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بررسی تأثیر عوامل تقویت کننده مدیریت دانش در راستای بهینه سازی عملکرد
سازمان نداجا
حسين خانزادي ،6محمدرضا طالعي پور

2

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي تأثير فاکتورهاي تقويت کننده مديريت دانش در راستاي بهينه سازي فرايند تصميم گيري
در سازمان نداجا انجام گرفت ه است .جامعه آماري پژوهش فرماندهان ارشد نداجا به تعداد  292نفر بوده که  622نفر به
عنوان نمونه انتخاب شدند .براي گردآوري داده ها از پرسشنامه عوامل تقويت کننده مديريت دانش استفاده شد .يافتهها
نشان داد فاکتورهاي تقويت کننده ي مديريت دانش شامل مهارتهاي Tشکل ،مشارکت اعضاي سازماني ،فرايند خلق
دانش و پشتيباني فناوري اطالعات بر عملکرد سازماني نداجا تاثيرگذار ميباشد؛ که نياز هست مسئولين نداجا به منظور
بهينه سازي عملکرد مطلوب کارکنان برنامه ريزي الزم در راستاي تقويت مهارتهاي  Tشکل کارکنان ،مشارکت آنان و
پشتيبان ي از فناوري اطالعات و همچنين حمايت از خلق دانش جديد را داشته باشند.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش  ،عملکرد سازمانی ،نیروی دریایی راهبردی آجا
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 6استاديار مديريت دفاعي دانشگاه عالي دفاع ملي
 2دانشجوي دکتري مديريت بازرگاني،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
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مقدمه

مديران مسئوليت رهبري سازمان ها براي رسيدن به اهداف سازماني را برعهده دارند و اين نه تنها نياز به قدرت و توانايي
دارد بلکه به مديرت دانش مناسب با تصميم گيري عالي نيز نياز دارد .اصطالح دانش از جنبه هاي مختلف تعريف و
مشاهده شده است که بر اساس نظر داونپورت و پراسک ،دانش ترکيبي از اطالعات متني ،چارچوب و تجربه ي خبرگان
است که منجر به نوآوري ميشود  .دانش همچنين به عنوان فرهنگ سازماني ،مهارتها ،شهرت ،شهود و تئوريهاي
کدگذاري شده است که بر روي رفتار و تفکر انساني تاثير مي گذارد (Hall& Andriani, 2222).نوناکا در سال 6886
دانش را برا ساس سهولت دستيابي و انتقال آن به دو بخش دانش ضمني (پنهان) و دانش صريح (آشکار) تعريف مينمايد
که مشخصا دانش آشکار به راحتي کدگذاري و انتقال داده مي شود در حالي که دانش پنهان بصورت عميق در سيستم
ريشه دوانيده است .مديريت دانش رويکردي دقيق و موشکافانه به سوي بهينه سازي اقتصاد دانش سازمان است که اين
شامل عناصر متعددي مانند شيوه هاي منابع انساني ،فن آوري ،فرهنگ و ساختار سازماني مي شود (Du Plessis,
) 2229مدل هاي مختلفي از مديريت دانش چارچوبي را براي مديريت دانش پيشنهاد مي کنند که در برگيرنده ي فرايند
ها و عوامل تو انمندساز مديريت دانش است .چارچوب مديريت دانش بايد درک پايه اي و اساسي از عمليات دانش و
زيرساخت ها براي حمايت از عمليات سازماني داشته باشد.براساس نظرلي و چويز عوامل توانمندساز مديريت دانش
مکانيسم هايي هستند که توسط سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرند تا به استفاده از دانش کمک کنند (Lee and
) .Choi’s,2222همچنين عملکرد سازماني يعني تحقق اهداف سازماني؛ به عبارتي براي سازمانها ب سيار مهم بوده که
به اهداف قابل اندازهگيري خود رسيده باشند .تاکنون مطالعات زيادي در خصوص اهميت مديريت دانش و تاثيرآن در
خروجيها و عم لکرد سازماني در سرتاسر دنيا صورت پذيرفته است(Adams & Graham, 2269).
در همين راستا نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران يک نيروي تجهيزات محور بوده که مبتني بر دانش
تخصصي مي باشد؛ دانش دريايي آميخته اي از تجربهها ،ارزش ها ،اطالعات و تخصصهايي است ک ه چارچوبي را براي
ارزيابي تجربه ها و اطالعات و تخصص هاي جديد فراهم مي سازد .فرماندهان و مديران نيروي دريايي با استفاده از دانش
موجود سعي در اتخاذ بهترين تصميم در راستاي عمنلکرد بهينه سازمان دارند؛ بنابراين محقق به دنبال بررسي تأثير
عوامل تقويت کننده استقرا ر مديريت دانش در راستاي بهينه سازي عملکرد سازمان نداجا مي باشد.
فرایند های مدیریت دانش
مديريت دانش فرايند استفاده ي موشکافانه و دقيق از کسب ،طراحي ،مديريت و تسهيم دانش در يک سازمان براي
دستيابي به عملکرد بهتر نظير کاهش هزينهها ،عملکرد سريع تر و استف اده از تجارب موفق مي باشد .ويژگي کليدي
مديريت دانش اين است که فرايند هاي مديريت دانش بوسيله نظريه دهندگان مختلف ،متفاوت و متنوع بوده است .چهار
مرحله اصلي مديريت دانش که مي تواند در تصميم گيري و عملکرد بهيته نقش مهمي داشته باشد شامل:
 .1فرایند خلق دانش
يک فرايند پويا ،چند بعدي و پيچيده است و توانايي سازمان در فرموله کردن ،چرخش دانش در ساير خدمات و کاالها و
سيستمها را شامل ميشود .خلق موثر و مستمر دانش و کاربرد آن در يک سازمان براي دستيابي به موفقيت را فرايند
خلق دانش گويند) . (Mousavizadeh, Harden, Ryan, & Windsor, 2262در فرايند خلق دانش دارايي هاي
دانشي که شامل خروجيها ،ورودي ها و کارگزاران فرايند خلق دانش مي باشد که خلق و ايجاد دانش جديد از طريق
انتقال دانش ضمني به دانش صريح شکل مي گيرد و نهايتا چشم انداز جمعي و اشتراک خلق دانش ايجاد ميشود.
).(Barker, 2262; Hubers, Poortman, Schildkamp, Pieters, & Handelzalts, 2261
 .2فرایند تسخیر (اکتساب) دانش
فرايندي است که شامل ايجاد و خلق مفهوم جديد و جايگزين نمودن با مفاهيم موجود است .بدست آوردن دانش ضمني
(پنهان)و دانش صريح (آشکار)براي سازمان ها بسيار ضروري است . (Park, 2221)..براي اکتشافات درون سازماني
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ابزارهاي فعال يا منفعل مي توانند مورد استفاده قرار گيرند( .براي مثال دانش شخصي،تجربيات شخصي و Raj and )...
 ).Ha-Brookshire (2261).عالوه بر اين شيوه هاي سنتي و تکنولوژي هاي جديد (ويدئو کنفرانس ،ابزارهاي صوتي و
تصويري جديد و داده کاوي )برخي از اين ابزارها براي تسخير دانش است.
 .3فرایند سازمان دانش
که با فرايند تسهيم دانش در ارتباط بوده وبيانگر ساختار دانش ،فهرست و مدلسازي مي باشد  .سه مرحله در اين فرايند
نامگذاري شده است :انتخاب ،ارزيابي وسازماندهي).(Rowley, 2222
 .4فرایند کاربردی نمودن دانش
يکي از مهمترين فرآيندهاي مديريت دانش ،اطمينان از اين موضوع است که دانش بصورت مولد بکارگرفته شده تا منافع
مدنظر را به سازمان برساند) .(Probst et al.,2222کاربرد دانش شامل اعمال دانش ،حل مساله و استفاده از آن در
تصميمگيري است.
فاکتورهای توانمندساز مدیریت دانش
فعاليت-
فاکتورهاي توانمندساز دانش به عنوان عواملي که بر مديريت دانش تاثيرگذارند و مي توانند باعث تسريع در
هاي مديريت دانش نظير انتشار سرمايهي دانشي در بين اشخاص شوند  Chan and Chau (2229).عوامل توانمندساز
مد يريت دانش سيستم هايي هستند که در آن سازمان ها در توسعه دانش ،تهييج دانش ،خلق دانش از آن استفاده مي
نمايند) . (Yeh Lai,and Ho, 2221مطالعات گلد و همکاران( )2226اثر قابل مالحظه اي از عوامل توانمندساز
مديريت دانش بر فرايندهاي اثربخش دانش را نشان ميدهد .سه ع امل کليدي توانمندساز که از مطالعات عنوان شده
منتج گرديده شامل :ساختار ،فرهنگ و تکنولوژي ميباشد .ساختار سازماني مديريت دانش شامل سه بعد رسميت،
تمرکزيا عدم تمرکز و پيچيدگي ميباشد) .(Dekoulou andTrivellas, 2269از طرفي هر سازمان بايستي فرهنگ
غالبي داشته باش د که اعتماد ،فعاليت هاي گروهي و اجتماعي و ارزشها ي سازمان را در انتشار دانش در بين کارکنان
تهييج نمايد. (Ngoc, 2222).فرهنگ سازماني موثر و کارا مي تواند فعاليت هاي مديريت دانش را تهييج و تحريک
نمايد) .(Janz & Prasarnphanich,2222فاکتور سوم شامل فن آوري اطالعات بوده که نقش محوري را در حذف
موانع ارتباطي در سازمان ايفا ميکند ،يادگيري سازماني را تقويت ميکند ،جستجوي دانش و ارتباطات نقش مهم فن
آوري اطالعات را بيان ميکنند ) ،(Ngoc, 2222فنآوري اطالعات فاکتور حياتي توانمندساز بوده و نقش پويايي در
مديريت دانش دارد.
مهارتهای  Tشکل در مدیریت دانش به جای مهارتهای  Iشکل
متخصصين  Iشکل افرادي هستند که تحصيالت باال و دانش عميقي در يک رشته خاص دارند .عميق ولي محدود.
بسياري از برندگان جايزه نوبل همچنين بسياري از بهترين مهندسين و دانشمندان مهارتهاي  Iشکل دارند .دانشگاه ها
نيز عموما متخصصين  Iشکل تربيت مي کنند .يک ويژگي مهم متخصصين علم داده وسعت دانش آنهاست .يعني اين که
بتوانند همه مراحل ايجاد دانش از داده ها يا توليد محصوالت داده را حداقل در حد نمونه اوليه انجام دهند .هريس و
همکاران بر اين باورند که براي موفقيت در ع لم داده حداقل بايد در يک زمينه تخصص داشت .اين يک زمينه مي تواند
آمار ،کالن داده ها يا دانش کسب و کار باشد .اين الگو با مهارتهاي  Tشکل همخواني دارد T .در قسمت باالي خود
وسعت مهارتها را نشان مي دهد و ستون عمودي عمق دانش در يک زمينه خاص را نشان مي دهد .متخصصيني که
مهارتهاي آنها  Tشکل است از کساني که وسعت دانش آنها کم است يا دانش عميقي در هيچ زمينه اي ندارند
موفق ترند(سهرابي و ايرج.)6288 ،
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عملکرد شخصی و سازمانی

ام روزه به عملکرد فردي و سازماني توجه بيشتري شده است و درک پايه اي اين دو عملکرد بسيار ضروري است .عملکرد
مي
کاري شخص شامل رفتارهاي تحت کنترل او مي باشد واقدامات و رفتارهايي را که محيط عامل آن است را حذف
کند) ،(Viswesvaran & Ones, 2222آقاي کوپمن و همکاران يک چارچوب اکتشافي از عملکرد افراد راپيشنهاد مي
دهد که شامل چهار بعد عمومي و گسترده مي باشد.که شامل:
 .1عملکرد متنی :نشان دهنده ي رفتار کارکنان است که محيط سازماني ،روانشناسي و اجتماعي را مورد حمايت قرار
داده و باعث اطمينان خاطر از انجام وظايف ميشود)(Pulakos, Arad, Donovan, & Plamondon,2222
 .2عملکرد وظیفهای :مهارت افراد را تعريف مي کند که در آن کارکنان مشاغل و وظايف اصلي خود را انجام مي دهند-
)(Borman &Motowidlo, 6882
 .3رفتارهای غیرمولد :رفتارهاي مضري که از شهرت سازمان ميکاهند(Viswesvaran & Ones, 2222
 .4عملکرد انطباقی :نشان دهنده ي کارايي کارکنان در تطابق با تغييرات در محيط و ايفا ي نقش خود است (Sinclair
& Tucker, 2221).
روش تحقیق
اين تحقيق به توصيف آنچه هست مي پردازد ،روش پژوهش توصيفي زمينه يابي است .در اين پژوهش عوامل کليدي
موثر بر استقرار مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي دريايي با استفاده از پرسش نامه از اعضاي تمام وقت سازمانهاي
آموزشي دريايي که به تدريس تخصص هاي دريايي مشغول مي باشند بررسي مي شود و به توصيف آنچه هست مي پردازد
و گزارش نتايج اين پژوهش بدون دخالت پژوهشگر و به صورت عيني بوده است لذا روش توصيفي از نوع زمينه يابي
بهترين روش پژوهش براي عنوان حاضر مي باشد.جامعه آماري ا ين پژوهش شامل کليه اساتيد ،فرماندهان و مديراني
است که در سازمان هاي آموزشي دريايي که همه رشته هاي علوم دريايي به صورت متمرکز در آن سازمان آموزشي دريايي
وجود دارد ،به تدريس تخصص دريايي اشتغال و در شمال يا جنوب کشور مي باشند.
ابزار گردآوري دادهها در اين پژو هش پرسشنامه محقق ساخته عوامل تقويت کننده مديريت دانش بود .اين پرسشنامه بر
اساس چهار فرضيه پژوهش ،پس از مطالعه مباني نظري و مصاحبه با کارشناسان دريايي تدوين شد .که فاکتورهاي
تقويت کننده مديريت دانش که در راستاي عملکرد بهينه سازمان را بررسي مي کند.
آزمون فرضیه اول :اعضاي سازماني داراي مهارتهاي  Tشکل تاثير مثبتي بر خلق دانش و عملکرد سازماني در نداجا
دارند.
جدول ( )1آماره های آزمون  tیك متغیره با میانگین نظری 33

متغيرها

مt

مقدار بحراني
بt

مهارتهاي  Tشکل

8.2

6.89

تعداد
N
622

درجه آزادي
df
668

سطح معناداري α
2.222

چون  tمحاسبه شده (  =8.2م ) tدر سطح اطمينان 82درصد(  ) α=2.22و درجه آزادي  668از  tجدول بحراني
(=6.89ب ) tبزرگتر است ،بنابراين معلوم مي شود اعضاي سازماني داراي مهارت هاي  Tشکل بر خلق دانش و عملکرد
سازماني در نداجا دارند.
آزمون فرضیه دوم :مشارکت (همکاري) اعضاي سازماني تاثير مثبتي بر خلق دانش و عملکرد سازماني در نداجا دارند.

26

شماره  ،61بهار 89

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي
جدول ( )2آماره های آزمون  tیك متغیره با میانگین نظری 33

متغيرها

مt

مقدار بحراني
بt

مشارکت اعضاي سازمان

2.2

6.89

تعداد
N
622

درجه آزادي
df
668

سطح معناداري α
2.222

(
چون  tمحاسبه شده (  =2.2م ) tدر سطح اطمينان 82درصد( ) α=2.22و درجه آزادي  668از  tجدول بحراني
=6.89ب ) tبزرگتر است ،بنابراين معلوم مي شود مشارکت (همکاري) اعضاي سازماني تاثير مثبتي بر خلق دانش و
عملکرد سازماني در نداجا دارند.
آزمون فرضیه سوم :پشتيباني فناوري اطال عات تاثير مثبتي بر خلق دانش و عملکرد سازماني در نداجا دارد.
جدول ( )3آماره های آزمون  tیك متغیره با میانگین نظری 33

متغيرها

مt

مقدار بحراني
بt

پشتيباني فناوري اطالعات

2.2

6.89

تعداد
N
622

درجه آزادي
df
668

سطح معناداري α
2.262

چون  tمحاسبه شده (  =2.2م ) tدر سطح اطمينان 82درصد( ) α=2.22و درجه آزادي  668از  tجدول بحراني (
=6.89ب ) tبزرگتر است ،بنابراين معلوم مي شود پشتيباني فناوري اطالعات تأ ثير مثبتي بر خلق دانش و عملکرد سازماني
در نداجا دارد.
آزمون فرضیه چهارم  :فرايند خلق دانش اثر مثبتي برعملکرد سازما ني در نداجا دارد
جدول ( )4آماره های آزمون  tیك متغیره با میانگین نظری 33

متغيرها

مt

مقدار بحراني
بt

فرايند خلق دانش

8.68

6.89

تعداد
N
622

درجه آزادي
df
668

سطح معناداري α
2.222

چون  tمحاسبه شده ( =8.68م ) tدر سطح اطمينان 82درصد( ) α=2.22و درجه آزادي  668از  tجدول بحراني

(

=6.89ب ) tبزرگتر است بنابراين معلوم مي شود فرايند خلق دانش اثر مثبتي برعملکرد سازماني در نداجا دارد.
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
در رابطه با فرضيه اول (مهارتهاي  Tشکل)؛ مهارتهاي Tشکل  ،خلق دانش و عملکرد  ،به نوعي به رويکرد مبتني بر
منابع مربوط مي شود زيرا تمرکز بر ظرفيت داخلي است ) .(Tomenendal et al., 2269اشخاص با مهارت هاي
 Tشکل ،مورد نياز سازمان است .آنهايي که با مهارت هاي  Tشکل از دانش کافي برخوردار بوده و مي دانند که چگونه با
ديگران به عنوان عضوي از يک تيم همکاري نمايند .بخش افقي ( Tوسعت)اشاره به توانايي و همکاري فرد با ساير تخصص
ها با رويه اي متفاوت و استفاده از دانش جمع آوري شده ي آن ها دارد در حالي که بخش عمودي (عمق ) اشاره به
دانش تخصصي و تجربه در رشته ي مشخصي دارد ،اشخاصي که اين توانمندي ها را دارند جهت خلق دانش براي ساير
اعضا نيز ارزشمند هستند  .آن ها مي توانند دارايي هاي دانشي مختلف را ادغام نموده ،فرضيه هاي مختلف دانش و
کاربردهاي آن را بررسي نمايند .آنها همچنين قادر به ترکيب دانش تئوري و عملي هستند و يافته اند که چگونه مي
توانند تعامل بين رشته ي تخصصي خود و ساير تخ صصص ها را برقرار کنند.بنابراين تسهيم دانش و تعامل با ديگر اعضا
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سازمان به عنوان مهارت  Tشکل شناخته مي شود .در نتيجه افرادي که داراي اين مهارت هستند ميتوانند مهارتهاي
خود را در چندين حوزه ي عملياتي و اجرايي توسعه دهند و دانش جديد خلق کنند افراد با چنين توان ايي مي توانند به
دانش فني و اج رايي با شيوه اي موثر و سيستماتيک کمک کنند .تعداد زيادي از مطالعات تجربي تاييد مي کنند که
مهارت هاي Tشکل اثر مثبتي بر سرعت نوآوري در سازمان دارند(Hamdi et al., 2261; Zhang & Yin, 2262).
بنابراين بصورت منطقي مي تواند بر عملکرد سازماني تاثير بگذارد.
در رابطه با فرضيه دوم (مشارکت کارکنان)؛ عملکرد نتيجه ي ک همکاري مشترک و انتظارات همکاري در حال انجام است
جايي که اين " مفهوم سازي به طور ذاتي با طول عمر تيم مرتبط است"و رابطه ي بين دانش و عملکرد يک رابطه ي
غيرخطي است زيرا همکاري عمدتا تحت تأثير قدرت روابط بين همکاران قرار مي گيرد .وانگ در سال  2261اضافه مي
کند که روابط ضعيف سرمايه کم شناختي دارند .روابط قوي به عنوان يک سرمايه ي شناختي و ارتباطي برتر بوده ودر
نتيجه همکاري مي تواند در فرايند ايجاد دان ش بهتر ،موثر باشد ) (Guan, Yan, & Zhang, 2269اعتماد درون تيم
نيز مي تواند عملکرد تيم را تحت تاثير قرار دهد از اين رو همکاري را تسهيل مي کند که به نوبه خود عملکرد سازماني را
بهبود مي دهد) (De Jong, Dirks, & Gillespie, 2261به طور خاص ،فقدان اعتماد درون تيم ممکن است رفتار
فرصت طلبانه را افزايش دهد و مانع اشتراک دانش شود (Wang, 2261),که مانع عملکرد سازماني مي شود همکاري
مي تواند با خلق دانش از طريق بهره برداري مرتبط باشد و اين است که دانش مي تواند از طريق اطالعات ،ايدههاي
مشترک و روابط مبادله اي ايجاد شود.يا دگيري چيزهاي جديد نياز به مشارکت دارد .از اين رو روابط و همبستگي هاي
بين سازماني متمايز است) (De Jonget al, 2261اين وابستگيها ،گفتگو و ايده هاي فردي را توسعه مي دهند و در
نتيجه منجر داشتن درک و زبان مشترک است که براي تسهيل و ايجاد دانش جديد مفيد است.
در رابطه با فرضيه سوم(پشتيباني فناوري اطالعات) به ميزان تقويت مديريت دانش با استفاده از فناوري اطالعات اشاره
شده است زيرا به تسريع در کسب  ،ذخيره سازي و تبادل دانش به ميزان قابل قبولي کمک مي کند .فناوري اطالعات
باعث يکپارچه سازي دانش قطعه قطعه شده ميگردد .بنابراين موانع را براي ارتباطات درون سازمان از بين مي برد و در
انجام اين کار از فرايند هاي دانش مانند توليد ،تسهيل ،گسترش و انتقال پشتيباني مي کند .پشتيباني فناوري اطالعات از
طريق مشارکت و استقالل باعث خالقيت ،کاهش موانع سازماني گرديده و از فرايند ايج اد دانش حمايت مي شود.
 (Gallupe et al., 6882;Gold & Arvind Malhotra, 2226; Zuboff, 6899).پشتيباني فناوري اطالعات
همچنين ظرفيت سازمان را براي جذب دانش و تبادل ايده ها افزايش مي دهد) .(Cohen & Levinthal, 6882اين
به اين معني است که فناوري اطالعات و دستگاههاي پشتيباني آن مي تواند توانايي سازماني را براي کشف و بهره برداري
از فرصت ها براي پاسخ سريع در شرايط سخت افزايش دهد ،بر اساس نظر کوهن و اولسن در سال ، 2262پ شتيباني
فناوري اطالعات براي " مديريت دانش و شيوه هاي کدگذاري (تبديل دانش ضمني به صريح) که برپايهي تو انايي مديريت
دانش در سرمايه انساني ساخته شده است ،به طور مستقيم با عملکرد مالي و بازار ارتباط دارد .از اين رو ،پشتيباني
فناوري اطالعات مي تواند تبادل اطالعات را تسريع کند و بکارگيري آن خالقيت و يادگيري در سازمان را تحريک کند که
منتج به عملکرد سازماني مي گردد.
درباره فرضيه چهارم (فرآيند خلق دانش) ايجاد دانش يک موضوع چند بعدي است که زمينه هاي مختلف تمرين و تحقيق
را پوشش مي دهد (براي مثال رفتار انساني ،رفتار سازماني ،رهبري ،فن آوري و )..مطالعات متعددي از قبيل (Gold
) &Arvind Malhotra, 2226; Kogut & Zander, 2222پيشنهاد مي کنند که مديريت دانش نقش کليدي در
موفقيت سازماني دارد .گاالبرتا و همکاران در سال جاري اشاره دارند که فرايند خلق دانش شامل تعبيه ايدههاي جديد،
چارچوب هاي شناختي و شيوه هاي تفکر سازماني که منجر به دستيابي به اهداف سازماني مي گردد،مي
شود) Calabretta, Gemser, and Wijnberg (2269دانش مي تواند از طريق انواع مختلف تعامالت اجتماعي فرد
ايجاد شود که ارتباطات ،هماهنگي و همکاري براي اهداف مختلف را در بر مي گيرد) (Kao & Wu, 2261دانش
بصورت وسيع به عنوان يک منبع استراتژيک تحسين شده است) (Grant, 6881; Teece, 6889ايجاد و استفاده از
22
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دانش مبهم است ،اما سازمان ها را قادر به ايجاد يک مزيت رقابتي پايدارمي سازد (Grant, 6881;Matusik & Hill,
) 6889; Zack, 6888مديريت دانش منبع اصلي نوآوري و عملکرد شرکت است Fidel et al.,2262ويژگي هاي
رهبري و سازوکار سازماني عوامل مهم مداخله در رابطه بين فرايند ايجاد دانش و عملکرد سازماني عنوان مي گردد
 (Inkinen, 2261).مجموعه هاي گفتماني از فرايندهاي خلق دانش به عنوان يک ابزار تقليد براي يادگيري ،کپي کردن
و توليد نسخه هاي تکراري از منظر سازمان يادگيرنده لحاظ مي شود(Bi, Sarpong, Botchie, & Rao-
 Nicholson, 2269).سازمان هايي که قادر به اتصال دانش به شيوه هاي متمايز و جديد هستند ،ارزش افزوده براي
مشتريان خود را فراهم مي کنند) (Nonaka& Konno, 6889که نوآوري سازماني ،مزاياي رقابتي ،کارآيي و
اثربخشي را افزايش مي دهد) (Chia,2222عالوه بر اين ،بهبود فرايندهاي ايجاد دانش مي تواند منجر به عملکرد
خالق ،مالي ،بازار و سازماني شود) (Kao & Wu, 2261; Quinn, Anderson, & Finkelstein,6881مي توان
گفت که عملکرد سازماني مي تواند خروجي فرآيندهاي دانش باشد .از اين رو ،هنگامي که يک شرکت داراي منابع و
توانايي ه اي استراتژيک است ،بسيار آسان تربه سود ،رشد ،و کسب درآمد در يک بازار رقابتي مي رسد (Kiesslinget
)al., 2228
بحث و نتیجه گیری
با ورود به عصر دانايي ،سازمان نداجا براي بدست آوردن فرصت در محيط پويا بايد با شناسايي دانش مورد نياز نيازهاي
جديد اقتضاء دانشي را برآورده سازند .براي ايجاد عملکرد مطلوب در سازمان نداجا فاکتورهاي تقويت کننده مديريت
دانش ،نقش اساسي دارند .تحليل و ارزيابي فاکتورهاي موفقيت آميز مديريت دانش  ،از طريق شناسايي حوزههايي
محوري که براي پياده سازي مديريت دانش حياتي هستند ،بينش مهمي را فراهم مي آورد .بنابراين ،مديريت دانش در
راستاي ايجاد عملکرد بهينه در سازمان نداجا ،نيازمند شناسايي و ارزيابي اين حوزه هاي محوري است .در هزاره کنوني،
دانش و فناوري نقش فزاينده اي در توسعه جوامع ايفا مي کنند و جهان به سوي عصر دانايي محوري پيش مي رود.
دانش بزرگترين م زيت رقابتي کشورها در عصر اقتصاد جهاني به شمار مي رود .سازمان هاي جامعه دائما اجتماع را
دگرگون مي کنند ،آنها بايد تقاضا براي مهارت ها را تغيير دهند .امروزه يکي از مهمترين مهارتها در راستاي ايجاد
عملکرد مطلوب سازمانها ،وجود مهارتهاي  Tشکل در فرآيند مديريت د انش مي باشد .نقش متخصصان داراي مهارت T
شکل در دنياي امروزه بسيار پراهميت بوده و کارکنان با مهارت هاي  Tشکل داراي صالحيت هايي هستند که براي
عملکرد نوآورانه و خالق مورد نياز است ،نتايج اين تحقيق نشان داد که مهارتهاي  Tشکل در روند توليد دانش و
عملکرد سازماني در نداجا تأثير قابل توجهي دارند .همچنين نتايج تحقيق نشان داد که انتشار دانش در ميان همکاران
نداجا  ،از طريق همکاري ،فرايندهاي ايجاد دانش را ارتقا مي بخشد و در رابطه پشتيباني فناوري اطالعات در دستيابي،
انتشار و ذخيره دانش دريايي کمک مي کند ،با اين حال ،باز پخش دانش به انسان و افراد حرفه اي متکي است .فناوري
اطالعات تنها مي تواند به طور ضمني در ارائه اطالعات براي حمايت از فرايندها و شرايط محيطي که ايجاد دانش و
مديريت دانش را امکان پذير مي کند ،عالوه بر اين ،فرايندهاي ايجاد دانش مي توانند کارايي کار را از طريق استفاده
مجدد از دانش ارزشمند افزايش دهند .در صنعت اطالعاتي پرقدرت ،پشتيباني فناوري اطالعات مي تواند کارآيي و بهره
وري کسب و کار را افزايش دهد که عملکرد کلي را افزايش مي دهد.
ايجاد دانش بوسيله مشارکت و يا کارآموزي اتفاق ميافتد ،دانش جديد ي که براي ارتق ا و به روز رساني دانش ضروري
است .سازمان ها بايد دانش فني و فن آوري کافي را داشته باشند ،زيرا اينها الزم است تا عملکرد سازماني بهبود يابد
همچنين يادگيري بر ميزان تاثيير کاربردي نمودن دانش موجود در فرصت هاي پيش آمده تاثير بگذارد .دانش ايجاد
شده مي تواند به محصوالت و خدمات جديد يا فرآيندهاي کسب و کار جديد منجر شود.
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پیشنهادات
. شکل کارکنان نداجا برگزار گرددT کارگاه هاي آموزشي در راستاي تقويت مهارتهاي

 ارتباط بين،در برنامه ريزي درسي آموزش هاي يگاني نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران
. شکل با عملکرد کارکنان تشريح گرددT مهارتهاي




.از فناوري اطالعات به عنوان پشتيبان مديريت دانش حمايت جدي بعمل آيد



در ارزيابي ساليانه کارکنان سازمان نداجا را بر اساس دانش محوري آنان و تالش آنان براي سهيم سازي دانش با
.ديگران ارزش گذاري گردند



منابع
.انتشارات جهاد دانشگاهي، مفاهيم و مهارتها: علم داده.)6288(. حميده، بابک؛ ايرج،سهرابي
Hall, R., & Andriani, P. (2222). Managing knowledge associated with innovation. Journal of Business
Research, 21(2), 682–622.
Du Plessis, M. (2229). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge
Management, 66(8), 22–28.
Lee, H., & Choi, B. (2222). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance:
An integrative view and empirical examination. Journal of Management Information Systems,
22(6), 698–229.
Adams, F. G., & Graham, K. W. (2269). Integration, knowledge creation and B2B governance: The role of
resource hierarchies in financial performance. Industrial Marketing Management, 12،698–686.
http://dx.doi.org/62.6261/j.indmarman.2261.62.228
Park, P. (2221). Knowledge and participatory research. Handbook of Action Research, 2, 92–82.
Raj, D., & Ha-Brookshire, J. E. (2261). How do they create ‘Superpower’? An exploration of knowledgecreation
Barker, R. (2262). Management of knowledge creation and sharing to create virtual knowledge-sharing
communities: A tracking study. Journal of Knowledge Management, 68(2),228–222
Ac¸ıkgöz, A., Günsel, A., Bayyurt, N., & Kuzey, C. (2268). Team climate, team cognition, team intuition,
and software quality :The moderating role of project complexity. Group Decision and Negotiation,
22(2), 6682–6691.http://dx.doi.org/62.6229/s62921-262-8219-6
Adams, F. G., & Graham, K. W. (2269). Integration, knowledge creation and B2B governance: The role of
resource hierarchies in financial performance. Industrial Marketing Management, 12.
Alge, B. J., Wiethoff, C., & Klein, H. J. (2222). When does the medium matter? Knowledge-building,
experiences and opportunities in decision making teams. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 86, 21–29.
Austin, J. T., & Villanova, P. (6882). The criterion problem:6869–6882. Journal of Applied Psychology,
99(1), 921.
Chia, R. (2222). From knowledge-creation to the perfecting of action: Tao, Basho and pure experience as
the ultimate ground of knowing. Human Relations, 21(9), 822–896.
Xu, Q., & Zheng, X. (2262). Research on the relationship among the organizational collaboration,
knowledge collaboration and innovation performance for parent-subsidiary companies.
Chan, I., & Chau, P. Y. K. (2229). Getting knowledge management right: Lessons from failure. In
Knowledge management: Concepts ,methodologies, tools and applications. pp. 2226–2222. IGI
Global.
Eldor, L., & Harpaz, I. (2261). A process model of employee engagement: The learning climate and its
relationship with extra-role performance behaviors. Journal of Organizational Behavior, 29, 262–
222.

22

89  بهار،61 شماره

 پژوهشي آموزش علوم دريايي-فصلنامه علمي

Ferraris, A., Santoro, G., & Dezi, L. (2269). How MNC’s subsidiaries may improve their innovative
performance? The role of external sources and knowledge management capabilities. Journal of
Knowledge Management, 26(2), 282–222.
Ferretti, M., & Parmentola, A. (2262). The Firm-Driven LISs. In The Creation of Local Innovation
Systems in Emerging Countries Part of the series Springer Briefs in Regional Science. pp. 16–98.
Fitzgerald, D. R., Mohammed, S., & Kremer, G. O. (2269).Differences in the way we decide: The effect of
decision style diversity on process conflict in design teams. Personality and Individual Differences,
628, 228–288.
Dekoulou, P., & Trivellas, P. (2269). Organizational structure ,innovation performance and customer
relationship value in the Greek advertising and media industry. Journal of Business &Industrial
Marketing, 22(2), 292–289.
De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2261). Trust and team performance: A meta-analysis of
main effects, moderators ,and covariates. Journal of Applied Psychology, 626(9), 6628–6622.
Gregory, G. D., Ngo, L. V., & Karavdic, M. (2269). Developing e-commerce marketing capabilities and
efficiencies for enhanced performance in business-to-business export ventures. Industrial Marketing
Management ,http://dx.doi.org/62.6261/j.indmarman.2269.22.222
Kao, S., & Wu, C. (2261). The role of creation mode and social networking mode in knowledge creation
performance :Mediation effect of creation process. Information &Management, 22(1), 922–961.
Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., & Kohl, H. (2261). Holistic approach for human resource
management in industry 8.2.Procedia CIRP, 28, 6–1.
Zhang, M., & Yin, X. (2262). The effect of R&D alliances on the speed of innovation: Evidence from
Chinese SMEs. Physics Procedia, 22, 6622–6616.
Yes¸il, S., Koska, A., & Büyükbes¸e, T. (2262). Knowledge sharing process, innovation capability and
innovation performance :An empirical study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92،269–
222.
Xu, Q., & Zheng, X. (2262). Research on the relationship among the organizational collaboration,
knowledge collaboration and innovation performance for parent-subsidiary companies .Science
Technology Program Policy, 61, 682–681.

21

