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 کیدهچ
 دانش .کنند فعالیت دانش و علم محور حول باید ،باشند داشته را الزم کارایی بتوانند هاسازمان این که برای

 رد جدید دانش به یابیدست هاسازمان موفقیت شرط و آیدمی شماربه هاسازمان بقای برای منبعی عنوان به
 فرایند وضعیت بررسی نیز پژوهش این هدف .است بنیان دانش سازمانی سمت به حرکت و سطوح یهمه

 ،دانش متسهی و انتقال ،دانش بازیابی و ذخیره ،دانش تولید) آن هایمولفه بندیرتبه و کشاورزی دانش مدیریت
 کاربردی تحقیقات جزو نوع نظر از پژوهش این .است مازندران استان کشاورزی جهاد سازمان در( دانش کاربرد

 کارشناسان و مدیران یهمه پژوهش ماریآ یجامعه .است تحلیلی -توصیفی تحقیقات جزء روش نظر از و
 زنبور و ابریشم کرم ،طیور و دام ،باغبانی و زراعت شامل مختلف هایبخش در مازندران استان جهادکشاورزی

 چهارگانه هایمولفه به مربوط اطالعات ،درآغاز .دباشمی تن 65 شمار به مرتع و جنگل و آبزیان و شیالت ،عسل
 تفاوت دوجو گاهآن و گردآوری لیکرت بخشی پنج بیناب با اینامهپرسش از استفاده با کشاورزی دانش مدیریت

 مورد سیوال کروسکال آزمون از استفاده با سازمان اصلی زیربخش چهار بین کشاورزی دانش مدیریت فرآیند در
 بین کشاورزی دانش مدیریت فرایند میانگین در داریمعنی تفاوت که ندداد نشان هایافته .گرفت قرار بررسی

 خشب زیر ولی دارد وجود مرتع و جنگل و عسل زنبور و ابریشم کرم ،طیور و دام ،باغبانی و زراعت بخش زیر سه
 دانش مدیریت هایمولفه بندیاولویت منظوربه .ندارد هابخش دیگر با داریمعنی تفاوت آبزیان و شیالت

 ههرچ کشاورزی دانش مدیریت فرآیند در که دادند نشان هایافته و شد استفاده تاپسیس روش از کشاورزی
 کرده ملعتر ضعیف فرآیند این است رفته پیش آن کاربرد سمت به دانش تولید حلقه از کشاورزی جهاد سازمان

 کشاورزی جهاد سازمان در دانش تولید زا ناشی هایسودمندی کردن درونی برای پیشنهادهایی ،رواین از .است
  .است شده ارائه استان
 

  .انشد کاربرد ،دانش تسهیم و انتقال ،دانش بازیابی و ذخیره ،دانش تولید ،دانش مدیریت :واژگان نمایه
 
 

 یآبادضیف اسری :مسئول نویسنده
 yaser.feizabadi@qaemiau.ac.ir :رایانامه
 11/12/96 :پذیرش  16/11/96 :دریافت

 



 6431، زمستان 34شماره   

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 46   

 مقدمه
 این بر فزاینده صورت به جهانی تجارت رهبران

 از انسانی هایسرمایه دانش که دارند باور دیدگاه
 با و است سازمانی هایشایستگی و هاقابلیتترین مهم

 توانمی آن مدیریت فرایند سازماندهی و طراحی
 ،ردک فراهم پایدار توسعه و رقابت ایجاد برای بستری

 دتولی عاملترین مهم دانش ،کنونی اقتصاد در که چرا
 مزیتترین مهم منزله به آن از و رودمی شمار به

 و هو) شودمی برده نام هاسازمان راهبردی و رقابتی
 ،جهان موفق هایشرکت رو این از (.2119 ،همکاران
 برنامه و ضروری نیاز یک را سازمانی دانش مدیریت
 پذیری رقابت عرصه در پیشگامی برای دار اولویت
 رپیت گفته به اند.داده قرار توجه کانون در و دانسته
 همان 21 سده در هاسازمان موفقیت راز ،دراکر

 (.1392 ،فدایی و حقیقت جاللی) است دانش مدیریت
 به داده .است اطالعات و داده از فراتر مفهومی دانش
 یدارا تنهایی به که شودمی گفته هاییپاسخ و اعداد

 به اطالعات .نیستند سازمان برای کاربردی مفهوم
 هب اطالعات .است انتقال قابل تفسیر و پیام صورت

 صورت به که شودمی گفته هاداده از مرتبط مجموعه
 مبنای معمول طوربه اطالعات .هستند پیام یک

 مجموعه به دانش .است سازمان در هاگیری تصمیم
 ،آن با مرتبط عملی راهکار ،شده سازماندهی اطالعات

 و مختلف هایگیریتصمیم در آن کارگیری به نتایج
 هاشتبا به گاهی .شودمی گفته ،آن با مرتبط آموزش
 ،وندشمی تلقی یکی اطالعات مدیریت و دانش مدیریت

 هب اطالعات مدیریت .نیستند یکی دو این آنکه حال
 دارد تمرکز شده پردازش هایداده بر مشخص طور

 و تجربه ،مهارت بنای زیر دانش (.1311 ،قربانی)
 سازمان یک هایسرمایه امروزه .است فرد هر تخصص

 رمایهس بلکه ،نیستند آن فیزیکی و مالی سرمایه تنها
 .است توجه مورد ،سرمایه دو این از ترمهم دانشی

 و راهبردها از متشکل ،سازمان یک در دانش مدیریت
 کل دانش نیازهای توانندمی که است فرایندهایی

 برخی .سازند برآورده را خریداران و کارکنان ،سازمان
 دانندمی ایگسترده فرایند را دانش مدیریت نیز دیگر

 یحصح استفاده و انتقال ،سازماندهی ،شناسایی امر که
 توجه مورد را سازمانی داخلی تجربیات و اطالعات از

 هاسازمان از بسیاری توجهیبی علت .دهدمی قرار
 این زا که است متفاوتی درک ،دانش مدیریت به نسبت
 مدیریت اجرای برای .دارد وجود هاسازمان در مقوله
 ،درازمدت نسبتبه زمانی بازه یک به دانش
 و مهارتی ،فرهنگی و فکری بسترهایسازی فراهم

 بسترهای آوردن فراهم و دانشی هایکانون ،آموزشی
 (.1393 ،همکاران و دوست وظیفه) است نیاز فناورانه
 سوی از تواندمی که است نگرشی ،دانش مدیریت
 سازیپیاده پذیریانعطاف کمی با هاسازمان مدیریت

 ولمحص در بودن پیشرو ،آینده در پذیری رقابت و شود
 بازارهای خلق و جدید بازارهای فتح ،جدید خدمات و
 ارمغان به را دانشی هایسرمایه ندادن دست از و نو

 رظهو نو مباحث از یکی دانش مدیریت مبحث .بیاورد
 توجه و اقبال مورد شدت به که است مدیریت در

-مهم و شده واقع مدیریت و سازمان علم دانشمندان

 نآ بخشی اثر وسازی پیاده ،دانش مدیریت رکن ترین
 وحر یک عنوان به دانش مدیریت شناخت که ،باشدمی

 ضروری آنسازی پیاده برای سازمانی اعمال بر حاکم
  (.1391 ،همکاران و قهرمانی) است

 تعریف مختلف هایرشته در دانش مدیریت
 این بر( 2111) داراجان گارین و گوپتا .دارد گوناگونی

 ،شناخت در که است فرآیندی دانش مدیریت ،باورند
 و اطالعات انتقال و اشاعه ،سازماندهی ،انتخاب
 صورت به هاسازمان بافت در موجود فردی هایمهارت

 هب منجر و کرده کمکها آن به بالقوه و ساختاری غیر
 پیوسته یادگیری ،مسائل کارآمد و مناسب شدن حل

 و اشتراک قصد به هاریزی برنامه و هاگیری تصمیم و
 در .آوردمی ارمغان به را جدید دانش دوباره استفاده
 دانش مدیریت( 2117) همکاران و توربن دیگر تعریفی

 اکاشتر ،تسخیر ،شناسایی ،خلق برای راهی یافتن را
 انسازم در نیاز مورد افراد به سازمانی دانش توزیع و

 دانش مدیریت( 2119) سالو باوربه .اندکرده معرفی
 ،هاشایستگی از موثر طوربه ،فرآیند یک عنوانبه

 ،افکار ،استعدادها ،هامهارت ،هاتخصص ،تجارب
 منابع درها آن ادغام و افراد تصورات و اعمال ،هادیدگاه

 خود هایهدف به رسیدن برای سازمان اطالعاتی
 مدیریت( 2119) همکاران و لوپز .کندمی استفاده

 نظر در فرآیندهایی مجموعه عنوان به را دانش
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 رایب کلیدی عامل یک عنوانبه دانش از که گیرندمی
 همکاران و زاده تقی .کندمی استفاده افزوده ارزش

 یا رشته انیم یمفهوم را دانش تیریمد( 1389)
 دیگر از را آن ،دانش بر آن دیتأک که دانندمی
  .کند یم زیمتما یتیریمد یکردهایرو

 یاقتصاد مهم یهابخش جمله از یکشاورز بخش
 فرصت به دانش بر مبتنی اقتصاد عصر در که است

 طریق از تا است کرده پیدا دست مهمی و مناسب
 راهبردهایی و هاهدف به خود درون در دانش مدیریت

 کند پیدا دست ،اندآمده وجودهبها آن منظوربه که
 جهت به و منظور بدین (.1319 ،همکاران و یشاکر)

 وضعیت از آگاهی ،سازمانی دانش مناسب مدیریت
 بسیار کشاورزی جهاد سازمان در دانش مدیریت
 الدنب به تحقیق این زمینه همین در .باشدمی ضروری

 دانش مدیریت فرایند بررسی یبرا چارچوبی ارائه
 که است مازندران استان یکشاورز جهاد سازماندر

 ،تولید حوزه زیر چهار در را دانش مدیریت فرایند
 این و تعریف کاربرد و تسهیم و انتقال ،بازیابی و ذخیره
 استان یکشاورز جهاد سازمان در را چهارگانه مراحل

  .دهدمی قرار ارزیابی مورد مازندران
 مختلفی هایبخش از یکشاورز جهاد سازمان

 و ابریشم کرم ،طیور و دام ،باغبانی و زراعت شامل
 لیتشک مرتع و جنگل و آبزیان و شیالت ،عسل زنبور
 ،آموزشی ،قاتییتحق هایفعالیت به که است شده
 مرکز ،سازمان نیا در .مشغولند اجرایی و جییترو
 و (دانش تولید) پردازدمی دانش دیتول به قاتیتحق

 قالب در رهیذخ قیطر از آمده دستبههای افتهی
 یعلم هایابکت و هانشریه ،هامقاله ،هاگزارش

 شودیم منتشر و نگهداری ید سی و لمیف چنینهم
 از پس ،دییتول دانش (.دانش بازیابی و ذخیره)

 مانند گوناگونی یهاروش به نگهداری وسازی رهیذخ
 هایکارگاه ،یتخصصهای شگاهینما ،کالس یبرگزار
 و ییویرادهای برنامه ،هاکنفرانس ویدئو ،یآموزش

 کشاورزان به مجازی هایشبکه حتی و یونیزیتلو
 در مروجان (.دانش تسهیم و انتقال) شودمی منتقل

 نیب یارتباط حلقه عنوان به دانش تیریمد ندیفرا
 از هک کنندمی نقش ایفای کاربران و تحقیقات بخش

 ستقیمم صورت به را نوین تحقیقاتی هاییافته سو یک
 سوی از و داده انتقال کشاورزان به چهره به چهره و

 به را کشاورزی بخش عملی هایابهام و مسائل دیگر
های آموزش مرکز .دهند یم انتقال حلقه این محققان

 زین هااستان یکشاورز جهاد سازمان خدمت ضمن
 در .هستند سازمان کارکنان دانش نوسازی به موظف
 دیده آموزش کشاورزان ،حلقه این از مرحله آخرین
 رد کارایی و وریبهره افزایش منظور به را نوین دانش
 زیر نمودار (.دانش کاربرد) گیرندمی کار به مزرعه
 جهاد سازمان در را دانش مدیریت ندیفرا حلقه

  .دهدمی نشان کشاورزی
 مرطوب مییاقل بودن دارا با مازندران ساحلی استان
 شماربه کشور کشاورزی هایقطب ترینمهم از یکی
 در دانش مدیریت فرآیند در تسریع بنابراین .آیدمی

هب منجر یقین به  استان  این یکشاورز  جهاد سازمان

 

تولید دانش جدید بر 
اساس نیازها و شرایط 

خاص محلی

کسب دانش ذخیره شده 
در پایگاه داده ها

جمع آوری دانش بومی و 
کسب دانش تجربی 

بهره وران و ارباب رجوع

تولید دانش

انتقال و تسهیم دانش

ذخیره و بازیابی دانش

کاربرد دانش

کاربرد دانش کسب و 
تولید شده به دفعات 

مکرر

توسعه گستره کاربرد 
محصول یا خدمت جدید 

با تالش متخصصان
 

 ( 1319 ،همکاران و شاکری) دانش مدیریت فرآیند مفهومی مدل -6 هرگان
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 اناست این در کشاورزان درآمد و تولید وضعیت بهبود
 میزان یبررس ضمن نیز تحقیق نیا در .شد خواهد

 یکشاورز جهاد سازمان در تیریمد ندیفرا کارگیریبه
 این چهارگانه مراحلبندی رتبه با ،مازندران استان
 زمال پیشنهادهای ،خبره کارشناسان دیدگاه از فرایند
  .ودشمی ارائه دانش تیریمد ندیفراسازی نهیبه برای

 هایمولفه تحلیل به ،(1392) همکاران و موحدی
 سازمان کارکنان دانش مدیریت در اطالعات فناوری

 این در .پرداختند کرمانشاه استان کشاورزی جهاد
 هفت مدل از دانش مدیریت بررسی منظور به زمینه
 ،رگیریاکبه ،یافتن) ویلیام و بکوویتز ایمرحله

 (فحذ ،نگهداری و ایجاد ،ارزیابی ،تسهیم ،یادگیری
 هک داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه .دش گرفته بهره
 و همبستگی دانش مدیریت و اطالعات فناوری بین

-هنتیج به توجه با .دارد وجود داریمعنی مثبت ارتباط
 غیر و مستقیم تأثیر وجود بر مبنی مسیر تحلیل ی

 با اطالعات فناوری هایمولفه یهمه بین مستقیم
 از یک هر که گرفت نتیجه توانمی دانش مدیریت

 تأثیر دانش مدیریت در اطالعات فناوری هایمولفه
 بر تأثیرگذار برونزای متغیرهایترین مهم .دارند

 نحوه سپس و ذخیره نحوه ترتیب به دانش مدیریت
  .شدند مشخص اطالعات تبدیل

 زیر بررسی به ،(1393) همکاران و نیکوکار
 هایدانشگاه از یکی در دانش مدیریت هایساخت

 ،ادد نشان پژوهش این نتایج .پرداختند مسلح نیروهای
سازی پیاده برای دانشگاه ساخت زیر کلی طور به

 تعهد ،سازمانی فرهنگ و بوده مناسب دانش مدیریت
 ،گروهی کار ،کارکنان مشارکت ،ارشد مدیران

 و دارد باالیی الگوبرداری و کارکنان توانمندسازی
 آموزش به نسبت یتربیش اهتمام باید دانشگاه
  .باشد داشته آنان عملکرد سنجش و کارکنان

 هایمؤلفه نقش ،(1393) همکاران و شاهرخی
 هایتهرش دانشجویان کارآفرینانه نیّت بر گانهسه دانش

 ظورمن به .کردند بررسی را جیرفت دانشگاه کشاورزی
 معادله سازیمدل روش از پژوهش هایفرضیه آزمون

 ساختاری معادلهسازی مدل .شد دهاستفا ساختاری
 سازگاری دانش و عملی دانش که داد نشان
 نیّت پراکنش تغییرات از درصد 51 کنندهتبیین

 برازش هایشاخص و بودند دانشجویان کارآفرینانه
  .دارند قرار مناسب وضع در مدل

 تاثیر به ،(1393) همکاران و آبادی احمد آزادی
 در دانش مدیریت اجرای بر اطالعات فناوری ابزارهای

 ،ادد نشان آمده دست به نتایج .پرداختند تجارت بانک
 کسب و تولید در اطالعات فناوری هایابزار میان
 ،دانش کارگیری به و اشتراک ،پردازش و ذخیره ،دانش
 از استفاده چنینهم .دارد وجود معناداری رابطه

 ،اداری اتوماسیون مانند اطالعات فناوری ابزارهای
 پست ،پیشنهادها نظام هایسامانه ،اینترنت

 هترب اجرای در ،آن جز و کنفرانس ویدئو و الکترونیکی
  .است موثر دانش مدیریت فرآیند

 ریاثت و نقش تحلیل به ،(1393) همکاران و کریمی
 هایفرصت تشخیص و شناسایی در دانش مدیریت

 حقیقت نتایج .پرداختند تهران دانشگاه در کارآفرینانه
 به ،دانش مدیریت اصلی یمولفه سه ،داد نشان ایشان
 ،دانش مدیریت اصلی سازه بر تاثیر میزان ،ترتیب
 تاس دانش کاربرد و دانش کسب ،دانش تسهیم شامل

 تشخیصدهنده تشکیل هایمولفهترین مهم و
 سازه رب تاثیر میزان ،ترتیب به کارافرینانه هایفرصت
 شامل ،کارآفرینانه هایفرصت تشخیص اصلی

 و تجدیدی هایفرصت ،تقلیدی هایفرصت
 دانش مدیریت ،چنینهم .هستند نوآورانه هایفرصت

 رد کارآفرینانه هایفرصت تشخیص و شناسایی بر
 اثیرت تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس
  .دارد معنادار و مثبت

 به خود پژوهش در ،(1391) همکاران و شعبانی
 بر مؤثر هایعامل بندیرتبه و بررسی ،شناسایی

 یستاپس روش از استفاده با دانش مدیریت سازیپیاده
 نتیجه .پرداختند شیراز پزشکی علوم دانشگاه در

 «دانش میتسه» عامل ،داد نشان ایشان تحقیق
 رد را ریتأث نیترکم «دانش حذف» عامل و نیتربیش

  .دارد دانش تیریمد یسازادهیپ
 برای مدلی ارائه به ،(2113) همکاران و پانگ کی

 اظهار ایشان .پرداختند سازمان دانش مدیریت بلوغ
 یتمدیر مستلزم رسمی طور به دانش مدیریت داشتند

 دهاستفا و دسترسی و تسهیل منظور به دانش منابع
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 ناوریف پیشرفته اطالعات از استفاده با ،دانش از دوباره
  .است

 هایعامل بررسی به پژوهشی در ،(2111) زواوی
 هاعامل این .پرداخت دانش اشتراک در بازدارنده

دهنده نشان که خودکارآمدی کمبود :از بودند عبارت
 امکانات کمبود ؛است دانش اشتراک در فردی عامل

 ستا فنی عامل گربیان که ارتباطی و اطالعاتی فناوری
 عامل دادن نشان برای سازمانی تشویق کمبود و

 رابطه .شودمی دانش اشتراک از بازدارنده که سازمانی
 مورد همبستگی آزمون طریق از هاعامل این بین

 ونرگرسی تحلیل از چنینهم .است گرفته قرار سنجش
 مورد هاعامل بین از عامل مؤثرترین تعیین برای

 نشان پژوهش هاییافته .است شده استفاده بررسی
 اکاشتر رفتار و عامل سه این بین منفی رابطه ،دهدمی

 ،است عامل مؤثرترین که سازمانی تشویق با دانش
  .دارد وجود

 بررسی به پژوهشی در ،(2111) همکاران و واشیت
 هایکزمر و هادانشگاه محققان درک ونگیچگ

 مدیریت تسهیالت و هابازدارنده از هند تحقیقاتی
 خلق ،دانش آوریگرد منظور بدین اند.پرداخته دانش
 – اجتماعی ،فردی جنبه سه از دانش انتظار و دانش

 هاهیافت .است گرفته قرار بررسی مورد فنی و سازمانی
 ردیف هایجنبه با تربیش انگرپژوهش ،بود آن گویای

 ات هستند درگیر دانش مدیریت سازمانی – اجتماعی و
 و شده دانش خلق باعث انآن تعامل و افراد .فنی جنبه

  .کندمی کمک آن جریان به
 طول در دیگر داخلی و خارجی هایبررسی دیگر از
 در آن نقش و دانش مدیریت زمینه در اخیر هایسال

 میهمی تحقیقات به توانمی هاسازمان کارایی و تحول
 اشاره( 2112) همکاران و رسوال و( 2112) ومیهمی

 تمدیری ،دادند نشان خود هایبررسی نتایج در که کرد
-ازمانس عملکرد و نوآوری سطح بر مثبتی تاثیر دانش

 همکاران و توالیی چنینهم .دارد بررسی مورد های
 در دانش هایشبکه توسعه الگوی ارایه به ،(1393)

 موسسه شامل) نفت صنعت پژوهشی هایهاب
 و نفت صنعت پژوهشگاه ،انرژی المللی بین مطالعات
 به ،(1393) اکبری و حسینی ،(نفت صنعت دانشگاه

 ردرویک با سازمانی دانش مدیریت سرآمدی الگوی ارایه

 رادفر و ملک رضایی و ساختاری-تفسیریسازی مدل
 هایعامل دهیاولویت برای مدلی ارایه به ،(1392)

 اب ارتباط مدیریت عملکرد بهبود در دانش مدیریت
  .پرداختند سپه بانک در مشتری

 شناسیروش
 و کاربردی تحقیقات جزو ،نوع نظر از پژوهش این

 و تاس تحلیلی -توصیفی تحقیقات وجز روش نظر از
 نوع از نیاز مورد هایداده گردآوری روش لحاظ به

 به ایکتابخانه روش از چنینهم .باشدمی میدانی
 پژوهش ادبیات و نظری هایپایه گردآوری منظور

 این در هاداده گردآوری ابزار .است شده استفاده
 با مصاحبه روشبه که بود نامهپرسش تحقیق

 یزمینه در نامهپرسش .شد انجام پاسخگویان
 بیناب پایه بر و دانش مدیریت فرایند یمرحلهچهار
 ظرن از آن روایی که شده طراحی لیکرت یاگزینه پنج

 تتای ضریب از استفاده با آن پایایی و کارشناسان
 مدیران ،ماریآ یجامعه .شد تائید( Ɵ=13/1) ترتیبی

 مازندران استان جهادکشاورزی سازمان کارشناسان و
 و دام ،باغبانی و زراعت شامل مختلف هایبخش در

 و آبزیان و شیالت ،عسل زنبور و ابریشم کرم و طیور
 با ابتدا در .دباشمی تن 65 شمار به مرتع و جنگل

 یارتبه میانگین والیس کروسکال آزمون از استفاده
 .گرفت قرار مقایسه مورد سازمان اصلی زیربخش چهار

 تمدیری چهارگانه مراحلبندی اولویت منظوربه سپس
 طتوس روش این .شد استفاده تاپسیس روش از دانش

 و شد شنهادیپ میالدی 1911 سال در ونی و هوانگ
 شاخصه چندگیری میتصمهای مدل نیبهتر از یکی

 لح راه به شباهت اساس بربندی اولویت به که است
 برای توانمی روش این از .پردازدمی( مطلوب) آل ایده
 انتخاب و مختلف هایگزینه مقایسه و بندیرتبه

بندی روهگ و هاگزینه بین هفاصل تعیین و گزینه بهترین
 تواراس مفهوم نیا بر تاپسیس روش .نمود استفادهها آن

 راه با ار فاصله نیترکم دیبا ،یانتخاب نهیگز که است
 و) ممکن حالت نیبهتر) مثبت( آلدهیا) مطلوب حل

 نیبدتر) یمنف آلدهیا حل راه با را فاصله نیتربیش
  (.1393 ،قادری) باشد داشته( ممکن حالت
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 ( 65 :تعداد) استان کشاورزی جهاد سازمان در دانش مدیریت چهارگانه هایمولفه یتوصیف آمار نتایج -6 جدول

 
-رتبه میانگین هامولفه

 ای
 انحراف
 معیار

 ضریب
 تغییرات

 رتبه

 دانش تولید

 خاص شرایط و نیازها اساس بر جدید دانش تولید
 

62/3 17/1 119/1 2 

 آنهاسازی بومی و هاداده پایگاه در شده ذخیره دانش کسب

 

52/3 11/1 151/1 3 

 مراجعه و وران بهره تجربی دانش کسب و بومی دانش گردآوری
 کنندگان

19/3 12/1 116/1 1 

 بازیابی و ذخیره
 دانش

 دانش به همگان دسترسی امکان و هاداده پایگاه درسازی ذخیره
 

26/3 12/1 136/1 1 

 2 169/1 25/1 51/3 فراوان اطالعات با متخصص و روز به افراد وجود

 تسهیم و انتقال
 دانش

 ها داده پایگاه طریق از
 

11/2 12/1 111/1 1 

 2 113/1 16/1 25/2 مستقیم تماس طریق از

 دانش کاربرد
 2 153/1 19/1 51/3 پی در پی بارهای به شده تولید و شده کسب دانش کاربرد

 1 119/1 13/1 12/3 متخصصان تالش با خدمت یا محصول کاربرد گسترده توسعه

 
 گزینه m دارای که n×m ماتریس ،روش این در

 هایفراسنجه) شاخص n و( بررسی مورد موضوع هر)
 باشدمی( گیری تصمیم هایگزینه برای یعملکرد

 روش این مهم امتیازهای از .گیردمی قرار ارزیابی مورد
 و هاشاخص از توانمی همزمان گونهبه که است آن

 معیارهای و کرد استفاده ذهنی و عینی معیارهای
 چنینهم .دهدمی دخالت باهم را کیفی و کمی

 مشخص را هاگزینه اولویت ترتیب تواندمی آن خروجی
 ،ادریق) .کند بیان کمی صورت به را اولویت این و کند

1393 ) 

 هایافته
 انحراف ،میانگین شامل توصیفی آمار 1 جدول

 وطمرب میانگین معیار خطای و تغییرات ضریب ،معیار
 در هامولفه تفکیک به دانش مدیریت بعد چهار به

-می نشان را مازندران استان اورزیکش جهاد سازمان

 هایمولفه تربیش ،شودمی دیده هک گونههمان .دهد
 و ذخیره ،دانش تولید سویه چهار در دانش مدیریت
 شدان ربردکا و دانش تسهیم و انتقال ،دانش بازیابی
 در 3 عدد) متوسط میزان از بیش میانگینی دارای
 گاهدید از بنابراین .هستند( لیکرت ایگزینه 5 بیناب

 خوب تا متوسط وضعیت دارای نمونه کارشناسان
 ایگاهپ راه از دانش انتقال یمولفه تنها .شوندمی ارزیابی

 ،تاس شده ارزیابی ضعیف کارشناسان دیدگاه از هاداده
 .است( 11/2) 3 از ترکم میانگینی دارای زیرا
 کسب و بومی دانش گردآوری» هایمولفه ،چنینهم

 افراد وجود» و «کنندگان مراجعه و وران بهره تجربی دانش
 دارای ترتیببه «فراوان اطالعات با متخصص و روز به

 و=CV 116/1) تغییرات ضریب ینتربیش و ینترکم
169/1CV= )دانش مدیریت هایمولفه تمامی بین در 

 ( 1 جدول) .ندبود استان کشاورزی جهاد سازمان در
-تبهر میانگین یمقایسه برای ،تحقیق بعد یمرحله در

 اصلی بخش چهار بین در دانش مدیریت فرآیند ای
 ،باغبانی و زراعت یعنی استان کشاورزی جهاد سازمان

 و شیالت ،عسل زنبور و ابریشم کرم و طیور و دام
 سیوال کروسکال آزمون از مرتع و جنگل و آبزیان

 حاصله اسکور کای آماره به توجه با .شد استفاده
(21/9= 𝜒2 )معناداری سطح و (122/1ρ=)، توانمی 

 بین در دانش مدیریت فرآیند میانگین که گرفت نتیجه
 یعنی استان کشاورزی جهاد سازمان اصلی بخش چهار

 زنبور و ابریشم کرم و طیور و دام ،باغبانی و زراعت
 تفاوت دارای مرتع و جنگل و آبزیان و شیالت ،عسل
 آیندفر میانگین مقایسه برای ،سپس .است داریمعنی

 نیز سازمان هایبخش زیر دوی به دو دانش مدیریت
 ،گردی عبارتبه .شد استفاده والیس کروسکال آزمون از

 زیر هر در دانش مدیریت فرآیند که گردید بررسی
 دار استمعنی تفاوت دارای هابخش کدام با بخش

  (.2 جدول)
( sig<15/1) 15/1 زیرداری معنی حتوجه به سطبا 
 دانش مدیریت فرآیند میانگین که کرد ادعا توانمی
 با اتنهکرم ابریشم و زنبور عسل  ،و طیور دام بخش در
 تفاوت ، مرتع و جنگل و باغبانی و زراعت بخش دو
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 استان کشاورزی جهاد سازمان در هم بر کشاورزی هایبخش زیر تاثیر -2 جدول
 داریمعنی سطح 𝜒2 رتبه میانگین شمار زیربخش بخش زیر

 باغبانی و زراعت
 عسل زنبور و ابریشم کرم ،طیور و دام

 مرتع و جنگل
 آبزیان و شیالت

17 
12 
15 

53/22 
12/17 
61/11 

32/7 
37/12 
56/1 

117/1 
113/1 
131/1 

 عسل زنبور و ابریشم کرم و طیور و دام
 باغبانی و زراعت
 مرتع و جنگل
 آبزیان و شیالت

21 
12 
15 

23/15 
11/11 
53/12 

32/7 
72/5 
11/1 

117/1 
117/1 
215/1 

 آبزیان و شیالت
 باغبانی و زراعت

 عسل زنبور و ابریشم کرم ،طیور و دام
 مرتع و جنگل

21 
17 
12 

91/16 
76/17 
92/13 

56/1 
11/1 
113/1 

131/1 
215/1 
959/1 

 مرتع و جنگل
 باغبانی و زراعت

 عسل زنبور و ابریشم کرم ،طیور و دام
 آبزیان و شیالت

21 
17 
15 

23/11 
11/21 
17/12 

37/12 
72/5 
113/1 

113/1 
117/1 
959/1 

 در داریمعنی تفاوت چنینهم .دارد داریمعنی
 و تزراع بخش دو بین دانش مدیریت فرآیند میانگین
 فرآیند ،اما .شد مشاهده مرتع و جنگل و باغبانی

 تفاوت آبزیان و شیالت بخش در دانش مدیریت
  .ندارد هابخش دیگر با داریمعنی
 و هامولفه از کدام هر ،تحقیق یمرحله آخرین در

 استفاده با دانش تیریمد ندیفرا چهارگانه هایهحلمر
 ،3 جدول در اند.شدهبندی رتبه TOPSIS روش از

 هر یکینزد بیضر و( یمنف و مثبت) آلدهیا از فاصله
 روش در .است شده داده نشان هاعامل از کدام

 بتمث و منفی مطلوب ینقطه دو در هامولفه تاپسیس
 ایدب که اینقطه از که شود مشخص تا شوندمی ارزیابی
 کرد اادع توانمی بنابراین .دارند فاصله میزان چه باشند

 یعنی باشد ترکم مثبت مطلوب از فاصله اگر که
 لهفاص اگر و داشته مطلوب فعالیت بخش آن در سازمان

 شبخ آن در سازمان یعنی باشد ترکم منفی مطلوب از
 هر مجموع در .باشدنمی خود مطلوب وضعیت حد در
 یتوضع نشاندهنده باشد تربزرگ نزدیکی ضریب چه

  (.3 جدول) هاستمولفه سایر به نسبت مولفه نآ بهتر
 تولید مولفه هددمی نشان 3 جدول کهگونه همان

-به مطلوب می نزدیکی ضریب باالترین دارای دانش

 هایرتبه نخست را در میان مولفه ،بنابراین. باشد
 به آن از پس .دهدمی اختصاص خود به دانش مدیریت

 هیمتس و انتقال ،دانش بازیابی و ذخیره مراحل ترتیب
 ارقر بعدی هایرتبه در دانش کاربرد نهایت در و دانش

 کشاورزی جهاد سازمان چند هر ،عبارتیبه .گیرندمی
 لیدتو به موفقیت با تحقیق بخش در مازندران استان

 اشتراک و ترویج بخش در ولی است پرداخته دانش
 اندازه به کشاورزان به دانش انتقال و اطالعات گذاری
 روشنیبه 3 جدول نتایج .است نبوده موفق دانش تولید
 هرچه دانش مدیریت فرآیند در که دهدمی نشان

 سمت به دانش تولید حلقه از کشاورزی جهاد سازمان
 ملعتر ضعیف فرآیند این است رفته پیش آن کاربرد
 کاهش مطلوب به نزدیکی ضریب که چرا ،است کرده
  .است یافته

 مراحل هایمولفه بندیرتبه نیز ،2 جدول
 جهاد سازمان در را دانش مدیریت فرآیند چهارگانه
 تاپسیس روش از استفاده با مازندران استان کشاورزی

 . دهدمی نشانها آن تیث اهمیاز ح
 جهاد سازمان در دانش تولید هایدر میان مولفه

 طشرای و نیازها اساس بر جدید دانش تولید ،کشاورزی
 یفهمول دو وبه مطلوب  نزدیکی ضریب باالترین خاص

 و هاایگاه دادهپ در شده ذخیره دانش کسب»
 کسب و بومی دانش آوریگرد » و ،«هاآنسازی بومی
 دانش
 

 دانش مدیریت فرآیند هایمولفه موقعیت -4 جدول
 کشاورزی

 مولفه
 از تربیش

 مطلوب
 از ترکم

 مطلوب
 هب نزدیکی ضریب

 مطلوب
 67511/1 21679/1 13112/1 دانش تولید

 بازیابی و ذخیره
 دانش

11117/1 21179/1 53761/1 

 تسهیم و انتقال
 دانش

29125/1 19129/1 23263/1 

 15127/1 15316/1 21951/1 دانش کاربرد
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 هاعامل تفکیک به کشاورزی دانش مدیریت فرآیند هایمولفه موقعیت -3جدول

 عامل مولفه
 از تربیش

 مطلوب
 از ترکم

 مطلوب
 به نزدیکی ضریب

 مطلوب

 دانش تولید

 خاص شرایط و نیازها اساس بر جدید دانش تولید
 

12271/1 11212/1 213/1 

 آنهاسازی بومی و هاداده پایگاه در شده ذخیره دانش کسب
 

15212/1 11672/1 199/1 

 مراجعه و وران بهره تجربی دانش کسب و بومی دانش گردآوری
 کنندگان

23111/1 11912/1 136/1 

 بازیابی و ذخیره
 دانش

 دانش به همگان دسترسی امکان و هاداده پایگاه درسازی ذخیره
 

11127/1 75912/1 112/1 

 931/1 19512/1 11216/1 فراوان اطالعات با متخصص و روز به افراد وجود

 تسهیم و انتقال
 دانش

 ها داده پایگاه طریق از
 

11291/1 11391/1 129/1 

 219/1 17391/1 11213/1 مستقیم تماس طریق از

 دانش کاربرد
 پی در پی بارهای به شده تولید و شده کسب دانش کاربرد

 
12211/1 12211/1 166/1 

 697/1 72213/1 32125/1 متخصصان تالش با خدمت یا محصول کاربرد گسترده توسعه

 

 
 هایرتبه در ،« کنندگان مراجعه و وران بهره تجربی
 دستهب نتایج به توجه با ،چنینهم .گیردمی قرار بعدی
 دانش بازیابی و ذخیره هایمولفه بندیرتبه از آمده

 هافهمول منفی فاصله توجه با و تاپسیس روش توسط
 سازمان که شودمی برآیند چنین مطلوب وضعیت از

 موضوع در ترویج و تحقیق بخش در کشاورزی جهاد
 جنتای .است کرده عمل ضعیف دانش بازیابی و ذخیره

 متسهی و انتقال هایمولفه بندیرتبه از آمده دستبه
 وضعیت بین کمی اختالف ،دهدمی نشان نیز دانش

 ازمطلوب تربیش وضعیت و هامولفه مطلوب از ترکم
 در تولیدی دانش انتقال حال این با .دارد وجودها آن

 هپایگا طریق از کشاورزان به ترویج و تحقیق بخش
 مجازی شبکه ویژهبه و فیلم ،کتاب ،نشریه) هاداده

 استم از باالتری مطلوب به نزدیکی ضریب( تلگرام
 کشاورزی جهاد سازمان مروجان و کارشناسان مستقیم

 و تحقیقی هایطرح و کشاورز مزرعه در مدرسه)
 از آمده دستبه نتایج نهایت در .است داشته( ترویجی

 با ،دهدمی نشان دانش کاربرد هایمولفه بندیرتبه
 سبتن هامولفه مطلوب از ترکم وضعیت گرفتن پیشی

 در کشاورزی جهاد سازمان ،آنها ازمطلوب تربیش به
  .است کرده عمل ضعیف دانش کاربرد موضوع

 گیرینتیجه و بحث
 ارىی رانیمد به ابزارى عنوان به دانش تیریمد

 دانش و کسب را سازمانى برون دانش تا رساندمى
 در و میتسه ،کپارچهی ،رهیذخ را سازمانى درون

 هالسا طى که دانشى ؛رندیگ کار به کارى روندهاى
 دست از خطر و است شده انباشته سازمان تیفعال

 .دارد وجود ناملموس اى هیسرما عنوان به آن رفتن
 یمتفاوت یهانظریه نهیزم نیا در نامحقق از یتعداد

 یبرا یمشخص هیرو تاکنون امااند کرده انیب را
 جهاد سازمان در کشاورزی دانش تیریمدسازی ادهیپ

 یمعدود تعداد هرچند .است نشده هیارا کشاورزی
 نظر به کامل و جامع کی چیه اما دارد وجود روش
 یبررس با شد یسع نوشتار نیا در رواین از .دنرسنمی
 کشاورزی جهاد سازمان در ننظراصاحب هایهینظر

 زیر در محور دانش مدیریت فرآیند ،مازندران استان
 هایمولفه و بررسی استان کشاورزی هایبخش

 شرو از استفاده با ترتیب به یک هر مراحل و چهارگانه
 نهیمز در پژوهش هاى افتهی .شوند بندیرتبه تاپسیس

 ،مونهن کارشناسان نظر براساس ،داد نشان دانش تولید
 این در مربوطه هایفعالیت در کشاورزی جهاد سازمان

 این هرچند است کرده عمل خوب تا متوسط زمینه
 حوزه در بهتری زیرسازی و تالش نیازمند سازمان

 یایگو دانش ندهاىیفرآ بنابراین و است دانش تولید
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 مراتب به تیاهم سازمان خبرگان که است آن
 نسبت سازمان درون در دانش خلق براى را ىتربیش

 چنینهم .هستند قائل سازمان رونیب از آن کسب به
 ینمیانگ در داریمعنی تفاوت ،داد نشان تحقیق نتایج

 کشاورزی هایزیربخش بین دانش مدیریت فرآیند
 و ابریشم کرم ،طیور و دام ،باغبانی و زراعت) استان
 و شیالت بخش جزه ب( مرتع و جنگل و عسل زنبور

 چنین وجود علل بررسی نیازمند که دارد وجود آبزیان
 هستیم مختلف هایبخش زیر در داریمعنی تفاوت

 از اجرایی هاىسازمان در استفاده مورد دانش که چرا
 به ویژهبه .است ىیباال تیاهم دارای راهبردى لحاظ

 دانش به دسترسى لحاظ از کشور خاص طیشرا لیدل
 هاىدیوانساالری وجود و خارجى اجرایی هاىسازمان

 اجرایی هاىسازمان دانش به دسترسى برای مورد بى
 دیگر از دانش کسب کلى طوربه ،کشور داخل

 صورت در و است روبرو بسیاری مشکالت با هاسازمان
 رد مالى چه و زمانى نظر از چه ىیباال نهیهز زین امکان

 امر نیا ،شده ذکر موارد به توجه با .داشت خواهد پى
 جهاد سازمان در خبرگان که است هیتوج شایان

 داخل در دانش خلق به ىتربیش شیگرا کشاورزی
 سبک به نسبت ،داخلى متخصصان بر هیتک با سازمان

 وجهت با متاسفانه اما .باشند داشته سازمان رونیب از آن
 سازمان چه هر ،هامولفه مطلوب به نزدیکی ضریب به

 سمت به دانش تولید و کسب حوزه از کشاورزی جهاد
 ملعتر ضعیف فرآیند این است رفته پیش آن کاربرد
 الانتق ،دانش بازیابی و ذخیره کهطوریبه .است کرده

 رد ترتیب به دانش کاربرد نهایت در و دانش تسهیم و
 دبای ارتباط این در .اندگرفته قرار بعدی هایاولویت
 جایی دیگر امروز دانشی اقتصاد در که داشت توجه
 هاسازمان ساختار و نیست دیوانساالر هایسازمان برای
 ارساخت یک به آمده وجود به هایتغییر با برابر باید

 تربیش هرچه ایجاد و دانش مدیریت و دانش حامی
 از افزوده ارزش ایجاد به قادر که شود تبدیل نوآوری
-سازمان زمینه این در .باشند شده کسب دانش طریق

 عنوان به سازمان در را دانش که هستند موفق هایی
 جهاد سازمان .آورند شماربه دارائیترین اصلی

 مانساز یک به شدن تبدیل برای باید نیز کشاورزی
 در بهتر و تربیش هرچه موفقیت کسب و آفرین دانش

 علیتف به را شده کسب دانش تا کند تالش ،زمینه این
 و توجه صرف با مگر شودنمی محقق امر این .برساند
 درست انتقال چنینهم و ذخیره برای الزم سرمایه
-به کشاورزان که طوریبه کشاورزی بخش به دانش

 به و استفاده به قادر جدید دانش اصلی کاربران عنوان
 .باشند خود تولیدی هایفعالیت در آن کارگیری

 اب تنها نیز کشاورزی بخش در باال وریبهره و کارایی
 حاصل زیاد انسانی نیروی و سرمایه ،ماشین داشتن

 زممستل وریبهره و کارایی به رسیدن بلکه شودنمی
  .است سازمانی دانش از گیریبهره

 عیتضو بین زیاد فاصله و تحقیق نتایج به توجه با
 دانش مدیریت هایمولفه بین در مطلوب تا موجود

 دانش تولید بهتر وضعیت دهندهنشان که کشاورزی
 در دانش کاربرد ویژهبه و انتقال ،ذخیره به نسبت

 اتخاذ ،است مازندران استان کشاورزی جهاد سازمان
 از ناشی هایسودمندی کردن درونی برای تدابیری

 استان کشاورزی بخش کل و سازمان در دانش تولید
  :ودشمی پیشنهاد زمینه این در .رسدمی نظربه ضروری

 ردسازی ذخیره" ترپایین نزدیکی ضریب به توجه با 
 ،"دانش به همگان دسترسی امکان و هاداده پایگاه
 الدیجیت هایکتابخانه و یکپارچه اتوماسیون نظام

 در دانش و اطالعات ذخیره تقویت جهت در
 تسهیم میزان اساس بر عملکرد ارزیابی و سازمان

  .شود ایجاد دانش
 و روز به افراد وجود" نزدیکی ضریب به توجه با 

 در متخصص افراد ،"فراوان اطالعات با متخصص
 با افراد تجارب ازگیری بهره و اجرایی یحیطه
 درها آن یتجربه حفظ جهت در باال یسابقه

  .شوند استخدام سازمان
 الانتق باالتر مطلوب به نزدیکی ضریب به نظر 

 کاربران دسترسی ،هاداده پایگاه طریق از دانش
 محققان ،کشاورزی دانشجویان ،سازمان کارکنان)
 گسترش طریق از سازمان دانش به( کشاورزان و

 و هاگروه تاسیس مانند سازمان در IT هایفعالیت
 یبرا فکر اتاق ایجاد منظوربه تلگرامی هایکانال

 کشاورزی بخش جدید تنگناهای و مسائل بررسی
  .شود آسان
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 کشاورزی دانشجویان ،سازمان کارکنان) کاربران، 
 از کاراتر و بهتر استفاده برای( کشاورزان و محققان

 در سازمان در شده خلق جدید یا موجود دانش
 ویدئو ،کاربردی هایهمایش برگزاری قالب

 در مدرسه مانند هاییطرح اجرای یا کنفرانس
( FFS یاFarmer Field School) کشاورز مزرعه

  .شوند داده آموزش

 

 هامنبع
 در دانش مدیریت هایساخت زیر وضعیت مطالعه (.1391) .ه ،عطاپور و .ل ،پور هاشم ؛ .ع ،قهرمانی آدینه
 و چهل سال ،دانشگاهی رسانی اطالع و کتابداری تحقیقات نشریه ،علمی هیات اعضاء دیدگاه از تبریز دانشگاه

  .15-63 ص ،57 شماره ،پنجم
 فناوری ابزارهای تاثیر (.1393) .ا ،آبادی احمد آزادی و .ز ،آبادی احمد آزادی ؛ .ق ،احمدآبادی آزادی
  .11 شماره ،اول سال ،شناسی دانش مطالعات فصلنامه ،تجارت بانک در دانش مدیریت اجرای بر اطالعات
 دانش مدیریت فرایند بکارگیری میزان بررسی (.1319) .ر ،لو مهدی و .غ ،فسقندیس سلطانی ؛ .ه ،زاده تقی

  .33-21 ص ،12 شماره ،سوم سال ،مدیریت فراسوی ،(موردی مطالعه) خدماتی سازمان یک در
 هایشبکه توسعه الگوی ارائه (.1393) .ج ،قدیانی صالحی و .ع ،رضائیان ؛ .ج ،صوفی بامداد ؛ .ر ،توالیی

 مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامه ،جهانی الگوی از استفاده با نفت صنعت فناوری و پژوهش هایدرهاب دانش
  .77 – 55 ص ،11 شماره ،چهارم سال ،شدن جهانی راهبردی

 یغیردولت سازمانهای در بنیان دانش مدیریتسازی پیاده بر تحلیلی (.1392) .م ،فدایی و .م ،حقیقت جاللی
 مقاله COI کد .تهران ،دانش مدیریت المللی بین کنفرانس دومین و ملی کنفرانس هشتمین ،ایران

IKMC08_264:  
 تفسیریسازی رویکرد با سازمانی دانش مدیریت سرآمدی الگوی طراحی (.1393) .م ،اکبری و .م ،حسینی

  .351 -372 ص ،3 شماره ،6 دوره ،اطالعات فناوری مدیریت ،ساختاری –
 مدیریت عملکرد بهبود در دانش مدیریت عوامل دهی الویت برای مدلی (.1392) .ر ،رادفر و .ن ،ملک رضایی

  .63-12 ص ،3 شماره ،5 دوره ،اطالعات فناوری مدیریت ،(سپه بانک موردی مطالعه) مشتری با ارتباط
 حلقه در کاربردی – تخصصی دانش مدیریت فرایند (.1319) .ح ،میرغفوری و .م ،شاکری ؛ ،ف شاکری

 ،22 ج ،کشاورزی توسعه و اقتصاد نشریه ،(یزد استان کشاورزی بخش :موردی مطالعه) بردارانبهره و ترویج
  .زمستان ،2 شماره

 بر گانهسه دانش هایمؤلفه نقش (.1393) .ف ،فکرت و .ش ،ظریفیان ؛ .پ ،پدرام ؛ .ص ،ساردو شاهرخی
 ،اورزیکش آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه ،جیرفت دانشگاه کشاورزی هایرشته دانشجویان کارآفرینانه نیّت
  .92-116 صفحه ،31 شماره ،6 دوره

 بر موثر عوامل بندیرتبه و بررسی ،شناسایی (.1391) .ح ،فروگذار و .م ،استانی محمدی ؛ .ا ،شعبانی
 مدیریت ،(شیراز پزشکی علوم دانشگاه :موردی مطالعه) Topsis تکنیک از استفاده با دانش مدیریتسازی پیاده

  .سوم شماره ،نهم دوره ،سالمت اطالعات

 مطالعات مرکز ،راهبرد کاریردی تحلیلی نشریه ،تاپسیس معیاره چندگیری تصمیم (.1393) .ا ،قادری
  .صفحه 26 ،23 شماره .کشور وزارت آموزش و راهبردی

  .21-56 ص ،117 و 116 شماره ،جامعه و کار مجله ،دانش مدیریت چیستی (.1311) .ص ،قربانی
 اثر و نقش تحلیل (.1393) .ط ،محمدآبادی عبدلی و .ف ،الکانی باقرزاده ؛ .م ،احمدپورداریانی ؛ .آ ،کریمی

 ،یسازمان فرهنگ مدیریت ،تهران دانشگاه در کارآفرینانه هایفرصت تشخیص و شناسایی در دانش مدیریت
  .529-551 ص ،31 شماره ،12 دوره

https://www.civilica.com/Papers-IKMC08=%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.html
http://itvhe.areo.ir/issue_10008_10243_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+31%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+94-106%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-106.html
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 مدیریت بر اطالعات فناوری هایمولفه نقش (.1392) .ن ،نادری و .ع ،زاده میرک ؛ .ف ایحمزه ؛ .ر ،موحدی
 شماره  ،کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه ،کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان کارکنان دانش

  .16-27 صفحه ،32
 اقدامات تسهیل در فکری هایسرمایه نقش (.1393) .ا ،رحیمی و .م ،غالمی ؛ .ن ،عسگری ؛ .غ ،نیکوکار

  .211-211 ص ،2 شماره ،6 دوره ،دولتی مدیریت ،دانش مدیریت
 از یکی در دانش مدیریت هایساخت زیر بررسی (.1393) .ا ،سو هوال و پاشایی ؛ .م ،سلطانی ؛ .غ ،نیکوکار
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Abstract 
Organizations should act around the axis of science and knowledge in order to work efficiently. 

Knowledge is considered as a source of organizations’ survival and new knowledge is prerequisite 

for organization’s success at all levels. The current research aims to examine the status of 

agricultural knowledge management process and to prioritize its elements (Knowledge 

Creation, Knowledge Storage, Knowledge Transfer and Knowledge Application) in the 

Agricultural Organization of Mazandaran province. This is an applied research in terms of type 

and a descriptive-analytic one in terms of goal. Statistical population consisted of all managers 

and experts of Agricultural Organization of Mazandarn (65) in subsectors of agriculture including 

“agronomy and horticulture”, “livestock, poultry, sericulture and apiculture”, “fisheries and 

aquaculture” and “forest and grassland”. First, statistics related to agricultural knowledge 

management elements were gathered using a likert 5 scale questionnaire and then, the state of 

these elements in different subsectors was analyzed by Kruskal-Wallis test. The results show that 

there is a significant difference in agricultural knowledge management process between the 

subsectors of “agronomy and horticulture”, “livestock, poultry, sericulture and apiculture” and 

“forest and grassland”. However, there is no significant difference in knowledge management 

process between “Fisheries and aquaculture” and other subsectors. Finally, TOPSIS technique 

was used in order to prioritize the components of knowledge management. The results showed 

that knowledge management process gets weaker as the Agricultural Organization moves from 

knowledge creation towards knowledge application. So, some suggestions have been made to 

internalize the benefits of knowledge creation within the Agricultural Organization and 

agricultural sector in Mazandaran province.  

 

Index terms: Knowledge management, knowledge creation, knowledge storage, knowledge 

transfer, knowledge application.  
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