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 ، سرمایه اجتماعی و کنشگری تجارت تاثیر کاربرد دانش
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   چکیده
 یاجتماع یگذارو فاصله نهیقرنط سمیرا از نظم خارج کرده است. مکان یاقتصاد جهان یویسناربیماری کرونا  وعیش

ر سراس یکرونا کشورها یماریب یریگدر واکنش به همه. فراهم کرده است یتجارت جهان یرا برا یسخت تیوضع
اعمال کردند  ییاز مواد غذا یو برخ یپزشک یکاالها یرا بر صادرات برخ یموقت یهاتیمحدود یرانجهان، از جمله ا
 مطالعه حاضر به بررسی پیوند بین سرمایه اجتماعی، خلقدر این راستا  را کاهش دهند. یدیمنابع کل یتا کمبود احتمال

الکترونیک، حافظه سازمانی و کاربرد دانش در دستیابی به چابکی سازمانی در دوران مشترک دانش، کنشگری تجارت 
و  یاطالعات توصیف یگردآور یو از نظر نحوه یکاربردپژوهشی از نظر هدف  بنابراینپردازد. می 12-بحرانی کووید

حجم  انزبوده که می گلستاناستان  صادراتیهای شرکت رانیمتشکل از مد ی. جامعه آمارباشدیم یشیمایاز نوع پ
 نیینفر تع SAMPLE POWER، 116افزار از نرم یمعادالت ساختار یگر حجم نمونه برانمونه با توجه به محاسبه

 عیوزساده ت یبصورت تصادف گلستاناستان  صادراتی یهاشرکت رانینفر از مد 184 انیپرسشنامه م تی. در نهادیگرد
بر روش  یمبتن سازی معادالت ساختاریمدل کیتحت پوشش تکن یشده برگشت لیپرسشنامه تکم 164شد و تعداد 
سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری نتایج بدست آمده حاکی از آنست که  ( قرار گرفت.PLS) ییجزتحداقل مربعا

گری د کنشدهخلق مشترک دانش و کنشگری تجارت الکترونیک دارد. در مورد چابکی سازمانی نتایج نشان می در
 ق مشترک دانش نتوانستهکه خلدارند در صورتیدر بوجود آمدن آن تجارت الکترونیک و کاربرد دانش نقش مهمی 

     در دستیابی چابکی داشته باشد. است تأثیر مثبتی

سرمایه اجنماعی، خلق مشترک و کاربرد دانش، کنشگری تجارت الکترونیک، حافظه سازمانی،  کلیدی:های واژه
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      مقدمه

 یلالملنیب یبازارها ینوظهور به جستجو یها را از اقتصادهااز شرکت یاریبس یدر اقتصاد جهان راتییتغ
نوظهور  یهاشرکت یبراارزشمند را  یهااز فرصت یعیوس فیط راتییتغ نی، ادیگر از طرف. است ختهیبرانگ

ا ر یمهم یهاچالش گر،ید یدهند، اما از سو شیافزا یالمللنیتا درآمد و سود خود را در سطح ب کندیفراهم م
 شود،یم تیتقو المللیهای بینشرکتها بر چالش نیا ری. تأثکندیم جادیا یداریو مسائل پا دیدر پرتو رقابت شد

احمد ) را همراه دارند یالمللنیبه بازار ب ررسید و دیجد یهایو بده باشنددرگیر میکمبود منابع با عموماً  رایز
 در حوزه بهداشت و درمان با آن روبرو تیکه بشر است یچالش نیبزرگتر 12-کووید بیماری .(2421و همکاران، 

، منع ورود و خروج بین شهری و کشوری، استفاده از سازوکارهای بهداشتی و اعمال قرنطینه و تعطیلی. باشدمی
ویروس کرونا، همچنان بسیاری از کشورها مانند  وعیمهار ش یبراواکسینیاسیون کردن افراد در سر تاسر جهان 

-کووید ترشگسگیر درگیر بوده و کشور را با یک بحران خیلی شدید روبرو ساخته است. ایران با این بیماری همه
ها را وادار کرده است ها سازمانچالش نیکرده است. ا جادیمشاغل ا یبرارا بقا  یهااز چالش یدیمنبع جد 12

طور هب مصرف تا نیاز تأم-خود نیتأم یهارهیزنج تیریادامه تجارت و مد یبرا دیجد یاوهیتا به سرعت و به ش
اشی ن یهاها و شوکمشاغل در برابر بحرانباعث شده کرونا  روسیو ریثثر و کارآمد، واکنش نشان دهند. تأؤم

 یایدن کردهمجبور گیر مشاغل را این بیماری همه (.2424، 1لندروگز-ناوارو و مارتلو-سگارراباشند ) آورتاباز آن 
 یکه در آن چابک یادر منطقه شرفتیپ یاست، اسکن کرده و خود را برا رییو کار را که دائماً در حال تغکسب
ه ت سختگیرانمداخال طرفیاز  دهند. قیکند، تطبیو اساس بقا را فراهم م هیمهم است و پا اریبس یسازمان
 ریمتغ یازهایبا ن أعیسر ساخته تامجبور  ها راو کارکسبکرونا،  روسیو وعیاز ش یریجلوگ یبراها برای دولت

ها همه شرکت یبرا انهریشگیپسیاست ، یگریاز هر زمان د شیکنندگان سازگار شوند. بنیکنندگان و تاممصرف
ارائه دهند.  12-کووید راحت محصوالت و خدمات خود را در بحران الیاست تا بتوانند به سرعت و با خ یالزام
 ایتحت منع رفت و آمد  ای یعفونهای بیماریکه در معرض خطر  یکسان یبرا ژهیوکاال و خدمات به لیتحو
ا برجسته در تجارت ر یاسیو اخالق س یاجتماع تینقش مسئول تیوضع نیمهم است. ا اریبس ،هستند نهیقرنط

 تأکید داشتند (2412و همکاران ) 0رای( و پر2412و همکاران ) 3یکا(. 2424، 2)گریتلی نیگرن و آلوفسون کندیم
 یهاها به سرعت به چالشالزم است شرکت ت،یبحران و عدم قطع یکنون طیدر شرا شرفتیرشد و پ یبرا که
 یرا برا ییتالش کرده است تا ساختارها اتیادب ل،یدال نیهمپاسخ دهند. به یطیو مح شرفتهیپ یفناور عیسر
   .ارائه دهد یبه چابک یابیدست

، یکیزیف یهاییاز دارا دیخود با یریپذحفظ رقابت یها براکند که شرکتیم دییبر منابع تأ یمبتن دگاهید هینظر
 یهایی، داراچرا که .(2412، 1ویو کوئل رویخود، چه ملموس و چه نامشهود، استفاده کنند )کاز یو سازمان یانسان

، 6و ادواردسون ریمسدوتیگر؛ 2424، لندروگز-ناوارو و مارتلو-سگاررا)هستند  یسازعالمنابع ف نینامشهود مهمتر
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 یو رشد اقتصاد یریپذعنوان اساس رقابتو دانش به ینی، کارآفری. نوآور(2412، و همکاران 1ژائو؛ 2418
 یدیدنبال دانش جدکه به ییهابه بنگاه یاجتماع هی(. سرما2424، 2و همکاران چوسا-روینی)پ نداشناخته شده

 ازهایدرک و برآوردن ن یبرا فعاالنهطور به انتوینحوه عملکرد بازار در حال حاضر و آنچه م نیهستند تا نقص ب
و همکارانش  0چن قاتی(. تحق2424، و همکاران 3 العموشانجام داد، کمک کند ) انیمشتر یهاو خواسته

 یماعاجت یهاشبکه یاعضا ریو سا یتجار یشرکا نیفعال بودن مشروط به مشارکت بدهد، مینشان ( 2416)
 دهایتهد ایها فرصت یبازار در جستجو یبررس ییشود که توانای، مشاهده مییهامشارکت نیدر چناست.  یتجار

بدان  نیدارد. ا یآنها در داخل شرکت به دانش موجود در داخل و خارج از سازمان بستگ یسازو هماهنگ
افظه ح .دانش است دکاربر یعنیمعتبر  یهاها و پروتکلاستفاده از روال جهینت چابکی سازمان معناست که

ساختارها  یلک یکپارچگی عنوانبه ها است کهشرکت یرقابت تیحفظ مز یدیکل واملع ی دیگر ازکی ی نیزسازمان
ناوارو -)سگاررا ردیبهتر به اهداف به کار گ یابیدهد دانش با هدف دستیکسب و کار اجازه م کیدر  ندهایو فرا

 یشگرف در حوزه فناور یهاشرفتیبا پ یفکر هیسرما یهاییدارا ندهیدامنه فزا (.2424، لندروگز-و مارتلو
 دیی، تأاست یضرور کیدر تجارت الکترون یگذارهیبر دانش، که در آن سرما یاقتصاد مبتن شیاطالعات و افزا

ی اجتماع هیسرما ینقش اصلبر نیز  (2416و همکاران ) 6و لیو( 2411و همکاران ) 1یکردده یشده است. جعفر
 تیعالف زانیم مطالعات زیادی اند.کرده دییتأ کیکسب و کار الکترون یهامدل یابیو ارز یسازادهیدر درک، پ

 یهالحاز راهامر در مورد استفاده  نیکند. همیم دییتا یبردارفرصت و بهره صیتشخ زانیها را از نظر مشرکت
ر ادامه منظوبه دیجد یهاوهیبه ش عیپاسخ سر یبرا ویروس کرونا یریگدر همه یکیخالقانه تجارت الکترون

و  8پانتانو؛ 2424؛ ایوانف، 2424، 7یو دولگ وانوفیا) کندی، صدق مکیدمیاپ وعیشتجارت و کاهش اثرات 
این  ریو تأث 12-کووید درباره قیتحق یبرا یادیز یهادهد که تالشینشان م اتیمرور ادب(. 2424همکاران، 

 ینوآور(، 2424، 2کارنواله و هاتاک) یمنابع انسانشامل ی مختلف یهادگاهیدر تجارت از د ریگهمه یماریب
، 12)وودسایت ایبال ریبا سا یفعل یریگهمه وندی( و پ2424و همکاران،  11کوکرتز) ینی(، کارآفر2424 ،14چسبرو)

رک خلق مشت ،یاجتماع هیدر مورد نقش سرما یتجرب قاتیحال، کمبود تحق نیبا ا است.گرفته انجام  (2424
خلق و  یاجتماع هیچه سرما وجود دارد. اگر یجهان یریگهمه دوره در طول و کاربرد آن و حافظه سازمانی دانش

 نیا نیدر مورد روابط ب یمحدود یشده است، اما شواهد تجرب رفتهیپذ یرقابت تیدانش در حفظ مز مشترک
 وجود دارد.  12-کووید مانند ییهایریگدر همه ژهیو، بهکیتجارت الکترون کنشگریساختارها و 

 هن سراسری،آشتیرانی، راهدارای بنادر و ک نیاستان گلستان دارای مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و همچن
صادراتی استان شامل،  هایتوانمندی .باشدالمللی و جاده ترانزیت حمل و نقل کاالو مسافر میفرودگاه بین

محصوالت  -و تبدیلیصنایع دستی   -محصوالت لبنی ودامی -چوب -شیالت -محصوالت کشاورزی و باغی
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 یریگدوران همهبنابراین با توجه به این واقعیت که  معدنی و صدور خدمات فنی و مهندسی و غیره میباشد.
ف ، هدرا فلج کرده استهای استان گلستان و کارکسباز جمله  یمتعدد یتجار یهاتیکرونا فعال روسیو

تان اساین ی صادراتی هاشرکتسازی پژوهش حاضر بررسی تأثیر چابکی و عوامل کلیدی دخیل در چابک
   باشد.می

  های پژوهشمبانی نظری و فرضیه

  سرمایه اجتماعی و خلق مشترک دانش

حد وا ایفرد  کیکه در روابط موجود توسط  یاو بالقوه یمجموع منابع واقع"عبارت است از  یاجتماع هیسرما
 (.2424، 1ننیکوئواالو  ایگولگس؛ 2412و همکاران،  زو) "آیدبدست میشده و از روابط موجود  هیتعب یاجتماع

 یجتماعا هیشبکه است که سرما دگاهیمورد بر اساس د نیوجود دارد. اول یاجتماع هیسرمادر مورد  یدو دسته اصل
 دگاهیاس دبر اس یگرید ،کندیم فیتعر ارتباط گرفتن )لینک شدن(، پل زدن و وندیپ میرا با استفاده از مفاه

 کندیم فیتعر یو شناخت یا، رابطهیساختار هیرا با استفاده از سرما یاجتماع هیاست که سرما یساختار اجتماع
مطالعه سرمایه اجتماعی در  .(2424و همکاران،  2؛ جیا2424، ننیو کوئواال ای؛ گولگس2412و همکاران، زو )

 یاصل رضفاست. شده تمرکز م صادراتی یاهتشرک نیروابط بدر مورد  یساختار اجتماع حاضر بر اساس دیدگاه
 یسازگار ،مواجهه یمهم برا یمنبع ارتباط کیتواند یم یاجتماع هیاست که سرما نینوظهور ا یقاتیتحق انیجر

 .(2424و همکاران،  ایج) وابسته به منابع یهاشتیمع یبرا ژهیو، بهنامطلوب باشد راتییو زنده ماندن از تغ
 جادیتوانند به روابط ایها مسابقه، شرکتیاستدالل کردند که در مواجهه با بحران ب (2414و همکاران ) 3دورفل

شود و یم جادیمبادله ا قیاست که از طر یدر روابط یاجتماع هیسرماکنند.  هیتک یکمک به بهبود یشده برا
ها از شرکت تیمز یبررس یبرا ینظر دگاهید کی یاجتماع هی، سرمانیبنابرا کندیبه منابع را فراهم م یدسترس

 دییتأ (2412) 0نیو مدل یونو(. بر این اساس 4242و همکاران،  ایج) دهدیارائه م یاجتماع یهاشبکه قیطر
 فایا یمحور یاز نوسانات بازار نقش یجمع یآگاه یسازنهیسازمان در به کی یاجتماع یهاند که شبکهاهکرد

 دهیچیپ یهارا در حوزه یدیگذارد و دانش جدیمشاغل به اشتراک م یرا برا یقدرتمند یهاستگاهیکند و ایم
عنوان بهد توانیدانش ممشترک  خلق .ردیسازمان قرار گ کی یشرکا مورد استقبالتواند میکه  کند ایجاد ایپو

هتر درک ب یرا برا یدی، دانش جددیدانش جد خلقو  یهمکار قیاز طر یتجار یشود که شرکا یتلق یندیفرآ
؛ 2412، نو همکارا 1کنند )ژائویم جادیا گریکدی یبازار با همکار گیبه آشفته ییو پاسخگو نشی، کسب بطیمح

تعامل  قیاست که به موجب آن دانش از طر یاجتماع ندیدهنده فرانشان ی(. همکار2412، 6یماگوالیو ا یالشانت
( 2416) و همکاران 8گیکاسه به گفت .(2418، 7)فاسین و بالسترینشود یم کپارچهی، هماهنگ و منتقل یاجتماع

مطالعات  د.شویم جادیا یدر روابط اجتماع میمستق ریو غ میمستق یطور مشترک توسط شرکادانش مشترک به

                                                                                                                                   
1. Gölgeci & Kuivalainen 
2. Jia 
3. Doerfel 
4. Vannoy & Medlin 

5. Zhao 
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تواند یم، کندیم یو منابع مختلف را جمع آور اتیکه تجرب یاجتماع هیکه چگونه سرمادهد یم حیتوض قبلی
 یورود کیعنوان به یاجتماع هیسرماتأکید داشت، ( 2424) 1تو، برای مثالدهد.  شیافزادانش مشترک را  خلق

در  یاجتماع هیاز سرما یبرداربهره لهیخلق دانش را بوس تواندیو فرد م کندیعمل م یدانش فرد جادیمهم در ا
دانش و  در کسب لیکند تا با تسهیبه سازمانها کمک م یاجتماع هیسرمادرواقع،  .دبهبود بخش یشبکه همکار

( نیز در مطالعه خود نشان دادند، 2424و هکاران ) 2چیکوویم .خلق کنند یدیمجدد دانش، دانش جد بیترک
 IDی ردولتیغ یهاچالش سازمان نیعنوان بزرگترو منابع دانش به یاجتماع یوندهایپ تیریفقدان و سوء مد

 تیالفع یو محل یالمللنیب دهیچیتوسعه پ یهانهیمحور که در زمو پروژه یرانتفاعیغ یهاعنوان سازمانبه
هامداران با س یستمیتعامالت س قیدست آمده از طرتجربه و دانش بهگردند. و دریافتند ، محسوب میکنندیم

دو  نیتعادل ب دیپروژه با تیریمدکه  مهم استامری  جیکارآمدتر پروژه و ارائه مؤثرتر نتا تیریمد یپروژه برا
حوه و زمان ناز نظر این محققین، . شود را حفظ کند یانجام م یبا چه کس نکهیو ا ینحوه انجام کاریعنی تمرکز 

 یهاتر پروژهموثر تیریمنظور مدکسب، انتشار و استفاده از دانش پروژه به، جادیا یبرا یاجتماع هیاستفاده از سرما
 یرابطه معنادار نی( همچن2424و همکاران ) موشالع .برخوردار است ی زیادیاز ارزش عمل یو محل یالملل نیب

و منابع  از تخصص سرمایه اجتماعی ی کشف کرده و تأکید داشتنداجتماع هیسرماو  مشترکخلق دانش  نیرا ب
 یاجتماع هیسرماکرده است  دییأتنیز ( 2416) 3وانگ کند.یدانش استفاده م ترکمش خلقاز  تیحما یمختلف برا

صورت  حثابمبا توجه به  کند.یدانش عمل ممشترک خلق  یعنوان ورودگذارد و بهیم ریبر عملکرد سازمان تأث
  گردد:یم ارائه ریز هی، فرضگرفته

  .رددا 12-کووید دانش در بحران خلق مشترکدر  ینقش مهم یاجتماع هیسرما فرضیه اول،

  الکترونیکسرمایه اجتماعی و کنشگری تجارت 

 یرفنوآورانه و مع یهافرصت یریگیپ یبرا کیاستراتژ یریگجهت کیعنوان ، فعال بودن بهیعاد طیدر شرا

، و همکاران یدهکردیشود )جعفریم فیرقابت در کسب و کار توص شیو افزا دیمحصوالت و خدمات جد

. کنندیم یرا معرف دیجد یندهایفرا ایهستند که محصوالت، خدمات  ییشرکتها نیفعال اول یتها(. شرک2411

 یبه فناور هوابست یهامهم است تا بتوانند فرصت اریکسب و کارها بس ید فعال بودن برانکنیم دیتأک اتیادب

 ی، سطوح باال( اظهار داشتند2424) 0ییو هو راناینامشخص کشف کنند. راجاپات یهاطیاطالعات را در مح

تحمل  یابرهنگام بروز بحران سازمان  یآوربهبود تاب یبرا یتیریمد کنشگریاطالعات و  یفناور یهاتیقابل

د درک نکنیاستدالل م( 2412) نیو مدل یونو .مهم است اریپرخطر بس یهاطیبا مح یها و سازگارینظم یب

منتظره ریغ یدادهایپاسخ به رو یاطالعات برا یفناور مبتنی بر یسازمان یاجتماع یهاشبکهنحوه استفاده از 

ر مقاومت در براب یبرای ریپذانعطاف یهاکند تا واکنش جادیمشاغل ا یرا برا یدیجد یهاممکن است فرصت

 یهاو شبکه یاجتماع هیسرمادهد ( نشان می2424و همکاران )العموش مطالعات  .بروز دهند یطینوسانات مح
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4. Rajapathirana & Hui 



   1041، تابستان 2المللی، سال پنجم، شماره وکارهای بینـــــــــــــــ مدیریت کسب 172

 ،دهیچیمحصوالت پ جادیا یبرا یکیتجارت الکترون یهاتیاستفاده از قابل یبرا یارزشمند یهافرصت یاجتماع

روابط  هرچند، (2443) 1ریمر و کالین یهاافتهیبا توجه به . کندیو گسترش سهم بازار فراهم م اتیتنوع عمل

 رونیک آنهاالکت خدمات تیفیپروژه و ک جیعمل کند، اما بر نتا یاجتماع هین شرکتها ممکن است بدون سرمایب

دو  نیب هندیآ یهاتیفعال یرا برا یدارد که ارزش بالقوه خاص یاکننده تسهیلنقش و  گذاردیمثبت م ریتأث

 درباره سرمایه مفهوم از ستفادهکند، ا( مشخص می1324. همچنین نتیجه مطالعه شعبانپور )دهدیسازمان ارائه م

جلـب  ودخ به را الکترونیکی تجارت شرکتهای مـدیران عالی توجه که اجتماعی سرمایه اندیشه ویژهبه و افراد

تواند تأثیر مثبتی بر تمایل آنها به تجارت الکترونیک ها میاست، از طریق افزایش اعتماد بین شرکت کـرده

 شود:یارائه م ریز هی، فرضفوق حثابم نیبر اساس اداشته باشد. 

در پاسخ به  کیالکترون تتجار تیفعالکنشگری به  یابیدر دست ینقش مهم یاجتماع هیسرما ،دوم هیفرض

   .دارد 12-کووید بحران

  الکترونیکخلق مشترک دانش و کنشگری تجارت 

ها، رکتش یرشد و نوآور یبرا دیو سازگار و کسب دانش جد ریپذانعطاف یریادگی ندیفرآ کیتوسعه  ییتوانا
؛ العموش 2412و همکاران،  2نن-مووکو) مهم است اریبسپس از کاهش بحران  یفشار، حت یهادر دوره ژهیوبه

 روشیپ تیفعال یدانش و هم برا تیریمد یهم برا نیعنوان نقطه آغازدانش به خلق. (2421؛ 2424و همکاران، 
 یدانش را رو یریرپذیو تأث یدسترس تیدانش قابل تیریمد. (2418، 3و ادواردسون ریمسدوتیگر) شودیم یتلق

 یهاکنندگان، محصوالت و خدمات، رقبا، مهارتنیتأم ان،یکسب و کار شامل، بازارها، مشتر کیمنابع استراتژ
رک با د هاکسبو کارتا  آوردیفراهم مرا  یانهیزمو  شودیموجب م ینظارت طیو مح ندهایو فراها هیکارکنان، رو

سازد تا یرا قادر م یکیو کسب و کار الکترون دنریانجام گ هستند، تیکه در آن مشغول فعال یاز بازار یبهتر
خود  تیموقع جهیو در نت شوندهماهنگ  گریکدیبا  دیبا ارزش افزوده جد ییو فروشندگان در بازارها دارانیخر

 نیو بالستر نیفاس( و 2418) و ادواردسون ریمسدوتیگرمطالعات  .(1386)کرمی و غفاری،  دنکن تیرا در بازار تثب
ش خود دانمشترک خلق  یهاتالش دیسازمان با کی، نفعال بود لیپتانس تیتقو یبرا ،دهدینشان م (2418)

اران چن و همککند.  جادیاقدرتمندی  دیجد یتجار یهاوهیها و شدهیا ای نشیبتواند یم چرا که، کند دیرا تشد
سازمان  ییتوان توانایم دیدانش جد جادیو ا یمشارکت یریادگیو  یبا استفاده از دانش قبل( نیز معتقدند 2416)

کرد.  تیبه آنها تقو یابیو دست دیجد یهایگذارهیسرما یریگی، در پهابازار و کشف فرصت صیرا در درک نقا
و  نییمهرآ) اطالعات است یفناور یهایبر دانش، از جمله نوآور یبحران مستلزم ابتکارات مبتن تیریمد

تجارت الکترونیکی نتیجه ایجاد و اجرای دانش جدید  کنشگری. (2424العموش و همکران، ؛ 2424همکاران، 
دیگر محققین  (.2424)العموش و همکران،  و ترکیب این دانش با منابع و قابلیتهای موجود کسب و کار است

در توسعه  دیدانش جد جادیو ا یسازمان یریادگیبر نقش مهم  (2410و همکاران ) 0نوسیتیمدبرای مثال؛ 
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 و همکاران 1خامس د.ندار دیتاک کنشگریو  کیدر تجارت الکترون ی، ارتقاء نوآوراطالعات یفناور یهاتیقابل
 دیانش جدد خلقعمدتا بر  ریمتغ طیبا مح های الکترونیکیکسبو کار یریپذانعطاف اظهار داشتندنیز ( 2410)

ارائه  یمال هایدر بحران نترنتیکه ا ییهافرصتیکی از (، 2411) 2اظهارات سونگ طبقهمچنین است.  یمتک
 هیمباحث فوق، فرض نیبر اساس ا .باشدمیمهم  اریکه در آن نقش دانش بسست ا یتجار طیمح ، ایجاددهدیم
 :شودیارائه م ریز

 اسخ به بحراندر پ کیتجارت الکترون کنشگریبه  یابیدر دست یدانش نقش مهم خلق مشترک ،سوم هیفرض

  دارد. 12-کووید

  چابکی سازمانش و خلق مشترک دان

 ییروشها منتظره بارینشده و غ ینیشبیپ راتییپاسخ به تغ ها دریی سازمانتوانابه  سازمان ی در سطحچابکپارادیم 
اشاره دارد  ،عنوان فرصتشده به جادیا راتییاز تغ ایو کسب مزا راتییاز تغ یریگمناسب با بهره یزمان مناسب در

و همکاران  3دنگ؛ از جملهتوسط بسیاز از محققین سازمان  یدانش بر چابک ریتأث. (1322)مطیعی و خانی، 
 1ینسکیلیترز(، 2418) 0یکرام و مارابل(، 2416بیگی و همکاران )مهدی(، 2424(، العموش و همکاران )2421)
 یچابک نیهمچن .شده است رفتهیپذ( 2416و همکاران ) ناوارو-سگاررا (،2417و همکاران ) 6کرتچمر، (2411)

دانش  نیا عیرس لیتبد یاز رقبا برا عتریدانش سر جادیو ا یریادگی قیاز طر یاستراتژ نیمستلزم تدو یرقابت
 ،(2410)مادوک و مارکز  (،2414) و همکاران 8آلتشولرمطالعات (. 2410، 7مادوک و مارکز)به عمل است  دیجد

و  میمستق یدانش با شرکا یگذارو به اشتراک یاند که همکارکرده دییتأ( 2424و العموش و همکاران )
 جادیدر ا نقش آن لیدلبه یاجتماع هیسرمااز طرفی، است.  یسازمان یکننده سازگارنییعوامل تع میرمستقیغ

 یر فناورب یمبتن یهاینوآور یافراد برا ییکننده توانا نیی، تعدیجد یآن به کاربردها لیو تبد دیدانش جد
ه ارائ ریز هیفرضالذکر بر اساس مباحث فوق نی. بنابرا(2424، العموش و همکاران؛ 2414، 2لگر) اطالعات است

 :شودیم

-وویدک در پاسخ به بحران چابکی سازمانبه  یابیدر دست ی، خلق مشترک دانش نقش مهمچهارم هیفرض

   دارد. 12

   سازمان یو چابک کنشگری تجارت الکترونیک

، 2417، 14و فون رننکمپف سنین) کندیکسب و کار کمک م یچابک شیاطالعات به افزا یفناور یباال یچابک
 یازهاین و اطالعات انتظارات یفناور گر،یعبارت دبه .(1322؛ مطیعی و خانی، 2424العموش و همکاران، 

ر را د یاتکاتر و توسعه محصوالت و خدمات قابل قیواحد تحق قیو ارباب رجوع را درک نموده از طر مشتریان
 ی کردنتالیجید با سکویس یاطالعات یهاستمیمثال، س یبرا. سازمان خود قرار دهد انیمتقاض دسترس
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فروشندگان  نیتقاضا پاسخ دهد، ب رییبه تغ عایکه قادر است سر یادر شبکه عرضه توانستند خودی شغل یندهایفرآ
ی ندهایمربوط به فرآ یهاتیکه فعال یاداقتص یاز بانکها یاریبسکنند. برقرار  ارتباط دکنندگانشیو تول

)مطیعی و خانی،  هستند شانانیبه مشتر دیو ارائه محصوالت جد دیقادر به تول دهند،یرا انجام م شانالکترونیکی
 یسازمان یچابک یارتقا ینگر براندهیآ یاستراتژ کیاطالعات را در شروع  یفناور ریتأثمطالعات قبلی (. 1322
 یاطالعات بر چابک یاستفاده از فناور( دریافتند 2424و همکاران ) 1آلزوال-انیملبرای مثال؛  .اندکرده یبررس

 ریتأث یآورنابع فنم تیریمد ییبهبود توانا قیاز طر نیز میرمستقیطور غبلکه به میطور مستقتنها بهنه سازمانی
 آورندیم یرو اطالعات یبه فناور ندهیفزاطور ها بهسازمان( اظهار داشتند 2412و همکاران ) 2تالون .گذاردیم

 3گروور برت وهمچنین  .کمک کندنشده  ینیبشیپ یطیمح یهاو فرصت دهایتهد در پاسخگویی بهرا تا آنها 
 تا کند مکک یمشتر صیدر تشخ تواندیشرکت میک اطالعات  یفناور یرساختهایز( نیز تأکید داشتند 2412)

( نیز 1322مطیعی و خانی ). خود را ارتقا بخشد یها چابکپاسخ نیدهد و به واسطه ا یاو پاسخ مثبت یازهایبه ن
 تیر اهمب بر این اساسکند،  فراهم را یامکان چابک تواندیاطالعات م یفناور تیقابلدر مطالعه خود دریافتند 

 ییاتوان، شرکتها منابع یدرون یریپذانعطافمنظور بهاطالعات  یفناور یتهایدر توسعه قابل یگذارهیسرما
 یروند یتضادها و غلبه بر یدیکل یو منابع تجار ندهایفرآ نیتعامالت مکمل ب یسازکپارچهیو  یسازهماهنگ

سازمان  کیرفتار فعاالنه  ن،یبنابراداشتند.  دیکأت ،دیجد یتجار یو مدلها یمیقد یکار یکهایتکن نیب
 است. ینیبشیپ رقابلیغ یبا تقاضا ییهاطیدر طول نوسانات بازار و در مح ژهیوبه ،سازمان یکننده چابکنییتع

و  یطیمح اترییدرک تغ یشرکت برا کی ییادهنده تواننشان یکیبودن کسب و کار الکترون چرا که کنشگر
رکت را در ش یاست و چابک یکیالکترون یهابر وب و شبکه یمبتن یهاستمیبا استفاده از س عیپاسخ سر

حال با توجه به مطالب ارائه شده فوق، فرضیه زیر ارائه  (.2446، 0دهد )اوه و تئویم شیآشفته افزا یهاطیمح
  گردد: می

 ه بحرانسازمان در پاسخ ب یبه چابک یابیدر دست ی، نقش مهمکنشگری نجارت الکترونیک ،پنجم هیفرض

   دارد. 12-کووید

  حافظه سازمانی و کاربرد دانش

اطالعات  یابیکسب، حفظ و باز یبرا تیهدا ندیعنوان فرآرا بهحافظه سازمانی ( 1221) 1والش و اونگسون
 6و محمود ونیام همچنین کردند. فیتعر یفعل یسازمان ماتیسازمان و استفاده از آن به نفع تصم کی گذشته

 کی ییتوانا سازمانیحافظه در  ه و معتقدندکرد فیبر دانش تعر یمبتن هینظر دگاهیرا از داین مفهوم  (2416)
سازمان  یاصل یهایستگیشا یعنوان منبع اصلمحور بهدانش یهاییدارا یسازکپارچهی یسازمان برا

 یابیو باز رهیعنوان اطالعات و دانش کسب، ذخرا به حافظه سازمانیاساس، آنها  نی. بر اگرددمی یسازمفهوم
 حافظه سازمانیاز  یبخش یاهیحافظه رو ند.اهکرد فیتوص یو اعالم یاهیسازمان در دانش رو کیشده توسط 

                                                                                                                                   
1. Melian-Alzola 
2. Tallon 
3. Roberts & Grover  

4. Oh & Teo 
5. Walsh & Ungson 
6. Aminu & Mahmood  
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حافظه  استفاده از هیتوج یتواند برایم دهیا نی. اباشدمی بلندمدت است که مسئول دانستن نحوه انجام کارها
دانش  و ییافزاهم قیاز طر دیجد یهاتیانطباق با واقع یافراد برا ییتوانا شیافزا یبرا یعنوان راهبه سازمانی

عنوان ابزاری برای اجرای حافظه سازمانی به .(2424، لندروگز-ناوارو و مارتلو-سگاررا) از طرح استفاده شود شتریب
(. یک سیستم حافظه سازمانی که 1324و همکاران،  یصدوق؛ 1327راستگو، شود )مدیریت دانش قلمداد می

وری و یادگیری سازمانی شود )صدوقی و تواند باعث بهرهدانش سازمانی را به وظایف کاری مربوط نماید، می
گیری از تجربیات و اطالعات جدید، برای کارکنان (. درواقع حافظه سازمانی چارچوبی برای بهره1324همکاران، 
 د:گردبر این اساس، طبق مطالب گفته شده فوق فرضیه زیر ارائه می (.2411، 1الین و سانسنپآورد )فراهم می

  دارد. 12-کووید به کاربرد دانش در پاسخ به بحران یابیدر دست ینقش مهم سازمانیحافظه  ،ششم هیفرض

  سازمان یکاربرد دانش و چابک

دانش  یساختارها قیکه از طر ، حافظه سازمانیدهدمینشان  (2424) لندروگز-ناوارو و مارتلو-سگاررا همطالع
چابکی  بر یتمثب ری، تأثدیو عملکرد روال جد یافتیبهتر اطالعات در ریتفس جهیشود، ممکن است در نتیم تیهدا

 و ایعنصر پو کیعنوان به کارکنان چابک در سازمان( اظهار داشتند 1328پور و زندکریمی )قدم بگذارد. سازمان
طبق من یو خارج یکار و تحوالت داخل طیمح راتییداده و به سرعت خود را با تغ شیرا افزا یمؤثر دانش سازمان

 قیوی از طرق ۀزیخود را با انگ یانسان روییآموزش ن دیچابک باشند، باخواهند یکه م ییسازمانهاد، درواقع کننیم
 طیدر شرا یرهبران تحولآنها همچنین بر نقش . دهند شیو دانش، افزا اتیمهارت های مهم، تجرب شیافزا

ارتقاء عملکرد  قیاز طر توانندیم ی تأکید داشتند و به این نتیجه دست یافتند، رهبران تحولیطیمح یآشفتگ
 شیافزا قیکارکنان و ارتقای سطح عملکرد آنان از طر ختنیبرانگ تیپرتالطم امروزی با قابل طیسازمان در مح

 .ندیو به چابک شدن سازمان کمک نما ینیبشیرا پ یطیمح راتییو خشنودی آنها از شغل خود، تغ تیسطح رضا
 ،ی سازمانچابک بریادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی نیز در بررسی تأثیر ( 1322مهدیه و محمدی )

دیگر  ها زمانی چابک خواهند بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری داخلی و باسازماننشان دادند 
از  .پشتیبانی کندها قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارامد همه منابع مورد نیاز را خلق و سازمان

از عوامل  یکیو شته دا یاکنندهنیینقش تع یسازمان یتهایاطالعات در ابعاد مختلف فعال یعامل فناور یطرف
( 1328جبارزاده و همکاران ) .شناخته شده است یطیمح یها در دوران بحران و آشقتگچابک شدن سازمان یاصل

های چابک نیازمند افراد با دانش و مهارت باالست که منعطف، برانگیخته و پاسخگو و کارکسببیان داشتند، 
و  تیریمد قیاز طر یرقابت تیکسب مز یبرا یها براسازمان نیمحقق نیا دگاهیاز دنسبت به تغییر هستند. 

فاق ات یامر زمان نیو ا تاز آن اس یبردارو بهره لیتبد ،یکسب، همانندساز ازمندیدانش در قدم اول ن میتسه
 یفرد جذب دانش تیظرف شیمفهوم که با افزا نیگردد. بد یگذارهیکارکنان سازمان سرما یکه بر رو افتدیم

 ریت تأثصورت مثبت تحدانش را به میتسه توانیکارکنان م یچابک شیافزا ریو هم از مس میهم بصورت مستق
  :شودیارائه م ریز هایهیفوق، فرض گفته شده بر اساس مباحث قرار داد.

                                                                                                                                   
1. Paulin & Suneson 
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 .دارد 12-کووید بحرانسازمان در پاسخ به نقش مهمی در دستیابی به چابکی  کاربرد دانش فرضیه هفتم،

نامشهود  یهاییدارااند. دخیل12-عوامل زیادی در کسب مزیت رقابتی کسبو کارها بویژه در دوران بحرانی کووید
ابع من نیمهمترمانند سرمایه اجتماعی، حافظه سازمانی، خلق و بکارگیری دانش جدید، فناوری اطالعات و... 

شان یاری رسانند و آنها را در واکنش به ها را در بهبود زمینه فعالیتتوانند سازمانکه می هستند یسازفعال
س از مطالعه عمیق مبانی نظری و بررسی شرایط پیچیده محیطی چابک سازند. در این راستا مطالعه حاضر پ

قبلی در این زمینه با هدف کشف روابط بین سرمایه اجتماعی، خلق مشترک دانش، کنشگری تجارت مطالعات 
، مدل مفهومی واقع در 12-الکترونیک، حافظه سازمانی، کاربرد دانش و چابکی سازمانی در دوره بحرانی کووید

    دهد.را ارائه می 1شکل 

  فهومی پژوهش م. مدل 1شکل 

   روش انجام پژوهش

های شرکت رانیچرا که مد د،یآیبه حساب م یکاربرد قیتحق کیحاصله  جیپژوهش حاضر از نظر هدف و نتا
ر دوران دا چابک کردن سازمان خود پژوهش حاضر اوال، ب جیاز نتا یریگبا بهره توانندیم صادراتی استان گلستان

ق از طری خلق دانش مشترک و کاربرد آنتجارت الکترونیک، سرمایه اجتماعی،  بواسطه 12-گیری کوویدهمه
. دومأ، ابندیدست بهتری  یرقابت تیو به موقع پاسخگوی سریع نیازهای مشتریان خود باشند حافظه سازمانی

 یریگهمه رانبرای پاسخگویی فشار ناشی از دوبوسیله ایجاد و کسب دانش جدید های نوآورانه جدیدی را فرصت
 شودیمحسوب م یشیمایپ -یدانیم قیتحق کیاطالعات  یآورپژوهش از نظر جمع نی. ابدست آورند 12-دیکوو
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پژوهش  کیاطالعات  یورآو از نظر جمعمانند پرسشنامه استفاده شده است.  ییکه در چارچوب آن ابزارها
 یهاهیفرض نیپژوهش به تدو یرهایمتغ نیاز ارتباط ب یبا درک کل سندگانیچرا که نو د،یآیبشمار م یتوصیف

ه پژوهش را ارائ هیاول یپژوهش پرداخته، و مدل مفهوم نهیشیو پ ینظر یمبان قیمطالعه عم قیپژوهش از طر
شنامه پرس عیاقدام به توز سندگانیمطرح شده پژوهش، نو یهاهیفرض یو بررس لیتحل یبرا نیدادند. همچن

به این  هیگو 30امل بکار رفته ش . پرسشنامهدیآیبشمار م زین یشیمایپ قیاز نوع تحق نیکردند، بنابرا یکیالکترون
 تجارت الکترونیککنشگری ، (گویه 6) ، خلق مشترک دانشگویه( 0) ترتیب که برای متغیرهای سرمایه اجتماعی

 ، کاربرد دانشگویه( 0) ( و برای متغیرهای حافظه سازمانی2424از پرسشنامه العموش و همکاران ) گویه( 1)
ار ساخت ییایو پا ییروا یشده است. بررس ( استفاده2424) لندروگز-ناوارو و مارتلو-سگاررااز پرسشنامه  گویه( 11)

گزارش  یآن در بخش بعد جیه و نتاانجام گرفت (CFA) یدییتأ یعامل لیپرسشنامه با استفاده از روش تحل
 .شده است

 یراحجم نمونه ب زانی. مباشندیمگلستان استان  صادراتی یهاشرکت رانیپژوهش متشکل از مد یآمار جامعه
 SAMPLE POWERافزار از نرم یمعادالت ساختار یگر حجم نمونه براپژوهش حاضر با توجه به محاسبه

ر محقق را د ق،یحجم نمونه تحق یمختلف برا یهاویبا قدرت نگارش سنارافزار نرم نیاستفاده شده است. ا
مون آز یروش اندازه اثر برا نی. طبق ارساندیم یاریحجم نمونه آزمون پژوهش  یبرا ویسنار نیانتخاب بهتر

 زانیت میدرصد و در نها 84/4همان توان آزمون معادل  اینوع دوم  ی، عکس خطا12/4مدل پژوهش، مقدار 
حداقل حجم نمونه  جهیدر نظر گرفته شد که نت 41/4درصد،  22 نانیبه بازه اطم یابینوع اول جهت دست یخطا
صادراتی  یهاشرکت ندهیبه عنوان نما رانینفر از مد 184 انیپرسشنامه م تی. در نهادیگرد نیینفر تع 116

تحت پوشش  یشده برگشت لیپرسشنامه تکم 164شد و تعداد  عیساده توز یبصورت تصادفاستان گلستان 
 ( قرار گرفت.PLS) ییجزروش حداقل مربعات بر ی( مبتنSEMسازی معادالت ساختاری )مدل کیتکن

  های پژوهشیافته

  (CFAتأییدی )تحلیل عاملی

 CFA  یرهایآشکار )سؤاالت( و متغ یرهایمتغ نیروابط ب یکه به بررسیکی از فنون قدرتمند آماری است 
حور مؤلفه یهاهم در روش SEMدر  CFAروش  .است یریگمدل اندازه یایدر واقع گو .پردازدیپنهان م

. باشدیبرآورد م ل( قابزرلی)همان روش ل محورانسیکوار یها( و هم روشPLSهمان  ای ی)حداقل مربعات جزئ
 (.1323 ،یانیو اسفند نی)محسن باشدیم ییساختار پرسشنامه از لحاظ روا یبررس CFAکاربرد روش  نیمهمتر

 PLSروش ، چرا که قرار گرفته است یمورد بررس PLSاستفاده از روش  با CFAپژوهش حاضر روش  یبرا
با  ییهاداده یبرا نیبر اعالوه رد،یگیانجام م زین نییپا یهاو در حجم نمونه ستیبه تعداد نمونه کم حساس ن

راحتی به Smart PLSافزار با کمک نرم PLSدر روش است.  ینامعلوم کاربرد عیبا توز ای رنرمالیغ عیتوز
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( پایایی پرسشنامه بکار CR) 1( و پایایی ترکیبیCAهای آلفای کرونباخ )توان با استفاده از نتایج شاخصمی
  رفته را مورد سنجش قرار داد. 

   روایی همگرا و روایی واگرا

همگرا بکار  ییروا یبررس یاستخراج شده( برا انسیوار نیانگی)شاخص مAVE و  یعامل یدو شاخص بارها
حداقل مقدار  .ندکیم نییآشکار را تب یرهایمتغ انسیمکنون چقدر از وار ریکه متغ کندیم نییتعی بارعامل .رودیم

 معنادار باشد 21% (t)آماره  نانیدر فاصله اطمی از نظر آمار دیبوده و با 1/4شاخص  نیا یقابل قبول برا
خلق مشترک  ریمتغپنجم بجز سوال  3 و 2 یهابدست آمده در شکل یعامل یبارها جی. نتا(1324)حیدرعلی، 

( 028/4و بارعاملی ) FQ5با کد  کاربرد دانشسوال پنجم متغیر  ،(021/4ی )با مقدار بار عامل DQ5با کد  دانش
 1/4بزرگتر از  یبار عاملها شاخص بقیه (386/4) یو بارعامل FQ9با کد و سوال نهم متغیر کاربرد دانش 

 . نداداشته
 نیا یحداقل مقدار قابل قبول برا. باشــدمی AVE مربوط به شــاخص همگرا ییســنجش روا بعدی شــاخص
که در  AVEهمگرا بر اساس شاخص  ییمربوط به روا جی(. نتا2411و همکاران،  2ری)ها باشدیم 1/4شاخص 
   مدل پژوهش است. یباال یهمگرا ییروا یایآمده، گو 1جدول 

 

  CRو  AVE ،CAشاخص  جینتا. 1جدول 

 

پنهان را به صورت دو به دو  یرهایمتغ انیواگرا بوده که روابط م ییآمده مربوط به روا 2که در جدول  یجینتا
)اعداد  AVE بودن مقدار جذر شتریواگرا ب ییروا دیی. الزمه تادهدینشان م شانیهمبستگ بیبر اسـاس ضـرا  

 . (1281، 3رها است )فورنل و الرکریمتغ گریمربوطه با د ریمتغ یهمبستگ بیضرا ی( نسبت به تمامیقطراصل
 ایدوگانه  -گانهی ییمربوط به شاخص نسبت روا شودیواگرا استفاده م ییروا یبررس یکه برا یگریشاخص د
HTMT روش فورنل یبرا ینیگزیشده است و جا یمعرف 2411و همکاران در سال  0است که توسط هنسلر-

ــد یالرکر م ــدیم 2/4تا  81/4 زانیم HTMT اری. حـد مجـاز مع  بـاشـ تمام  یبرا 3جدول  جی. طبق نتاباشـ
 ست.پرسشنامه یباال یواگرا ییبدست آمده که نشان از روا 2/4کمتر از  اریمع نیپژوهش ا یرهایمتغ

 

                                                                                                                                   
1. Composite Reliability  
2. Hair 

3. Fornell & Larcker 
4. Henseler 

 AVE CA CR متغیرها

 43630 43841 4872 (Aسرمایه اجتماعی )

 43667 43871 43242 (Bکنشگری تجارت الکرونیک )

 43616 43827 43880 (Cحافظه سازمانی )

 43621 43806 43824 (Dخلق مشترک دانش )

 43662 43830 43824 (Eچابکی سازمانی )

 43131 43822 43212 (Fکاربرد دانش )
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 واگرا روش فورنل و الرکر ییروا جینتا  .2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واگرا روایی – HTMTشاخص  جینتا  .3جدول 
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چابک
 ی

سازمان
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کاربرد دان
 

      43726 سرمایه اجتماعی

     43816 43001 کنشگری تجارت الکترونیک

    43814 43320 43212 حافظه سازمانی

   43788 43030 43167 43021 خلق مشترک دانش

  43818 43367 43267 43082 43312 چابکی سازمانی

 43731 43200 43281 43218 43120 43210 کاربرد دانش
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       سرمایه اجتماعی

      43142 کنشگری تجارت الکترونیک

     43382 43316 حافظه سازمانی

    43138 43602 43082 خلق مشترک دانش

   43022 43313 43166 43371 چابکی سازمانی

  43212 43126 43234 43127 43312 کاربرد دانش
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  پایائی

 یبیترک ییای( و پاCAکرونباخ ) یعبارتند از: شاخص آلفا روندیبکار م ییایسنجش پا یکه برا یدو شاخص
(CR درواقع .)CR یبرا ینیگزیجا CA یصورت مطلق بلکه با توجه به همبستگها را نه بهسازه ییایبوده که پا 

(. با 1324 ،یدرعلیدارد )ح یبرتر CAجهت نسبت به شاخص  نیو از ا کندیمآزمون  گریکدیبا  شانیهاسازه
پژوهش  یرهایتمام متغ دهدینشان م 1جدول  جیدو شاخص، نتا نیا یل برادرنظر گرفتن حداقل مقدار قابل قبو

   .باشدیپرسشنامه م یباال یائیپا یایدارند که گو 7/4بزرگتر از  CRو  CAمقدار  

 استاندارد بعد از اصالح مدل بیپژوهش در حالت ضر یمدل مفهوم .2شکل 
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   بعد از اصالح مدل یپژوهش در حالت معنادار یمدل مفهوم  .3شکل 

   یو مدل ساختار یریگبرازش مدل اندازه

. سه مقدار رودی( بکار مCom -Cv) 1متقاطع ییشاخص اشتراک با روا ی ازریگمدل اندازه تیفیک یبررس یبرا
ان نش یریگمدل اندازه یرا برا ادیکم، متوسط و ز تیفیک بیبترت Cv- Comشاخص  31/4و  11/4، 42/4

 .دهندیم
 12/4 ریمقاد .بهره برد Red-Cv2شاخص و  (نییتع بی)ضر 2Rاز شاخص  توانیم یمدل ساختار برازش یبرا

 31/4و  11/4، 42/4سه مقدار و   2R شاخص ی( برای)دامنه قو 67/4)دامنه متوسط( و  33/4(، فی)دامنه ضع
 شده است. الزم به ذکر است شاخص درنظر گرفته Red-Cvبرای شاخص  ادیکم، متوسط و ز تیفیک بیترتبه
2R ی و شاخص انجیوابسته و م یرهایمتغ یبراRed-Cv  نی)محسن رودیوابسته بکار م یرهایمتغ یبراتنها 

 تیفیپژوهش از ک یو ساختار یریگمدل اندازه دهدینشان م 0 لجدو جی(. همان طور که نتا1323 ،یانیو اسفند
   .باشدیبرخوردار م یمطلوب

                                                                                                                                   
1. CV-Communality  2. CV-Redundancy  
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  یو مدل ساختار یریگمدل اندازه تیفیبرازش ک.  0جدول 

 

    

 

 

 

   هاهیآزمون فرض جینتا

 هاهیآزمون فرض جینتا .1جدول 

 نتیجه آزمون t p- valueآماره  ضریب بتا های تحقیقفرضیه

 تایید 43440 13108 43021 خلق مشترک دانش <-سرمایه اجتماعی

 تایید 43444 23218 43211 کیتجارت الکترون یکنشگر <-یاجتماع هیسرما

 دییتا 43444 63103 43061 کنشگری تجارت الکترونیک <-خلق مشترک دانش 

 رد 43448 13742 43123 چابکی سازمانی <-خلق مشترک دانش 

 دییتا 43444 03710 43041 یسازمان یچابک <- کنشگری تجارت الکترونیک

 تایید 43442 23688 43218 کاربرد دانش <- حافظه سازمانی

 رد 43442 33141 43126 چابکی سازمانی <- کاربرد دانش

 

    آزمون اثر متغیر میانجی
شود. مستقل و وابسته استفاده می ریمتغ انیدر رابطه می انجیم ریمتغ یداریمعن یجهت بررس 1آزمون سوبل

   گردد:ون سوبل بصورت فرمول زیر مطرح مینحوه محاسبه آزم

z-value = 
𝑎 ×𝑏

√𝑏2 × 𝑠𝑎 
2 + 𝑎2  × 𝑠𝑏

2
 

 ریمتغ انیرابطه م یونیرگرس بیضر bی، انجیمستقل و م ریمتغ انیرابطه م یونیرگرس بیضر a در فرمول باال
 انیاستاندارد رابطه م یخطا Sbی، انجیمستقل و م ریمتغ انیاستاندارد رابطه م یخطا Sa، و وابسته یانجیم

است  نیدهنده اباشد نشان شتریب 26/1اگر مقدار آماره آزمون سوبل از مقدار  باشد.و وابسته می یانجیم ریمتغ
مدل مفهومی طبق . 2دار استیرابطه معن نیدر ا یانجیم ریرد شده و تاث41/4 یکه فرض صفر، در سطح خطا

و  یککنشگری تجارت الکترونسرمایه اجتماعی و بین  میانجیپژوهش متغیر خلق مشترک دانش نقش متغیر 
متغیر کنشگری تجارت الکترونیک نقش متغیر میانجی بین دو متغیر خلق مشترک دانش و  ،چابکی سازمانی

                                                                                                                                   
1. Sobel test 2 . http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 

 Cv- Com Cv- Red 2R متغیرها

 - - - سرمایه اجتماعی

 43227 43227 43126 کنشگری تجارت الکترونیک

 -  - حافظه سازمانی

 43428 43128 43182 خلق مشترک دانش

 43176 43176 43123 چابکی سازمانی

 43412 43212 43226 کابرد دانش



  113ــــ ... سازمانی  الکترونیک بر چابکی ، سرمایه اجتماعی و کنشگری تجارتکاربرد دانشتاثیر 

 .گرددمورد تأیید می هر دو متغیر، اثر میانجی 6دارد که طبق نتیجه آزمون سوبل واقع در جدول چابکی سازمانی 
 

     . نتایج آزمون سوبل6جدول 

   گیریو نتیجهبحث

د با انسراسر جهان مجبور شده در کشورهاای که گونهبه ،داشته یعواقب وحشتناک 12-بیماری کووید یریگهمه
 کسبو ییتوانا. در عین حال پاسخ دهندگیر این بیماری همه مربوط بهه با ابهامات مواج دراطالعات محدود 

 استقالل ،یریگمیسطح تصم ،اقدامات یبنددر مورد زمان ژهیوبودن، به منطبقودن و چابک ب یبرا هاکار
شان کسبو کار برای بقای هاچابک بودن شرکت قرار گرفته است. دیو ثبات مورد تاک رییتغ نیو تعادل ب ماتیتصم

طلبد چابک، دانش و مهارت باالیی می کسبو کارشود. پیش از آنکه یک هدف باشد، یک ضرورت محسوب می
اشد. شایانی داشته بکمک ها کسبو کارتوسط در خلق و بکارگیری دانش تواند می یاجتماع هیسرما که عامل

االتری شود با سرعت ببرند باعث میهایی که از قابلیت فناوری اطالعات بهره میکسبو کاربعالوه کنشگری 
 .گیردار قر آنهادر دسترس  یت اطمینان هر چه بیشترقابلبا محصوالت و خدمات  گردد ودرک  انیمشتر یازهاین

رو در این پژوهش تالش شد بر پایه مطالعات مبانی نظری و پیشینه مطالعات قبلی، روابط بین متغیرهای از این
کنشگری تجارت الکترونیک، حافظه سازمانی، کاربرد دانش و چابکی سرمایه اجتماعی، خلق مشترک دانش، 

موضوع پژوهش مورد بررسی قرار فرضیه،  6ارائه شود که در نهایت با مطرح  مدل مفومیصورت سازمانی به
 های، پیشنهادات کاربردی برای شرکتفرضیه 6نتایج هر یک از این  سعی شده با تحلیلگرفت. در ادامه 

   شان در دوره بحران کرونا ارائه شود.در جهت ارتقاء و بهبود چابکی صادراتی استان گلستان

ر خلق دتأثیر مثبت و معناداری  یاجتماع هیسرما ،پژوهش مشخص کرد اول هیفرض یبرا یمدل ساختار جینتا

ژائو و همکاران  ،(2416و وانگ ) با مطالعات جهیبخش از نت نیا دارد. 12 -کوویدمشترک دانش در بحران 
همراستایی دارد.  (2424العموش و همکاران )و  (2424و هکاران ) چیکوویم(، 2424(، تو و همکاران )2412)

 دیش جددان دنبالبهکه  کندیم تیحما ییهااز شرکتعمدتأ بر این باور بودند سرمایه اجتماعی این محققین 
و  هاازین یدرک و ارضا یطور فعال برابه توانیبازار و آنچه که م ینحوه عملکرد فعل نینقص ب رفع یبرا

یشنهاد پاستان گلستان  یصادراتهای بنابراین برای شرکت .کندیم تیانجام داد، حما انیمشتر یهاخواسته
تر هر چه بیشهای همکار به بهبود شرکت انیمتقابل م نانیبر اعتماد و اطم یمبتن روابطبا ایجاد گردد، می

ی دیدخلق دانش جتواند به می هایی بین شرکتهمکارکمک نمایند. برقراری روابط، تعامل و  سرمایه اجتماعی
فتگی آشپاسخ به  درکشف فرصت و ایجاد نوآوری  نوبه خود باعثمنجر گردد که خلق مشترک دانش نیز به 

 نتیجه آزمون خطای استاندارد ضریب رگرسیون فرضیه

 0311 43476 43021 دانشخلق مشترک   <- سرمایه اجتماعی

 43471 43061 کیتجارت الکترون یکنشگر  <-خلق مشترک دانش 

 3377 43471 43061 کیتجارت الکترون یکنشگر  <-خلق مشترک دانش 

 43480 43041 چابکی سازمانی  <- کیتجارت الکترون یکنشگر
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در و  کنندیم دیکارآمد و مستمر تأک ع،یسر یریگمیچابک بر تصمهای شرکت .شود 12بازار در بحران کووید 
، بزرگ یهایبندشرط یجابهو . دهندیم حیترج نانیدرصد اطم 144درصد را در مقابل  74احتمال حال حاضر 

 رند،یگیم عیسر یهااز چرخه یعنوان بخشرا به یکوچک یهامیتصم طور مداومبه ،توجه به سرمایه اجتماعیبا 
   .کنندیم میها را تنظآن یتکرار بعد یبرا ازیو در صورت ن کنندیم شیها را در عمل آزمابه سرعت آن

کنشگری ه ب یابیدر دست یمثبت و معنادار ریتأث یاجتماع هیسرما ،نتایج مشخص کرد فرضیه دومدر خصوص 

)برای مثال؛  یقبل یهاافتهیبا  یجه این بخشنت دارد. 12-کوویددر پاسخ به بحران  کیالکترون تتجار تیفعال
بر  .مطابقت دارد( 2424، العموش و همکارانو  1324؛ شعبانپور، 2412، نیو مدل یونو؛ 2443ریمر و کالین، 

ارت تج یتهایاستفاده از قابل یبرا یارزشمند یهافرصتهای این محققین، سرمایه اجتماعی اساس یافته
استان  یصادراتهای در نتیجه شرکت آورد.بوجود میسهم بازار  توسعهو متنوع محصوالت  جادیا در یکیالکترون

های روهگمبتنی بر اعتماد  روابطدر جهت ایجاد های اجتماعی گرفتن از مزایای شبکه توانند با بهرهمیگلستان 
های و انتظارات مشتریان در واکنش و انتقاد آنها نسبت به محصوالت و نیازمندیمختلف بکوشند. چرا که 

 مبتنی بر دیجد یساختارها نیاگردد. ها در چنین محیطی بهتر نمایان میخدمات ارائه شده از طرف شرکت
 یتیریمد یهاهیو ال یادار یکه نوارها دهدیامکان را م نیا استان گلستان یصادراتهای شرکتبه  دانش

دست هب دشوارکه قبالً  یماتی، کاهش دهند. تصمگرددمیکند و پرزحمت  یریگمیمعمول را که منجر به تصم
شترک شوند که بتوانند آشکارا با هدف م عیتسر توانندیم یداشتند، در صورت ازین ینیبار اثبات سنگ ایآمده 

  سازمان همسو شوند.

تجارت  یگربه کنش یابیدر دست یمثبت و معنادار ریخلق مشترک دانش تأث ،معلوم گردید سومدر مورد فرضیه 

 یریادگنشان دادند ی (2410و همکاران ) نوسیتیمدهمانطور که  دارد. 12-کوویددر پاسخ به بحران  کیالکترون
در تجارت  یاطالعات، ارتقاء نوآور یفناور یهاتیدر توسعه قابلنقش مهمی  دیدانش جد جادیو ا یسازمان
، سونگ (2410) خامس و همکاران(، 1386کرمی و غفاری )های همچنین یافته د.ندار کنشگریو  کیالکترون

( نیز با یافته این 2424) العموش و همکران( و 2424) و همکاران نیی( مهرآ2416چن و همکاران ) (،2411)
 12 -گیری کوویدی مثل همههایدر بحران نترنتیکه ا ییهافرصتبخش از پژوهش مطابقت دارد. یکی از 

های شرکتبنابراین باشد. میمهم  اریکه در آن نقش دانش بسست ا یتجار طیمح ، ایجاددهدارائه تواند می
گونگی های آنان در چمشارکت دادن کارکنان و حتی ذینفعان از ایدهاز طریق توانند میاستان گلستان  یصادرات

های فناوری اطالعات در ایجاد نوآوری فراتر از گیری از قابلیتها در این دوران و چگونگی بهرهکشف فرصت
  انتظارات مشتریان خود، استفاده کنند. 

به  یابیدر دست تأثیر مثبت و معناداریخلق مشترک دانش کرد، پژوهش معلوم  فرضیه چهارمنتایج برای 

و همکاران  ناوارو-سگاررا(، 2411ی )نسکیلیترزکه در صورتی دارد.ن 12-کوویددر پاسخ به بحران  چابکی سازمان
(، العموش و 2418ی )کرام و مارابل (،2417و همکاران ) کرتچمر(، 2416بیگی و همکاران )(، مهدی2416)

 یبه چابک یابیدر دست نقش مهمیخلق مشترک دانش ( دریافتند 2421ران )(، دنگ و همکا2424همکاران )
چه که ست و آناز رقبا عتریدانش سر جادیو ا یریادگی قیاز طر یاستراتژ نیتدوچابکی نیازمند  .داردسازمان 
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این خود دلیلی موجه  (.2410، مادوک و مارکز) تبدیل گردد به عمل اهمیت دارد اینست که دانش کسب شده
های بر دولتجهش و تشدید ویروس کرونا در سراسر جهان عالوهبر عدم تأیید فرضیه فوق است. سرعت 

ها ثابت کرد باید بصورت فعاالنه عمل کرد تا در این بحران پیش آمده به و کارکسبکشورها و مردم به تمامی 
و  میمستق یادانش با شرک یگذاراشتراک با باید بتواننداستان گلستان  یصادراتهای بقا رسید. از اینرو شرکت

خط نان کارک یتوانمندساز ای سازمانی خود بکوشند و باهخود در چابکی انجام وظایف و فعالیت میرمستقیغ
 .نمایندآنها کمک  ینیکارآفر زهیانگ یبه آزادساز ریپذفرهنگ انعطاف کی جادیو امقدم 

در  یت و معنادارمثب ریتأث کنشگری نجارت الکترونیک ،که پژوهش نتایج حاکی از آنست فرضیه پنجمبرای 

مثال؛  ی)برا یقبل یهاافتهیبخش با  نیا جهینت دارد. 12-کووید سازمان در پاسخ به بحران یبه چابک یابیدست
العموش  ؛2412، ؛ تالون و همکاران1322 ،یو خان یعی؛ مط2417و فون رننکمپف،  سنین ؛2412، برت و گروور
 یاستفاده از فناور تأکید کلی این محققین این بود که( مطابقت دارد. 2424، آلزوال-انیملو  2424و همکاران، 

 ییبهبود توانا قیاز طر زین میرمستقیطور غبلکه به میطور مستقتنها بهنه ی آنهابر چابک هاتوسط سازمان اطالعات
گردد شنهاد مینیز پی استان گلستان یصادرات هایبرای شرکتبنابراین  .گذاردیم ریتأث یآورع فنمناب تیریمد

 ی اینکنشگرگیری کرونا بر تقویت رفتار فعاالنه اهمیت دهند و اولویت خود قرار دهند. برای دوران همه
با استفاده  عیو پاسخ سر یطیمح راتییدرک تغ یبرا یی آنها راتوانا شان،ها در زمینه تجارت الکترونیکیشرکت

 یهاطیدر مح شرکت یچابکانگیزد و از این طریق بر می یکیالکترون یهابر وب و شبکه یمبتن یهاستمیاز س
ؤثر بودند. م یریگتر در طول همهو مسطح ریپذاسیمق ر،یپذانعطاف یسازمان یساختارها یابد.یم شیآشفته افزا

سبت به ن تفکر چابک مهم برایاصل  کی -میبر ت یدر قلب ساختار قرار دارد و کار مبتن میت ،یموارد نیدر چن
صادراتی  هایشرکتدارد.  یکارکنان برتر تیو رضا یریگمیاز نظر سرعت، دقت، تصم یساختار سلسله مراتب

را که  یمیت نیررا ادامه دهند و تم یمیدرس را در ذهن داشته باشند و اخالق ت نیبهتر است ااستان گلستان 
  ، گسترش دهند.مؤثر بوده ارینامشخص بس یهادر زمان

به کاربرد  یابیدر دست یمثبت و معنادار ریتأث کند حافظه سازمانیمشخص می فرضیه ششمنتیجه مربوط به 

راستگو ، (2411) و سانسن نیپال(، 1324) و همکاران یصدوقمطالعات  دارد. 12-کووید دانش در پاسخ به بحران
رد کارب ندیفرآباشد. بخش از پژوهش می جه اینهمراستای نتی( 2424لندروگز )-ناوارو و مارتلو-سگارراو  (1327)

و  دست آورندنسبت به حافظه شرکت به یترقیعم اریبس نشیدهد تا بیسازمان اجازه م یبه اعضا دانش
حافظه (. 2424 ،لندروگز-ناوارو و مارتلو-سگاررا) رندیبگ یترآگاهانه ماتیکنند و تصم تیاز آنها حما نیهمچن

تان اس یصادرات هایشرکتاعضای لذا نماید. ها را تسهیل میست که کاربرد دانش در سازمانسازمانی عاملی
ایجاد شده در جهت کاربردی بودن آن برای سازمان خود استفاده کنند چرا که وانند از دانش باید بت گلستان

 ند،ترکینزد یبه مشترخط مقدم  کنانکار های بیهوده تبدیل شود.تواند به شایعات و محاورهخالف این امر می
 دیاها بدارند. سازمان یمشتر یازهایدر مورد ن یبهتر یهادهیتر و امعموالً اطالعات دست اول مرتبط نیبنابرا
ن را که افرادشا یبر رهبر یگذارهیبا سرما ینوع فرهنگ فراتر از بحران کنون نیحاصل کنند که ا نانیاطم

  .ابدییادامه م دهد،یتوانمند و توسعه م
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به چابکی  در دستیابی یمثبت و معنادار ریکاربرد دانش تأثشد،  پژوهش مشخص فرضیه هفتمدر نهایت برای 

و  یابیرا ارز رییدائماً در حال تغ یهاطیمح بتوانند دیها باشرکتدارد.  12-کووید بحرانسازمان در پاسخ به 
عنوان به چابکی سازمانیچارچوب،  نیتحت ا .کنند رییکنند تا در صورت لزوم سازگار شوند و تغ لیتحل وهیتجز

 دهدیسازمان اجازه م یبه اعضا. کاربرد دانش شودیظاهر م یسازمان تیموضوع مهم در موضوع بقا و موفق کی
 تیفیک ،یبرخورد کنند که به نوبه خود منجر به بهبود سطوح خدمات مشتر انیبا مشتر کیستماتیطور ستا به

(. نتایج مطالعات 2424، لندروگز-ناوارو و مارتلو-سگاررا) شودیم یسازمان یاز چابک یخدمات و سطح باالتر
-مارتلو ناوارو و-سگارراو  (1322) یو محمد هیمهد ،(1328جبارزاده و همکاران )(، 1328ی )میپور و زندکرقدم

ان است یصادراتهای کند. برای چابک بودن شرکتاز نتیجه این بخش از پژوهش حمایت می (2424لندروگز )
توانند کارکنانشان را چابک کنند، چرا که کارکنان چابک نقش عنصر پویا در یک سازمان دارند که میگلستان 

نان ر نتیجه با مهیا نمودن بستر آموزشی برای کارکتوانند نقش مؤثری در ایجاد و انتقال دانش داشته باشند. دمی
ارتقا دهند. همچنین از طریق  12-ن را نسبت به کابردی بودن دانش بویژه در بحران کوویدناخود بینش آ

های همدیگر از منابع سازمان بصورت بهینه و کارآمد استفاده همکاری دو جانبه با سایر شرکای تجاری از مهارت
توانند یچقدر م نکهیها بسته به ابنگاه ن،یدانش است. بنابرا هیها بر پادر سازمان یاساس یندهایفرآامروزه نمایند. 
 یادراتصهای پیشنهاد بعدی اینست که شرکت شوند.یطور موثر و کارآمد انجام دهند، موفق مرا به ندهایآن فرآ

نش تولید و ارائه محصول دارند شناسایی و داابتدا فرآیندهای مهم و اساسی که نقش اصلی را در استان گلستان 
 را در این فرآیندها متمرکز نمایند.
کی ای در چابسهم عمدهدانش استفاده از کند کنشگری تجارت الکترونیک و همانظور که نتایج مشخص می

بوجود آمدن ها(ی هر کدام از این دو عامل کدامند و چه نقشی در ها )مؤلفهها دارند. اما اینکه شیوهسازمان
ها به چه صورت است؟ در یابی چابکی توسط شرکتها در دستچابکی دارند؟ و یا سهم هر یک از این مؤلفه

گردد در مطالعات آتی این امر مهم را در نظر گرفته شود. ای نشده است بنابراین پیشنهاد میپژوهش حاضر اشاره
پژوهش حاضر نقش خلق مشترک دانش در ایجاد پیشنهاد دیگر برای محققین آتی اینست که هرچند برای 

فت برای توان با قاطعیت گتأیید نشده است و نمیاستان گلستان  یصادراتهای چابکی سازمانی برای شرکت
دانش  های خلق مشترکآید، بنابراین جا دارد شیوهنیز این نتیجه بدست میهای دیگر کشور ها و شرکتسازمان

 سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.  نیز جهت دستیابی به چابکی
 یریگمیاند، مانند تصماز آن برخوردار بوده 12-دیرا که در طول بحران کوو ییایمزا خواهندیکه م ییهاسازمان

 کیمت به س رییتغ یانتخاب را انجام دهند. برا نیا در حال حاضر دیهدف، حفظ کنند، با یسازو شفاف ترعیسر
م کدا نکهیاند فکر کنند و در مورد اآموخته اندر مورد آنچه در طول بحر دیها باچابک، سازمان یاتیمدل عمل

 یندهایدر فرهنگ و فرآ هاوهیش نیا دیکند، با دایها را حفظ کنند، آگاهانه فکر کنند. اگر قرار است ادامه پوهیش
زمان و تالش  دیتحول کامل چابک را انجام دهند، با کیاگر آنها بخواهند  ن،یبر اها گنجانده شود. عالوهآن

دهند. اما  اختصاص رند،یگیقرار م ریتحت تأث ماًیکه مستق ییهامیت یبرا نیو همچن تیریمد یرا برا یمناسب
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ه با ک ییهابا چالش یجذب و سازگار یبرا یشتریب یریپذدهد، آنها انعطافیرخ م یکه بحران بعد یهنگام
   آن روبرو هستند خواهند داشت.
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