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  چكیده
ی جدید ها فرصتی از بردار بهره منظور بهی دانش سازمانی ریکارگ بهمدیریت دانش، فرایند شناسایی، خلق، کسب و 

دانـش بر  یریتمد یهایتفعال یـرتاث یبررسهدف از تحقیق حاضر .  است شده فیتعرو بهبود عملکرد سازمانی 
تحقیق حاضر از . باشدمیشهرستان کاشان  ینیفرش ماش یدانـش و عملکرد صادرات یریتمد یاییپو یهایتقابل

 یپژوهش حاضر، شرکت ها یجامعه آمار. و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است  علی -یفیتوص یقروش تحقلحاظ 
 22 فرمول کوکران حجم نمونهبر اساس  .باشدیم شرکت 121جمعاً ینی شهرستان کاشان صادرکننده فرش ماش

به منظور جمع . است ساده یتصادف یریگاز نوع نمونه یقتحق یندر ا یریروش نمونه گ. برآورد شده است شرکت
 6و از پرسشنامه الوسون   سوال 21پرسشنامه الگس ، از سوال  11ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل آوری داده
 یاپنج درجه یفپرسشنامه مذکور بر اساس ط سههر البته که استفاده شد،  ویالر ساخت  یشرسشنامه پاز پسوال 

ها تجزیه و تحلیل داده. به منظور بررسی تاثیر متغیرها از ضریب رگرسیون استفاده شد .اندشده یبندیمتقس یکرتل
توسعه  ،های پویاییمدیریت دانش بر قابلیت فعالیت نتایج تحقیق نشان داد. صورت گرفت SPSSبا کمک نرم افزار 

 .دانش داخلی، ادغام دانش خارجی و عملکرد صادراتی بسیار اثرگذار می باشد

 

 ایپو یها تیقابل ،دانش تیریمدفعالیت  ،ینیصادرات فرش ماش :كلیدی هایواژه

 

  مقدمه-1

 کیـ مانـدگار   یرقـابت  تیـ مز حفـ   و رمـز  داریشده که مبنای رشد پا ارزشمند شناخته یرقابت ییعنوان دارا امروزه دانش به

 یرقـابت  هـای تیـ ها  به دنبـال خلـق مز  معنا است که شرکت نیدانش به ا تیریمد کردهاییرو .]1[رودیبه شمار م سازمان

 نیتـر  یاتیـ ح از یکـی  صـادرات  .]2[ دیـ آیفرموله کردن انواع مختلف دانش به دست مـ  جهیمستمر درنت رییادگی  لهیوس به

-می محسوب کشور درآمد ارزی تأمین منبع نیتر مهم خدمات و کاال صدور .دهدمی تشکیل را کشور هر اقتصاد یها بخش

کشـور   یاقتصـاد  بـه وضـع   دنیسروسـامان بخشـ   یراه بـرا  نیتـر  ارزش و بـا  نیکارآمدتر یرنفتیغ یصادرات کاالهاو  شود

تـر از عوامـل   رد سازمان مهمــراهب نیرا بر تدو یخارج طیکه اثر مح یراهبرد تیریمد نظران از صاحب یاعده .]4،3[است
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شـناخت   .]5[کننـد یجسـتجو مـ   طیو الزامـات محـ   طیو شرا طــیانطباق با مح یتفاوت را در چگونگ نیا دانند،یم یداخل

بـودن منـابع    محدود با توجه به گر،ید یاز سو. است ها، الزمشرکت تیکسب موفق یگرفته از آن برا نشأت و الزامات طیمح

هـا، بـازده   عملکـرد خـوب در آن بخـش    جـاد یو ا یگـذار  هیکه سازمان بتواند با سرما ییهاو بخش ینواح ییسازمان، شناسا

در هـای تولیـد فـرش ماشـینی کشـور      از کل سهم شـرکت % 55میزان حدود  .]6[ اندیاتیمهم و ح د،یرا کسب نما یباالتر

قطب تولید فرش ماشینی کشور، بـه وجـود    عنوان بهاین امر رقابت سختی را در صنعت فرش شهرستان،  شان می باشد و کا

مزیـت  . حف  و بهبود مزیت رقـابتی اسـت   درگروی فرش ماشینی ها دکنندهیتولبنابراین تداوم حیات اقتصادی . آورده است

ه نشـان داد  اتتحقیق .]5[ی تولید و فروش باشد فیک وتواند در ابعاد مختلف کمی فرش ماشینی می دکنندهیتولرقابتی یک 

. ]2،8[.وجـود دارد  یا چندگانـه  یردانش بر عملکرد صادرات تـأث  یریتمد یایپو های یتدانش و قابل یریتمد یتفعال ینب که

وجود  ی گردند،بهتر م یجدانش منجر به نتا یریتاقدامات مد یطیشرا چه چگونه و تحت ینکهراجع به ا یخالء مطالعات البته

از  ی،اقتصـاد  یتهـا یاز ارزش افـزوده فعال  یدانش است و سهم قابـل تـوجه   یه اصلیدر اقتصاد دانش محور، سرما. ]11[دارد

بـر   ماکحـ  شـدید رقابـت   یندانش و همچنـ  یباال برا یتقاضا یلدل به. ]12، 11[ودشیکسب م دانش بر یمبتن یهاتیفعال

  .]14[حاصل می شود یدانش در اقتصاد دانش ی مدیریتهاتیسود از قابل یشترینامروزه ب صادرات،

 

 ـروش تحقیق2

-یم یاسهیمقای هاقیتحق طهیدرح قیتحق نیا. باشدها جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی میتحقیق از نظر گرد آوری داده

 .می باشد سادهگیری تصادفی گیری از نوع روش نمونهروش نمونه .باشدیم یمقطع قاتیجز تحق یاز لحاظ زمان باشد و

 

 جامعه آماری و حجم نمونه-2-1

 نیور است لذا اــکش ینیفرش ماش یور قطب صنعتـــکش ینیدرصد از بازار فرش ماش 55ان؛ با داشتن ـــکاش کهیاز آنجائ

 یهاان شرکتـــرستان کاشــاداره گمرک شه نکهیبا توجه به ا. ش انتخاب شده استـــعنوان پژوه یمحدوده جهت بررس

 وانــرکت ها به عنـش  نیش اــپژوه نیلذا در ا.  وان کرده استــرکت عنـش  121داد را ـتع ،ینیادرکننده فرش ماشــص

 .باشدشرکت می  22آماری برابر با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  .شوندیانتخاب م یجامعه آمار 

 

 بحثـ نتایج و 3

 هاتجزیه و تحلیل داده-3-1

های جمع آوری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا های آماری ابتدا باید مشخص گردد که دادهبرای استفاده از تکنیک

توان از آزمون پارامتریک ها میها جمع آوری شده برای آزمون فرضیهچون در صورت نرمال بودن توزیع داده. غیرنرمال

بدین منظور در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از . های ناپارامتریکود و در صورت غیر نرمال بودن از آزموناستفاده نم

های مناسب را نپردازیم و بر اساس نتایج حاصل، آزمواسمیرنوف در مورد متغیر مورد مطالعه می -آزمون کولموگروف

 :اندبیان شده 1نتایج در جدول . کنیمانتخاب می
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 نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش: 1جدول 

 گیرینتیجه تائید فرضیه مقدار خطا داریسطح معنی عامل

فعالیتهای مدیریت 

 دانش

1/313 1/15 H00 نرمال است 

قابلیتهای مدیریت 

 دانش

1/213 1/15 H00 نرمال است 

415/1 عملكرد صادرات  1/15 H00 نرمال است 

 

 

اسـت در نتیجـه ایـن    15/1هـا بزرگتـر از مقـدار خطـا     داری برای تمام مولفهچون مقدار سطح معنی با توجه به جدول فوق

 .متغیرها دارای توزیع نرمال است

 
از آزمـون   دانـش بـر عملکـرد صـادرات     تیریمد یایپو یها تیدانش و قابل تیریمد تیفعال نیببرای بررسی تاثیر چندگانه 

 :باشدشرح ذیل میفرضیه به . استفاده گردیدرگرسیون 

 شهرسـتان کاشـان    ینیدانش بر عملکرد صادرات فـرش ماشـ   تیریمد یایپو یها تیدانش و قابل تیریمد تیفعال نیب

 .وجود دارد یا چندگانه ریتأث

 : بدست آمد 2نتایج رگرسیون به شرح جدول شماره

 

 

با عملكرد دانش  تیریمد یایپو یها تیدانش و قابل تیریمد تیفعالتحلیل رگرسیون چندگانه  نتایج. 2جدول 

 صادرات 

متغیر 

 مالک

 متغیر پیش بین

 
همبستگی 

MR 
 RSضریب تعیین 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

عملكرد 

 صادرات

فعالیت های 

 مدیریت دانش
53/1  45/1  

F= 12/44  

p=1/11 

 =1/45 

t=2/5 

p=1/11 

قابلیت های 

پویای 

 مدیریت دانش

52/1  38/1  
F= 65/44  

p=1/11 

 =1/33 

t=1/5 

p=1/11 
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 ریـ دو متغ انیـ ضریب بتای اسـتاندارد م . آمده است 2جدول در ریمتغ سه نیمدل رگرسیون رابطه ب یحاصل از بررس جینتا

بدست آمده اسـت کـه نشـان     5/2 زین tمقدار آماره . بدست آمده است 45/1 های مدیریت دانش و عملکرد صادراتفعالیت

عملکـرد  اثر مستقیم بـر   های مدیریت دانشفعالیت% 25 نانیبا اطم نیبنابرا. مشاهده شده معنادار است یهمبستگ دهد یم

 33/1عملکـرد صـادرات   و  های پویـای مـدیریت دانـش   قابلیت ریدو متغ انیضریب بتای استاندارد ماز طرفی  .دارد صادرات

 نیبنـابرا . مشاهده شده معنادار است یهمبستگ دهد یم بدست آمده است که نشان 5/1 زین tمقدار آماره . بدست آمده است

 .دارد عملکرد صادراتاثر مستقیم بر  های مدیریت دانشقابلیت% 25 نانیبا اطم

 

فرضـیه بـه   . اسـتفاده گردیـد  رگرسیون از آزمون  های مدیریت دانشهای مدیریت دانش بر قابلیتبرای بررسی تاثیر فعالیت

 :باشدشرح ذیل می

 

 فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد های پویایی مدیریت دانشقابلیت های مدیریت دانش برفعالیت. 
 

  :باشدمی 4جدول  شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج

 
 

 های مدیریت دانشهای مدیریت دانش و قابلیتتحلیل رگرسیون فعالیت نتایج. 3جدول 

 متغیر مالک
 متغیر پیش بین

 
همبستگی 

MR 
 RSضریب تعیین 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

فعالیتهای 

 مدیریت دانش

های قابلیت

 مدیریت دانش
1/61 1/41 

F=41/35 

p=1/11 

 =1/65 

t=1/22 

p=1/11 

 

 65/1دانـش   تیریمد یهاتیدانش و قابل تیریمد هایتیفعال ریدو متغ انیضریب بتای استاندارد م دهدنشان می جینتا

. مشـاهده شـده معنـادار اسـت     یهمبستگ دهد یبدست آمده است که نشان م22/1 زین tمقدار آماره . بدست آمده است

 .دارد های مدیریت دانشقابلیتاثر مستقیم بر  های مدیریت دانشفعالیت% 25 نانیبا اطم نیبنابرا

 

-فرضیه به شرح ذیل مـی . رگرسیون استفاده گردیداز آزمون بر عملکرد صادرات  یتوسعه دانش داخلبرای بررسی تاثیر 

 :باشد

 بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد توسعه دانش داخلی. 
  :باشدمی 3 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج
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 عملكرد صادرات و یتوسعه دانش داخلتحلیل رگرسیون  نتایج. 4جدول 

 متغیر مالک

پیش متغیر 

 بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

 توسعه دانش
عملكرد 

 صادرات
1/51 1/41 

F=44/25 

p=1/12 

 =1/354 

t= 63/2  

p=1/12 

 

بنـابراین فـرب برقـراری    . باشدکوچکتر است معنادار می 15/1که از  12/1و سطح معناداری  =25/44Fمعادله رگرسیون با 

 .بین متغیرهای تحقیق وجود داردرابطه خطی 

و مقـدار   B=354/1دهد ضریب رگرسیون برای توسعه دانش نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می

در ایـن مـدل   . کمتر و معنادار است 15/1که از 12/1و سطح معناداری آن  t=63/2آماره آزمون معناداری ضریب رگرسیون 

ها بـه صـورت   بنابراین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون توسعه دانش معادله رگرسیون در شرکت. دار نشدمقدار ثابت معنا

 :زیر بدست می آید

 

 'y=354/1(توسعه دانش)     (1)                     

 

 :باشدذیل می فرضیه به شرح. از آزمون رگرسیون استفاده گردیدبر عملکرد صادرات  یدانش خارجبرای بررسی تاثیر ادغام 

 ادغام دانش خارجی بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد. 

 :باشدمی 5 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج

 

 عملكرد صادرات و یدانش خارجتحلیل رگرسیون ادغام  نتایج. 5جدول 

 متغیر مالک

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

ادغام دانش 

 خارجی

عملكرد 

 صادرات
1/22 1/33 

F=42/35 

p=1/13 

 =1/53 

t= 3/3  

p=1/13 

 

بنابراین فـرب برقـراری   . کوچکتر است معنادار می باشد 15/1که از  13/1و سطح معناداری  =35/42Fمعادله رگرسیون با 

 .رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد
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و  B= 53/1دهد ضریب رگرسیون برای ادغام دانش خـارجی  تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان مینتایج 

در ایـن  . کمتر و معنادار اسـت  15/1که از 13/1و سطح معناداری آن  t=3/3مقدار آماره آزمون معناداری ضریب رگرسیون 

رفتن ضریب رگرسیون دانش خارجی و مقدار ثابت معادله رگرسیون بنابراین با در نظر گ. بدست آمد 45/1مدل مقدار ثابت 

 :آیدها به صورت زیر بدست میدر شرکت

 'y=45/1+  53/1( دانش خارجی) (2)                  

 

 :باشدفرضیه به شرح ذیل می. از آزمون رگرسیون استفاده گردیدانتشار دانش بر عملکرد صادرات برای بررسی تاثیر 

  دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر داردانتشار. 

 :باشدمی 6جدول  شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج

 

 انتشار دانش بر عملكرد صادراتتحلیل رگرسیون  نتایج. 6جدول 

 متغیر مالک

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

 دانش انتشار
عملكرد 

 صادرات
1/44 1/51 

F=43/43 

p=1/11 

 =1/42 

t= 6/3  

p=1/11 

 

 

 

بنابراین فـرب برقـراری   . کوچکتر است معنادار می باشد 15/1که از  11/1و سطح معناداری  =43/43Fمعادله رگرسیون با 

دهـد ضـریب   نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می. رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد

و سـطح معنـاداری آن    t=6/3رسـیون  و مقـدار آمـاره آزمـون معنـاداری ضـریب رگ      B= 42/1رگرسیون برای انتشار دانش 

بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب      . بدسـت آمـد   31/1در این مدل مقـدار ثابـت   . کمتر و معنادار است 15/1که از 11/1

 :ها به صورت زیر بدست می آیدرگرسیون انتشار دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکت

 'y=31/1+  42/1 (انتشار دانش) (4)                       

 

 

-فرضیه به شرح ذیل می. از آزمون رگرسیون استفاده گردیددانش بر عملکرد صادرات  یو نگهدار رهیذخبرای بررسی تاثیر 

 :باشد
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 ذخیره و نگهداری دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد. 

 :باشدمی 5 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج

 
 

 ذخیره و نگهداری دانش بر عملكرد صادراتتحلیل رگرسیون  نتایج. 7جدول 

 متغیر مالک
 متغیر پیش بین

 
همبستگی 

MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

ذخیره و نگهداری  

 دانش

عملكرد 

 صادرات
1/58 1/44 

F=41/52 

p=1/13 

 =1/32 

t= 22/5  

p=1/13 

 

 

بنابراین فـرب برقـراری   . کوچکتر است معنادار می باشد 15/1که از  13/1و سطح معناداری  =52/41Fمعادله رگرسیون با 

نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می دهد ضـریب  . رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد

و سـطح   t=22/5معنـاداری ضـریب رگرسـیون    و مقـدار آمـاره آزمـون     B= 32/1رگرسیون برای ذخیره و نگهداری دانـش  

بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن     . بدست آمد 21/1در این مدل مقدار ثابت. کمتر و معنادار است 15/1که از 13/1معناداری آن 

 .آیدها به صورت زیر بدست میضریب رگرسیون ذخیره و نگهداری دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکت

                   

 'y=21/1+  1/ 32(ذخیره و نگهداری دانش)     (3)                           

 

 :باشدفرضیه به شرح ذیل می. از آزمون رگرسیون استفاده گردیدبر عملکرد صادرات  ینیآفر دانشبرای بررسی تاثیر 

 داردآفرینی بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر  دانش. 

 :باشدمی 8 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج

 

 

 

 

 بر عملكرد صادرات ینیآفر دانشتحلیل رگرسیون  نتایج. 8 جدول

 متغیر مالک

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

 دانش آفرینی
عملكرد 

 صادرات
1/55 1/25 

F=42/52 

p=1/11 

 =1/52 

t= 44/3  

p=1/11 
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بنابراین فـرب برقـراری   . کوچکتر است معنادار می باشد 15/1که از  11/1و سطح معناداری  =52/42Fمعادله رگرسیون با 

نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می دهد ضـریب  . رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد

و سـطح معنـاداری آن    t=44/3سـیون  و مقدار آماره آزمـون معنـاداری ضـریب رگر    B= 52/1رگرسیون برای دانش آفرینی

بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب      . بدسـت آمـد   45/1در این مدل مقـدار ثابـت   . کمتر و معنادار است 15/1که از 11/1

 .آیدها به صورت زیر بدست میرگرسیون دانش آفرینی و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکت

 

 'y=45/1+  52/1( دانش آفرینی)     (5)                           

 

 :باشدفرضیه به شرح ذیل می. از آزمون رگرسیون استفاده گردیدکاربرد دانش بر عملکرد صادرات برای بررسی تاثیر 

 کاربرد دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد. 

 :باشدمی 2 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج
 

 

 كاربرد دانش بر عملكرد صادراتتحلیل رگرسیون  نتایج. 9جدول 

 متغیر مالک

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

 كاربرد دانش
عملكرد 

 صادرات
1/45 1/55 

F=44/81 

p=1/11 

 =1/62 

t= 5/4  

p=1/11 

 

بنـابراین فـرب برقـراری    . باشدکوچکتر است معنادار می 15/1که از  11/1و سطح معناداری  =81/44Fمعادله رگرسیون با 

دهـد ضـریب   نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می. رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد

و سـطح معنـاداری آن    t=5/4رسـیون  و مقـدار آمـاره آزمـون معنـاداری ضـریب رگ      B= 62/1رگرسیون برای کاربرد دانش 

بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب      . بدسـت آمـد   88/1در این مدل مقـدار ثابـت   . کمتر و معنادار است 15/1که از 11/1

 .ها به صورت زیر بدست می آیدرگرسیون کاربرد دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکت

 

 'y=88/1+  62/1( دانشکاربرد )     (6)                   

 

 :باشدفرضیه به شرح ذیل می. دهی دانش بر عملکرد صادرات از آزمون رگرسیون استفاده گردید برای بررسی تاثیر سازمان

 دهی دانش بر عملکرد صادرات فرش ماشینی شهرستان کاشان تأثیر دارد سازمان. 

 :باشدمی11 جدول شرح به بررسی مورد فرضیه آزمون نتایج
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 دانش بر عملكرد صادرات یده سازمانتحلیل رگرسیون  نتایج. 11جدول 

 متغیر مالک

متغیر پیش 

 بین

 

همبستگی 
MR 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 
 ضریب رگرسیون

سازماندهی 

 دانش

عملكرد 

 صادرات
1/51 1/36 

F=44/28 

p=1/11 

 =1/51 

t= 8/6  

p=1/11 

 

بنـابراین فـرب برقـراری    . باشدکوچکتر است معنادار می 15/1که از  11/1و سطح معناداری  =28/44Fمعادله رگرسیون با 

دهـد ضـریب   نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان می. رابطه خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد

و سـطح معنـاداری آن    t=8/6رگرسـیون   و مقدار آماره آزمون معناداری ضریب B= 51/1رگرسیون برای سازماندهی دانش 

بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن ضـریب      . بدسـت آمـد   66/1در این مـدل مقـدار ثابـت    . کمتر و معنادار است 15/1که از 11/1

 .آیدرگرسیون سازماندهی دانش و مقدار ثابت معادله رگرسیون در شرکت ها به صورت زیر بدست می

                       

      

 'y=66/1+  51/1( سازماندهی دانش)     (5)                            

 

 نتیجه گیری -4

 ینیدانش بر عملکـرد صـادرات فـرش ماشـ     یریتمد یایپو های یتدانش و قابل یریتمد یتفعال ینبنتایج تحقیق نشان داد 

از دیگر نتایج تحقیـق   .]8[همراستا می باشد نتیجه تحقیق با تحقیقات ویالر  .وجود دارد یا چندگانه یرشهرستان کاشان تأث

. فرش ماشـینی شهرسـتان کاشـان تـأثیر دارد     های پویایی مدیریت دانشهای مدیریت دانش بر قابلیتاین است که فعالیت

و سـر    .داردیر شهرسـتان کاشـان تـأث    ینیبر عملکرد صادرات فرش ماشنیز  یتوسعه دانش داخل همچنین مشخص شد که

با توجه به تاثیر فعالیـت   .دارد یرتأثنیز شهرستان کاشان  ینیبر عملکرد صادرات فرش ماش یادغام دانش خارجانجام آن که 

هـای الزم جهـت   ریـزی های پویای مدیریت دانش بر عملکـرد صـادرات پیشـنهاد مـی شـود برنامـه       مدیریت دانش و قابلیت

کـه   ییهـا و دشوار، اما شـرکت  یچیدهدانش پ یریتمد یندهایفرا از یتحماهرچند که . باشدها ها و قابلیتیتشناسایی فعال

 .بهبود دهند عملکرد صادرات ینهعملکرد خود را در زم توانندیم برسانند به انجام یتامر را با موفق ینا

 

 تشكر و قدردانی -5

نویسـندگان مقالـه مایلنـد از اع ـای تـیم      : ای از عبارات قابل استفاده در بخش تشکر و قدردانی به این ترتیـب اسـت  نمونه

سـازی راهنمـای   به واسـطه فـراهم   علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایرانکنفراس  اولینبرگزاری 

 .تهیه مقاالت کنفرانس تشکر نمایند
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