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چکيده
تحقيق حاضر به منظور اعتبار يابي مقياسي برراي مرديريت دانرر درا نراوبري سراحلي در دانعرواه علروم
دريايي امام خميني (ره) انجام شده است  .اين تحقيق از نوع اکتعافي بوده و با روش تحليل عاملي اکتعرافي
به انجام رسيده است .جامعه آماري شامل 111نفر از دانعجوياني که ايرن درا را در دانعرواه ذررانردهانرد و
کل حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظرر ذرفتره شرده اسرت .برراي جمر آوري دادههرا از ررسعرنامه
مديريت دانر شرون الوسون استفاده شده است ،روايي شناسرنامه ،روايري محتروا آن ترامين شرده اسرت و
رايايي آن از طريق روش آلفاي کرونباخ براي مديريت دانر 0/87محاسربه ذرديرده اسرت .نتراي حاصرل از
تحليل عامل نعان داده است که مديريت دانر درا ناوبري سراحلي از عامرل هراي جرر دانرر ،کراربرد
دانر ،دانر آفريني ،ذخيره دانر و سازماندهي دانر تعکيل شده است که در بين عامرلهرا جرر دانرر
بيعترين نقر و انتعار دانر کمترين نقر را در شکل ذيري مديريت دانر درا ناوبري ساحلي دارد.
واژه هاي کليدي :مديريت دانش ،جذب دانش ،اعتبار يابي ،ناوبري ساحلي
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مقدمه
دانر به عنوان نماد جديد در اقتصاد جهاني ديده شده است و به خاطر رشد اقتصاد ملي و جهاني بره ننرين
جايواه حياتي و مهمي رسيده است .موفقيت سازمانها در محيطهراي ريیيرده امرروزي ،برير از هرر نير
نيازمند دانر و اطالعات است .اين موضوع به طور ويژه در سازمان هاي آموزشي اهميت دو نندان مرييابرد.
فناورياطالعاتواينترنت ني نالرهايجديدي رادرخلق،نوهداريومديريتدانعبهوجودآوردهاست .طري ننرد سرا
ذرشته بحث هاي ذسترده اي دربرار اهميرت مرديريت دانرر در جهران صرورت ذرفتره اسرت .اسرتادان و
رژوهعوران از رشته هاي مختلف ،مانند جامعه شناسي ،اقتصاد و مرديريت توافرق دارنرد کره تحرولي رخ داده
است .مديريت دانر و مفاهيم استراتژيک مرتبط با آ ن به عنوان اج اء مهم و ضرروري برراي سرازمانهرا بره
منظور بقاء و حفظ توان رقابتي تروي مي شوند .ظهور و ذسترش مديريت اطالعات و مديريت دانرر از يرک
سو مديون مطالعات و رژوهر هاي انجام شده در عرصه مديريت سازمان ها و از سوي ديور ،حاصل ذرراير
سازمانهاي ريعرو به استقرار نظام هاي ياد شده و تالش آنها براي تصحيح و تطبيق اين نظرام هرا در عرصره
عمل ،با شرايط و مقتضيات محيط داخلي و خارجي سازمان است (افضليان.)1332،
دانر مفهومي فراتر از اطالعات محض است .بطوري که زنجيره دانر (ايجاد ،جر  ،سرازماندهي ،تسرهيم و
راالير) مجموعه دادهها را با هدف توليد دانر جديرد کنترر  ،بسرط و اد رام مريکند(اورسرو و همکراران،
 .) 2113دانر يک دارايي نامعهود در هر سازماني است؛ زيرا يک منب ارزشمند ظرفيت شرکت براي خلرق،
ارائه و تناسب ارزش است(کارملي و همکاران.)2111 ،
به عقيده ذاندي )2111(1مديريت دانر ،کوشعي براي تبد يل دانر کارکنان (سررمايه انسراني) بره دارايري
معترك سازماني (سرمايه فکري ساختاري) است .مديريت دانر به طور معترك يرک هردف و يرک فراينرد
است کهبه عنوان يک نتيجه يا هدف در به اشتراك ذراشتن اطالعات در سازمان ذام بر مي دارد(کرالرك 2و
لورو.)2113 ،3
يکي از اهداف اصلي مديران در استفاده از مديريت دانر در سازمانها ،بهبرود تسرهيم دانرر برين افرراد در
سازمان و همینين بين افراد و سازمان به منظور ايجاد م يت رقابتي ميباشد .تسهيم دانر مؤثر بين اعضاي
سازمان منجر به کاهر ه ينه ها در توليد دانر و تضمين انتعار بهترين روشهاي کاري در داخرل سرازمان
شده و سازمان را قادر به حل مسائل و معکالت خود مينمايد(داناييفر و همکاران .)1331 ،از نظر دارنپرورت
و رروساك( به نقل از خير اندير )1388 ،مديريت دانر اهداف زير را دنبا مي کند -1 :تدوين راهبردهراي
معخص براي تحقق مبادالت خلق الساعه دانر مبادله دانر ميتواند از طريق معارکت در دانر ،تردوين و
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برقراري روابط استاد ر شاذردي تحقق رريرد -2 .تسري انتقا دانر -3 ،تبديل مديريت دانر بره ج ئري از
کارکنان از طريق انجام وظيفه تمام وقت از کارکنان ستادي دانعور که مي تواند به رديده اي فراذيرر تبرديل
شود -1 .ايجاد نوعي فرهنگ سازماني فوق العاده تا دانر آزادانه و راحت بر سازمان مسلط شود -5 .مرديريت
دانر در ري کارهاي جالب و جديد است -6 .مديريت دانر شکل هراي خاصري از دانرر را سرازمان داده و
فعاليت هاي خاص را بهبود مي بخعد -7 .مديريت دانر بر اعما رروژه ،مديريت تغيير و مرديريت فنراوري
تسلط دارد.
در حقيقت مديريت دانر کارآمد منجر به کاهر خطاها و دوباره کاري ها مي شود ،سررعت حرل مسرائل و
تصميم ذيري ها را اف اير مي دهد ،کاهر ه ينه ها را در ري دارد ،تعرويض اختيرارات بيعرتر بره اعضراء و
موجب روابط اثربخر تر و خدمات مطلو تر به معتريان خواهد شد و نوراني هاي مديران منراب انسراني را
در مورد بازنعستوي افراد و کمبود نيرو هاي متخصص را ني جبران مي کند و همینين ،از مي ان تخلفرات و
فساد مي کاهد(افضليان.)1332 ،
اب ارهاي مديريت دانر نقر مهم خود را دردرعتيباني از سيستم مديريت دانر به خروبي ايفراء کررده انرد.
اين نقر ها شامل يافتن دانر ،توليد دانر ،ذردآوري دانر و بکارذيري دانر مي باشد .آنیره کره سرازمان
هاي ه اره سوم را از ذرشته متفاوت کرده است ،ايرن اسرت کره نطرور مرديران ،مرديريت دانرر را انجرام
ميدهند.
هي رنگ ) 2113( 1در رژوهر خود به اين موضوع ررداخته است که نرا و نه موق کارکنان ،دانر خرود را
رنهان مي کنند؟ اطالعات از  131نفر از کارکنان دانر در نين از طريق يک مطالعه مبتنري برر و جمر
آوري شد .براي آزمون فرضيه ها از مد هاي رذرسيون سلسله مراتبري و روش بروت اسرترس اسرتفاده شرده
است .نتاي نعان مي دهد که انوي هرواني مبتني بر رنهان کردن دانرر در کارکنران وجرود دارد .همینرين
نتاي نعان مي دهد که براي کاهر مخفي کردن دانر ،سازمانها بايد شيوه هرايي را کره کارکنران بتوانرد
خود و سازمان را بهتر درك کرده و دانر خود را دراختيار سازمان قراردهند به کار ذيرنرد ترا از ايرن طريرق
انوي ه رواني کارنان را براي نعر دانر اف اير دهند.
هان 2و وانگ) 2113( 3رژوهعي تحت عنوان نالر هاي سيستم هاي مديريت دانر در رابطه با نالر هراي
رردازش دانر سازماني را مورد بررسي قرار دادند .نتاي آزماير نعان داد که براي حرل معرکالت دانرر از
نوع بايد يک سيستم مديريت دانر طراحي شود که از هدف خلق و توليد دانر حمايت کنرد ،زيررا ،ننرين
سيستمي مي تواند از عهده فرآيندهاي ناذهاني و رياري برآيد در مقابل براي رردازش دانر از نوع همورا يک
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سيستم مديريت دانر با موضوعات و اهداف از قبل انتخا شده و قابل قبو که قابليت ها و توانايي ها را به
وضوح تبيين و تحليل مي کند و موثرتر است.
نتاي و تحقيقات ژوو  )2113( 1نعان دادند تسهيم دانر و خلق دانر رابطه معناداري با عملکررد نروآوري
دارد .نتاي رژوهر افضليان() 1332نعان داده است که از عوامل مروثر برر مرديريت دانرر  ،ذخيرره دانرر،
بکارذيري دانر و فن آوري اطالعات در سطح مطلو مي باشند ولي عواملي نرون ايجراد دانرر ،اشرتراك
دانر ،فرهنگ سازماني و مناب انساني در سطح نامطلو ارزيابي شده اند و ضمنا نتاي نعان داده اسرت کره
وض مديريت دانر در سيستم آموزش و ررورش ايران مناسب نيست.
شامي زنجاني( )1383در رساله دکتري خود به ارايه مدلي برراي تسرهيم دانرر برراي طررح هرا برر مبنراي
ويژذي هاي آن ها از روش آميخته اکتعافي ررداخته است .در اين مد هعت متغير رير بين(وِيژذري هراي
طرح) و رن متغير مالك(ابعاد تسهيم دانر) شناسايي شده و در مجموع  22رابطه ميران ايرن ابعراد کعرف
شده است .سپس در بخر کمي رژوهر ،مي ان تعميم رريري مد طراحي شده در بخرر کيفري ررژوهر،
در قالب آزمون فرضيه هاي صورتبندي شده و مورد بررسي قرار ذرفته اند .سرانجام  13رابطه از مجموع 22
رابطه شناسايي شده در سطح کعور مورد تاييد قرار ذرفته اند که برخري از آن هرا عبارتنرد از رابطره تسرهيم
دانر با ماهيت طرح ،رابطه تسهيم دانر با رراکندذي رايواه هاي طررح ،رابطره تسرهيم دانرر برا رسرميت
طرح ،رابطه تسهيم دانر با محافظه کاري مديريت طرح ،رابطه تسهيم دانرر برا بررونسرپاري ررروژه هراي
طرح ،رابطه تسهيم دانر با عضويت طرح و همینين ،رابطه استراتژي تسهيم دانر با عضرويت طررح مرورد
تاييد قرار نورفته است.
تحقيق سهرابي و همکاران( )1331براي بررسي عواملي که بر عملکرد تسهيم دانر در سرازمانهراي دولتري
مبتني بر رروژه هستند ،نعان داد سه دسته عوامل بر تسهيم دانر در سازمان مؤثر برودهانرد .عوامرل فرردي
شامل تمايل به کمک به ديوران ،تخصص فردي ،تجربه فرردي ،سراختار سرازماني؛ عوامرل سرازماني شرامل
ساختار سازمان ،راداش سازمان ،مسيرهاي ارتباطي ،حمايت مديران عالي و عامل فني شامل کراربرد فنراوري
اطالعات ،دسترسي به فناوري اطالعات و سهولت استفاده از فناوري.
نتاي تحقيق درويعي ( )1331در جهت تعيين عوامل مؤثر بر تسرهيم دانرر در ميران ذرروههراي آموزشري
دانعواهي انجام شد ،نعان مي دهد .عوامل مستندسازي دانرر ،توانرايي هراي تکنولروژيکي ،ادارك حمايرت
سازماني بر تسهيم دانر درون ذروهي تأثير مثبت و عوامرل اعتمراد بره مرديريت و روشهراي انوي شري برر
تسهيم دانر درونذروهي تأثير مثبت داشته است.
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ابراهيمي و وحيدي ( )1388با تحقيقي که در شرکت رژوهر و فنراوري رتروشريمي انجرام دادهانرد ،عوامرل
مؤثر بر تسهيم دانر در اين سازمان را شامل راداشدهي ادراكشده سازماني ،م اياي ادراكشرده دو جانبره،
جو يادذيري سازماني ،استفاده از شايستوي ،استفاده از اب ارهاي فناوري ميدانند.
در تحقيق حاضر ني با نورش به اهميت مديريت دانر بويژه در درا ناوبري ساحلي کره يرک درا مهرم و
راهبردي در علوم دريايي مي باشد ،نواه محققان در ميان سازمان هاي آموزشي به دانعواه علوم دريايي امرام
خميني (ره) بوده است .از آنجا که رياده سازي مديريت دانر و همه ابعاد آن در اجراي دروا نظرري ،دنرار
نواقص و معکالتي مي باشد ،لرا ،تحقيق حاضر به دنبا شناسايي مهمترين ابعاد و مل ومرات مرديريت دانرر
در درا ناوبري ساحلي است.
روش تحقيق
اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از روش نظر روش اکتعافي است .جامعه آماري ررژوهر شرامل
 111نفر ازدانعجويان ناوبر دانعواه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر بودهاند و کل حجم جامعه به عنوان
حجم نمونه ني در نظر ذرفته شده است.براي جم آوري دادهها ،از ررسعرنامه اسرتفاده شرده اسرت کره برر
اساا مباني نظري و تئوريکي ،ررسعنامهاي محقق ساخته مبنا قرار داده شده اسرت کره برراي راسرخذرويي
جامعه مورد نظر تهيه شدهاند .اين ررسعنامه شامل  21سئوا مي باشد که رايايي آن بير از  %88به دسرت
آمده است که از رايايي مناسب برخوردار است .آمار توصيفي و توصيف دادههاي جمر آوي شرده (فراوانري و
درصد؛ براي مقيااهاي رتبه اي و اسمي و ميانوين ،ميانه ،انحراف استاندارد ،کجري و کعريدذي ،کمتررين و
بيعترين ،شاخص هاي مرک ي و رراکندذي براي مقيااهاي فاصله اي و نمودارها براي شفافيت بخعيدن بره
اطالعات) براي وصف جامعه استفاده شده و براي راسخ به سئواالت ،از آمار استنباطي بهره بررده شرده اسرت.
براي سنجر تعداد عامل هاي هر يک از متغيرها از تحليل عاملي ب ا روش واري ماکس استفاده شده اسرت و
کليه جداو و نمودار هاي توصيفي با استفاده از نرم اف ار  SPSSبدست آمده است.
يافته هاي تحقيق
جدول( : )1آزمون مقدار بارتلت و شاخص کيسر

آزمون کيسر ماير و الکين
.315

ضريبKMOبراي کفايت نمونه برداري

11122251

Approx. Chi-Square

33

Df

.111

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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اولين اقدام در فرايند تحليل عامل ،که اولين مفروضه آن ني محسو ميشود ،مقابلره برا دادههراي از دسرت
رفته است .در اين بخر ،آزمودني از تحليل آماري حرف نورديده و هيیيک از سؤاالت حرف نعدهانرد .ايرن
وضعيت نعان دهنده آن است که احتياجي به حرف برخي از سواالت نبروده و مريتروان برا تمرامي سرواالت
فرآيند تحليل عامل را صورت داد.
دومين مفروضه تحليل عامل ،به حجم نمونه مکفي مربوط مي شود که مطابق جردو  1در ررژوهر حاضرر
مي ان  KMOبرابر 1/315بوده است ،بنابراين ،حجم نمونه ني کافي است.
سومين مفروضه تحليل عامل ،بعنوان نرمرا برودن توزير ننرد متغيرري شرناخته مريشرود و از اصرطالح
کرويت1ياد مي شود .از آنجائي که تقريب مجرور کاي با درجه آزادي  33برابر با رقم  1112/215شرده اسرت،
مي توان مطرح نمود که مقدار تقريب مجرور کاي از لحاظ آماري معنيدار است و حداقل در سطح اطمينران
 )=1/111( 1/333آماره م بور معني دار است .با تأکيد بر اين که آزمون کرويت بارتلت به مقايسره تقريرب
مجرور کاي به دست آمده با تقريب مجرور کاي جدو در درجه آزادي  33ررداخته است ،مري تروان مطررح
نمود که تقريب مجرور کاي به دست آمده معني دار بوده و مهر تأييدي بر نرمان بودن توزي ننرد متغيرري
تلقي مي شود.
نهارمين مفروضه اجراي تحليل عامل ،شناسايي مقادير اشتراكها ميباشد که جدو  2معرف مي ان مقرادير
اشتراك هاست .ازاين رو ،با توجه به اينکه تمامي بارهاي مقياا يا ضرايب اشتراك سؤاالت با مقياا ،بير از
 1/5ميباشد ،مي توان عنوان نمود که تجانس دروني بين سئواالت و کل آزمون وجود دارد و مي توان تحليرل
عامل را با تأکيد بر تمامي سئواالت صورت داد.
رنجمين مفروضه تحليل عامل واريانس تبيين شده باالتر از  1/51است و با تأکيد بر ستون فراوانري تراکمري
درصدي که به صورت مختصر تحت عنوان تراکمري مطررح شرده اسرت ،مري تروان دريافرت کره عامرل او
( )51/76ن ديک به 51درصد از واريانس کل را تبيين مي کند و به همين ترتيب عامرل دوم ( )11/56درصرد
واريانس ررسعنامه را تبيين مي نمايد در نهايت  71/33درصد روشر داده شده و با توجه به سهم و نقرر
هر عامل که در ستون مي ان درصد واريانس تبيين شده عنوان شده است که مي توان دريافت که هرر عامرل
به نه مي ان واريانس کل ررسعنامه را تبيين مي نمايد.
جدول( : )2ماتريس متغير مديريت دانش بعد از چرخش

مولفه ها

سئوا

1

2

.765

1
2

3

1

5

6

.587

)1 Kaiser Meyer Olkin (KMO
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3

.715

1

.767

5

.867

6

.657
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7

.615

8

.612

3
11

.832

.723

11

.815

12

.677

13

.711

11
15

.561

16

.617

17

.681
.675

18
13

.665

21

.751

21

.612

22

.811

23

.766

21

.661

.567

.873

رس از اينکه جدو ماتريکس مؤلفهها ،به ذونهاي دقيق بررسي ذرديد ،از روش نرخر استفاده ميشرود،
تا از اين طريق بار عاملي هر سئوا  ،با تأکيد بر قرار ذرفتن هر سئوا در يکي از ده عامل ،تعيرين ذرردد .برا
تأکيد بر اينکه در اين تحقيق ،از روند تحليل عامل اکتعافي ريروي شده و روش مؤلفههاي اصرلياز اسرتخرا
عوامل به کار رفته است ،روش نرخر حداکثر رراکنعبکار برده ميشود و جردو  2تحرت عنروان مراتريس
مؤلفه هاي نرخر يافته عنوان مي ذردد .با توجه به ماتريس مؤلفه اي نرخر يافترهي سرئواالت مري تروان
عنوان نمود که هر سئوا رس از نرخر در کدام عامل قرار ذرفته است و جايواه هر سئوا در عامل مرتبط
با رجوع به بار عاملي معخص مي ذردد .در نهايت ،معخص ذرديد که شر عامل از نررخر تحليرل عامرل
استخرا شده است و در واق  ،مديريت دانر از شر عامل تعکيل شده است کره برا توجره بره جردو زيرر
عبارتند از:
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جدول(:)3نتايج تحليل عامل مديريت دانش

عوامل

شاخص

سؤالها

1

جر دانر

سوا هاي  2تا 6

2

کاربرد دانر

سوا هاي  13تا 21

3

دانر آفريني

سوا هاي 1،7،8،22،21

1

ذخيره دانر

سوا هاي 15تا 17

5

سازماندهي دانر

سوا هاي  11تا 13

بحث و نتيجه گيري
يافته ي رژوهر حاضر بيانور اين بوده است که مديريت دانر در درا ناوبري ساحلي از عامل هاي جر
دانر ،کاربرد دانر ،دانر آفريني ،ذخيره دانر و سازماندهي دانر تعکيل شده است که در بين عامل ها
جر دانر بيعترين نقر و انتعار دانر کمترين نقر را در شکل ذيري مديريت دانر دارد .يافته هاي
رژوهر شامي زنجاني( ،)1332از ررسعنامه هايي که شامل تمام يا بخعي از عامل هاي به دست آمده در
اين رژوهر استفاده نموده اند.
هدف تحقيق حاضر اعتباريابي مقياسي براي مديريت دانر در درا ناوبري ساحلي بود .از آنجا که شناسرايي
ابعاد مديريت دانر براي ريادهسازي موفق آن الزم و ضروري بود ،لرا ،اين امر محقرق را برر آن داشرت ترا از
طريق روش اکتعافي به اين ابعاد دست يابند .در ير اين صورت عدم توجه بره مرديريت دانرر و يرا وجرود
نواقص در اجراي آن ،معکالت زيادي را در ري خواهد داشت .اذر مديريت دانر مستقر و تقويت ذردد ،براي
سازمان فوايد محسوا و نامحسوسي خواهد داشت .از جمله مي توان ذفت که کسب دانر از مناب توليد آن
انجام خواهد شد و همینين در دانعجويان و اساتيد براي توليد دانر ايجاد ر بت خواهرد کررد .برروز شردن
دانر و اطالعات در دانعواه ني از مل ومات و نيازهراي اصرلي دانعرواه اسرت .عرالوه برر آن ،طبقرهبنردي و
ذخيره سازي دانر کسب و توليد شده در زمينه درا مورد نظر ،امکان استفاده و کاربرد دقيقترر و بهترر آن
را ممکن خواهد ساخت .تعويق به تسهيم دانر ميان دانعجويان و کارکنان و همینين استادان ني بره امرر
بهبود و بروز نمودن دانر و اطالعات موردنظر کمک زيادي خواهد نمود.
دانعواه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر که در اين رژوهر به عنوان جامعه هدف در نظر ذرفتره شرده
بود ني در ري مديريت دانر به منظور ارتقاء سازمان خود بويژه در دروا تخصصي و اصلي از جملره نراوبري
ساحلي مي باشد و از آنجا که امروزه در عصرر ريعررفت شرتابان دانرر سريماي سرازمان بره کلري درحرا
تغييراست ،برخورداري مديران و اساتيد و دانعجويان از دانر ،اطالعات ،فنون ،اصو و راهبردهاي آموزشري
به تنهايي کافي نيست بلکه ساماندهي ،به کرارذيري و اسرتفاده بهنورام و بره جرا از دانرر درمحريط هراي
آموزشي امري ضروري و ال ام آوراست .لرا ،ماحصل اين رژوهر ارايه يک مقياا  5مولفه اي برراي مرديريت
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دانر در درا ناوبري ساحلي شد که عبارتند از -1 :جر دانر -2کاربرد دانر-3دانر آفرينري -1ذخيرره
دانر  -5سازماندهي دانر.
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