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چکیده
شیوع بیماری کرونا سناریوی اقتصاد جهانی را از نظم خارج کرده است .مکانیسم قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی
وضعیت سختی را برای تجارت جهانی فراهم کرده است .در واکنش به همهگیری بیماری کرونا کشورهای سراسر
جهان ،از جمله ایران محدودیتهای موقتی را بر صادرات برخی کاالهای پزشکی و برخی از مواد غذایی اعمال کردند
تا کمبود احتمالی منابع کلیدی را کاهش دهند .در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پیوند بین سرمایه اجتماعی ،خلق
مشترک دانش ،کنشگری تجارت الکترونیک ،حافظه سازمانی و کاربرد دانش در دستیابی به چابکی سازمانی در دوران
بحرانی کووید 12-میپردازد .بنابراین از نظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری اطالعات توصیفی و
از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری متشکل از مدیران شرکتهای صادراتی استان گلستان بوده که میزان حجم
نمونه با توجه به محاسبهگر حجم نمونه برای معادالت ساختاری از نرمافزار  116 ،SAMPLE POWERنفر تعیین
گردید .در نهایت پرسشنامه میان  184نفر از مدیران شرکتهای صادراتی استان گلستان بصورت تصادفی ساده توزیع
شد و تعداد  164پرسشنامه تکمیل شده برگشتی تحت پوشش تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر روش
حداقل مربعاتجزیی ( )PLSقرار گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از آنست که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری
در خلق مشترک دانش و کنشگری تجارت الکترونیک دارد .در مورد چابکی سازمانی نتایج نشان میدهد کنشگری
تجارت الکترونیک و کاربرد دانش نقش مهمی در بوجود آمدن آن دارند در صورتیکه خلق مشترک دانش نتوانسته
است تأثیر مثبتی در دستیابی چابکی داشته باشد.
واژههای کلیدی :سرمایه اجنماعی ،خلق مشترک و کاربرد دانش ،کنشگری تجارت الکترونیک ،حافظه سازمانی،
چابکی سازمانی.
طبقهبندی .M15 ،O310 ،O31 ،O3 :JEL

 .1استادیار گروه مدیریت فناوری و کارافرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران( .نویسنده
مسئول.)motiei@atu.ac.ir :
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مقدمه
تغییرات در اقتصاد جهانی بسیاری از شرکتها را از اقتصادهای نوظهور به جستجوی بازارهای بینالمللی
برانگیخته است .از طرف دیگر ،این تغییرات طیف وسیعی از فرصتهای ارزشمند را برای شرکتهای نوظهور
فراهم میکند تا درآمد و سود خود را در سطح بینالمللی افزایش دهند ،اما از سوی دیگر ،چالشهای مهمی را
در پرتو رقابت شدید و مسائل پایداری ایجاد میکند .تأثیر این چالشها بر شرکتهای بینالمللی تقویت میشود،
زیرا عموماً با کمبود منابع درگیر میباشند و بدهیهای جدید و دیررس به بازار بینالمللی را همراه دارند (احمد
و همکاران .)2421 ،بیماری کووید 12-بزرگترین چالشی است که بشریت در حوزه بهداشت و درمان با آن روبرو
میباشد .اعمال قرنطینه و تعطیلی ،منع ورود و خروج بین شهری و کشوری ،استفاده از سازوکارهای بهداشتی و
واکسینیاسیون کردن افراد در سر تاسر جهان برای مهار شیوع ویروس کرونا ،همچنان بسیاری از کشورها مانند
ایران با این بیماری همهگیر درگیر بوده و کشور را با یک بحران خیلی شدید روبرو ساخته است .گسترش کووید-
 12منبع جدیدی از چالشهای بقا را برای مشاغل ایجاد کرده است .این چالشها سازمانها را وادار کرده است
تا به سرعت و به شیوهای جدید برای ادامه تجارت و مدیریت زنجیرههای تأمین خود-از تأمین تا مصرف بهطور
مؤثر و کارآمد ،واکنش نشان دهند .تأثیر ویروس کرونا باعث شده مشاغل در برابر بحرانها و شوکهای ناشی
از آن تابآور باشند (سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز .)2424 ،1این بیماری همهگیر مشاغل را مجبور کرده دنیای
کسبو کار را که دائماً در حال تغییر است ،اسکن کرده و خود را برای پیشرفت در منطقهای که در آن چابکی
سازمانی بسیار مهم است و پایه و اساس بقا را فراهم میکند ،تطبیق دهند .از طرفی مداخالت سختگیرانه
دولتها برای برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ،کسبو کارها را مجبور ساخته تا سریعأ با نیازهای متغیر
مصرفکنندگان و تامینکنندگان سازگار شوند .بیش از هر زمان دیگری ،سیاست پیشگیرانه برای همه شرکتها
الزامی است تا بتوانند به سرعت و با خیال راحت محصوالت و خدمات خود را در بحران کووید 12-ارائه دهند.
تحویل کاال و خدمات بهویژه برای کسانی که در معرض خطر بیماریهای عفونی یا تحت منع رفت و آمد یا
قرنطینه هستند ،بسیار مهم است .این وضعیت نقش مسئولیت اجتماعی و اخالق سیاسی در تجارت را برجسته
میکند (گریتلی نیگرن و آلوفسون .)2424 ،2کای 3و همکاران ( )2412و پریرا 0و همکاران ( )2412تأکید داشتند
که برای رشد و پیشرفت در شرایط کنونی بحران و عدم قطعیت ،الزم است شرکتها به سرعت به چالشهای
سریع فناوری پیشرفته و محیطی پاسخ دهند .بههمین دالیل ،ادبیات تالش کرده است تا ساختارهایی را برای
دستیابی به چابکی ارائه دهد.
نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع تأیید میکند که شرکتها برای حفظ رقابتپذیری خود باید از داراییهای فیزیکی،
انسانی و سازمانی خود ،چه ملموس و چه نامشهود ،استفاده کنند (کازیرو و کوئلیو .)2412 ،1چرا که ،داراییهای
نامشهود مهمترین منابع فعالسازی هستند (سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز2424 ،؛ گریمسدوتیر و ادواردسون،6
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2418؛ ژائو 1و همکاران .)2412 ،نوآوری ،کارآفرینی و دانش بهعنوان اساس رقابتپذیری و رشد اقتصادی
شناخته شدهاند (پینیرو-چوسا و همکاران .)2424 ،2سرمایه اجتماعی به بنگاههایی که بهدنبال دانش جدیدی
هستند تا نقص بین نحوه عملکرد بازار در حال حاضر و آنچه میتوان بهطور فعاالنه برای درک و برآوردن نیازها
و خواستههای مشتریان انجام داد ،کمک کند (العموش  3و همکاران .)2424 ،تحقیقات چن 0و همکارانش
( )2416نشان میدهد ،فعال بودن مشروط به مشارکت بین شرکای تجاری و سایر اعضای شبکههای اجتماعی
تجاری است .در چنین مشارکتهایی ،مشاهده میشود که توانایی بررسی بازار در جستجوی فرصتها یا تهدیدها
و هماهنگسازی آنها در داخل شرکت به دانش موجود در داخل و خارج از سازمان بستگی دارد .این بدان
معناست که چابکی سازمان نتیجه استفاده از روالها و پروتکلهای معتبر یعنی کاربرد دانش است .حافظه
سازمانی نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی حفظ مزیت رقابتی شرکتها است که بهعنوان یکپارچگی کلی ساختارها
و فرایندها در یک کسب و کار اجازه میدهد دانش با هدف دستیابی بهتر به اهداف به کار گیرد (سگاررا-ناوارو
و مارتلو-لندروگز .)2424 ،دامنه فزاینده داراییهای سرمایه فکری با پیشرفتهای شگرف در حوزه فناوری
اطالعات و افزایش اقتصاد مبتنی بر دانش ،که در آن سرمایهگذاری در تجارت الکترونیک ضروری است ،تأیید
شده است .جعفری دهکردی 1و همکاران ( )2411و لیو 6و همکاران ( )2416نیز بر نقش اصلی سرمایه اجتماعی
در درک ،پیادهسازی و ارزیابی مدلهای کسب و کار الکترونیک تأیید کردهاند .مطالعات زیادی میزان فعالیت
شرکتها را از نظر میزان تشخیص فرصت و بهرهبرداری تایید میکند .همین امر در مورد استفاده از راهحلهای
خالقانه تجارت الکترونیکی در همهگیری ویروس کرونا برای پاسخ سریع به شیوههای جدید بهمنظور ادامه
تجارت و کاهش اثرات شیوع اپیدمیک ،صدق میکند (ایوانوف و دولگی2424 ،7؛ ایوانف2424 ،؛ پانتانو 8و
همکاران .)2424 ،مرور ادبیات نشان میدهد که تالشهای زیادی برای تحقیق درباره کووید 12-و تأثیر این
بیماری همهگیر در تجارت از دیدگاههای مختلفی شامل منابع انسانی (کارنواله و هاتاک ،)2424 ،2نوآوری
(چسبرو ،)2424 ،14کارآفرینی (کوکرتز 11و همکاران )2424 ،و پیوند همهگیری فعلی با سایر بالیا (وودسایت،12
 )2424انجام گرفته است .با این حال ،کمبود تحقیقات تجربی در مورد نقش سرمایه اجتماعی ،خلق مشترک
دانش و کاربرد آن و حافظه سازمانی در طول دوره همهگیری جهانی وجود دارد .اگر چه سرمایه اجتماعی و خلق
مشترک دانش در حفظ مزیت رقابتی پذیرفته شده است ،اما شواهد تجربی محدودی در مورد روابط بین این
ساختارها و کنشگری تجارت الکترونیک ،بهویژه در همهگیریهایی مانند کووید 12-وجود دارد.
استان گلستان دارای مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و همچنین دارای بنادر و کشتیرانی ،راهآهن سراسری،
فرودگاه بینالمللی و جاده ترانزیت حمل و نقل کاالو مسافر میباشد .توانمندیهای صادراتی استان شامل،
محصوالت کشاورزی و باغی -شیالت -چوب -محصوالت لبنی ودامی -صنایع دستی و تبدیلی -محصوالت
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معدنی و صدور خدمات فنی و مهندسی و غیره میباشد .بنابراین با توجه به این واقعیت که دوران همهگیری
ویروس کرونا فعالیتهای تجاری متعددی از جمله کسبو کارهای استان گلستان را فلج کرده است ،هدف
پژوهش حاضر بررسی تأثیر چابکی و عوامل کلیدی دخیل در چابکسازی شرکتهای صادراتی این استان
میباشد.
مبانی نظری و فرضیههای پژوهش
سرمایه اجتماعی و خلق مشترک دانش

سرمایه اجتماعی عبارت است از "مجموع منابع واقعی و بالقوهای که در روابط موجود توسط یک فرد یا واحد
اجتماعی تعبیه شده و از روابط موجود بدست میآید" (زو و همکاران2412 ،؛ گولگسیا و کوئواالینن.)2424 ،1
دو دسته اصلی در مورد سرمایه اجتماعی وجود دارد .اولین مورد بر اساس دیدگاه شبکه است که سرمایه اجتماعی
را با استفاده از مفاهیم پیوند ،پل زدن و ارتباط گرفتن (لینک شدن) تعریف میکند ،دیگری بر اساس دیدگاه
ساختار اجتماعی است که سرمایه اجتماعی را با استفاده از سرمایه ساختاری ،رابطهای و شناختی تعریف میکند
(زو و همکاران2412 ،؛ گولگسیا و کوئواالینن2424 ،؛ جیا 2و همکاران .)2424 ،سرمایه اجتماعی در مطالعه
حاضر بر اساس دیدگاه ساختار اجتماعی در مورد روابط بین شرکتهای صادراتی متمرکز شده است .فرض اصلی
جریان تحقیقاتی نوظهور این است که سرمایه اجتماعی میتواند یک منبع ارتباطی مهم برای مواجهه ،سازگاری
و زنده ماندن از تغییرات نامطلوب باشد ،بهویژه برای معیشتهای وابسته به منابع (جیا و همکاران.)2424 ،
دورفل 3و همکاران ( )2414استدالل کردند که در مواجهه با بحران بیسابقه ،شرکتها میتوانند به روابط ایجاد
شده برای کمک به بهبودی تکیه کنند .سرمایه اجتماعی در روابطی است که از طریق مبادله ایجاد میشود و
دسترسی به منابع را فراهم میکند بنابراین ،سرمایه اجتماعی یک دیدگاه نظری برای بررسی مزیت شرکتها از
طریق شبکههای اجتماعی ارائه میدهد (جیا و همکاران .)2424 ،بر این اساس ونوی و مدلین )2412( 0تأیید
کردهاند که شبکههای اجتماعی یک سازمان در بهینهسازی آگاهی جمعی از نوسانات بازار نقشی محوری ایفا
میکند و ایستگاههای قدرتمندی را برای مشاغل به اشتراک میگذارد و دانش جدیدی را در حوزههای پیچیده
پویا ایجاد کند که میتواند مورد استقبال شرکای یک سازمان قرار گیرد .خلق مشترک دانش میتواند بهعنوان
فرآیندی تلقی شود که شرکای تجاری از طریق همکاری و خلق دانش جدید ،دانش جدیدی را برای درک بهتر
محیط ،کسب بینش و پاسخگویی به آشفتهگی بازار با همکاری یکدیگر ایجاد میکنند (ژائو 1و همکاران2412 ،؛
الشانتی و ایماگوالی .)2412 ،6همکاری نشاندهنده فرایند اجتماعی است که به موجب آن دانش از طریق تعامل
اجتماعی منتقل ،هماهنگ و یکپارچه میشود (فاسین و بالسترین .)2418 ،7به گفته کاسیگ 8و همکاران ()2416
دانش مشترک بهطور مشترک توسط شرکای مستقیم و غیر مستقیم در روابط اجتماعی ایجاد میشود .مطالعات
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قبلی توضیح میدهد که چگونه سرمایه اجتماعی که تجربیات و منابع مختلف را جمع آوری میکند ،میتواند
خلق دانش مشترک را افزایش دهد .برای مثال ،تو )2424( 1تأکید داشت ،سرمایه اجتماعی بهعنوان یک ورودی
مهم در ایجاد دانش فردی عمل میکند و فرد میتواند خلق دانش را بوسیله بهرهبرداری از سرمایه اجتماعی در
شبکه همکاری بهبود بخشد .درواقع ،سرمایه اجتماعی به سازمانها کمک میکند تا با تسهیل در کسب دانش و
ترکیب مجدد دانش ،دانش جدیدی خلق کنند .میکوویچ 2و هکاران ( )2424نیز در مطالعه خود نشان دادند،
فقدان و سوء مدیریت پیوندهای اجتماعی و منابع دانش بهعنوان بزرگترین چالش سازمانهای غیردولتی ID
بهعنوان سازمانهای غیرانتفاعی و پروژهمحور که در زمینههای توسعه پیچیده بینالمللی و محلی فعالیت
میکنند ،محسوب میگردند .و دریافتند تجربه و دانش بهدست آمده از طریق تعامالت سیستمی با سهامداران
پروژه برای مدیریت کارآمدتر پروژه و ارائه مؤثرتر نتایج امری مهم است که مدیریت پروژه باید تعادل بین دو
تمرکز یعنی نحوه انجام کاری و اینکه با چه کسی انجام می شود را حفظ کند .از نظر این محققین ،نحوه و زمان
استفاده از سرمایه اجتماعی برای ایجاد ،کسب ،انتشار و استفاده از دانش پروژه بهمنظور مدیریت موثرتر پروژههای
بین المللی و محلی از ارزش عملی زیادی برخوردار است .العموش و همکاران ( )2424همچنین رابطه معناداری
را بین خلق دانش مشترک و سرمایه اجتماعی کشف کرده و تأکید داشتند سرمایه اجتماعی از تخصص و منابع
مختلف برای حمایت از خلق مشترک دانش استفاده میکند .وانگ )2416( 3نیز تأیید کرده است سرمایه اجتماعی
بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد و بهعنوان ورودی خلق مشترک دانش عمل میکند .با توجه به مباحث صورت
گرفته ،فرضیه زیر ارائه میگردد:
فرضیه اول ،سرمایه اجتماعی نقش مهمی در خلق مشترک دانش در بحران کووید 12-دارد.
سرمایه اجتماعی و کنشگری تجارت الکترونیک

در شرایط عادی ،فعال بودن بهعنوان یک جهتگیری استراتژیک برای پیگیری فرصتهای نوآورانه و معرفی
محصوالت و خدمات جدید و افزایش رقابت در کسب و کار توصیف میشود (جعفریدهکردی و همکاران،
 .)2411شرکتهای فعال اولین شرکتهایی هستند که محصوالت ،خدمات یا فرایندهای جدید را معرفی میکنند.
ادبیات تأکید میکنند فعال بودن برای کسب و کارها بسیار مهم است تا بتوانند فرصتهای وابسته به فناوری
اطالعات را در محیطهای نامشخص کشف کنند .راجاپاتیرانا و هویی )2424( 0اظهار داشتند ،سطوح باالی
قابلیتهای فناوری اطالعات و کنشگری مدیریتی برای بهبود تابآوری سازمان هنگام بروز بحران برای تحمل
بی نظمیها و سازگاری با محیطهای پرخطر بسیار مهم است .ونوی و مدلین ( )2412استدالل میکنند درک
نحوه استفاده از شبکههای اجتماعی سازمانی مبتنی بر فناوری اطالعات برای پاسخ به رویدادهای غیرمنتظره
ممکن است فرصتهای جدیدی را برای مشاغل ایجاد کند تا واکنشهای انعطافپذیری برای مقاومت در برابر
نوسانات محیطی بروز دهند .مطالعات العموش و همکاران ( )2424نشان میدهد سرمایه اجتماعی و شبکههای
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اجتماعی فرصتهای ارزشمندی برای استفاده از قابلیتهای تجارت الکترونیکی برای ایجاد محصوالت پیچیده،
تنوع عملیات و گسترش سهم بازار فراهم میکند .با توجه به یافتههای ریمر و کالین ،)2443( 1هرچند روابط
بین شرکتها ممکن است بدون سرمایه اجتماعی عمل کند ،اما بر نتایج پروژه و کیفیت خدمات الکترونیک آنها
تأثیر مثبت میگذارد و نقش تسهیل کنندهای دارد که ارزش بالقوه خاصی را برای فعالیتهای آینده بین دو
سازمان ارائه میدهد .همچنین نتیجه مطالعه شعبانپور ( )1324مشخص میکند ،استفاده از مفهوم سرمایه درباره
افراد و بهویژه اندیشه سرمایه اجتماعی که توجه مـدیران عالی شرکتهای تجارت الکترونیکی را به خود جلـب
کـرده است ،از طریق افزایش اعتماد بین شرکتها میتواند تأثیر مثبتی بر تمایل آنها به تجارت الکترونیک
داشته باشد .بر اساس این مباحث فوق ،فرضیه زیر ارائه میشود:
فرضیه دوم ،سرمایه اجتماعی نقش مهمی در دستیابی به کنشگری فعالیت تجارت الکترونیک در پاسخ به
بحران کووید 12-دارد.
خلق مشترک دانش و کنشگری تجارت الکترونیک

توانایی توسعه یک فرآیند یادگیری انعطافپذیر و سازگار و کسب دانش جدید برای رشد و نوآوری شرکتها،
بهویژه در دورههای فشار ،حتی پس از کاهش بحران بسیار مهم است (مووکو-نن 2و همکاران2412 ،؛ العموش
و همکاران2424 ،؛  .)2421خلق دانش بهعنوان نقطه آغازین هم برای مدیریت دانش و هم برای فعالیت پیشرو
تلقی میشود (گریمسدوتیر و ادواردسون .)2418 ،3مدیریت دانش قابلیت دسترسی و تأثیرپذیری دانش را روی
منابع استراتژیک کسب و کار شامل ،بازارها ،مشتریان ،تأمینکنندگان ،محصوالت و خدمات ،رقبا ،مهارتهای
کارکنان ،رویهها و فرایندها و محیط نظارتی موجب میشود و زمینهای را فراهم میآورد تا کسبو کارها با درک
بهتری از بازاری که در آن مشغول فعالیت هستند ،انجام گیرند و کسب و کار الکترونیکی را قادر میسازد تا
خریداران و فروشندگان در بازارهایی با ارزش افزوده جدید با یکدیگر هماهنگ شوند و در نتیجه موقعیت خود
را در بازار تثبیت کنند (کرمی و غفاری .)1386 ،مطالعات گریمسدوتیر و ادواردسون ( )2418و فاسین و بالسترین
( )2418نشان میدهد ،برای تقویت پتانسیل فعال بودن ،یک سازمان باید تالشهای خلق مشترک دانش خود
را تشدید کند ،چرا که میتواند بینش یا ایدهها و شیوههای تجاری جدید قدرتمندی ایجاد کند .چن و همکاران
( )2416نیز معتقدند با استفاده از دانش قبلی و یادگیری مشارکتی و ایجاد دانش جدید میتوان توانایی سازمان
را در درک نقایص بازار و کشف فرصتها ،در پیگیری سرمایهگذاریهای جدید و دستیابی به آنها تقویت کرد.
مدیریت بحران مستلزم ابتکارات مبتنی بر دانش ،از جمله نوآوریهای فناوری اطالعات است (مهرآیین و
همکاران2424 ،؛ العموش و همکران .)2424 ،کنشگری تجارت الکترونیکی نتیجه ایجاد و اجرای دانش جدید
و ترکیب این دانش با منابع و قابلیتهای موجود کسب و کار است (العموش و همکران .)2424 ،دیگر محققین
برای مثال؛ مدیتینوس 0و همکاران ( )2410بر نقش مهم یادگیری سازمانی و ایجاد دانش جدید در توسعه
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قابلیتهای فناوری اطالعات ،ارتقاء نوآوری در تجارت الکترونیک و کنشگری تاکید دارند .خامس 1و همکاران
( )2410نیز اظهار داشتند انعطافپذیری کسبو کارهای الکترونیکی با محیط متغیر عمدتا بر خلق دانش جدید
متکی است .همچنین طبق اظهارات سونگ ،)2411( 2یکی از فرصتهایی که اینترنت در بحرانهای مالی ارائه
میدهد ،ایجاد محیط تجاری است که در آن نقش دانش بسیار مهم میباشد .بر اساس این مباحث فوق ،فرضیه
زیر ارائه میشود:
فرضیه سوم ،خلق مشترک دانش نقش مهمی در دستیابی به کنشگری تجارت الکترونیک در پاسخ به بحران
کووید 12-دارد.
خلق مشترک دانش و چابکی سازمان

پارادیم چابکی در سطح سازمان به توانایی سازمانها در پاسخ به تغییرات پیشبینی نشده و غیرمنتظره با روشهایی
مناسب در زمانی مناسب با بهرهگیری از تغییرات و کسب مزایا از تغییرات ایجاد شده بهعنوان فرصت ،اشاره دارد
(مطیعی و خانی .)1322 ،تأثیر دانش بر چابکی سازمان توسط بسیاز از محققین از جمله؛ دنگ 3و همکاران
( ،)2421العموش و همکاران ( ،)2424مهدیبیگی و همکاران ( ،)2416کرام و مارابلی ،)2418( 0ترزیلینسکی1
( ،)2411کرتچمر 6و همکاران ( ،)2417سگاررا-ناوارو و همکاران ( )2416پذیرفته شده است .همچنین چابکی
رقابتی مستلزم تدوین استراتژی از طریق یادگیری و ایجاد دانش سریعتر از رقبا برای تبدیل سریع این دانش
جدید به عمل است (مادوک و مارکز .)2410 ،7مطالعات آلتشولر 8و همکاران ( ،)2414مادوک و مارکز (،)2410
و العموش و همکاران ( )2424تأیید کردهاند که همکاری و به اشتراکگذاری دانش با شرکای مستقیم و
غیرمستقیم عوامل تعیینکننده سازگاری سازمانی است .از طرفی ،سرمایه اجتماعی بهدلیل نقش آن در ایجاد
دانش جدید و تبدیل آن به کاربردهای جدید ،تعیین کننده توانایی افراد برای نوآوریهای مبتنی بر فناوری
اطالعات است (لگر2414 ،2؛ العموش و همکاران .)2424 ،بنابراین بر اساس مباحث فوقالذکر فرضیه زیر ارائه
میشود:
فرضیه چهارم ،خلق مشترک دانش نقش مهمی در دستیابی به چابکی سازمان در پاسخ به بحران کووید-
 12دارد.
کنشگری تجارت الکترونیک و چابکی سازمان

چابکی باالی فناوری اطالعات به افزایش چابکی کسب و کار کمک میکند (نیسن و فون رننکمپف،2417 ،14
العموش و همکاران2424 ،؛ مطیعی و خانی .)1322 ،بهعبارت دیگر ،فناوری اطالعات انتظارات و نیازهای
مشتریان و ارباب رجوع را درک نموده از طریق واحد تحقیق و توسعه محصوالت و خدمات قابل اتکاتری را در
دسترس متقاضیان سازمان خود قرار دهد .برای مثال ،سیستمهای اطالعاتی سیسکو با دیجیتالی کردن
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فرآیندهای شغلی خود توانستند در شبکه عرضهای که قادر است سریعا به تغییر تقاضا پاسخ دهد ،بین فروشندگان
و تولیدکنندگانش ارتباط برقرار کنند .بسیاری از بانکهای اقتصادی که فعالیتهای مربوط به فرآیندهای
الکترونیکیشان را انجام میدهند ،قادر به تولید و ارائه محصوالت جدید به مشتریانشان هستند (مطیعی و خانی،
 .)1322مطالعات قبلی تأثیر فناوری اطالعات را در شروع یک استراتژی آیندهنگر برای ارتقای چابکی سازمانی
بررسی کردهاند .برای مثال؛ ملیان-آلزوال 1و همکاران ( )2424دریافتند استفاده از فناوری اطالعات بر چابکی
سازمانی نهتنها بهطور مستقیم بلکه بهطور غیرمستقیم نیز از طریق بهبود توانایی مدیریت منابع فنآوری تأثیر
میگذارد .تالون 2و همکاران ( )2412اظهار داشتند سازمانها بهطور فزاینده به فناوری اطالعات روی میآورند
تا آنها را در پاسخگویی به تهدیدها و فرصتهای محیطی پیشبینی نشده کمک کند .همچنین برت و گروور3
( )2412نیز تأکید داشتند زیرساختهای فناوری اطالعات یک شرکت میتواند در تشخیص مشتری کمک کند تا
به نیازهای او پاسخ مثبتی دهد و به واسطه این پاسخها چابکی خود را ارتقا بخشد .مطیعی و خانی ( )1322نیز
در مطالعه خود دریافتند قابلیت فناوری اطالعات میتواند امکان چابکی را فراهم کند ،بر این اساس بر اهمیت
سرمایهگذاری در توسعه قابلیتهای فناوری اطالعات بهمنظور انعطافپذیری درونی منابع شرکتها ،توانایی
هماهنگسازی و یکپارچهسازی تعامالت مکمل بین فرآیندها و منابع تجاری کلیدی و غلبه بر تضادهای درونی
بین تکنیکهای کاری قدیمی و مدلهای تجاری جدید ،تأکید داشتند .بنابراین ،رفتار فعاالنه یک سازمان
تعیینکننده چابکی سازمان ،بهویژه در طول نوسانات بازار و در محیطهایی با تقاضای غیرقابل پیشبینی است.
چرا که کنشگر بودن کسب و کار الکترونیکی نشاندهنده توانایی یک شرکت برای درک تغییرات محیطی و
پاسخ سریع با استفاده از سیستمهای مبتنی بر وب و شبکههای الکترونیکی است و چابکی شرکت را در
محیطهای آشفته افزایش میدهد (اوه و تئو .)2446 ،0حال با توجه به مطالب ارائه شده فوق ،فرضیه زیر ارائه
میگردد:
فرضیه پنجم ،کنشگری نجارت الکترونیک ،نقش مهمی در دستیابی به چابکی سازمان در پاسخ به بحران
کووید 12-دارد.
حافظه سازمانی و کاربرد دانش

والش و اونگسون )1221( 1حافظه سازمانی را بهعنوان فرآیند هدایت برای کسب ،حفظ و بازیابی اطالعات
گذشته یک سازمان و استفاده از آن به نفع تصمیمات سازمانی فعلی تعریف کردند .همچنین امینو و محمود6
( )2416این مفهوم را از دیدگاه نظریه مبتنی بر دانش تعریف کرده و معتقدند در حافظه سازمانی توانایی یک
سازمان برای یکپارچهسازی داراییهای دانشمحور بهعنوان منبع اصلی شایستگیهای اصلی سازمان
مفهومسازی میگردد .بر این اساس ،آنها حافظه سازمانی را بهعنوان اطالعات و دانش کسب ،ذخیره و بازیابی
شده توسط یک سازمان در دانش رویهای و اعالمی توصیف کردهاند .حافظه رویهای بخشی از حافظه سازمانی
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بلندمدت است که مسئول دانستن نحوه انجام کارها میباشد .این ایده میتواند برای توجیه استفاده از حافظه
سازمانی بهعنوان راهی برای افزایش توانایی افراد برای انطباق با واقعیتهای جدید از طریق همافزایی و دانش
بیشتر از طرح استفاده شود (سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز .)2424 ،حافظه سازمانی بهعنوان ابزاری برای اجرای
مدیریت دانش قلمداد میشود (راستگو1327 ،؛ صدوقی و همکاران .)1324 ،یک سیستم حافظه سازمانی که
دانش سازمانی را به وظایف کاری مربوط نماید ،میتواند باعث بهرهوری و یادگیری سازمانی شود (صدوقی و
همکاران .)1324 ،درواقع حافظه سازمانی چارچوبی برای بهرهگیری از تجربیات و اطالعات جدید ،برای کارکنان
فراهم میآورد (پالین و سانسن .)2411 ،1بر این اساس ،طبق مطالب گفته شده فوق فرضیه زیر ارائه میگردد:
فرضیه ششم ،حافظه سازمانی نقش مهمی در دستیابی به کاربرد دانش در پاسخ به بحران کووید 12-دارد.
کاربرد دانش و چابکی سازمان

مطالعه سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز ( )2424نشان میدهد ،حافظه سازمانی که از طریق ساختارهای دانش
هدایت میشود ،ممکن است در نتیجه تفسیر بهتر اطالعات دریافتی و عملکرد روال جدید ،تأثیر مثبتی بر چابکی
سازمان بگذارد .قدمپور و زندکریمی ( )1328اظهار داشتند کارکنان چابک در سازمان بهعنوان یک عنصر پویا و
مؤثر دانش سازمانی را افزایش داده و به سرعت خود را با تغییرات محیط کار و تحوالت داخلی و خارجی منطبق
میکنند ،درواقع سازمانهایی که میخواهند چابک باشند ،باید آموزش نیروی انسانی خود را با انگیزۀ قوی از طریق
افزایش مهارت های مهم ،تجربیات و دانش ،افزایش دهند .آنها همچنین بر نقش رهبران تحولی در شرایط
آشفتگی محیطی تأکید داشتند و به این نتیجه دست یافتند ،رهبران تحولی میتوانند از طریق ارتقاء عملکرد
سازمان در محیط پرتالطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و ارتقای سطح عملکرد آنان از طریق افزایش
سطح رضایت و خشنودی آنها از شغل خود ،تغییرات محیطی را پیشبینی و به چابک شدن سازمان کمک نمایند.
مهدیه و محمدی ( )1322نیز در بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر چابکی سازمان،
نشان دادند سازمانها زمانی چابک خواهند بود که به واسطه اهرم کردن دانش و همکاری داخلی و با دیگر
سازمانها قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارامد همه منابع مورد نیاز را خلق و پشتیبانی کند .از
طرفی عامل فناوری اطالعات در ابعاد مختلف فعالیتهای سازمانی نقش تعیینکنندهای داشته و یکی از عوامل
اصلی چابک شدن سازمانها در دوران بحران و آشقتگی محیطی شناخته شده است .جبارزاده و همکاران ()1328
بیان داشتند ،کسبو کارهای چابک نیازمند افراد با دانش و مهارت باالست که منعطف ،برانگیخته و پاسخگو
نسبت به تغییر هستند .از دیدگاه این محققین سازمانها برای برای کسب مزیت رقابتی از طریق مدیریت و
تسهیم دانش در قدم اول نیازمند کسب ،همانندسازی ،تبدیل و بهرهبرداری از آن است و این امر زمانی اتفاق
میافتد که بر روی کارکنان سازمان سرمایهگذاری گردد .بدین مفهوم که با افزایش ظرفیت جذب دانش فردی
هم بصورت مستقیم و هم از مسیر افزایش چابکی کارکنان میتوان تسهیم دانش را بهصورت مثبت تحت تأثیر
قرار داد .بر اساس مباحث گفته شده فوق ،فرضیههای زیر ارائه میشود:
. Paulin & Suneson

1
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فرضیه هفتم ،کاربرد دانش نقش مهمی در دستیابی به چابکی سازمان در پاسخ به بحران کووید 12-دارد.
عوامل زیادی در کسب مزیت رقابتی کسبو کارها بویژه در دوران بحرانی کووید12-دخیلاند .داراییهای نامشهود
مانند سرمایه اجتماعی ،حافظه سازمانی ،خلق و بکارگیری دانش جدید ،فناوری اطالعات و ...مهمترین منابع
فعالسازی هستند که میتوانند سازمانها را در بهبود زمینه فعالیتشان یاری رسانند و آنها را در واکنش به
شرایط پیچیده محیطی چابک سازند .در این راستا مطالعه حاضر پس از مطالعه عمیق مبانی نظری و بررسی
مطالعات قبلی در این زمینه با هدف کشف روابط بین سرمایه اجتماعی ،خلق مشترک دانش ،کنشگری تجارت
الکترونیک ،حافظه سازمانی ،کاربرد دانش و چابکی سازمانی در دوره بحرانی کووید ،12-مدل مفهومی واقع در
شکل  1را ارائه میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف و نتایج حاصله یک تحقیق کاربردی به حساب میآید ،چرا که مدیران شرکتهای
صادراتی استان گلستان میتوانند با بهرهگیری از نتایج پژوهش حاضر اوال ،با چابک کردن سازمان خود در دوران
همهگیری کووید 12-بواسطه سرمایه اجتماعی ،تجارت الکترونیک ،خلق دانش مشترک و کاربرد آن از طریق
حافظه سازمانی پاسخگوی سریع نیازهای مشتریان خود باشند و به موقعیت رقابتی بهتری دست یابند .دومأ،
فرصتهای نوآورانه جدیدی را بوسیله ایجاد و کسب دانش جدید برای پاسخگویی فشار ناشی از دوران همهگیری
کووید 12-بدست آورند .این پژوهش از نظر جمعآوری اطالعات یک تحقیق میدانی -پیمایشی محسوب میشود
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که در چارچوب آن ابزارهایی مانند پرسشنامه استفاده شده است .و از نظر جمعآوری اطالعات یک پژوهش
توصیفی بشمار میآید ،چرا که نویسندگان با درک کلی از ارتباط بین متغیرهای پژوهش به تدوین فرضیههای
پژوهش از طریق مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته ،و مدل مفهومی اولیه پژوهش را ارائه
دادند .همچنین برای تحلیل و بررسی فرضیههای مطرح شده پژوهش ،نویسندگان اقدام به توزیع پرسشنامه
الکترونیکی کردند ،بنابراین از نوع تحقیق پیمایشی نیز بشمار میآید .پرسشنامه بکار رفته شامل  30گویه به این
ترتیب که برای متغیرهای سرمایه اجتماعی ( 0گویه) ،خلق مشترک دانش ( 6گویه) ،کنشگری تجارت الکترونیک
( 1گویه) از پرسشنامه العموش و همکاران ( )2424و برای متغیرهای حافظه سازمانی ( 0گویه) ،کاربرد دانش
( 11گویه) از پرسشنامه سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز ( )2424استفاده شده است .بررسی روایی و پایایی ساختار
پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ) (CFAانجام گرفته و نتایج آن در بخش بعدی گزارش
شده است.
جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران شرکتهای صادراتی استان گلستان میباشند .میزان حجم نمونه برای
پژوهش حاضر با توجه به محاسبهگر حجم نمونه برای معادالت ساختاری از نرمافزار SAMPLE POWER
استفاده شده است .این نرمافزار با قدرت نگارش سناریوهای مختلف برای حجم نمونه تحقیق ،محقق را در
انتخاب بهترین سناریو برای حجم نمونه آزمون پژوهش یاری میرساند .طبق این روش اندازه اثر برای آزمون
مدل پژوهش ،مقدار  ،4/12عکس خطای نوع دوم یا همان توان آزمون معادل  4/84درصد و در نهایت میزان
خطای نوع اول جهت دستیابی به بازه اطمینان  22درصد 4/41 ،در نظر گرفته شد که نتیجه حداقل حجم نمونه
 116نفر تعیین گردید .در نهایت پرسشنامه میان  184نفر از مدیران به عنوان نماینده شرکتهای صادراتی
استان گلستان بصورت تصادفی ساده توزیع شد و تعداد  164پرسشنامه تکمیل شده برگشتی تحت پوشش
تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMمبتنی بر روش حداقل مربعاتجزیی ( )PLSقرار گرفت.
یافتههای پژوهش
تحلیل عاملیتأییدی ()CFA

 CFAیکی از فنون قدرتمند آماری است که به بررسی روابط بین متغیرهای آشکار (سؤاالت) و متغیرهای
پنهان میپردازد .در واقع گویای مدل اندازهگیری است .روش  CFAدر  SEMهم در روشهای مؤلفهحور
(حداقل مربعات جزئی یا همان  )PLSو هم روشهای کواریانسمحور (همان روش لیزرل) قابل برآورد میباشد.
مهمترین کاربرد روش  CFAبررسی ساختار پرسشنامه از لحاظ روایی میباشد (محسنین و اسفندیانی.)1323 ،
برای پژوهش حاضر روش  CFAبا استفاده از روش  PLSمورد بررسی قرار گرفته است ،چرا که روش PLS
به تعداد نمونه کم حساس نیست و در حجم نمونههای پایین نیز انجام میگیرد ،عالوهبر این برای دادههایی با
توزیع غیرنرمال یا با توزیع نامعلوم کاربردی است .در روش  PLSبا کمک نرمافزار  Smart PLSبهراحتی
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میتوان با استفاده از نتایج شاخصهای آلفای کرونباخ ( )CAو پایایی ترکیبی )CR( 1پایایی پرسشنامه بکار
رفته را مورد سنجش قرار داد.
روایی همگرا و روایی واگرا

دو شاخص بارهای عاملی و ( AVEشاخص میانگین واریانس استخراج شده) برای بررسی روایی همگرا بکار
میرود .بارعاملی تعیین میکند که متغیر مکنون چقدر از واریانس متغیرهای آشکار را تبیین میکند .حداقل مقدار
قابل قبول برای این شاخص  4/1بوده و باید از نظر آماری در فاصله اطمینان (آماره  %21 )tمعنادار باشد
(حیدرعلی .)1324 ،نتایج بارهای عاملی بدست آمده در شکلهای  2و  3بجز سوال پنجم متغیر خلق مشترک
دانش با کد  DQ5با مقدار بار عاملی ( ،)4/021سوال پنجم متغیر کاربرد دانش با کد  FQ5و بارعاملی ()4/028
و سوال نهم متغیر کاربرد دانش با کد  FQ9و بارعاملی ( )4/386بقیه شاخصها بار عاملی بزرگتر از 4/1
داشتهاند.
شــاخص بعدی ســنجش روایی همگرا مربوط به شــاخص  AVEمیباشــد .حداقل مقدار قابل قبول برای این
شاخص  4/1میباشد (هایر 2و همکاران .)2411 ،نتایج مربوط به روایی همگرا بر اساس شاخص  AVEکه در
جدول  1آمده ،گویای روایی همگرای باالی مدل پژوهش است.
جدول  .1نتایج شاخص  CA ،AVEو CR
متغیرها

AVE

CA

CR

سرمایه اجتماعی ()A
کنشگری تجارت الکرونیک ()B
حافظه سازمانی ()C
خلق مشترک دانش ()D
چابکی سازمانی ()E
کاربرد دانش ()F

43630
43667
43616
43621
43662
43131

43841
43871
43827
43806
43830
43822

4872
43242
43880
43824
43824
43212

نتایجی که در جدول  2آمده مربوط به روایی واگرا بوده که روابط میان متغیرهای پنهان را به صورت دو به دو
بر اسـاس ضـرایب همبستگیشان نشان میدهد .الزمه تایید روایی واگرا بیشتر بودن مقدار جذر ( AVEاعداد
قطراصلی) نسبت به تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با دیگر متغیرها است (فورنل و الرکر.)1281 ،3
شاخص دیگری که برای بررسی روایی واگرا استفاده میشود مربوط به شاخص نسبت روایی یگانه -دوگانه یا
 HTMTاست که توسط هنسلر 0و همکاران در سال  2411معرفی شده است و جایگزینی برای روش فورنل-
الرکر میبـاشـــد .حـد مجـاز معیار  HTMTمیزان  4/81تا  4/2میباشـــد .طبق نتایج جدول  3برای تمام
متغیرهای پژوهش این معیار کمتر از  4/2بدست آمده که نشان از روایی واگرای باالی پرسشنامهست.

4

2

. Fornell & Larcker
. Henseler

3

1

. Composite Reliability
. Hair
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کنشگری تجارت الکترونیک

کنشگری تجارت الکترونیک

حافظه سازمانی

خلق مشترک دانش

چابکی سازمانی

سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی

43726
43001

43816

حافظه سازمانی

43212

43320

43814

خلق مشترک دانش

43021

43167

43030

43788

چابکی سازمانی

43312

43082

43267

43367

43818

کاربرد دانش

43210

43120

43218

43281

43200

کاربرد دانش

جدول  .2نتایج روایی واگرا روش فورنل و الرکر

43731

سرمایه اجتماعی

کنشگری تجارت الکترونیک

حافظه سازمانی

خلق مشترک دانش

چابکی سازمانی

سرمایه اجتماعی
کنشگری تجارت الکترونیک

43142

حافظه سازمانی

43316

43382

خلق مشترک دانش

43082

43602

43138

چابکی سازمانی

43371

43166

43313

43022

کاربرد دانش

43312

43127

43234

43126

43212

کاربرد دانش

جدول  .3نتایج شاخص  – HTMTروایی واگرا
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پایائی
دو شاخصی که برای سنجش پایایی بکار میروند عبارتند از :شاخص آلفای کرونباخ ( )CAو پایایی ترکیبی
( .)CRدرواقع  CRجایگزینی برای  CAبوده که پایایی سازهها را نه بهصورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی
سازههایشان با یکدیگر آزمون میکند و از این جهت نسبت به شاخص  CAبرتری دارد (حیدرعلی .)1324 ،با
درنظر گرفتن حداقل مقدار قابل قبول برای این دو شاخص ،نتایج جدول  1نشان میدهد تمام متغیرهای پژوهش
مقدار  CAو  CRبزرگتر از  4/7دارند که گویای پایائی باالی پرسشنامه میباشد.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش در حالت ضریب استاندارد بعد از اصالح مدل
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شکل  .3مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری بعد از اصالح مدل

برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری

برای بررسی کیفیت مدل اندازهگیری از شاخص اشتراک با روایی متقاطع )Cv- Com( 1بکار میرود .سه مقدار
 4/11 ،4/42و  4/31شاخص  Cv- Comبترتیب کیفیت کم ،متوسط و زیاد را برای مدل اندازهگیری نشان
میدهند.
2
2
برای برازش مدل ساختاری میتوان از شاخص ( Rضریب تعیین) و شاخص  Cv-Redبهره برد .مقادیر 4/12
(دامنه ضعیف)( 4/33 ،دامنه متوسط) و ( 4/67دامنه قوی) برای شاخص  R2و سه مقدار  4/11 ،4/42و 4/31
بهترتیب کیفیت کم ،متوسط و زیاد برای شاخص  Cv-Redدرنظر گرفته شده است .الزم به ذکر است شاخص
 R2برای متغیرهای وابسته و میانجی و شاخص  Cv-Redتنها برای متغیرهای وابسته بکار میرود (محسنین
و اسفندیانی .)1323 ،همان طور که نتایج جدول  0نشان میدهد مدل اندازهگیری و ساختاری پژوهش از کیفیت
مطلوبی برخوردار میباشد.
. CV-Redundancy

2

. CV-Communality

1
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جدول  .0برازش کیفیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
متغیرها

Cv- Com

Cv- Red

R2

سرمایه اجتماعی

-

-

-

کنشگری تجارت الکترونیک

43126

43227

43227

حافظه سازمانی

-

خلق مشترک دانش

43182

43128

43428

چابکی سازمانی

43123

43176

43176

کابرد دانش

43226

43212

43412

-

نتایج آزمون فرضیهها
جدول  .1نتایج آزمون فرضیهها
فرضیههای تحقیق

ضریب بتا

آماره t

سرمایه اجتماعی >-خلق مشترک دانش
سرمایه اجتماعی >-کنشگری تجارت الکترونیک
خلق مشترک دانش  >-کنشگری تجارت الکترونیک
خلق مشترک دانش  >-چابکی سازمانی
کنشگری تجارت الکترونیک  >-چابکی سازمانی
حافظه سازمانی  >-کاربرد دانش

43021
43211
43061
43123
43041
43218

13108
23218
63103
13742
03710
23688

p- value
43440
43444
43444
43448
43444
43442

تایید
تایید
تایید
رد
تایید
تایید

کاربرد دانش  >-چابکی سازمانی

43126

33141

43442

رد

نتیجه آزمون

آزمون اثر متغیر میانجی

آزمون سوبل 1جهت بررسی معنیداری متغیر میانجی در رابطه میان متغیر مستقل و وابسته استفاده میشود.
نحوه محاسبه آزمون سوبل بصورت فرمول زیر مطرح میگردد:
𝑏× 𝑎
√𝑏 2 × 𝑠𝑎2 + 𝑎2 × 𝑠𝑏2

= z-value

در فرمول باال  aضریب رگرسیونی رابطه میان متغیر مستقل و میانجی b ،ضریب رگرسیونی رابطه میان متغیر
میانجی و وابسته Sa ،خطای استاندارد رابطه میان متغیر مستقل و میانجی Sb ،خطای استاندارد رابطه میان
متغیر میانجی و وابسته میباشد .اگر مقدار آماره آزمون سوبل از مقدار  1/26بیشتر باشد نشاندهنده این است
که فرض صفر ،در سطح خطای 4/41رد شده و تاثیر میانجی در این رابطه معنیدار است .2طبق مدل مفهومی
پژوهش متغیر خلق مشترک دانش نقش متغیر میانجی بین سرمایه اجتماعی و کنشگری تجارت الکترونیک و
چابکی سازمانی ،متغیر کنشگری تجارت الکترونیک نقش متغیر میانجی بین دو متغیر خلق مشترک دانش و
. http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm

2

. Sobel test

1
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چابکی سازمانی دارد که طبق نتیجه آزمون سوبل واقع در جدول  ،6اثر میانجی هر دو متغیر مورد تأیید میگردد.
جدول  .6نتایج آزمون سوبل
فرضیه

ضریب رگرسیون

خطای استاندارد

نتیجه آزمون

سرمایه اجتماعی  >-خلق مشترک دانش
خلق مشترک دانش  >-کنشگری تجارت الکترونیک
خلق مشترک دانش  >-کنشگری تجارت الکترونیک
کنشگری تجارت الکترونیک  >-چابکی سازمانی

43021
43061
43061
43041

43476
43471
43471
43480

0311
3377

بحثو نتیجهگیری
همهگیری بیماری کووید 12-عواقب وحشتناکی داشته ،بهگونهای که کشورها در سراسر جهان مجبور شدهاند با
اطالعات محدود در مواجه با ابهامات مربوط به این بیماری همهگیر پاسخ دهند .در عین حال توانایی کسبو
کارها برای چابک بودن و منطبق بودن ،بهویژه در مورد زمانبندی اقدامات ،سطح تصمیمگیری ،استقالل
تصمیمات و تعادل بین تغییر و ثبات مورد تاکید قرار گرفته است .چابک بودن شرکتها برای بقای کسبو کارشان
پیش از آنکه یک هدف باشد ،یک ضرورت محسوب میشود .کسبو کار چابک ،دانش و مهارت باالیی میطلبد
که عامل سرمایه اجتماعی میتواند در خلق و بکارگیری دانش توسط کسبو کارها کمک شایانی داشته باشد.
بعالوه کنشگری کسبو کارهایی که از قابلیت فناوری اطالعات بهره میبرند باعث میشود با سرعت باالتری
نیازهای مشتریان درک گردد و محصوالت و خدمات با قابلیت اطمینان هر چه بیشتر در دسترس آنها قرار گیرد.
از اینرو در این پژوهش تالش شد بر پایه مطالعات مبانی نظری و پیشینه مطالعات قبلی ،روابط بین متغیرهای
سرمایه اجتماعی ،خلق مشترک دانش ،کنشگری تجارت الکترونیک ،حافظه سازمانی ،کاربرد دانش و چابکی
سازمانی بهصورت مدل مفومی ارائه شود که در نهایت با مطرح  6فرضیه ،موضوع پژوهش مورد بررسی قرار
گرفت .در ادامه سعی شده با تحلیل نتایج هر یک از این  6فرضیه ،پیشنهادات کاربردی برای شرکتهای
صادراتی استان گلستان در جهت ارتقاء و بهبود چابکیشان در دوره بحران کرونا ارائه شود.
نتایج مدل ساختاری برای فرضیه اول پژوهش مشخص کرد ،سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری در خلق
مشترک دانش در بحران کووید 12 -دارد .این بخش از نتیجه با مطالعات و وانگ ( ،)2416ژائو و همکاران
( ،)2412تو و همکاران ( ،)2424میکوویچ و هکاران ( )2424و العموش و همکاران ( )2424همراستایی دارد.
این محققین بر این باور بودند سرمایه اجتماعی عمدتأ از شرکتهایی حمایت میکند که بهدنبال دانش جدید
برای رفع نقص بین نحوه عملکرد فعلی بازار و آنچه که میتوان بهطور فعال برای درک و ارضای نیازها و
خواستههای مشتریان انجام داد ،حمایت میکند .بنابراین برای شرکتهای صادراتی استان گلستان پیشنهاد
میگردد ،با ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقابل میان شرکتهای همکار به بهبود هر چه بیشتر
سرمایه اجتماعی کمک نمایند .برقراری روابط ،تعامل و همکاری بین شرکتهای میتواند به خلق دانش جدیدی
منجر گردد که خلق مشترک دانش نیز به نوبه خود باعث کشف فرصت و ایجاد نوآوری در پاسخ به آشفتگی
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بازار در بحران کووید  12شود .شرکتهای چابک بر تصمیمگیری سریع ،کارآمد و مستمر تأکید میکنند و در
حال حاضر احتمال  74درصد را در مقابل  144درصد اطمینان ترجیح میدهند .و بهجای شرطبندیهای بزرگ،
با توجه به سرمایه اجتماعی ،بهطور مداوم تصمیمهای کوچکی را بهعنوان بخشی از چرخههای سریع میگیرند،
به سرعت آنها را در عمل آزمایش میکنند و در صورت نیاز برای تکرار بعدی آنها را تنظیم میکنند.
در خصوص فرضیه دوم نتایج مشخص کرد ،سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری در دستیابی به کنشگری
فعالیت تجارت الکترونیک در پاسخ به بحران کووید 12-دارد .نتیجه این بخش با یافتههای قبلی (برای مثال؛
ریمر و کالین2443 ،؛ ونوی و مدلین2412 ،؛ شعبانپور 1324 ،و العموش و همکاران )2424 ،مطابقت دارد .بر
اساس یافتههای این محققین ،سرمایه اجتماعی فرصتهای ارزشمندی برای استفاده از قابلیتهای تجارت
الکترونیکی در ایجاد محصوالت متنوع و توسعه سهم بازار بوجود میآورد .در نتیجه شرکتهای صادراتی استان
گلستان میتوانند با بهره گرفتن از مزایای شبکههای اجتماعی در جهت ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد گروههای
مختلف بکوشند .چرا که نیازمندیهای و انتظارات مشتریان در واکنش و انتقاد آنها نسبت به محصوالت و
خدمات ارائه شده از طرف شرکتها در چنین محیطی بهتر نمایان میگردد .این ساختارهای جدید مبتنی بر
دانش به شرکتهای صادراتی استان گلستان این امکان را میدهد که نوارهای اداری و الیههای مدیریتی
معمول را که منجر به تصمیمگیری کند و پرزحمت میگردد ،کاهش دهند .تصمیماتی که قبالً دشوار بهدست
آمده یا بار اثبات سنگینی نیاز داشتند ،در صورتی میتوانند تسریع شوند که بتوانند آشکارا با هدف مشترک
سازمان همسو شوند.
در مورد فرضیه سوم معلوم گردید ،خلق مشترک دانش تأثیر مثبت و معناداری در دستیابی به کنشگری تجارت
الکترونیک در پاسخ به بحران کووید 12-دارد .همانطور که مدیتینوس و همکاران ( )2410نشان دادند یادگیری
سازمانی و ایجاد دانش جدید نقش مهمی در توسعه قابلیتهای فناوری اطالعات ،ارتقاء نوآوری در تجارت
الکترونیک و کنشگری دارند .همچنین یافتههای کرمی و غفاری ( ،)1386خامس و همکاران ( ،)2410سونگ
( ،)2411چن و همکاران ( )2416مهرآیین و همکاران ( )2424و العموش و همکران ( )2424نیز با یافته این
بخش از پژوهش مطابقت دارد .یکی از فرصتهایی که اینترنت در بحرانهایی مثل همهگیری کووید12 -
میتواند ارائه دهد ،ایجاد محیط تجاری است که در آن نقش دانش بسیار مهم میباشد .بنابراین شرکتهای
صادراتی استان گلستان میتوانند از طریق مشارکت دادن کارکنان و حتی ذینفعان از ایدههای آنان در چگونگی
کشف فرصتها در این دوران و چگونگی بهرهگیری از قابلیتهای فناوری اطالعات در ایجاد نوآوری فراتر از
انتظارات مشتریان خود ،استفاده کنند.
نتایج برای فرضیه چهارم پژوهش معلوم کرد ،خلق مشترک دانش تأثیر مثبت و معناداری در دستیابی به
چابکی سازمان در پاسخ به بحران کووید 12-ندارد .در صورتیکه ترزیلینسکی ( ،)2411سگاررا-ناوارو و همکاران
( ،)2416مهدیبیگی و همکاران ( ،)2416کرتچمر و همکاران ( ،)2417کرام و مارابلی ( ،)2418العموش و
همکاران ( ،)2424دنگ و همکاران ( )2421دریافتند خلق مشترک دانش نقش مهمی در دستیابی به چابکی
سازمان دارد .چابکی نیازمند تدوین استراتژی از طریق یادگیری و ایجاد دانش سریعتر از رقباست و آنچه که
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اهمیت دارد اینست که دانش کسب شده به عمل تبدیل گردد (مادوک و مارکز .)2410 ،این خود دلیلی موجه
بر عدم تأیید فرضیه فوق است .سرعت جهش و تشدید ویروس کرونا در سراسر جهان عالوهبر دولتهای
کشورها و مردم به تمامی کسبو کارها ثابت کرد باید بصورت فعاالنه عمل کرد تا در این بحران پیش آمده به
بقا رسید .از اینرو شرکتهای صادراتی استان گلستان باید بتوانند با اشتراکگذاری دانش با شرکای مستقیم و
غیرمستقیم خود در چابکی انجام وظایف و فعالیتهای سازمانی خود بکوشند و با توانمندسازی کارکنان خط
مقدم و ایجاد یک فرهنگ انعطافپذیر به آزادسازی انگیزه کارآفرینی آنها کمک نمایند.
برای فرضیه پنجم پژوهش نتایج حاکی از آنست که ،کنشگری نجارت الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری در
دستیابی به چابکی سازمان در پاسخ به بحران کووید 12-دارد .نتیجه این بخش با یافتههای قبلی (برای مثال؛
برت و گروور2412 ،؛ نیسن و فون رننکمپف2417 ،؛ مطیعی و خانی1322 ،؛ تالون و همکاران2412 ،؛ العموش
و همکاران 2424 ،و ملیان-آلزوال )2424 ،مطابقت دارد .تأکید کلی این محققین این بود که استفاده از فناوری
اطالعات توسط سازمانها بر چابکی آنها نهتنها بهطور مستقیم بلکه بهطور غیرمستقیم نیز از طریق بهبود توانایی
مدیریت منابع فنآوری تأثیر میگذارد .بنابراین برای شرکتهای صادراتی استان گلستان نیز پیشنهاد میگردد
برای دوران همهگیری کرونا بر تقویت رفتار فعاالنه اهمیت دهند و اولویت خود قرار دهند .کنشگری این
شرکتها در زمینه تجارت الکترونیکیشان ،توانایی آنها را برای درک تغییرات محیطی و پاسخ سریع با استفاده
از سیستمهای مبتنی بر وب و شبکههای الکترونیکی بر میانگیزد و از این طریق چابکی شرکت در محیطهای
آشفته افزایش مییابد .ساختارهای سازمانی انعطافپذیر ،مقیاسپذیر و مسطحتر در طول همهگیری مؤثر بودند.
در چنین مواردی ،تیم در قلب ساختار قرار دارد و کار مبتنی بر تیم -یک اصل مهم برای تفکر چابک نسبت به
ساختار سلسله مراتبی از نظر سرعت ،دقت ،تصمیمگیری و رضایت کارکنان برتری دارد .شرکتهای صادراتی
استان گلستان بهتر است این درس را در ذهن داشته باشند و اخالق تیمی را ادامه دهند و تمرین تیمی را که
در زمانهای نامشخص بسیار مؤثر بوده ،گسترش دهند.
نتیجه مربوط به فرضیه ششم مشخص میکند حافظه سازمانی تأثیر مثبت و معناداری در دستیابی به کاربرد
دانش در پاسخ به بحران کووید 12-دارد .مطالعات صدوقی و همکاران ( ،)1324پالین و سانسن ( ،)2411راستگو
( )1327و سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز ( )2424همراستای نتیجه این بخش از پژوهش میباشد .فرآیند کاربرد
دانش به اعضای سازمان اجازه میدهد تا بینش بسیار عمیقتری نسبت به حافظه شرکت بهدست آورند و
همچنین از آنها حمایت کنند و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند (سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز .)2424 ،حافظه
سازمانی عاملیست که کاربرد دانش در سازمانها را تسهیل مینماید .لذا اعضای شرکتهای صادراتی استان
گلستان باید بتوانند از دانش ایجاد شده در جهت کاربردی بودن آن برای سازمان خود استفاده کنند چرا که
خالف این امر میتواند به شایعات و محاورههای بیهوده تبدیل شود .کارکنان خط مقدم به مشتری نزدیکترند،
بنابراین معموالً اطالعات دست اول مرتبطتر و ایدههای بهتری در مورد نیازهای مشتری دارند .سازمانها باید
اطمینان حاصل کنند که این نوع فرهنگ فراتر از بحران کنونی با سرمایهگذاری بر رهبری که افرادشان را
توانمند و توسعه میدهد ،ادامه مییابد.
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در نهایت برای فرضیه هفتم پژوهش مشخص شد ،کاربرد دانش تأثیر مثبت و معناداری در دستیابی به چابکی
سازمان در پاسخ به بحران کووید 12-دارد .شرکتها باید بتوانند محیطهای دائماً در حال تغییر را ارزیابی و
تجزیهو تحلیل کنند تا در صورت لزوم سازگار شوند و تغییر کنند .تحت این چارچوب ،چابکی سازمانی بهعنوان
یک موضوع مهم در موضوع بقا و موفقیت سازمانی ظاهر میشود .کاربرد دانش به اعضای سازمان اجازه میدهد
تا بهطور سیستماتیک با مشتریان برخورد کنند که به نوبه خود منجر به بهبود سطوح خدمات مشتری ،کیفیت
خدمات و سطح باالتری از چابکی سازمانی میشود (سگاررا-ناوارو و مارتلو-لندروگز .)2424 ،نتایج مطالعات
قدمپور و زندکریمی ( ،)1328جبارزاده و همکاران ( ،)1328مهدیه و محمدی ( )1322و سگاررا-ناوارو و مارتلو-
لندروگز ( )2424از نتیجه این بخش از پژوهش حمایت میکند .برای چابک بودن شرکتهای صادراتی استان
گلستان می توانند کارکنانشان را چابک کنند ،چرا که کارکنان چابک نقش عنصر پویا در یک سازمان دارند که
میتوانند نقش مؤثری در ایجاد و انتقال دانش داشته باشند .در نتیجه با مهیا نمودن بستر آموزشی برای کارکنان
خود بینش آنان را نسبت به کابردی بودن دانش بویژه در بحران کووید 12-ارتقا دهند .همچنین از طریق
همکاری دو جانبه با سایر شرکای تجاری از مهارتهای همدیگر از منابع سازمان بصورت بهینه و کارآمد استفاده
نمایند .امروزه فرآیندهای اساسی در سازمانها بر پایه دانش است .بنابراین ،بنگاهها بسته به اینکه چقدر میتوانند
آن فرآیندها را بهطور موثر و کارآمد انجام دهند ،موفق میشوند .پیشنهاد بعدی اینست که شرکتهای صادراتی
استان گلستان ابتدا فرآیندهای مهم و اساسی که نقش اصلی را در تولید و ارائه محصول دارند شناسایی و دانش
را در این فرآیندها متمرکز نمایند.
همانظور که نتایج مشخص میکند کنشگری تجارت الکترونیک و استفاده از دانش سهم عمدهای در چابکی
سازمانها دارند .اما اینکه شیوهها (مؤلفهها)ی هر کدام از این دو عامل کدامند و چه نقشی در بوجود آمدن
چابکی دارند؟ و یا سهم هر یک از این مؤلفهها در دستیابی چابکی توسط شرکتها به چه صورت است؟ در
پژوهش حاضر اشارهای نشده است بنابراین پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی این امر مهم را در نظر گرفته شود.
پیشنهاد دیگر برای محققین آتی اینست که هرچند برای پژوهش حاضر نقش خلق مشترک دانش در ایجاد
چابکی سازمانی برای شرکتهای صادراتی استان گلستان تأیید نشده است و نمیتوان با قاطعیت گفت برای
سازمانها و شرکتهای دیگر کشور نیز این نتیجه بدست میآید ،بنابراین جا دارد شیوههای خلق مشترک دانش
نیز جهت دستیابی به چابکی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.
سازمانهایی که میخواهند مزایایی را که در طول بحران کووید 12-از آن برخوردار بودهاند ،مانند تصمیمگیری
سریعتر و شفافسازی هدف ،حفظ کنند ،باید در حال حاضر این انتخاب را انجام دهند .برای تغییر به سمت یک
مدل عملیاتی چابک ،سازمانها باید در مورد آنچه در طول بحران آموختهاند فکر کنند و در مورد اینکه کدام
شیوهها را حفظ کنند ،آگاهانه فکر کنند .اگر قرار است ادامه پیدا کند ،باید این شیوهها در فرهنگ و فرآیندهای
آنها گنجانده شود .عالوهبر این ،اگر آنها بخواهند یک تحول کامل چابک را انجام دهند ،باید زمان و تالش
مناسبی را برای مدیریت و همچنین برای تیمهایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار میگیرند ،اختصاص دهند .اما
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هنگامی که بحران بعدی رخ میدهد ،آنها انعطافپذیری بیشتری برای جذب و سازگاری با چالشهایی که با
آن روبرو هستند خواهند داشت.
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