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فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

نقش ابعاد مختلف عامل انسانی در توسعهی فرآیندهای مدیریت دانش
حسن دولتي ،3كريم مصدري

2

چکیده
اين پژوهش با هدف تعیین نقش ابعاد مختلف عامل انساني در توسعهيي فرآيندهاي مديريت دانش انجام شد .روش تحقیق
در اين مطالعه ،توصیفي از نوع پیمايشي و بر مبناي هدف ،از نوع كاربردي و مبتني بر معادالت ساختاري است .جامعهي
آماري در بخش كیفي ،گروه دوازده نفرهاي از متخصصان و خبرگان دانشگاهي آگاه از مديريت دانش و عامل انساني و در
بخش كمي ،مشتمل بر اساتید مدعو و سازماني ،فرماندهان و كاركنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر بود كه به
كمک جدول مورگان و از روش نمونهگیري تصادفي ساده  212نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش جمعآوري اطالعات
بهصورت آمیخته بوده كه در بخش كیفي ابزار گردآوري دادهها مصاحبه عمیق است و در بخش كمي براي سنجش عوامل
انساني و فرآيندهاي مديريت دانش به ترتیب ،از پرسشنامهي محقق ساخته شامل  22گويه و استاندارد شرون الوسون
( )2221شامل  22گويه كه با مقیاسبندي طیف لیکرت تنظیمشده ،استفاده گرديد .پايايي پرسشنامهها با روش آلفاي
كرونباخ به ترتیب  2/18و  2/11به دست آمد كه بیانگر پايايي باالي پرسشنامهها بود .نتايج تحقیق نشان داد كه هر يک از
ابعاد مختلف فردي ،گروهي و مديريتي عامل انساني در توسعهيي فرآيندهاي مديريت دانش تأثیر معناداري دارند و میانگین
نگرش صاحبنظران از نظر مقاطع تحصیلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري در توسعهيي فرآيندهاي مديريت دانش
متفاوت است.
واژگان کلیدی :عامل انسانی ،توسعهی ،فرآیندهای مدیریت دانش

تاريخ دريافت مقاله79/27/31 :
تاريخ پذيرش مقاله79/22/22 :

 -3استاديار دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) ،نوشهر ،ايران( ،نويسنده مسئول)drdolati_uek@yahoo.com:
-2كارشناس ارشد مديريت دفاعي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره)
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مقدمه

جهان امروز در حال ورود به اقتصاد دانشمحور است .در اين اقتصاد ،مديريت دانش و سرمايههاي فکري جزء مهمترين
داراييهاي سازماني محسوب ميشوند و موفقیت سازمانها عمدتاً ريشه در قابلیتهاي فکري آنها دارد .در بازارهاي رقابتي
امروزي ،سازمانها بايد در مورد دانش خود و چگونگي بهكارگیري آن براي كسب مزيتهاي رقابتي آگاهي داشته باشند.
سازمانها مزيتهاي رقابتي را ميتوانند از طريق بهكارگیري فرآيندهاي مناسب مديريت دانش ايجاد و تقويت كنند .اين
مزيتهاي رقابتي ،ميتواند به شکل شناسايي روندها ،الگوهاي غیرمتداول و روابط ناشناخته باشد (اقوي .)3111 ،همچنین،
امروز اگر سازمانها بخواهند به بقا و پیشرفت بیانديشد ،مي بايست استعدادهاي خود را در كانون توجه قرار داده و به سمت
توجه ويژه براي نخبگان و تیزهوشان جهتگیري نمايند .كشورهايي كه خود را با اين حركت همگام نمينمايند ،نهفقط در
حال توقف هستند ،بلکه روزبهروز ،سیر قهقرايي را پیموده و فاصلهي زيادي را با اين كاروان ميگیرند (ملکیان بهابادي و
همکاران )3111 ،بايد توجه داشت بهرهبرداري از استعدادها و قابلیتهاي فکري كاركنان مستلزم رشد و بهبود توانمنديهاي
آنان ميباشد؛ كه اين امر مستلزم داشتن مديريت دانش است و امروزه سازمانها درگرو آن به دنبال تبديل اطالعات و
دانستههاي فردي و سازماني به مهارتهاي فردي و گروهي هستند .دانشي كه بهطور فزايندهاي بهعنوان يک سرمايهي
سازماني كلیدي و منبع بحراني مزيت رقابتي شناخته ميشود و شامل ايجاد كردن دانش و نگهداري ساختار سازماني و
فرهنگهايي است كه به سازمان كمک ميكند (دولتي 3173 ،به نقل از پاول و همکاران )2222 ،تا به خالقیت و نوآوري
پرداخته و زمینهي كسب مزيت رقابتي را در عرصه جهاني بهبود بخشند؛ و همچون خوني در تصمیمگیري صحیح و تأمین
حیات سازمانها نقش مؤثري را ايفا ميكند (رهنورد )3173 ،دانش فرايندي است كه سازمانها ارزش داراييهاي فکري خود
را بر اساس دانش تولید ميكنند (سانتوس .)2232 ،3در اهمیت دانش ،خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است؛ منشأ علم،
خداوند علیم داناي مطلق است (انعام )87 ،و دانش را در كنار ايمان عاملي براي رشد و پیشرفت تدريجي ميداند (مجادله،
 )33و در مورد فضل علما بر ديگر انسانها اعالم ميكند كه هركس را بخواهد بهمراتب بلند ميرساند تا مردم بدانند كه فوق
هر دانشمندي ،دانشمندتري وجود دارد (يوسف )99،و دانش را مالک انتخاب افراد مناسب و شايسته براي احراز مناسب بر
ميشمرد (زمر7،؛ يوسف 88،و بقره )229،و ويژگي مدير-رهبر دانشي شايسته را از زبان حضرت ابراهیم (ع) داشتن دانش
ميداند (مريم( )21 ،اخوان ،خادم الحسیني )3172 ،درواقع ،ميتوان گفت آينده از آن سازمانهايي است كه تالش خود را در
راستاي تولید ،كسب و به اشتراکگذاري دانش ،بیش از قرنطینه كردن و احتکار دانش بهكار ميبرند (فقیه )72 ،و قبل از
اقدام به مبادرت بر اجراي طرحهاي مديريت دانش ،به دنبال ارزيابي زير سیستمهاي سازماني و منابع موجود خود هستند تا
مهمترين و بهترين راهبرد مديريت دانش را براي خود شناسايي كنند( .عباسي )3119 ،سازمانهاي دانشمحور ،با استفاده از
هوش سازماني و خالقیت كاركنان ،اطالعات و دانش را در جهت كسب برتريهاي خاص ،در اختیار ميگیرند و از آن در جهت
رشد و توسعهيي پايدار در ايجاد محیطي پويا استفاده ميكنند .همچنین ،با بهكارگیري و هدايت مهارتها و تخصص
كاركنان ،سازمان را قادر به يادگیري مداوم همراه با خالقیت ميسازند (فرج پهلو .)3172 ،براي پیادهسازي مؤثر مديريت
دانش ،الزم است كه پیششرطهاي اساسي براي موفقیت طرح فراهم باشد .صرف تالش براي پیادهسازي مديريت دانش
نميتواند تضمیني براي رسیدن به منافع يادشده باشد (فتحاللهي بنفشه )3117 ،و بهصورت گستردهاي اين اعتقاد وجود دارد
كه فرهنگ سازماني اساس مديريت دانش و يادگیري سازماني است (مولر )2232 ،در اين راستا ،عليرغم اينكه تحقیقات
مختلفي در خصوص ارائهي فرآيندهاي مديريت دانش مطلوب و عوامل مؤثر بر موفقیت مديريت دانش انجام گرفته است ،در
اين مقاله سعي شده است تا الگوي متفاوتي از چگونگي تأثیر عوامل انساني مؤثر بر موفقیت مديريت دانش بهمنظور توسعهي
1. Santosus
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فرآيندهاي مديريت دانش ارائه نمايد ،بهطوريكه همین امر ميتواند يکي از جنبههاي نوآوري تحقیق محسوب گردد.
همچنین به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه مؤلفههاي انساني اثرگذار در موفقیت مديريت دانش دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني (ره) كدامند و اين مؤلفهها چه تأثیري بر توسعهي مديريت دانش دارند؟
مبانی نظری تحقیق
مدیریت دانش و مفاهیم مرتبط با آن
مديريت دانش را ميتوان بهعنوان نوعي سازماندهي داراييهاي معنوي تعريف كرد ،بهطوريكه منابع منحصربهفرد و عملیات
حساس و بااهمیت سازمان را از طريق شناسايي تنگناهاي بالقوهاي كه از جريان يافتن دانش در مسیر صحیح آن ممانعت
مينمايد ،سازماندهي كند .به بیاني ديگر ،مديريت دانش از اضمحالل و نابودي داراييهاي معنوي پیشگیري ميكند و از
طريق افزايش هوشمندي ،ارزش و انعطافپذيري ،فرصتهايي براي تقويت تصمیمگیري و بهبود محصوالت و خدمات فراهم
ميآورد (فتحاللهي )3117 ،
در مورد فرايندهاي مديريت دانش ،تاكنون نويسندگان مدلهاي بسیاري ارائه نمودهاند .اكثر اين مدلها از نظر محتوايي
تقريباً مشابه هستند ،اما داراي واژهها و فازهايي با ترتیبات متفاوتي ميباشند .در اين مدلها ،فرض ميشود كه مرحلهها و
فعالیتها اغلب همزمان ،گاهي اوقات پيدرپي و بهندرت در يک ترتیب خطي هستند (مینويي و همكاران .)17 ،مدل عمومي
اين فرآيند شامل شناسايي دانش ،اكتشافات دانش ،توسعهي دانش ،اشتراک و توزيع دانش ،بهرهگیري از دانش و نگهداري
دانش ميباشد (حسنزاده .)3112 ،اگرچه اين مدل بهعنوان يک مدل عمومي در فرايندهاي مديريت دانش مطرح است ،ولي
برخي از صاحبنظران در مورد اين مدل و پذيرش آن بهعنوان يک مدل عمومي اتفاقنظر ندارند .برخي از انديشمندان با ايجاد
تغییراتي بر روي اين مدل ،مدلهاي جديدي را ارائه دادهاند كه در ادامه به معرفي چند مدل پركاربرد و متداول مديريت
دانش پرداخته ميشود .آنچه در اين تحقیق مبناي شناسايي چالشهاي پیادهسازي فرايند مديريت دانش قرار گرفته تركیبي
از كلیهي مدلها ميباشد كه تا حدودي ميتوان مشابه فرآيندي دانست كه توسط الوسن نیز بهكار گرفته شده است.
جدول ( )1نقش مراحل مدیریت دانش در پژوهشهای پیشین
كاربرد
دانش

انتشار
دانش

نگهداري
دانش

*
*

*

*

*

*

سازماندهي
دانش

كسب
دانش

خلق
دانش

*

*

مراحل
مديريت دانش

*

هفتسین

*

*

مارک م مک الروي

*

*

*

هیسیگ

*

*

*

پک من

*

*

*

نوناكا و تاكوچي

*

*

بکوتیز و ويلیافر

*

*

*

پیترگوشتاک

*

*

*

لیبو ويتز

*

*

*

الوسن

*

*
*
*
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اهمیت عامل انسانی در موفقیت مدیریت دانش

اگرچه دانش را ميتوان بهعنوان يک منبع اصلي براي پیشرفت دانست ،ولي مديريت آن حتي در حد بیان سخت است ،چون
يک سرمايه جمعي مفید است .اين امر ،نیاز به پیادهسازي زيرساختهاي الزم براي مديريت دانش و ايجاد فرهنگ تبادل و به
اشتراکگذاري دانش دارد .اطالعات و دانش در مراكز دانشگاهي همچون ساير سازمانها نهتنها در مدارک و ذخاير دانش ،بلکه
در رويههاي كاري ،فرآيندهاي سازماني ،اعمال و هنجارها و تجارب و شايستگيها وجود دارد ،بنابراين نظاممند كردن فرآيند
انتقال دانش و مديريت دانش در اين مراكز اهمیت ويژهاي دارد (فرج پهلو .)3172 ،مطالعات كاربردي نشان دادهاند كه عوامل
انساني ،سازماني و طیف وسیعي از فناوريهاي نوين با فرايندهاي تسهیم دانش در ارتباط هستند (سهرابي يورتچي)3117 ،
كه عالوه بر اين ،در مطالعات ديگري سرمايههاي ساختاري و زيربنايي ،سرمايههاي انساني ،سرمايههاي فنآوري و تداوم
يادگیري و رشد ،بهعنوان عوامل زير ساختاري كه ميبايست قبل از پیادهسازي مديريت دانش مدنظر قرار گیرد ،ذكرشده است
(چان فرانسیز .)2232 ،درواقع ،سودمندي مديريت دانش بستگي زيادي به هماهنگي موضوعاتي مثل فرهنگ سازماني ،فرايند
دانشي ،مديريت منابع انساني و فناوري دارد كه ضعف هر يک از آنها بهعنوان يکي از چالشها و موانع پیادهسازي مديريت
دانش محسوب ميشود.
دانش سازماني بهطور عمده در سه حیطه متمركز ميشود ،در سامانههاي اطالعاتي ،فرايندهاي سازماني و حافظهي سازماني و
حافظهي انسانها ،دانشيابي از سامانههاي اطالعاتي از طريق روشهاي دادهكاوي و با همكاري فناوري و قضاوتهاي انساني
صورت ميگیرد و دسترسي به دانش نهفته در فرايندهاي سازماني نیز ميتواند تا حدودي با روشهاي مديريت فرايند انجام
پذيرد اما دسترسي به دانش نهفته در مغز كاركنان روشهايي پیچیده ميطلبد .سرمايهي انساني ،دانش ،تخصص و مهارت،
خود منبع باارزش سازمانها ميباشد .سازمانهايي كه بهطور مؤثري دانش و تخصص موجود در ذهن افراد را مديريت و مورد
استفاده قرار ميدهند ،قادر هستند تا ارزش بیشتري ايجاد كنند و به مزيت رقابتي بهتري برسند .بههرحال ،كاركنان اغلب به
دلیل منافع خود و عدم اعتماد ،براي تسهیم دانش و تخصص خود با ديگران ناتوان هستند (برومند.)3111 ،
در طراحي يک نظام مديريت دانش و يا ارتقاء سطح آن در هر سازماني و بهرهمندي از مزاياي راهبردي حاصل از پیادهسازي
مديريت دانش ،الزم است تا شناخت كاملي نسبت به ماهیت و اهمیت دانش و مديريت دانش در سازمان داشت و با شناخت
مؤلفهها و كاركردهاي آن توجه ويژهاي به بسترها و زمینههاي موفقیت آن و نحوهي برقراري تعامل و تعادل میان اين عوامل،
مبذول نمود (رفعتي .)3119 ،سپس با توجه به اينكه نرخ شکست پروژههاي مديريت دانش قابلتوجه ميباشد ،نسبت به
شناسايي عوامل اساسي موفقیت دانش اقدام شود .شناخت عوامل اساسي موفقیت دانش ميتواند كسبوكارها را در نیازسنجي،
برنامهريزي ،اجرا و پیادهسازي مديريت دانش ياري دهد تا احتمال شکست پروژههاي مديريت دانش كاهش يابد .اهمیت و
كاربرد اصلي عوامل اساسي موفقیت مديريت دانش ،در اين است كه با شناسايي و نظارت بر اين عوامل ،سازمان ميتواند به
پیادهسازي موفقیتآمیز مديريت دانش اطمینان داشته باشد؛ بنابراين ،هر فعالیتي كه سازمان در پیادهسازي مديريت دانش
انجام ميدهد بايد پیشاپیش بررسي شود و برنامهريزي براي عملکرد مطلوب و مناسب در عوامل موفقیت را انجام داده باشد
(طالبي .)3119 ،در همین راستا ،منابع انساني و مديريت دانش ،ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند و تاكنون نیز بسیاري از
طرحهاي مديريت دانش ،به علت بيتوجهي به عامل انساني با شکست روبرو شدهاند .عوامل مؤثر در بهرهوري منابع انساني
جهت مديريت دانش عبارتاند از ،خواستن ،توانستن و امکان داشتن .نقش خواستن از دو عامل ديگر يعني توانستن و امکان
داشتن بیشتر است و ميتوان گفت كه اين عامل بهصورت عوامل شتابدهنده بر دو عامل ديگر ،اثر ميگذارد .ويژگيهاي كلي
عوامل سهگانه فوق به شرح ذيل است.
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الف) خواستن .انرژي ميدهد ،ايجاد انگیزه و درخواست ميكند و منجر به تصمیمگیري براي انجام يا عدم انجام كار ميشود.
خواستن ،تابعي از سیستم ارزشي و نرمهاي حاكم بر فرد و نیز سیستم ارزشيابي و پاداشدهي در سازمان است ،هر فرد
متناسب با اين دو موضوع تصمیم ميگیرد كاري را انجام دهد يا ندهد.
ب) توانستن .نشان ميدهد كه چگونه انرژي ايجاد شده از خواستن ،بهصورت صحیح مورد استفاده قرار ميگیرد .اين عامل به
توانايي ،تجربه ،دانش تخصصي و درنهايت ،توانايي جسمي و روحي فرد بستگي دارد.
ج) امکان داشتن .بسترهاي مناسب و الزم را براي استفاده از انرژي ايجاد شده ،فراهم ميآورد .اين عامل وابسته به سازمان و
عوامل محیطي مانند اختیارات و مسئولیتها ،ابزار كار ،تکنولوژي ،منابع ،ساختار سازماني ،قوانین ،روشها و مسائلي از اين
دست است (احمدي و صالحي.)3171 ،
استیهر ( )2232در مقالهاي تحت عنوان "بررسي رابطهي بین يادگیري فرآيند استراتژيک سازماني و اجتماعپذيري و فرايند
اشتراک دانش پرداخت" نشان داد كه يادگیري نقش اساسي در میانجيگري میان سرمايههاي انساني و سرمايههاي سازماني
دارد و از طريق گسترش روابط بین افراد ،زمینهي اشتراک دانش در سازمان افزايش مييابد.
هون كیم 3و همکاران ( ،)2232مطالعهاي تحت عنوان "درک تأثیر استراتژيهاي مديريت دانش بر عملکرد مديريت دانش:
يک ديدگاه احتمالي" انجام دادند .اين مطالعه يک مدل احتمالي براي بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت دانش در عملکرد
مديريت دانش ارائه داد .بر اساس ديدگاه مبتني بر دانش ،هر سازمان نوع و مبدأ دانش را بهعنوان دو بعد مهم مديريت دانش
مورد شناسايي قرار ميدهد .در همین راستا ،اين مطالعه ابتدا چهار استراتژي مديريت دانش مشتمل بر كدگذاري خارجي،
كدگذاري داخلي ،شخصيسازي شخصي و شخصيسازي داخلي تعريف نمود ،سپس يک مدل چندگانهاي از استراتژي
مديريت دانش بر اساس يک چارچوب محیطي-سازمان-ارائه نمود .اين تحقیق نشان داد كه اثربخشي هر استراتژي مديريت
دانش بستگي به شرايط داخلي و خارجي دارد.
مولر )2232( 2در مقالهاي كه تحت عنوان "ويژگي فرهنگ دانشي :مقدمات فرهنگي تسهیم دانش بین تیمهاي پروژه" انجام
داد ،عناصر فرهنگي را مشتمل بر زمان ،ساختار ،تسهیم رهبري ،فردگرايي ،گرايش به يادگیري و برون دادگرايي و شفافیت در
تسهیم دانش مشخص نمود و بخش كمي تحقیق حاكي از آن بود كه تسهیم رهبري و فردگرايي در تسهیم دانش بین
تیمهاي پروژه تأثیر ندارد؛ ولي تأثیر ساير عناصر فرهنگي ازجمله ساختار ،گرايش به يادگیري ،گرايش به يادگیري و برون
دادگرايي و شفافیت در تسهیم دانش بین تیمهاي پروژه تأثیر مثبت دارد.
نتايج عمو پور و فرهبد ( ،)2232در تحقیقي تحت عنوان "ارتباط بین مديريت دانش و خالقیت مديران مدارس" حاكي از آن
بود كه بین مديريت دانش و میزان خالقیت مديران مدارس ارتباط مثبت وجود دارد.
شو )2221( 1در مطالعهاي با عنوان "تأثیر تکنولوژي اطالعات در سیستم مديريت دانش" نشان داد كه دانش بهطور مؤثر
نمي تواند از طريق فناوري اطالعات كه شامل مخازن ثابتي همچون يک اينترانت است ،به اشتراک گذاشته شود؛ چون
اطالعات ثابت اين قبیل دانشها هرگز نميتواند غناي محتوايي كه بهكار گرفته ميشود ،را انتقال دهند؛ بنابراين براي فناوري
اطالعات مشکل است تا همهي عوامل مؤثر در سیستم مديريت دانش را پشتیباني كند .ازاينرو ،اگرچه يافتههاي فناوري
اطالعات براي كنترل داراييهاي دانشي بوده و جهت همکاري افراد در بخشهاي مختلف در حال اجرا است ،ولي صرفاً
بهعنوان يک ابزار براي كمک كردن به اجراي سیستم مديريت دانش بوده و كلید اجراي مديريت دانش خود افراد هستند.

1. Hun Kim
2. Mueller
3. Shu
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رمضاني و سلیماني ( ،)3172در مقالهاي تحت عنوان "شناسايي شاخصهاي مديريت دانش و وضعیت پیادهسازي آنها"
نشان دادهاند ،بین اجراي بهینهتر سیستم مديريت دانش با مؤلفههاي (فناوري اطالعات ،شاخص توانمندي ساختار و فرهنگ
سازماني ،عنصر توانمندي مديريتي و عنصر فرايند مديريت دانش) رابطهي معناداري وجود دارد.
نتايج تحقیق خدائي متین ( )3172با عنوان "بررسي و مقايسه میزان آمادگي پیادهسازي مديريت دانش در دانشگاههاي پیام
نور و آزاد اسالمي واحد مشهد" حاكي از آن بود كه دانشگاه دولتي در ابعاد فرهنگ و عوامل انساني ،زيرساخت فناوري
اطالعات و ساختار و فرايندها ،براي پیاده سازي مديريت دانش در سطح نامطلوبي قرار دارد و دانشگاه آزاد در ابعاد فرهنگ و
عوامل انساني ،زيرساخت فناوري اطالعات و ساختار و فرايندها ،براي پیادهسازي مديريت دانش در سطح آمادگي متوسطي
قرار دارد.
در پژوهشي كه توسط عباسي و همکاران ( ،)3117تحت عنوان بررسي نقش مديريت دانش در سازمانهاي عمومي ،براي
خالقیت كاركنان (مطالعهي موردي :بیمارستان صدوقي) انجام گرفت به اين نتیجه دست يافت كه ارتباط معناداري بین
فرايندهاي مديريت دانش (جذب دانش ،انتقال دانش در سازمان ،خلق دانش در سازمان و استفاده از دانش سازماني) با
خالقیت همبستگي مثبتي وجود دارد.
با عنايت به مباني نظري تحقیق ،مدل مفهومي ذيل براي اين پژوهش در نظر گرفته شد كه در آن فرآيندهاي مديريت دانش
با اقتباس از تركیبي از تئوريهاي ارائه شده توسط محققین پیشین بود و مؤلفههاي مربوط به عوامل انساني مؤثر در موفقیت
مديريت دانش از طريق مصاحبه با صاحبنظران جمعآوري و مفهومپردازي گرديد.

عوامل انسانی موفقیت

H

مدیریت دانش

بعد فردي

بعد گروهي

H2

توسعهی فرآیندهای
مدیریت دانش

بعد مدیریتی

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)

فرضیهي اصلي اول :عوامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) بر توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش تأثیر
معنيداري دارد.
فرضیههاي فرعي:
 -3-3بعد فردي عوامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) تأثیر مثبتي بر توسعهي فرآيندهاي مديريت
دانش دارد.
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 -2-3بعد گروهي عوامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) تأثیر مثبتي بر توسعهي فرآيندهاي مديريت
دانش دارد.
 -1-3بعد مديريتي عوامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) تأثیر مثبتي بر توسعهي فرآيندهاي
مديريت دانش دارد.
فرضیه اصلي دوم :بین نگرش صاحبنظران دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) از نظر تحصیالت در خصوص مناسب بودن
ابعاد عوامل انساني براي توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش تفاوت معنيداري وجود دارد.
روش تحقیق
اين تحقیق ازنظر روش ،از نوع توصیفي -پیمايشي و بر مبناي هدف ،از نوع كاربردي و مبتني بر معادالت ساختاري است.
روش جمعآوري اطالعات بهصورت آمیخته بوده كه در بخش كیفي ابزار گردآوري دادهها مصاحبهي عمیق است كه با گروه
دوازده نفرهاي از متخصصان و خبرگان دانشگاهي آگاه از مديريت دانش و عامل انساني انجام شد ،از مصاحبهي هشتم به بعد
تکرار در اطالعات دريافتي مشاهده شده است؛ اما براي اطمینان تا مصاحبهي دوازدهم ادامه يافت .براي تحلیل دادههاي كیفي
از تحلیل محتوا استفاده شده است و براي حصول اطمینان از روايي پژوهش در بخش كیفي يا به عبارتي دقیق بودن يافتهها
از سه منظر پژوهشگر ،مشاركتكنندگان يا خوانندگان گزارش پژوهش به شرح ذيل استفاده گرديد (كرسول و همکاران،
.)2222
الف) تطبیق توسط مشاركتكنندگان :مشاركتكنندگان ،مرحلهي كدگذاري محوري را بازبیني و نظر خود را در ارتباط با آن
ابراز كردند؛ ديدگاههاي آنان در مرحلهي كدگذاري محوري اعمال شد.
ب) بررسي همکار :پنج تن از اساتید مديريت به بررسي يافتهها و اظهارنظر دربارهي مرحله كدگذاري محوري پرداختند.
ج) مشاركتي بودن پژوهش :بهطور همزمان از مشاركتكنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها كمک گرفته شد و همچنین ،براي
بررسي روايي سازه از تحلیل عاملي استفاده گرديد.
جامعهي آماري در بخش كمي مشتمل بر اساتید مدعو و سازماني ،فرماندهان و كاركنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني
(ره) نوشهر به تعداد  322نفر بود كه نمونهي آماري با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفي ساده ،تعداد  12نفر تعیین
گرديد .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه است كه براي سنجش عوامل انساني و فرآيندهاي مديريت دانش به ترتیب ،از
پرسشنامه محقق ساخته شامل  22گويه و استاندارد شرون الوسون )2221( 3شامل  22گويه كه با مقیاسبندي طیف لیکرت
تنظیمشده ،استفاده گرديد .گرچه ابعاد پرسشنامهها بسیار روشن و گويا بود اما براي اطمینان بیشتر ،پرسشنامههاي
تنظیمشده در بین گروه كوچک  39نفري توزيع شد كه پايايي پرسشنامهها با روش آلفاي كرونباخ به ترتیب  2/18و  2/11به
دست آمد كه بیانگر پايايي باالي پرسشنامهها بود .دادههاي جمعآوريشده از طريق همبستگي ،رگرسیون ،مدلسازي
معادالت ساختاري ( )SEMو آزمون تعقیبي دانکن تحلیل شد .در محاسبهي همبستگي و رگرسیون ،از نرمافزار  SPSSو
براي مدلسازي معادالت ساختاري ،نرمافزار  LISRELبه كار گرفته شد.
براي سنجش رابطهي میان متغیرهاي تحقیق ،مدل سازي معادالت ساختاري اجرا شد .ابتدا براي تعیین میزان توان مدل
عاملي از قبل تعیینشده ،با مجموعهاي از دادههاي مشاهدهشده تحلیل عاملي تأيیدي انجام گرفت .به عبارتي ،انطباق داشتن
تعداد شاخصهايي كه روي يک عامل بار شدهاند ،با آنچه بر اساس نظريه و مدل نظري انتظار ميرفت ،بررسي ميشود .براي
اينكه مدل ساختاري يا همان نمودار مسیر تأيید شود ،ابتدا بايد شاخصهاي نیکويي برازش ( ،)GFIشاخص نیکويي برازش
1 Sharon Lawson
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تنظیمشده ( )AGFIو شاخص  RMSEAبرازش مناسبي داشته باشند ،همچنین ،مقادير آمارهي تي و ضرايب استاندارد
معنادار باشند .مقدار قابلقبول شاخص نیکويي برازش و شاخص نیکويي برازش بزرگتر از  72درصد است .شاخص بد برازش
مدل  RMSEAاست كه همان میانگین مجذور خطاهاي مدل يا زيرمدل است و حداكثر مجاز آن  2/21است ،يعني مقادير
كمتر از  2/21قابلقبول است .البته مقادير كمتر از  2/28خیلي خوب است .مقدار قابلقبول شاخص  t-Valueنیز اعداد
بزرگتر از  3/79است .در اين صورت در سطح  78درصد ميتوان معناداري آن را تأيید كرد .جدول  2اين نتايج را براي
تحقیق حاضر نشان ميدهد .بر اساس جدول  ،2همهي شاخصها در محدودهي قابلقبول قرار دارند و مدل برازش ميشود.
جدول ( )2شاخصهای برازش
زيرمدل

شاخص نیکويي
برازش ()GFI

شاخص نیکويي برازش
تنظیمشده ()AGFI

شاخص RMSEA

بعد فردي

2/73

2/72

2/29

بعد گروهي

2/72

2/71

2/29

2/29

بعد مديريتي

2/71

2/73

2/21

2/21

عامل انساني

2/72

2/73

2/29

2/22

شاخص
T-Value
2/21

یافتههای تحقیق
بر اساس نتايج بهدستآمده از دادههاي آمار توصیفي 22 ،نفر از آزمودنيها ( 29درصد) مجرد و  81نفر ( 91درصد) متأهلاند.
 27درصد ( 21نفر) داراي تحصیالت كارشناسي 19 ،درصد ( 12نفر) كارشناسي ارشد و  12درصد ( 29نفر) دكتري هستند.
 32نفر آنها ( 38درصد) داراي سابقه خدمت كمتر از  32سال 31 ،نفر ( 22درصد) بین  22-32سال و  29نفر ( 91درصد)
بیشتر از  22سال سابقه كاردارند و  19درصد ( 27نفر) در مشاغل معاونت/مديريتي و فرماندهي 92 ،درصد ( 83نفر) در
مشاغل استادي و پژوهشي مشغول انجام وظیفه ميباشند.
براي تجزيه و تحلیل دادهها ،در ابتدا با استفاده از نرمافزار لیزرل به تحلیل عاملي تأيیدي مؤلفههاي اصلي تحقیق پرداخته
شد .نتايج تحلیل عاملي تحقیق در جدول  1آورده شده است.
جدول ( )3ضرایب استاندارد زیر مدل مفهومی تحقیق
مؤلفه

ابعاد

اعتقاد به ارزشهاي سازمان توسط كاركنان

ابعاد فردي

ضريب استاندارد
2/72

ابتکار كاركنان در برقراري روابط غیررسمي

2/17

شناسايي رويههاي نامناسب سازمان توسط كاركنان

2/11

استفاده از منابع دانش در حل مسائل كاري

2/12

اشتراکگذاري دانش توسط كاركنان

2/12

استفاده از تجربیات گذشته كاركنان در حل مسائل

2/97

بهكارگیري دانش توسط كاركنان در محیط كار

2/13

شناخت اهمیت يادگیري توسط كاركنان

2/12

تمايل به تسهیم دانش

2/18

همکاري در جهت تغییر

2/12

درک شايستگيهاي دانشي

2/98
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مشاوره با افراد قابلاعتماد

2/92

تشريک مساعي در فعالیتهاي رشد يادگیري

2/91

نشر و گسترش دانش از طريق تبادل ايده هاي بکر و جديد

2/91

میزان اعتماد كاركنان به سازمان

2/99

مشاركت در تصمیمگیري

2/93

تمايل به ايجاد ارتباط دانشي با ساير سازمانها

2/97

دادن مشاوره كاركنان موفق به سايرين

2/97

حل مسائل توسط كاركنان قبل از مواجه با آنان

2/92

آموزش كاركنان در استفاده از فناوريهاي نوين

2/73

حمايت از ارتباطات شفاف میان واحدها

2/19

پرداخت پاداش به كاركنان ياد دهنده و يادگیرنده

2/91

تعهد باالي سازمان در انجام كار

2/91

پرداخت پاداش در قبال ارائه مستندات تجربي

2/97

تعیین معیاري براي اندازهگیري مهارت كاركنان

2/91

به منظور بررسي ارتباط میان متغیرهاي تحقیق ،ابتدا آزمون همبستگي اجرا شد .به دلیل نرمال بودن متغیرها ،ضريب
همبستگي پیرسون محاسبه و نتايج در جدول  2نشان دادهشده است .اين نتايج مبین وجود همبستگي میان متغیرها و ابعاد
آنها با يکديگر در سطح اطمینان  78درصد معنيدار است.
جدول ( )4نتایج همبستگی بین ابعاد عوامل انسانی موفقیت مدیریت دانش با فرآیندهای مدیریت دانش
خلق دانش

كسب دانش

سازماندهي دانش

ذخیره دانش

انتشار دانش

كاربرد دانش

فرآيندهاي
مديريت دانش

2/293

2/279

2/821

2/897

2/827

2/292

2/822

بعدگروهي

2/221

2/223

2/273

2/821

2/272

2/213

2/827

بعد مديريتي

2/291

2/829

2/298

2/228

2/993

2/297

2/833

عامل انساني

2/832

2/822

2/832

2/877

2/872

2/212

2/838

بعد فردي

براي آزمون فرضیههاي تحقیق يا همان رابطهي علي میان متغیرها ،تحلیل مسیر انجام گرفت .البته به دلیل رعايت اختصار،
صرفاٌ نتايج مربوط به آزمون تي و مقدار استانداردشده آن (بتا) براي هر فرضیه ارائهشده است.
آزمون فرضیه فرعي اول :بعد فردي عامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) بر توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش
تأثیر معنيدار دارد.
جدول ( )5آزمون فرضیه اول
ضرايب استانداردشده
p-value
ضريب بتاي استاندارد

متغیرهاي پیشبین

ضرايب استاندارد نشده
انحراف استاندارد

B

2/222

-

2/397

3/119

مقدار ثابت

2/222

2/928

2/289

2/279

بعد فردي
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همانگونه كه در جدول مشاهده ميشود ،اين فرضیه با ضريب بتاي استانداردشده  2/928و مقدار احتمال معنيداري (p-
 2/222 )valueدر سطح اطمینان  78درصد تائید ميگردد (به ازاي يک واحد تغییر در بعد فردي عامل انساني موفقیت
مديريت دانش 92/8 ،درصد در توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش (خلق دانش ،كسب دانش ،سازماندهي دانش ،ذخیره
دانش ،انتشار دانش و كاربرد دانش) تغییر ايجاد ميشود).
آزمون فرضیه فرعي دوم :بعد گروهي عامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) بر توسعهي فرآيندهاي مديريت
دانش تأثیر معنيدار دارد.
جدول ( )6آزمون فرضیه دوم
ضرايب استانداردشده
p-value
ضريب بتاي استاندارد

ضرايب استاندارد نشده
B
انحراف استاندارد

متغیرهاي پیشبین

2/222

-

2/212

3/817

مقدار ثابت

2/222

2/119

2/229

2/292

بعد سازماني

همانگونه كه در جدول مشاهده ميشود ،اين فرضیه با ضريب بتاي استانداردشده  2/119و مقدار احتمال معنيداري (p-

 2/222 )valueدر سطح اطمینان  78درصد تائید ميگردد (به ازاي يک واحد تغییر در بعد گروهي عامل انساني 11/9 ،درصد
در توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش (خلق دانش ،كسب دانش ،سازماندهي دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و كاربرد
دانش) تغییر ايجاد ميكند).
آزمون فرضیه فرعي سوم :بعد مديريتي عامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) بر توسعهي فرآيندهاي مديريت
دانش تأثیر معنيدار دارد.
جدول ( )7آزمون فرضیه سوم
ضرايب استانداردشده
p-value
ضريب بتاي استاندارد

ضرايب استاندارد نشده
B
انحراف استاندارد

متغیرهاي
پیشبین

2/222

-

2/323

3/293

مقدار ثابت

2/222

2/991

2/229

2/231

بعد مديريتي

همانگونه كه در جدول مشاهده ميشود ،اين فرضیه با ضريب بتاي استانداردشده  2/991و مقدار احتمال معنيداري (p-

 2/222 )valueدر سطح اطمینان  78درصد تائید ميگردد (به ازاي يک واحد تغییر در متغیر بعد مديريتي عامل انساني،
 99/1درصد در توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش (خلق دانش ،كسب دانش ،سازماندهي دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش
و كاربرد دانش) تغییر ايجاد ميشود).
آزمون فرضیهي اصلي :عامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) بر توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش تأثیر
معنيداري دارد.
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جدول ( )8آزمون فرضیه اصلی
ضرايب استانداردشده
p-value
ضريب بتاي استاندارد

ضرايب استاندارد نشده
B
انحراف استاندارد

متغیرهاي پیشبین

2/222

-

2/333

3/921

مقدار ثابت

2/222

2/929

2/922

2/992

عامل انساني

همانگونه كه در جدول مشاهده ميشود ،اين فرضیه با ضريب بتاي استانداردشده  2/929و مقدار احتمال معنيداري (p-

 2/222 )valueدر سطح اطمینان  78درصد تائید ميگردد (به ازاي يک واحد تغییر در متغیر عامل انساني 92/9 ،درصد در
توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش (خلق دانش ،كسب دانش ،سازماندهي دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و كاربرد دانش)
تغییر ايجاد ميشود).
T=1/748
B=0/647

عامل انسانی

بعد فردي
T=1/539
B=0/8

بعد سازمانی

توسعهي فرآيندهاي
مديريت دانش

بعد مديريتي

شکل ( )3مدل ساختاری روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق

با توجه به خروجي نرمافزار  LISRELو با توجه به نتايج تحلیل مسیر ميتوان بیان نمود كه فرضیههاي تحقیق مبني بر تأثیر
عوامل انساني موفقیت مديريت دانش بر توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش معنيدار است و ارتباط علي تائید ميگردد و
مقادير تي بیانگر اين نکته است كه همهي ابعاد عوامل انساني موفقیت مديريت دانش بر توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش
تأثیر معنيدار ميگذارد.
فرضیه اصلي دوم :بین نگرش صاحبنظران دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) از نظر مقاطع تحصیلي در خصوص مناسبب
بودن ابعاد عوامل انساني موفقیت مديريت دانش براي توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش تفاوت معنيداري وجود دارد.
نتايج بهدستآمده از تحلیل واريانس با توجه به اينكه مقدار  sigكوچکتر از  8درصد است بنابراين ميتوان گفت كبه تفباوت
معنيداري بین میانگین نگرش صاحبنظران دانشگاه علوم دريبايي امبام خمینبي (ره) از نظبر مقباطع تحصبیلي در خصبوص
مناسب بودن ابعاد عوامل انساني موفقیت مديريت دانش براي توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش وجود دارد (جدول  .)7براي
مشخص كردن اينكه كدام میانگینها متفاوت هستند ،از آزمون تعقیبي دانکن استفاده گرديد كه نتايج حاصبله ،حباكي از آن
بود كه تفاوت معنيداري بین صاحبنظران مقاطع تحصیلي كارشناسي و مقاطع تحصیلي دكتري و هبمچنبین ببین میبانگین
مقطع تحصیلي كارشناسي و كارشناسي ارشد وجود دارد و همچنین ابعاد عوامل انساني برحسب میانگینهاي مقاطع تحصیلي
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به زيرگروههاي همگن تقسیم شده است و در آن میانگین مقاطع تحصیلي دكتري و كارشناسي ارشد همگبن ببوده و در يبک
دسته قرار ميگیرد ،ولي مقطع تحصیلي كارشناسي همگن نبوده و در دستهاي جدا قرار گرفت (جداول .)32
جدول ( (9نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون عامل انسانی با سطح تحصیالت
عامل انساني

بعد فردي

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین مجذورات

واريانس بین گروهي

1/223

1

3/232

واريانس درونگروهي

12/221

99

2/171

واريانس كل
بعد گروهي

12

واريانس بین گروهي

11/217

1

2/811

واريانس درونگروهي

1/899

99

2/188

واريانس كل
بعد مديريتي

12

واريانس بین گروهي

29/782

1

3/912

واريانس درونگروهي

18/822

99

2/232

12

واريانس كل

مقدار F

2/829

1/283

9/739

سطح
معنيداري

2/222

2/222

2/222

جدول ( )11نتایج آزمون تعقیبی دانکن عوامل انسانی موفقیت مدیریت دانش
Subset for alpha=0/05
عوامل انسباني موفقیبت مبديريت
تعداد
سطح تحصیالت
2
1
دانش

عوامل فردي

دكتري

27

2/28

كارشناسي ارشد

30

1/21

كارشناسي

23

سطح معنيداري ()sig

عوامل گروهي

3/22
دكتري

27

3/9

كارشناسي ارشد

30

1/21

كارشناسي

23

سطح معنيداري ()sig
عوامل مديريتي

1/29

1/21
2/12

دكتري

27

3/17

كارشناسي ارشد

30

2/89

كارشناسي

23

سطح معنيداري ()sig

2/92

3/22

2/92
2/37

3/22

بحث و نتیجهگیری
اين مقاله با هدف بررسي نقش عوامل انساني مؤثر در توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش بود كه در همبین راسبتا نسببت ببه
شناسايي مؤلفهها و ابعاد عوامل انساني مؤثر در توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه علوم دريايي امام خمینبي (ره)،
از طريق مصاحبه با صاحبنظران اقدام گرديد و سپس نسبت به بررسي رابطهي هريبک از ابعباد شناسباييشبده ببا توسبعهي
فرآيندهاي مديريت دانش اقدام گرديد .نتیجهي فرضیهي اول ،مبني بر تأثیر بعد فردي عامل انساني دانشگاه علوم دريايي امام
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خمیني با توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش نشان داد كه به ازاي يک واحد تغییر در بعد فردي عامبل انسباني 92/8 ،درصبد
فرآيندهاي مديريت دانش توسعه ي مييابد كه اين نتیجه با نتبايج تحقیقبات اسبتیهر ( ،)2232رمضباني ،سبلیماني (،)3172
خدايي متین ( )3172همسو و با نتايج تحقیقات مولر ( )2232كه در بین تیمهاي پروژه مبورد بررسبي قبرار گرفبت ،مغبايرت
داشت .وقتي كه در فرضیهي دوم بعد گروهي عامل انساني با توسعهي فرآيندهاي مديريت دانبش مبورد آزمبون قبرار گرفبت؛
نتايج حاكي از آن بود كه با تغییر يک واحد در ابعاد گروهي عامل انسباني مبيتبوان شباهد  11/9درصبد تغییبر در توسبعهي
فرآيندهاي دانش بود كه اين نتیجه با نتايج تحقیقات شو ( )2221و مولر ( )2232همراستا بود و وقتي كه بعد مديريتي-عامل
انساني با توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش مورد آزمون قرار گرفت؛ میزان تغییبر در توسبعهي فرآينبدهاي مبديريت دانبش
 99/1در صد بود كه اين نتیجه با نتايج تحقیقبات رمضباني سبلیماني ( )3172و خبدايي متبین ( )3172هبمسبو و ببا نتبايج
تحقیقات مولر ( )2232كه تسهیم رهبري را بهعنوان يکي از عناصر فرهنگي مؤثر در بین تیمهاي پروژه مورد آزمون قبرار داد،
مغايرت دارد و در همین راستا وقتي عامل انساني با توسعهي فرايندهاي مديريت دانش مورد آزمون قرار گرفت ،میبزان تغییبر
در توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش به ازاي يک واحد تغییر در عامل انساني مقدار  92/9درصد بود كه اين موضوع با نتبايج
تحقیقات مولر ( )2232استیهر ( ،)2232رمضاني ،سلیماني ( ،)3172خدايي متین ( )3172مطابقت داشت.
در اين تحقیق ،با توجه به معنيدار بودن نقش عامل انساني با توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش ،نسبت به بررسي چگبونگي
تأثیر عامل انساني دانشگاه علوم دريايي با توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش بر اساس نگرش پاسخدهندگان از نظر تحصیالت
نیز مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج حاكي از آن بود كه تفاوت معنيداري بین نگرش پاسخدهندگان از نظر مقباطع تحصبیلي
كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري وجود دارد .دلیل اين نتايج ،به احتمال زياد ببدينگونبه باشبد كبه افبراد داراي مبدرک
تحصیلي در مقاطع مختلف از لحاظ طیف عوامل فردي متفاوت هستند ،بهطوري كه خدمات ارائه شده توسط سبازمان جهبت
كاركنان با سطح تحصیالت باالتر از جمله شركت در كنفرانسهاي علمي داخلي و خارجي ،كرسيهاي همانديشي ،طبرحهباي
تحقیقاتي (صنعتي و غیر صنعتي) ،بازديدهاي علمي از مراكز دانشگاهي ،انتشار دستاوردهاي علمي كاركنان در مجالت علمبي
پژوهشي و كاربردي نمودن نتايج اين تحقیقات در بخشهاي مختلف ،همچنین مشاركت بیشتر آنان در تصمیمگیري و ايجباد
كارگاههاي علمي كه همگي بر توسعهي فرآيندهاي خلق ،كسب ،سازماندهي ،ذخیره ،انتشار و كباربرد مبديريت دانبش تبأثیر
ميگذارند ،متفاوت است و همچنین وقتيكه افراد داراي مقاطع تحصیالت باالتر هستند ،تمايل به انجبام كارهباي گروهبي در
آنها بیشتر ميشود.
در بررسي وضعیت عوامل مديريتي موفقیت مديريت دانش نیز مشاهده ميگردد كه ارائهي پاداش به كاركنبان در قببال انجبام
طرحهاي تحقیقاتي و دستاوردهاي پژوهشي ،شفافیت در ارتباطات اثربخش سبازماني ،ارائبهي آمبوزشهباي الزم در زمینبهي
استفاده از فناوريهاي نوين ،در مقاطع تحصیلي باالتر بیشتر است.
با توجه به نتايج حاصل و اهمیت عامل انساني در توسعه و پیادهسازي فرآيندهاي مديريت دانش ،پیشنهاد ميگردد تا مبديران
ارشد دانشگاه به عامل انساني از بین عوامل مؤثر بر توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش توجه بیشتري داشته باشبند و ترتیببي
اتخاذ شود تا زمینهي انجام كارهاي گروهي و تیمي در دانشگاه مهیا شده ،بهگونهاي كه كاركنان از جانب انتقال دانبش شبغلي
خود به ساير افراد احساس خطر نکنند و فرآيندي تعريف شود تا بر اساس آن دانش رقبا نیز مورد بهرهبرداري قرار گیرد و هم-
چنین بسترهاي ادامه تحصیل كاركنان همگام با ارتقاء تجربیات آنها فراهم گردد .همچنین فرآيندي براي حفب و نگبهداري
دادهها و اطالعات افراد دانشمدار و يا در شرف بازنشستگي اقدام شود و الزم است تا تحقیقات آينده در خصوص بررسي سباير
عوامل مؤثر در توسعهي فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه علوم دريايي امام (ره) انجام پذيرد.
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