 052/0 24/0 دانش ذخيره

 000/0 94/7 35/0 039/0 31/0 کاربرد دانش

 000/0 65/3 23/0 052/0 19/0 تسهيم دانش

 

 نتایج و بحث

ابعاد  نيرابطه ب يبررس پژوهش نيا يهدف اصل

بود.  زنجيره ارزش در صنعت زنبورداري مديريت دانش

قبيل کسب دانش،  از مختلفي اهداف دانش، مديريت

 ي کردن دانش، ذخيره دانش و تسهيم دانش داردکاربرد

 داريبتواند زنجيره ارزش در صنعت زنبورتا از اين طريق 

ش ي مديريت دانش و تسهيم دانريکارگبهرا ارتقا دهد. 

تواند منجر به افزايش مي طرفکيازبين زنبورداران 

 دشدهيتولوري زنبورداران و بهبود کيفيت عسل بهره

 و کاهشها گشته و از طرف ديگر باعث کاهش هزينه

ا افزايش تقاض جهيرنتدقيمت اين محصول بسيار مفيد و 

تسهيم  بر تمرکز دانش . مديريتشوديمدر سطح کالن 

ارد توزيع دانش ضمني د يندآدانش بين زنبورداران در فر

 نعتتا از اين طريق تجربه زنبورداران در طي زمان در ص

 حفظ و ضبط گردد.

 اثر بررسي به پژوهش مربوط اين اصلي سؤال

در مراحل مختلف  بهبود زنجيره ارزش دانش بر مديريت

ي بود. مديريت دانش بر چهار زنبوردارصنعت  توليد در

بعد، کسب دانش، ذخيره دانش، اکتساب دانش و تسهيم 

صنعت  منظور بهبود و افزايش زنجيره ارزش دردانش به

 از آمدهدستبه نتايج اساس بري تأکيد داشت. زنبوردار

 دربر زنجيره ارزش  دانش مديريت ابعاد پژوهش، مدل

 به دارد، و معنادار مستقيم ي تأثيرزنبوردارصنعت 

 در هزينه و زمان واحدهاي زنبورداري با صرف عبارتي

     دانش مديريت يهابرنامه تداوم و ي، اجراسازادهيپ

صنعت  کارايي در زنجيره ارزش در توانند به افزايشمي

    وکارکسبمديران واحدهاي  يابند.دست  يزنبوردار

 ژهيوبهکاربردي کردن مديريت دانش و  ند باتوانمي

ي هانهاده از بهينه استفاده راستاي در تسهيم دانش

در مراحل مختلف توليد به  افزودهارزشتوليد و ايجاد 

مزيت رقابتي پايدار در ميان رقباي داخلي و  خلق

خارجي دست يابند و با کاهش هزينه توليد و به دنبال 

هم خود در بازار و و افزايش س آن کاهش قيمت

همچنين افزايش فروش داخلي و نفوذ در بازارهاي 

اهداف  خارجي و يا افزايش سهم در بازارهاي خارجي به

 سودآوري و توسعه صادرات دست يابند.
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