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رابطهی مدیریت دانش با کیفیت خدمات و عملکرد شغلی
(مطالعه موردی :کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه)
3

عباس خاكپور ،4اعظم عجمي

چکیده
اين پژوهش بهمنظور شناسايي و تبیین روابط متغیرهاي مديريت دانش و متغیرهاي كیفیت خـدمات و عملکـرد شغلي
كاركنان اداره بنادر و دريانوردي شهرستان بندرلنگه انجامشده است .روش پژوهش از نوع توصیفي -همبستگي ميباشد.
جامعهي آماري پژوهش شامل كلیه كاركنان اداره بنادر و دريانوردي شهرستان بندرلنگه به تعداد  454نفر ميباشد .حجم
نمونهي پژوهش با استفاده از فرمول نمونهگیري كوكران 442 ،نفر محاسبه شده است كه به روش تصادفي از بین كاركنان
انتخاب گرديدهاند .ابزار اندازهگیري پژوهش شامل پرسشـنامههـاي مـديريت دانـش نوناكـا و تـاكوچي ( ،)4792كیفیت
میدهد كـه
يافتههاي پژوهش نشان 
خدمات پاراسومن ( )4799و عملکرد شغلي كول كوئیت و همکاران ( )3144ميباشد .
بین متغیرهاي مديريت دانش و میـزان كیفیـت خـدمات و عملکرد شغلي كاركنان رابطـهاي معنـادار وجـود دارد .نتايج
حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه نشان ميدهد كه متغیرهاي مديريت دانش  11درصد از واريانس كیفیت
خدمات را تبیین مينمايند .همچنین ،بر اساس نتايج رگرسیون گامبهگام متغیر كسب دانش بیشترين تأثیر را بـر میـزان
كیفیت خدمات داشته  )= 1/292و انتقال دانش و كاربرد دانش هم در گامهاي بعدي پیشبیني كننده معتبري از
كیفیت خدمات هستند .بر اساس يافتههاي پژوهش ،متغیرهاي مديريت دانش حدود  22درصد از واريانس عملکرد شغلي
را تبیین ميكنند .در مقايسهي میزان پیشبیني كنندگي متغیرهاي مديريت دانش از متغیر عملکرد شغلي ،متغیر كاربرد
دانش بیشترين تأثیر را بـر عملکرد شغلي كاركنان داشته ( )= 1/113و پس از آن كسب دانش و خلق دانش هم بهطور
معناداري پیشبیني كننده معتبري از عملکرد شغلي كاركنان ميباشند.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،کیفیت خدمات ،عملکرد شغلی ،ادارهی بنادر و دریانوردی
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مقدمه
بنادر و درياها امروزه سهم بسیار مهمي در اقتصاد يک كشور دارند .بالغ بر  71درصد از تجارت جهاني از طريق حملونقل
دريايي انجام ميشود ،زيرا اين نوع حملونقل داراي مزاياي بسیاري همچون قیمت ارزان ،انتقال حجم و وزن انبوه كاال،
انتقال سريع و بيخطر كاالهاست و اين مزايا موجب شده تا حملونقل دريايي و راههاي آبي از توجه ويژهاي برخوردار
شوند .حملونقل دريايي ارزانترين و مؤثرترين سیستم حملونقل در مقايسه با ساير سیستمهاي حملونقل است .بنادر
نقش مهمي را در اقتصاد بازي كرده و رابط بین دريا و حملونقل زمیني هستند .به همین دلیل ،اكثر صنايع در كشورهاي
مختلف در كمربند ساحلي ايجاد ميشوند .پژوهشهايي كه بر روي برخي بنادر مهم جهان انجامشده است ،نشان ميدهند
كه بنادر نقش مهمي در توسعهي اقتصادي داشتهاند (داراكیش و سلیم.)3145 ،4
امروزه موفقیت و اثربخشي همه سازمانها بهويژه سازمانهاي بینالمللي متأثر از میزان اتکاي آنها به فعالیتهاي مديريت
دانش است .بهزعم پیتر دراكر ()3111بنیان سازمان قرن بیست ويکم پول ،سرمايه و حتي فناوري نیست بلکه دانش
است»؛ بنابراين ،تمامي فرايندهاي و بروندادهاي مختلف هر سازمان ،بهشدت متأثر از میزان تحقق مديريت دانش در آن
سازمان است .هر چند میزان تأثیرپذيري آن با توجه به نوع سازمان ميتواند متفاوت باشد.
مديريت دانش اگرچه پارادايم نسبتاً جديدي در زمینهي سازمان و مديريت است ،اما داراي ادبیات وسیعي بوده و مطالعات
تجربي زيادي به اين حوزه معطوف گشته است (خاكپور .)3142 ،پیتر دراكر در كتاب نشانههاي فردا )4757( 3به اهمیت
روزافزون دانش در امور سازماني ،پیدايش نیروهاي دانشگر و ضرورت مديريت سرمايههاي دانشي توجه نموده است .وي
همچنین ،در مقالهي عصر تحوالت اجتماعي ( )4775پیدايش دانشگران را پیشبیني نمود .با مطرح شدن مديريت دانش
بهعنوان راهبردي براي افزايش مزيت رقابتي در سازمانها ،شركتها و مؤسسات مختلف نسبت به پیادهسازي سیستمهاي
مديريت دانش اقدام نموده و تالشهايي را جهت مديريت فعالیتهاي دانشي انجام دادند( .نوناكا و تاكوچي )4775 ،2جز
اولین افرادي هستند كه به مطالعهي مديريت دانش در سازمانها و نقش آنها در نوآوري و خالقیت پرداختهاند .آنها بر
اين باورند كه موفقیت شركتهاي ژاپني نتیجه و بازتاب مهارتها و تخصص اين شركتها در زمینهي خلق دانش ،بهويژه
نوآوريهاي مستمر است.
كیفیت خدماتي كه سازمان ارائه ميدهد و عملکرد شغلي كاركنان از متغیرهاي سازماني است كه ميتواند متأثر از
فعالیتهاي مديريت دانش باشد .كیفیت خدمات هر سازمان و عملکرد شغلي كاركنان آن میزان پايداري آن را در محیط
پر تغییر و رقابتي امروز مشخص ميكند .بهرهوري و اثربخشي كاركنان در سازمان متأثر از میزان درگیري در فعالیتهاي
دانشي توسط كاركنان بهويژه نیروهاي دانشي يا دانشگران سازمان ميباشد؛ به عبارت ديگر ،بنیان رقابت و پايداري سازمان
امروز بستگي به میزان اتکاي آنها به دانش و بهويژه دانش رقابتي است .سازمانهاي بنادر و دريانوردي اوالً يکي از
سازمانهاي مهم در توسعه اقتصادي هر كشوري محسوب شده و ثانیاً عملکرد آنها بهشدت در حال تغییر و رقابتي شدن
بوده و پايداري آنها مستلزم مديريت بهینهي دانش سازماني است .از كیفیت تعاريف بسیاري بهعملآمده ولي در يک
تعريف جامع ميتوان گفت كه كیفیت ،مجمـوع رضـايتمندي تعداد زيادي از مشتريان براي تعداد زيادي از خـدمات
ميباشـد .مفهوم كیفیت با مفهوم عملکرد پیوند ناگسستني دارد .عملکرد سازمانها كه درواقع فلسفهي وجودي آنها را
توجیه ميكند ،نتیجه و بازتاب عملکرد فردي و تیمي كاركنان يک سازمان است .تعاريف متعدد از عملکرد كاركنان
نشاندهندهي اين است كه عملکرد از ديدگاههاي مختلف نگريسته ميشود .عدهاي عملکرد را همان رفتارهاي شغلي
ميدانند .اين رفتارها به دو صورت مستقیم يا غیرمستقیم بهعنوان شاخصهايي براي عملکرد در نظرگرفته ميشوند و
شیوهي ارزيابي عملکرد مبتني بر رفتار فلسفه وجودي خود را از اين ديدگاه ميگیرند .برخي عملکرد را میزان دستیابي به
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هدف ميدانند .در اين ديدگاه ،میزان كاالها يا خدماتي كه فرد تولید ميكند ،عملکرد او محسوب ميشود .ارزيابي عملکرد
برمبناي اهداف متأثر از اين نگرش نسبت به عملکرد است.
پژوهشهاي مختلفي در زمینهي مديريت دانش و نقش آن در نتايج و پیامدهاي سازماني و اثربخشي و كارايي سازمانهاي
مختلف انجامشده است .از زمان مطرحشده مديريت دانش توسط (نوناكا و تاكوچي ،)4775 ،پژوهشها و نظريههاي
مختلفي در اين حوزه انجامشده است .برخي از اين پژوهشها به ارتباط مؤلفههاي مديريت دانش و عملکرد شغلي كاركنان
و كیفیت خدمات متمركز گشته است ،موضوعي كه هدف اصلي اين پژوهش را در بر ميگیرد.
به لحاظ تئوريک ،پیوند فعالیتهاي مديريت دانش و عملکرد شغلي با اين مفروضه انجام ميشود كه افراد جهت انجام بهتر
عملکرد ،دانش را جمعآوري ،تطبیق و تسهیم مينمايند يا بهمنظور افزايش كیفیت از دانش جديد براي بهبود كاال و
خدمات استفاده مينمايند .هدف اصلي تسهیم دانش انتقال دوسويه دانش در بین اعضاي سازمان و تیمهاي كاري و
شبکهي اجتماعي است و مطابق با تئوري شبکهي اجتماعي ،تعامالت بین افراد با نتايج و پیامدهاي عملکرد مرتبط هستند
(بارت ) 4773 ،از طرف ديگر بین تعامل افراد و آمادگي براي تغییر ارتباط وجود دارد و آمادگي براي تغییر با عملکرد
شغلي ميتواند پیوند داشته باشد .البته با وجود نقش بنادر در توسعهي اقتصادي در سطح جهاني ،تأثیر آن در سطح
منطقهاي مبهم است (فراري و همکاران.)3141 ،4
(لي و همکاران )3117 ،3در پژوهشي روابط بین جهتگیري كارآفرينانه ،فرايندهاي خلق دانش و عملکرد شغلي را با
استفاده از دادههاي پیمايش در  425موسسه مطالعه نمودند .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه جهتگیري كارآفرينانه با
عملکرد شركت رابطه دارد و فرايندهاي خلق دانش اين رابطه را تعديل مينمايد .مديريت دانش از طريق توسعهي خالقیت
بر عملکرد شغلي ،سازماني و كیفیت خدمات تأثیر ميگذارد ،زيرا منجر به ايجاد ايدههاي جديد و محصوالت بهتر ميشود.
(چانگ و همکاران )3141 ،2در پژوهشي به مطالعهي نقش خلق دانش در كیفیت محصوالت جديد پرداختند .مطالعهي
آنها نشان داد كه خلق دانش با كمک به پژوهش و توسعه منجر به خلق محصوالت جديد و متناسب ميشود كه موفقیت
اين محصوالت را افزايش ميدهد .تحلیل دادههاي جمعآوريشده از تیمهايي كه محصوالت پیشرفتهي فناورانه را تولید
ميكنند ،نشان ميدهد كه روابط كاري و تعامالت شغلي داراي بار عاطفي باال در میان اعضاي تیم ،دسترسي به دانش
حیاتي ،مبادله دانش و ادغام دانش را تسهیل نموده و موجب افزايش نتايج عملکرد پروژه (زمان تحويل ،كیفیت ،كاركرد) و
عملکرد مديريت پروژه (بودجه) ميشوند (كاملي و استیفنز .)3141 ،1نتايج پژوهش (اخوان و همکاران )3141 ،5نشان
ميدهد كه بین اخالق و عملکرد سازماني رابطهاي مثبت و قوي وجود دارد ،رابطهي بین اخالق و خلق دانش هم مثبت
بوده اما در پژوهش آنها رابطهي معناداري بین عملکرد شغلي و خلق دانش مشاهده نگرديد.
امروزه موفقیت بنادر و عملکرد و كیفیت خدمات آنها بیش از هر چیزي به استفاده از دانش و نیروهاي دانشگر دارد .نتايج
برخي پژوهشها همچون (لي و سانگ ،)3145 ،2نشان ميدهد كه سطح باالي دانش كشتیراني تأثیر مثبتي بر نوآوري
سازماني دارد و در اين میان مديريت جذب دانش از اهمیت ويژهاي برخوردار است.
(آكسوي و همکاران ) 3142 ،9در پژوهشي به مطالعه روابط اخالق ،تسهیم دانش و عملکرد شغلي پرداختند .نتايج پژوهش
آنان نشان ميدهد كه تسهیم دانش بر عملکرد شغلي تأثیر مثبتي دارد ،اما رفتارهاي اخالقي اين رابطه را تعديل ميكنند.
با وجود شواهد متعدد در زمینهي نقش مديريت دانش در عملکرد شغلي و سازماني برخي پژوهشها رابطهي معناداري را
بین متغیرهاي مديريت دانش و عملکرد شغلي تائید نميكنند .مطالعهي (گراهام و آدامز )3142 ،9نشان ميدهد خلق
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دانش جديد بر عملکرد مالي تأثیر مثبتي دارد و شركتها بايد جهت فرايندهاي نوآورانه در صدد هماهنگي فرايندهاي
داخلي و عملیاتي -كه بیشترين تأثیر را بر توانايي ادغام منابع با شركاي خارجي دارد -باشند( .ماساده و همکاران)3149 ،4
در پژوهشي به مطالعهي روابط بین متغیرهاي مديريت دانش (شناسايي دانش ،خلق دانش ،گردآوري ،سازماندهي،
ذخیره ،توزيع و كاربرد دانش) و عملکرد شغلي در بین اساتید دانشگاه پرداختند .آنها دريافتند كه بین فعالیتهاي
مديريت دانش و عملکرد شغلي رابطهاي معنادار وجود دارد.
(ساالريان و كیاكجوري ) 4271 ،در پژوهشي نقش مديريت دانش را در عملکرد كارآفرينانه سازماني در سازمان بنادر و
دريانوردي استان مازندران مورد بررسي قرار دادند كه نتايج پژوهش نشان داد كه بین مديريت دانش و مؤلفههاي آن با
كارآفريني سازماني رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.
نتايج پژوهش (صادقي و همکاران ) 4275 ،در سازمان بنادر و دريانوردي استان تهران نشان داد كه مديريت دانش و
مؤلفههاي آن با اثربخشي عملکرد سازماني رابطه مثبتي دارند و فعالیتهاي مديريت دانش موجب ارتقاء عملکرد سازماني
ميگردند.
نتايج پژوهش (بنیسي )4272 ،نشان ميدهد كه بین مديريت دانش با كیفیت زندگي كاري رابطهي معناداري وجود دارد و
مديريت دانش  29/4درصد از تغییرات كیفیت زندگي كاري را از طريق ابعاد خلق دانش ،ذخیرهي دانش ،سازماندهي
دانش ،كسب دانش ،كاربرد دانش و انتشار دانش تبیین ميكند .از طرفي ،نتايج برخي پژوهشها (پارسا و همکاران،4272 ،
رحیمیان و نجفي ،4271 ،بخشي و كالنتري )4275 ،نشان ميدهند كه كیفیت زندگي كاري با عملکرد شغلي رابطهاي
معنادار دارند و مديريت دانش ميتواند از طريق تأثیر بر كیفیت زندگي كاري ،عملکرد شغلي را هم تحت تأثیر قرار دهد.
نتايج پژوهش (داداش زاده و نصري )4272 ،نشان ميدهد كه در حال حاضر ،مديران و فرماندهان نداجا در تصمیمگیري
خود از شاخصهاي خلق ،اشتراک و بهكارگیري دانش بهره نميگیرند ولي از مؤلفهي ذخیرهي دانش بهره ميگیرند.
همچنین ،برابر نظر خبرگان اين تحقیق ،بیشترين تأثیرگذاري در تصمیمگیري را مؤلفهي تسهیم دانش دارد و تأثیر نظام
مديريت دانش بر تصمیمگیري كاركنان نظامي بیشتر از كاركنان ساير سازمانهاست .در نتايج بهدستآمده ،بین نظرات
دارندگان تحصیالت لیسانس با فوقلیسانس و دكترا در بهكارگیري دانش و تسهیم دانش و بین گروه جمعیتي بیش از 35
سال سنوات و كاركنان زير  35سال سنوات و در نهايت بین كاركنان عملیاتي و ساير مشاغل نداجا در بهكارگیري مديريت
دانش در تصمیمگیري تفاوت معناداري وجود دارد.
همانگونه كه اشاره شد پژوهشهاي مختلف نشان ميدهند كه مديريت دانش نقش مهمي در عملکرد و كیفیت خدمات
سازمانها دارد اما در اين مورد كه بنادر تا چه حد از فعالیتهاي مديريت دانش استقبال و استفاده نموده و فعالیتهاي
دانشي چه سهمي در بهبود عملکرد و كیفیت خدمات بنادر داشته ،پژوهشهاي زيادي وجود ندارند .لذا ،اين پژوهش در
راستاي اين ضرورت انجامشده تا نقش مديريت دانش را در عملکرد شغلي و كیفیت خدمات سازمان بنادر و دريانوردي
مورد مطالعه قرار دهد.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي و به لحاظ روش جمعآوري دادهها از نوع تحقیقات توصیفي -همبستگي
ميباشـد و هـدف آن تعیـین رابطـهي بین مديريت دانش با كیفیت خدمات و عملکرد شغلي كاركنان اداره بنـادر و
دريـانوردي شهرسـتان بندرلنگه است .جامعهي آماري پژوهش شامل كاركنان اداره بنادر و دريانوردي شهرستان بندرلنگه
ميباشد كـه در سـال  71تعداد آنها با استعالم از آن اداره  459نفر مشخص شده است .نمونهی آماری پژوهش با استفاده از
فرمول نمونهگیری گوکران با خطای نمونهگیری پنجصدم 111 ،نفر محاسبه شده است .همچنین ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده
جهت انتخاب نمونهی آماری استفاده شده است .در این پژوهش متغیرهای مدیریت دانش (ثبت دانش ،انتقال دانش ،کسب دانش،
کاربرد دانش) بهعنوان متغیرهای پیشبین (مستقل) و متغیرهای عملکرد شغلی و کیفیت خدمات بهعنوان متغیرهای مالک (وابسته)
1Masadeh
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میباشند .بهمنظور گردآوري دادههاي مورد نیاز ،از سه پرسشنامه استفاده شـده است )4 .پرسشنامهي كیفیت خدمات
(سركوال) :اين پرسشنامه توسط (پاراسورامان )4799،سـاخته شـده و مشتمل بر  33گويه در طیف لیکرت است)3 .
پرسشنامهي عملکرد شغلي :اين پرسشنامه مشمل بر  43گويه برگرفته از (كولكوئیت و همکـاران )3144 ،است كه در
طیف لیکرت طراحي گرديده است )2 .پرسشنامهي مديريت دانش :اين پرسشنامه برگرفتهشده از مـدل (نوناكـا و
تـاكوچي) بوده و شامل  22گويه در طیف لیکرت ميباشـد و شامل پنج متغیر (كسب دانش -ثبت دانش -انتقـال دانـش-
خلـق دانـش-كاربرد دانش) ميباشد .بهمنظور اعتبار يابي پرسشنامههاي پژوهش از نظريات متخصصان و اسـاتید بهره
گرفته شد .همچنین ،جهت تعیین میزان پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه به ترتیب براي پرسشـنامهي كیفیت
خدمات ،مديريت دانش و عملکرد شغلي  1/94 ،1/97و  1/74به دست آمد .برای تحلیل دادهها ابتدا شاخصهای توصیفی
متغیرهای مستقل (مدیریت دانش) و وابسته (عملکرد شغلی و کیفیت خدمات) ارائه گردیده است .سپس روابط بین متغیرها با استفاده از
آزمونهای همبستگی و روشهای رگرسیون همزمان ( )Enterو سلسله مراتبی ( )Stepwiseتحلیل و تبیین گردیده است.
یافتههای تحقیق
بر اساس تحلیل دادههاي مربوط به متغیرهاي جمعیت شناختي ،از مجموع كاركنان نمونه مورد مطالعه ( ،)442تعداد 74
نفر از كاركنان مرد و  34نفر شامل زنان بودند .بیشتر كاركنان متأهل بوده بهطوري كـه  95درصد از كاركنان مورد مطالعه
متأهل و تنها  45درصد مجرد بودهاند .كاركنان داراي سنين  31تا  21بیشترين فراواني را داشته و  22درصد كاركنان
مورد مطالعه در اين گروه سني قرار داشتند .به لحاظ متغیر تحصیالت بیشتر كاركنان داراي تحصیالت عالیه بوده و 99
درصد داراي تحصیالت تکنسین (فوق ديپلم) و لیسانس بودند 33 .درصد از كاركنان نیز داراي مدرک تحصیلي ديپلم
بودند.
توزیع فراوانی متغیرهای وابسته
در مورد متغیرهاي پژوهش مطابق با قواعد نمرهگذاري مقیاس عملکرد شغلي همانگونه كه در جدول شماره  4ارائه شده
است 54 :درصد كاركنان از میزان عملکرد شغلي باال 39 ،درصد داراي عملکرد شـغلي متوسط و  33درصد هم از میزان
عملکرد شغلي پايین برخوردار بودهاند .همچنین ،نتايج ارزيابي میزان كیفیت خدمات نشان ميدهد 17 ،درصد كاركنان
كیفیـت خـدمات اداره مربوطـه را در حـد باال 25 ،درصد در حد متوسط و  42درصد هم كیفیت خدمات را در حد پايین
(ضعیف) ارزيابي نمودهاند.
شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و واریانس) متغیرهای پژوهش در جدول شماره  2ارائه شده است .با توجه به اینکه
گویههای پرسشنامه در طیف پنجدرجهای لیکرت طراحی شدهاند ،کمینه و بیشینهی نمره به ترتیب یک و پنج میباشد که بر اساس
مقیاس لیکرت عدد  5نشاندهندهی وضعیت بسیار خوب و عدد  1نشاندهندهی وضعیت بسیار ضعیف میباشد و حاصلضرب نمره 1
در تعداد گویهها ،میانگین یا وضعیت متوسط یا میانگین مورد انتظار برای هر متغیر است.
جدول ( )1توزیع فراوانی عملکرد کارکنان و کیفیت خدمات اداره بنادر و کشتیرانی بندرلنگه
متغیر
عملکرد شغلی

کیفیت خدمات

گروه
پایین
متوسط
باال
جمع
پایین
متوسط
باال
جمع

فراوانی
25
13
55
111
15
14
51
111

39

درصد
22
22
51
111
11
15
94
133

درصد
فراوانی تجمعی
22
94
133
--11
51
133
---
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همانگونه که نتایج نشان میدهد متغیرهای مدیریت دانش دروضعیت متوسطی قرار دارند .وضعیت کاربرد دانش نسبت به سایر
متغیرها بهتر بوده و باالتر از میانگین مقیاس میباشد .بیشترین اختالف بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار در بین
متغیرهای مدیریت دانش مربوط به کاربرد دانش و کمترین آن مربوط به متغیر انتقال دانش میباشد .مقایسهی میانگین مشاهده شده
(وضعیت موجود) خدمات و عملکرد شغلی با میانگین مقیاس با استفاده از آزمون تی تک نمونه نشان میدهد که هر دو مؤلفه بهطور
معناداری باالتر از میانگین ارزیابی شده اند.
جدول ( )2شاخصهای توصیفی و آزمون تی تک نمونهای متغیرهای پژوهش
T
واریانس میانگین مورد
انحراف
تعداد
میانگین
سازهها و متغیرهای تحقیق
انتظار
استاندارد
گویه

sig

مدیریت

کسب دانش

21/21

2

2/15

9/11

21

1/25

39344

دانش

ثبت دانش

15/12

1

1/11

11/14

15

3/49

39212

انتقال دانش

12/11

1

9/93

14/11

15

3/51

39242

خلق دانش

25/55

4

1/19

4/52

22

2/22

39312

کاربرد دانش

14/11

5

1/92

2/322

15

5/99

39333

کیفیت خدمات

21/25

22

4/94

43/35

11

5/12

39333

عملکرد شغلی

91/29

12

9/19

21/59

11

12/15

39333

آزمون فرضیهها
قبل از آزمون فرضیهها در صورت استفاده از آزمونهای پارامتریک رعایت پیشفرضهایی الزامی است که در مورد رگرسیون آزمون
نرمال بودن توزیع متغیرها و استقالل باقیماندهی خطاها ضروری است .در این پژوهش برای نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از
آزمون کولموگروف -اسمیرونف استفاده گردید که نتایج این آزمون نشان داد ،متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال هستند .برای
بررسی استقالل خطاها نیز از آزمون دوربین  -واتسون استفاده گردید .مقادیر آماره آزمون دوربین واتسون در مورد روابط بین متغیرها
مدیریت دانش و کیفیت خدمات ( )1/41و مدیریت دانش و عملکرد شغلی ( )2/11بوده که میتوان گفت که همبستگی معناداری بین
خطاها وجود ندارد.
فرضیه  )1بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات رابطه معنادار وجود دارد.
برای آزمون فرضیه شماره  1ابتدا همبستگی دو متغیری متغیرهای مدیریت دانش و کیفیت خدمات بهوسیله روش همبستگی گشتاوری
پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر پنج متغیر مدیریت دانش رابطهی معناداری را با متغیر کیفیت خددمات دارندد.
همچنین ،بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان (اینتر) در مورد میدزان تبیدین متغیدر کیفیدت خددمات توسدط متغیرهدای
مدیریت دانش همانگونه که در جداول شدماره  2دیدده مدیشدود ،بدیش از ههدل درصدد ( )Adjusted R Square= 0.401از
واریانس کیفیت خدمات توسط متغیرهای پیشبین مدیریت دانش (کسب دانش ،ثبت دانش ،انتقال دانش ،خلق دانش ،کداربرد داندش)
تبیین میشود و هون مقدار  Fبهدستآمده از  Fبحرانی بزرگتر است ،آزمون رگرسیون معنادار است.

DurbinWatson
1/41

جدول ( )2تحلیل رگرسیون متغیرهای مدیریت دانش و کیفیت خدمات
R
R2
R2
خطای
تعدیلشده
استاندارد
2/922

3/935

3/931

39
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مدل
Inter
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مطابق با نتايج جدول شماره  3متغیرهاي مديريت دانش پیشبیني كننده معتبري از كیفیت خدمات هستند اما اينکه
كداميک بیشترين تأثیر مستقیم را دارد و كدام متغیر اثرگذار نیست ،نیازمند تحلیل سلسله مراتبي يا گامبهگام
( )Stepwiseميباشد .در روش تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوهي گامبهگام ،متغیرهاي كسب ،انتقـال و كـاربرد
دانـش در معادلـهي رگرسیوني باقيمانده و رابطهي آنها با متغیر میزان كیفیت خدمات بهعنوان متغیر وابسته تحلیل
شده است .در مقايسهي بین متغیرهاي مديريت دانش ،متغیر كسب دانش با مقدار بتا برابر با ( )= 1/292بیشترين تأثیر
را بـر میـزان كیفیت خدمات داشته است .انتقال دانش و كاربرد دانش هم بهطور معناداري پیشبیني كنندهي معتبري از
كیفیت خدمات بوده و به ترتیب در گام بعدي قرار ميگیرند .دو متغیر ديگـر (ثبت و خلق دانش) از معادله خارج و
مشخص گرديد كه اين متغیرها تأثیر مستقیم معنيداري در تبیین تغییرات متغیر وابسته (كیفیت خدمات) نداشته و
پیشبیني كنندهي معتبري از متغیر كیفیت خدمات نیستند.
جدول ( )3ضرایب متغیرهای پیشبین باقیمانده در مدل رگرسیون به روش گامبهگام
T
Beta
B
انحراف معیار
متغیرها

Sig

كسب دانش

4/27

1/227

1/292

1/77

1/111

انتقال دانش

1/933

1/425

1/225

1/22

1/111

كاربرد دانش

4/72

1/179

1/375

2/75

1/111

فرضیه  )2بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی رابطه معنادار وجود دارد.
برای آزمون فرضیه شماره  2ابتدا همبستگی دو متغیری متغیرهای مدیریت دانش و عملکرد شغلی با اسدتفاده از همبسدتگی گشدتاوری
پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر پنج متغیر مدیریت دانش رابطه معناداری را بدا متغیدر عملکدرد شدغلی دارندد.
همچنین ،بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان (اینتر) در مورد میزان تبیین متغیر عملکرد شغلی توسط متغیرهای مدیریت
دانش همانگونه که در جداول شماره  9دیده میشود ،بیش از سی درصد ( )Adjusted R Square= 0.311از واریانس عملکرد
شغلی کارکنان بنادر و دریانوردی ،توسط متغیرهای پیشبین مدیریت دانش (کسب دانش ،ثبت دانش ،انتقال دانش ،خلق دانش ،کاربرد
دانش) تبیین میشود.
جدول ( )4تحلیل رگرسیون متغیرهای کیفیت زندگی دانشگاهی و اهمالکاری آکادمیک
DurbinWatson

خطای
استاندارد

R2
تعدیلشده

R2

R

مدل

2/11

1/54

3/111

3/124

3/529

Inter

مطابق با نتايج جدول شماره  1متغیرهاي مديريت دانش پیشبیني كننده معتبري از متغیر عملکرد شغلي كاركنان بوده،
اما اينکه كداميک بیشترين تأثیر مستقیم را بر عملکرد شغلي داشته و كدام متغیر اثرگذار نیست ،نیازمند تحلیل رگرسیون
به روش گامبهگام ( )Stepwiseميباشد .در روش تحلیل رگرسیون به شیوهي گامبهگام (جدول شماره  ،)5متغیرهاي
كسب دانش ،انتقال دانش و كاربرد دانش در معادلـهي رگرسیوني باقيمانده و رابطهي آنها با متغیر عملکرد شغلي
كاركنان بهعنوان متغیر وابسته تحلیلشده است .در مقايسهي بین متغیرهاي مديريت دانش ،متغیر كسب دانش با مقدار
بتا ( )= 1/113بیشترين تأثیر را بـر عملکرد شغلي كاركنان داشته و پس از آن انتقال دانش و كاربرد دانش هم بهطور
معناداري پیشبیني كنندهي معتبري از عملکرد شغلي كاركنان ميباشند .دو متغیر ديگـر (انتقال دانش و ثبت دانش) از
معادله خارج و مشخص گرديد كه اين متغیرها تأثیر مستقیم معنيداري در تبیین تغییرات متغیر وابسته (عملکرد شغلي
كاركنان) نداشته و پیشبیني كنندهي معتبري از اين متغیر نیستند.
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جدول شماره ( )5ضرایب متغیرهای پیشبین باقیمانده در مدل رگرسیون به روش گامبهگام

متغیرها

B

كسب دانش

4/14

1/324

انتقال دانش

1/234

1/491

1/399

كاربرد دانش

1/212

1/447

1/321

انحراف معیار

T

Sig

Beta
1/113

5/54

1/111

2/21

1/111

3/71

1/111

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتايج پژوهش متغیرهاي مديريت دانش در وضعیت متوسطي قرار دارند .البته الزم است در مورد اين نتايج تأمل
بیشتري صورت بگیرد .وضعیت متوسط مقیاس به معناي وضعیت خوب نیست ،زيرا امروزه صنعت دريانوردي و كشتیراني
كامالً رقابتي و دانشمحور تلقي ميشود ،لذا مطابق با نتايج پژوهش با توجه به قدرت پیشبیني كنندگي متغیرهاي
مديريت دانش از كیفیت خدمات و عملکرد شغلي ،سازمانهاي بنادر و دريانوردي و بهويژه مديران عالي آنها بايد بسترها
و اقدامات الزم را متناسب با الزامات مديريت دانش فراهم نموده و درگیري كاركنان در فعالیتهاي دانشي را تحريک و
تشويق نمايند.
نتايج پژوهش نشان ميدهد كـه متغیرهاي مديريت دانش پیشبیني كنندهي معتبري از عملکرد شغلي هستند و
متغیرهاي كاربرد دانش ،كسب و خلق دانش ارتباط مستقیمي با عملکرد شغلي دارند .اين يافته با يافتههاي (گراهام و
آدامز )3142 ،كه نشان ميدهد خلق دانش جديد بر عملکرد مالي تأثیر مثبتي دارد ،همخواني دارد( .لي و همکاران،
 )3117نیز رابطهي معناداري را بین فرايندهاي خلق دانش و عملکرد گزارش كردهاند .روابط بین متغیرهاي مديريت دانش
و عملکرد شغلي در مطالعهي (ماساده و همکاران )3149 ،نیز معنادار بود اگرچه در پژوهش (اخوان و همکاران)3141 ،
رابطهي معناداري بین عملکرد شغلي و خلق دانش مشاهده نگرديد.
بر اساس نتايج پژوهش میـزان كیفیـت خـدمات متأثر از فعالیتهاي مديريت دانش است و متغیرهاي مديريت دانش
حجم وسیعي از واريانس كیفیت خدمات را تبیین مينمايند .در اين میان متغیر كسب دانش بیشترين تأثیر را بـر میـزان
كیفیت خدمات داشته و انتقال و كاربرد دانش هم بهطور معناداري پیشبیني كنندهي معتبري از كیفیت خدمات
ميباشند( .چانگ و همکاران )3141 ،نیز در پژوهشي دريافتند كه خلق دانش با كمک به پژوهش و توسعه منجر به خلق
محصوالت جديد و متناسب ميشود و موفقیت اين محصوالت را افزايش ميدهد و بر كیفیت خدمات تأثیر ميگذارد ،زيرا
منجر به ايجاد ايدههاي جديد و محصوالت بهتر ميشود .تحلیل دادههاي جمعآوريشده از تیمهايي كه محصوالت
پیشرفتهي فناورانه را تولید ميكنند ،نیز اين فرضیه را تائید ميكنند (كاملي و استیفنز.)3141 ،
بهطور كلي نتايج اين پژوهش نقش پراهمیت و روزافزون كاربرد مديريت دانش را در عملکرد سازمان و كیفیت خدمات،
مورد تائید قرار داد .با وجود نقش پررنگ مديريت دانش در توسعهي سازمان ،میانگین متغیرهاي مديريت دانش در
سازمان مطلوب نیست .اگرچه اين میانگین از میانگین فرضي (مقیاس) بیشتر است ،اما براي سازماني همچون سازمان
بنادر و دريانوردي كه بايد بهشدت از سرمايهها و فعالیتهاي دانشي جهت توسعهي مزيت رقابتي استفاده كند ،مطلوب
نیست.
براي توسعهي فعالیتهاي دانشي در سازمان بنادر و دريانوردي ،قبل از هر چیزي الزم است ،به شیوههاي مختلف (همچون
شرح شغل ،نیازهاي نوظهور ،روند تغییرات ،فعالیت رقباي برتر و )....دانش مورد نیاز تشخیص داده شود و سپس اين دانش
جذب و تسخیر گردد .بهسازي منابع انساني سازمان از طريق گوناگون و متنوع (همچون اعطاي فرصتهاي تجربهپذيري و
پژوهشي به كاركنان سازمان در بنادر توسعهيافته  ،دوره آموزشي كارگاهي ،تشويق كاركنان به حضور در دورههاي بلندمدت
دانشگاهي در زمینههاي مورد نیاز سازمان و )....بهترين رويکرد براي جذب دانش بهويژه دانش ضمني و تجربه است.
همچنین ،تجهیز بانکهاي اطالعاتي و كتابخانهي سازمان نیز در جذب و توسعهي دانش عیني مؤثر است .مديريت عالي
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سازمان بايد در نظر داشته باشد كه تمايل كاركنان باتجربه براي اشتراکگذاري تجارب و دانش ارزشمندشان ،بهشدت
تحت تأثیر سبک رهبري و مديريت آنان بهويژه سیستم حقوق و مزايا و سیستم مديريت انگیزش است.
4
بر داشتن موانع مديريت دانش از اهمیت زيادي برخوردار است .مطابق با نتايج پژوهش يانگ و همکاران ()3117
محرکهاي مديريت دانش همچون ساختار و فرهنگ سازماني كه تأثیر معناداري بر عملکرد و نوآوري دارند ،بايد مورد
توجه قرار گیرند .همچنین ،مطابق با نتايج پژوهش (لیانگ و همکاران ،)3143 ،3پیادهسازي سیستم ذخیرهسازي و داده
كاوري از بعد فناورانه مهمترين الزام مديريت دانش در بنادر ميباشد.
با وجود نتايج ارزشمند پژوهش در برجستهسازي نقش مديريت دانش در سازمان بنادر ،اين پژوهش با محدوديتهايي
مواجه بوده كه دقت در تعمیم نتايج را ضروري ميسازد .اين پژوهش با رويکرد كمي انجامشده و لذا محدوديتهاي
پژوهش كمي (همچون عدم مطالعه عمیق ،مشکالت ابزار و  )...را دارا است ،لذا مطالعه بیشتر با رويکردهاي ديگر (كیفي-
آمیخته) ميتواند در تکمیل نتايج و يا تفسیر آن كمک نموده و اطاعات كاملتر و مفیدتري را جهت تصمیمات سازماني در
اين زمینه فراهم سازد.
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