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چکیده

مدیریـت دانـش در بخـش کشـاورزي بـرای دسترسـي کشـاورزان بـه دانش فنـي و یافته هـاي تحقیقاتـي یكي از 
دیدگاه هـای اصلـي نظـام ترویـج کشـاورزی اسـت. با پایـدار شـدن  مدیریت دانـش همـه ی کارشناسـان و محققان و 
کشـاورزان تـوان دسترسـي بـه دانـش بخش کشـاورزي و دیگر اطالعـات مورد نیـاز را خواهند داشـت. هـدف از انجام 
ایـن پژوهـش تحلیـل عامل هـای مؤثـر بر اجرای مدیریـت دانش در نظـام ترویج کشـاورزی ایران بـود. دیدمان تحقیق 
آمیختـه و از نـوع اکتشـافی می باشـد. روش ایـن تحقیـق از نـوع پژوهـش هـای علـی- ارتباطی اسـت. جامعـه آماری 
تحقیـق 327  تـن از شـاغالن مؤثـر در مدیریت دانش در ترویج کشـاورزی می باشـد. حجم نمونه با اسـتفاده از جدول 
مـورگان، حـدود202 نفـر تعییـن شـد و به شـیوه نمونه گیـری تصادفی طبقه ای با انتسـاب متناسـب انتخاب شـدند. 
ابـزار تحقیـق پرسشـنامه محقق سـاخته با شـش بخش مدیریـت دانش، رهبـری و مدیریت سـازمانی، ابعاد سـازمانی، 
فرهنـگ سـازمانی، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و مدیریت منابع انسـانی بود. پایایی پرسشـنامه با اسـتفاده از ضریب 
تتـای ترتیبـی بـرای بیشـتر سـازه ها 0/92تعیین شـد. روایی شـكلی و محتوای پرسشـنامه توسـط گروهـی از اعضای 
هیـات علمـی ترویـج و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی خوزسـتان و موسسـه آموزش 
و ترویـج کشـاورزی تائیـد شـد. از تحلیـل عاملـی تائیـدی بـرای بررسـی روایـی سـازه پرسشـنامه و از مـدل معادالت 
سـاختاری بـا نـرم افـزار AMOS، بـرای ارائـه مـدل تحقیق اسـتفاده شـد. در ایـن پژوهش نتایـج آزمون همبسـتگی 
نشـان داد کـه  بیـن مؤلفه هـای عامل هـای مؤثـر بـر اجـرای مدیریـت دانش بـا مدیریـت دانـش در سـامانه ی ترویج 
کشـاورزی ارتبـاط معنـی داری وجـود دارد و همچنیـن نتایـج ضریب های مسـیر نشـان داد که برازش مدل بـا داده ها 
مناسـب بـود و ضریـب تاثیر پنج عامـل رهبری و مدیریت سـازمانی )0/49(، ابعاد سـازمانی )0/62(، فرهنگ سـازمانی 
)0/56(، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )0/57( و مدیـرت منابـع انسـانی )0/63( بـر پیـاده سـازی مدیریـت دانـش از 
دیـدگاه پاسـخگویان در نظـام ترویـج کشـاورزی معنـی دار بـود و سـازه مدیریـت منابع انسـانی بیشـترین تأثیـر را بر 

اجـرای مدیریت دانـش دارد. 
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عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی

مقدمه

امـروزه دانـش بـه عنـوان یـک منبـع اقتصـادی تلقی 
مزیـت  ایجـاد  مهـم  عامل هـای  جملـه  از  و  می شـود 
رقابتـی اسـت )چانـدرا ری، 2017(. در حقیقـت، دانـش 
منبـع عمده بهـره وری، نـوآوری و ایجاد ثـروت در اقتصاد 
جهانـی پس از سـرمایه داری به شـمار می رود )موسـیوند 
و همـكاران،1394(. سـازمان های امـروزی هر روز بیشـتر 
از، گذشـته وابسـته بـه دانـش شـده و بـه جای دسـت ها، 
مغزهـا را اسـتخدام و بـه کار می گیرنـد و دانـش به عنوان 
یكـی از نیروهـای محـرک و تعییـن کننـده ی موفقیـت 
کسـب کارهـا اهمیتـی روز افـزون می یابـد )کاظمـی و 
ملـک زاده،1391(. اگـر چه ارزش دانش، همـواره در حال 
افزایش اسـت، اما اکثر سـازمان ها با دشـواری های زیادی 
بـه دلیـل نادیـده گرفتن مدیریـت دانش، روبه رو هسـتند 
)مادیشـنوس و همـكاران، 2011(. مینـگ پـی و همكاران 
)2011( ارزش دانـش در سـازمان را در خلـق مزیت هـای 
بی شـمار و افزایش توانایی سـازمان با اهمیت می دانسـته 
و بیـان می کننـد بـرای کسـب مزیت هـای پایـدار رقابـت 
توجـه بـه فعالیت های دانش مدار شـامل خلـق و تحقیق، 
ذخیـره، اشـتراک، انتقـال و بـه کارگیـری دانـش اهمیـت 
بسـیاری زیادی دارد و می بایسـت مدیریـت دانش مؤثری 
را پـرورش و عرضـه کند. آنچه نظام مدیریت دانشـی انجام 
می دهـد، برقـراری ارتبـاط میـان افرادی اسـت کـه با هم 
بیندیشـند و زمانـی را برای اشـتراک افـكار و دیدگاه هایی 
کـه بـه نظـر مـی رسـد بـرای اعضا گـروه مناسـب اسـت، 
اختصـاص دهنـد )رونقـی و همـكاران،1398(. مدیریـت 
افـراد،  شـامل  و  دانـش  از  بهره بـرداری  توانایـی  دانـش، 
فرهنـگ، فرآینـد و فنـاوری اسـت )ترایـوال و همـكاران، 
2015(. مدیریـت دانـش بـه عنـوان یـک راهبـرد تعریـف 
می شـود که باید در سـازمان توسـعه داده شـود به طوری 
کـه ایـن اطمینان حاصل شـود کـه تولید دانش، اشـتراک 

توسـعه  باعـث  دانـش  ذخیـره  و  کارگیـری  بـه  دانـش، 
منابـع انسـانی خواهـد شـد )لیتـواج و اسـتنكووا، 2015(. 
مدیریـت دانـش را به عنـوان مدیریت منابـع و فرآیندهای 
دانـش سـازمانی بـا هـدف ایجـاد ارزش از طریق اسـتفاده 
از دانـش تعریـف کرده انـد کـه منجـر بـه مزیـت رقابتـی 
بـرای کاربـران خواهـد شـد )وانـگ و همـكاران، 2013( و 
همچنیـن بـه عنـوان عاملـی بـرای حفـظ مزیـت رقابتـی 
سـازمان ها ضـروری اسـت )هـو و دیگـران،2018(. اجـرا 
پیاده سـازی موفقیت آمیـز، مهمتریـن رکـن مدیریـت  و 
دانـش در سـازمان اسـت، بـه طور معمـول نخسـتین گام 
بـرای اجـرای یـک نظـام، شـناخت عامل هـای کلیـدی 
موفقیـت آن نظام می باشـد. در طراحـی و اجرای مدیریت 
دانـش در سـازمان هـا نیـز عامل هایـی وجـود دارنـد کـه 
نقـش مهـم و حیاتـی تری را نسـبت به دیگـر عامل ها ایفا 
مـی کننـد )اخـوان و باقـری،1398(. عامل هـای کلیـدی 
موفقیـت بـه سـازمان ها کمـک مـی کنـد تـا بـا تمرکـز 
نیروهـا حـول محورهـای اصلـی، اجـرای نظـام مـورد نظر 
آسـانگری و تسـریع شـده و از هـدر رفت منابـع جلوگیری 
شـود. روکارت )1979(، عامل هـای کلیـدی موفقیـت را 
شـامل شـمار محـدودی از حوزه هـا مـی دانـد کـه نتایـج 
آمیـز  موفقیـت  رقابتـی  عملكـرد،  آنهـا  بخـش  رضایـت 
را بـرای فـرد، واحـد، گـروه یـا سـازمان تضمیـن کـرده و 
رو شـناخت  ایـن  از  ارزش می کنـد.  ایجـاد  عبارتـی  بـه 
عامل هـای کلیـدی موفقیـت بـرای مدیریت دانـش نیز از 
نخسـتین و مهـم ترین گام هـای تحقیق در حـوزه مذکور 
خواهـد بـود. بـا اینحـال، اینكـه چگونـه و چـه عامل هایی 
بررسـی های  مسـتلزم  می شـود،  آنهـا  موفقیـت  سـبب 
گسـترده ای اسـت. در واقـع به کارگیـری موفـق مدیریـت 
دانـش فعالیتـی یكـروزه نیسـت، بلكـه بـه یـک برنامـه 
حیاتـی  عامل هـای  سـری  یـک  از  متشـكل  و  منسـجم 
نیازمنـد اسـت تـا عملكـرد آن در سـازمان موفقیت آمیـز 
شـود )مرلـو،2016(. نظـام ترویـج کشـاورزی بـه منظـور 
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مداخله گـري فعـال ترویـج در بخـش تولیـدي کشـاورزي 
و منابـع طبیعـي و افزایـش دانـش فنـي و تخصصـي و 
کاربـردي کارشناسـان و کشـاورزان تدویـن شـده اسـت. 
یكـی از  اقدام هـای پایـه اي و مهم نظام ترویج کشـاورزی 
اسـتقرار مدیریـت دانـش بـه منظـور بـه روزسـازي دانش 
تخصصـي کارشناسـان و بهره بـرداران بخـش کشـاورزی 
اسـت )رضایی مقـدم، 1395(. هم اکنـون مدیریت دانش، 
بـا توجـه به احسـاس نیـاز بخش کشـاورزي و حجـم انبوه 
دانـش تولیـد شـده در مؤسسـه ها و مرکزهـای تحقیقاتي 
بخـش کشـاورزی، یک ضـرورت جدي در وزارت به شـمار 
مي آید )قاسـمی و همكاران،1397(. از سـویی، همه سـاله 
شـمار بسـیاری مقاله در نشـریه های معتبـر علمي جهان، 
کتـاب در انتشـارات دانشـگاهي، رسـاله هاي کارشناسـي 
ارشـد و دکتـري در زمینـه کشـاورزي تولیـد مي شـوند. 
ایـن منبع هـا، قابلیـت اسـتفاده در بخـش کشـاورزي را 
دارنـد کـه اسـتقرار شـبكه مدیریـت دانـش مي توانـد در 
ایـن زمینه راهگشـا باشـد. عملیاتـي کردن نظـام مدیریت 
دانـش و اطالعـات در بخـش کشـاورزي و منابـع طبیعـي 
به منظـور دسترسـي ذینفعان بـه دانش فنـي و یافته هاي 
تحقیقاتـي از جملـه مبحث هـای اصلي نظام ترویج اسـت. 
با اسـتقرار این نظام همه ی کارشناسـان بخش کشاورزي، 
محققـان و حتـي کشـاورزان تـوان دسترسـي بـه دانـش 
بخـش کشـاورزي و دیگـر اطالعات مـورد نیـاز را خواهند 
مزیت هـای  دانـش  مدیریـت  )وانـگاال1، 2017(.  داشـت. 
ترویـج  نظـام  از  اعـم  سـازمان ها  بـرای  زیـادی  بسـیار 
کشـاورزی بـه همـراه دارد. مدیریت دانش افـزون بر بهبود 
کیفیـت کاری، برخـورداری از اطالعات بـه روز و بهبود در 
تصمیم گیـری، بـه نظام ترویج کشـاورزی کمـک می کند 
تـا بتواننـد بـه نیازهـای مراجعه کننـدگان پاسـخ دهنـد. 
الجـرم به نظر می رسـد اسـتقرار و بـه کارگیـری مدیریت 
دانـش در نظـام ترویـج کشـاورزی بـا توجه به گسـتردگی 

1-Vangala

و تنـوع فعالیت هـا و اهمیـت آنهـا امـری ضـروری اسـت. 
اجـرای موفقیت آمیـز مدیریـت دانـش نیازمنـد نگرشـی 
همـه جانبـه و فراگیـر بـه عامل هـای مختلـف سـازمانی 
اسـت. چالـش اصلـی سـازمان ها، درک مدیریـت دانش و 
چگونگـی پیـاده سـازی و اجـرای آن اسـت )رحمتی اصل 
و همـكاران،1397(. امـروزه بزرگتریـن آرزوی سـازمان ها 
تعریـف یک سـامانه مدیریـت دانش مناسـب و اداره آن به 
یـک روش کارسـاز اسـت؛ اما اینكـه چگونه سـازمان ها در 
طراحـی و پیاده سـازی مدیریت دانش موفق خواهند شـد 
از طریـق شناسـایی عامل هـای کلیدی امكان پذیر اسـت، 
بنابرایـن در ایـن زمینـه افـراد مختلـف دسـته بندی های 
متفاوتـی را بـه کار برده اند و هرکدام به نتیجه ای رسـیده اند 
کـه همگـی آنهـا قابل تأمل می باشـد. بـرای نمونـه به چند 

عامل اشـاره شـده در تحقیقات اشـاره ای می شـود:

زواری و داخلی )2018( در پژوهشـی با عنوان تحلیلی 
چنـد جانبـه از نظام هـای مدیریـت دانـش، چهـار بعـد 
فنـاوری، منابع انسـانی، فرایند و زمینـه را عامل های مؤثر 
بـر موفقیت نظـام مدیریـت دانش معرفـی می کنند. هاک 
و انـوار )2016( در مقالـه خـود بـا عنـوان بررسـی منظـم 
مدیریـت دانـش و اشـتراک دانـش: روندهـا، موضوع هـا 
سـاختار  پـاداش،  و  انگیزشـی  نظام هـای  چالش هـا،  و 
سـازمانی، رابطه هـای اجتماعی، فرهنگ سـازمانی، بسـتر 
فنـاوری اطالعـات و حمایـت مدیـران ارشـد را عامل های 
تاثیرگـذار بـر موفقیـت پیاده سـازی نظـام مدیریت دانش 
می داننـد. اسـماعیلی و همـكاران )2016(، در مقالـه خود 
بـا عنـوان عامل های مؤثـر در اجرای مدیریـت دانش در بانک 
کشـاورزی اسـتان قـم، عامل هـای مؤثـر را شـامل، فرهنـگ 
سـازمانی، منابـع دانش، حافظه سـازمانی و فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات وجـود دارد. صمـد و همـكاران )2014( اظهـار 
داشـته اسـت عاملهای مؤثـر بر پیاده سـازی مدیریـت دانش 
کارکنـان،  آمـوزش  از: رهبـری،  در سـازمان ها عبارت انـد 
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عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی

زیرسـاخت و اندازه گیـری عملكـرد. جعفـري و همـكاران 
)2007( نیـز به توسـعه یـک مدل مفهومی بـرای مدیریت 
دانـش بـا تكیـه بـر عوامـل کلیـدی موفقیـت پرداخته اند. 
ایـن مـدل بـر پایـه فرهنـگ سـازمانی، مدیریـت، نیـروی 
انسـانی، آموزش، ابعاد سـازمانی، طرح راهنمـای )پایلوت( 
فنـاوری اطالعـات  انـدازه گیـری عملكـرد، الگوبـرداری و 
ابعـاد مدیریـت دانـش شـكل گرفتـه اسـت. )داونیـورت و 
همـكاران،1998( بر این باور اسـت کـه یكی از چالش های 
کلیـدی در مدیریت دانش، حمایت مدیریت ارشـد اسـت، 
از ایـن رو تعهد بیشـتر مدیریت ارشـد، موفقیت بیشـتری 
را در اجـرای مدیریت دانش در سـازمان بـه ارمغان خواهد 
آورد. کارلـوس )2010( در نتایـج بررسـی های خـود بیان 
کردنـد که که عامل هـای حیاتی موفقیـت مدیریت دانش 
در دو دسـته عوامـل حیاتـی مدیریتـی )شـامل راهبردهـا 
یـا اسـتراتژی، مدیریـت ارشـد دانـش، فرهنـگ، انگیزش، 
زیرسـاخت سـازمانی، اندازه گیـری( و عامل هـای حیاتـی 
تكنولوژیكـی )شـامل زیر سـاخت تكنولـوژی و کانال های 
و همـكاران )1393(،  دانـش( می باشـند. حقـی  انتقـال 
عامل هـای اصلـي در اجـراي موفـق مدیریـت دانـش را 
بـه صـورت منابـع انسـاني، رهبـري، راهبرد هـا، فرهنـگ 
و  اطالعـات  فنـاوري  فعالیت هـا،  و  فرایندهـا  سـازماني، 
ارزیابـي و اندازه گیـري عملكـرد تعییـن کردنـد. سـعادت 
خـود  بررسـی  نتایـج  در   ،)1394( همـكاران  و  حسـنی 
بـا عنـوان" شناسـایي عامل هـای مؤثـر بـر پیـاده سـازي 
مدیریـت دانـش مبتنـي بـر راهبردهاي کسـب و کار" 35 
عامـل مؤثـر بـر پیاده سـازی مدیریـت دانـش را  در 6 بعد 
رهبـري، زیرسـاخت راهبردي ، سـاختار، فرهنگي و علمي 
تائیـد کـرده اسـت. انصـاري و دیگـران )1392( بـه "ارائه 
مـدل مفهومـي تأثیـر عامل هـای موفقیت بر  پیاده سـازی 
مدیریـت دانـش" پرداختنـد. یافته هـاي پژوهـش نشـان 
مي دهـد، فرهنـگ سـازماني و فناوري اطالعات بیشـترین 
سـاختار  و  دارد  دانـش  مدیریـت  موفقیـت  بـر  را  تأثیـر 

سـازماني نیـز کمتریـن تأثیـر را دارد. بـادي )1391( در 
تحقیقـي عامل هـای مؤثر بـر مدیریت دانش را در شـرکت 
اسـت.  کـرده  بررسـي  گلسـتان  اسـتان  منطقـه اي  آب 
نتایـج تحقیـق گویـای تاثیـر مثبـت و معنـي دار سـاختار 
سـازماني و فنـاوري اطالعـات بـر مدیریـت دانـش و بدون 
تاثیـر مثبـت و معنـي دار فرهنـگ سـازماني بـر مدیریـت 
دانـش بـوده اسـت.  ترویج کشـاورزی بـرای پیشـرفت در 
فعالیت هـا و هدف هـای خـود، بایـد از تسـهیم دانـش و 
دسترسـی ذینفعان به دانـش فنی و یافته هـای تحقیقاتی 
حمایـت کنـد. تـا از ایـن طریـق موجبـات پیشـرفت را 
فراهـم کننـد. فرایندهـای مؤثـر و کارآمـد را تعریف کنند 
و عملكـرد سـازمانی خـود را بهبـود ببخشـند و زمینـه 
دسترسـی کارشناسـان بخش کشـاورزي، محققان و حتي 
کشـاورزان را بـه دانـش کشـاورزي و دیگر اطالعـات مورد 
نیـاز را فراهـم آورنـد. لـذا با توجه بـه آنچه بیان شـد الزم 
اسـت ترویج کشـاورزی برنامه جامع و فراگیـری در زمینه 
مدیریـت دانش داشـته باشـند و بـه همه عامل هـای مؤثر 
بـر موفقیـت مدیریـت دانـش توجـه کننـد.  از آنجـا کـه 
بـر  مؤثـر  عامل هـای  زمینـه  در  چندانـی  پژوهش هـای 
اجـرای مدیریـت دانش در حـوزه ترویج کشـاورزی صورت 
نگرفتـه اسـت و با توجـه به مّزیت هـای مدیریـت دانش و 
شـناخت بهتـر عامل هـای موفقیـت آن که زمینه مناسـب 
و بنیـان مسـتحكمی برای اجـرای موفقیت آمیـز مدیریت 
دانـش فراهم می سـازد. انجام پژوهشـی به منظور بررسـی 
عامل هـای مؤثـر بـر اجـرای مدیریـت دانـش در ترویـج 
انتقـال  و  توسـعه  اصلـی  متولیـان  به عنـوان  کشـاورزی 
دانـش ضـروری بـه نظـر می رسـد؛ لـذا محقق بر آن شـد 
تـا ایـن عامل ها را بررسـی و مشـخص کند کـه در اجرای 

مدیریـت دانـش چـه عامل هایـی تأثیرگذارنـد.
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روش شناسی

دیدمـان پژوهـش آمیختـه و از نـوع اکتشـافی بود. که 
بـا توجه به هـدف جـزء تحقیق های کاربردی اسـت روش 
ایـن تحقیـق از نـوع پژوهـش های علّـی- ارتباطی اسـت. 
جامعـه آمـاری تحقیـق 327  تـن از شـاغالن مؤثـر در 
مدیریـت دانـش در ترویـج کشـاورزی بـود. حجـم نمونـه 
بـا اسـتفاده از جدول مـورگان، حدود202 نفر تعیین شـد 
و بـه شـیوه نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه ای بـا انتسـاب 
متناسـب انتخـاب شـدند. به منظـور شناسـایی عامل های 
مؤثـر بر اجرای مدیریـت دانش در نظام ترویج کشـاورزی، 
مطالعـه اولیه بـا انجام مصاحبه با هیئت علمی دانشـگاهی 
و متخصصـان و اعضـای انجمـن مدیریـت دانـش کشـور و 

شکل1- مدل مفهومی تحقیق

افـراد متخصـص در بخـش کشـاورزی انجام شـد. تجزیه و 
تحلیـل داده هـای کیفـی در یـک فرایند 6 مرحلـه ای و با 

الگـوی زیر صـورت گرفت:
مرور متن نوشـتاری داده ها، کسب احساس کلی نسبت . 1

به آنها و تعیین چگونگی بخش بندی متن نوشـتاری.
انتخـاب بخـش هایـی از متـن نوشـتاری داده هـا به . 2

صـورت اطالعـات کـد گذاری شـده.
مـرور کدهـای تدوین شـده و ادغـام آنها بـه صورت . 3

دسـته هـای عمده تـر اطالعات.
کاهـش دسـته ها، حـذف دسـته های تكـراری و ادغـام . 4

دسـته های کوچک تـر در دسـته های عمده تر بـه حدود 
16دسته.
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تبدیل دسته کدها به 5 موضوع.. 5
انتخـاب کدهـای )مقوله هایـی( بـه عنـوان موضـوع . 6

بـرای  مقوله هـا  دیگـر  کـردن  مشـخص  و  بحـث 
)بـازرگان،1393(. تحقیـق  گـزارش  در  آنهـا  توصیـف 

بنـا بـر نتایـج به دسـت آمـده، پنـج عامـل رهبـری و 
سـازمانی،  فرهنـگ  سـازمانی،  ابعـاد  سـازمان،  مدیریـت 
بـه  انسـانی  منابـع  و  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری 
عنـوان عامل هـای مؤثـر بر پیـاده سـازی مدیریـت دانش 
در سـامانه ی ترویـج کشـاورزی در ایـن تحقیـق در نظـر 
گرفتـه شـدند. ایـن پرسشـنامه شـامل شـش بخـش بود: 
حرفـه ای،  و  فـردی  ویژگی هـای  شـامل  اول  قسـمت 
قسـمت دوم پرسـش های مربوط به سـازه خلق و توسـعه 
دانـش، قسـمت سـوم پرسـش های  نشـر دانش،  قسـمت 
چهـارم پرسـش های ذخیـره و نگهـداری دانـش، قسـمت 
ششـم  پرسشـنامه  دانـش،  کاربـرد  پرسـش های  پنجـم 
مـی  دانـش  مدیریـت  سـازی  برپیـاده  مؤثـر  عامل هـای 
باشـد کـه در قالب مقیاس ده قسـمتی در دامنـه امتیازی 
صفـر )کمینـه( تـا 10 )بیشـینه( اسـتفاده شـد. محقق به 
منظـور اطمینـان از پایایـی پرسشـنامه ها در یک بررسـی 
مقدماتـی 30 پرسشـنامه را در جامعـه آمـاری مـورد نظـر 
توزیـع و پـس از تكمیـل گـرد آوری کـرد، سـپس اقـدام 
بـه تعییـن پایایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش ضریب 
تتـای ترتیبـی کرد. میـزان ضریب تتای ترتیبـی رهبری و 
مدیریت سـازمانی)0/94(، ابعاد سـازمانی )0/93(، فرهنگ 
ارتباطـات)0/94(  و  اطالعـات  سـازمانی)0/90(،فناوری 
مدیریـت منابـع انسـانی )0/92(و مدیریت دانـش )0/89(

قابـل قبـول بـود. روایـی شـكلی و محتـوای پرسشـنامه 
توسـط گروهـی از اعضـای هیات علمـی ترویـج و آموزش 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  علـوم  دانشـگاه  کشـاورزی 
خوزسـتان و برخـی از مدیـران و اعضـای هیـات علمـی 
موسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی به شمار 12 نفر تائید 

شـد. همچنیـن به منظـور تعیین روایی سـازه پرسشـنامه 
از  همچنیـن  شـد.  اسـتفاده  تأییـدی  عاملـی  تحلیـل  از 
جمعیـت  ویژگی هـای  توصیـف  بـرای  توصیفـی  آمـار 
شـناختی  از ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن بـرای تعییـن 
ارتبـاط بیـن متغّیر هـای پژوهـش و  از روش مدل یابـی 
معـادالت سـاختاری با نرم افـزار Amos، برای مدلسـازی 
عامل هـای مؤثـر بـر پیاده سـازی مدیریت دانـش در نظام 

ترویـج کشـاورزی اسـتفاده شـد.

یافته ها

از  درصـد  تحقیـق، 77  توصیفـی  یافته هـای  برمبنـا 
پاسـخگویان مـرد و 23 درصـد زن می باشـد.  57 درصـد 
از پاسـخگویان دارای سـن بیـن 48 تـا 57 سـال هسـتند 
و 0/49 درصـد 25 سـال بـه پاییـن اسـت. 33 درصـد از 
پاسـخگویان دارای پیشـینه کاری بیـن 21 تـا 25 سـال 
اسـت. حـدود 35 درصـد از پاسـخگویان 6 تـا 10 سـال 
پیشـینه کاری مرتبـط بـا مدیریـت دانـش دارنـد و حدود 
40 درصـد 5 سـال و کمتـر دارنـد. حـدود 51 درصـد از 
پاسـخگویان مدرک کارشناسـی ارشـد دارنـد. و 18 درصد 
مـدرک کارشناسـی و 28 درصـد دکتـری و یـک درصـد 
فـوق دکتـری دارند. حـدود 50 درصد از پاسـخگویان نوع 
مسـئولیت کاریشـان اداری اجرایی و آموزشـی- تحقیقاتی 
از  درصـد   19 حـدود  باشـد.  مـی  مـورد  هـردو  یعنـی 
پاسـخگویان ارتبـاط شـغل بـا نـوع مولفـه هـای مدیریت 
دانـش در زمینه نشـر دانش بوده اسـت  و حـدود 2 درصد 
در ارتبـاط بـا ذخیـره و نگهـداری دانـش مـی باشـد دیگر 
اطالعـات مربـوط بـه پاسـخگویان در جـدول 1 می باشـد. 
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جدول1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه ویژگیهای فردی و حرفه ای

درصد انباشتهدرصد فراوانیفراوانیمشخصات و ویژگی های فردی

جنسیت
4723/2727/23زن

15576/73100مرد

سن

2510/490/49 سال وکمتر

2652/472/96 تا 36 سال

377235/6438/6 تا 47 سال

4811657/4296/02 تا 57 سال

5883/98100 سال به باال

پیشینه کاری

10104/954/95 سال و کمتر

112914/3519/3 تا 15 سال

163014/8534/15 تا 20 سال

216733/1767/32 تا 25 سال

266632/68100 سال و بیشتر از آن

پیشینه کاری مرتبط با مدیریت دانش

57939/1139/11 سال و کمتر

67034/6573/76 تا 10 سال

115326/24100 سال و بیشتر

تحصیالت

3818/8118/81کارشناسی

10350/9969/8کارشناسی ارشد

5828/7198/51دکتری

31/49100فوق دکتری

نوع مسئولیت کاری

6934/1534/15اداری- اجرایی

3316/3450/49آموزشی- تحقیقاتی

10049/51100هردو

ارتباط شغل پاسخگویان با نوع مولفه های

 مدیریت دانش

3014/8514/85خلق و توسعه دانش

3818/8133/66نشر دانش

41/9835/64ذخیره و نگهداری دانش

209/9045/54کاربرد دانش

3014/8560/39خلق دانش و نشر دانش

73/4663/85خلق دانش و ذخیره دانش

52/2766/12خلق دانش و کاربرد دانش

3316/3382/45نشر دانش و ذخیره دانش

3014/8597/3نشر دانش و کاربرد دانش

52/7100ذخیره دانش و کاربرد دانش
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عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی

بـه منظـور سـنجش وضعیـت مدیریت دانـش در نظام 
ترویـج کشـاورزی در 9 مولفـه )تشـخیص نیـاز، ممیـزی 
دانـش بومـی و صریـح، توسـعه دانـش و تبدیـل آن بـه 
فنـاوری، انتقـال دانـش، اشـتراک دانـش، ثبـت و مسـتند 
سـازی دانـش، ذخیـره دانـش، اسـتفاده دانـش و نظـارت 
و بازخـورد دانـش(، در قالـب مقیـاس ده قسـمتی در بازه 
امتیـازی صفر)کمینـه( تـا 10 )بیشـینه( در یـک جـدول 
طراحی و از پاسـخگویان خواسـته شـد تـا وضعیت موجود 
مدیریـت دانـش  در نظـام ترویـج کشـاورزی و همچنیـن 
پیـاده سـازی  بـر  مؤثـر  عامل هـای  تاثیرگـذاری  میـزان 

نشـان  را  مقیاس هـا  ایـن  قالـب  در  را  دانـش  مدیریـت 
دهنـد. آنـگاه با توجـه به دیـدگاه پاسـخگویان، مولفه های 
مدیریـت دانـش و عامل هـای مؤثـر بـر پیاده سـازی رتبه 
بنـدی شـد. بـرای رتبه بنـدی مولفه هـا، از ضریـب تغییر 
اسـتفاده شـد و متغیرها رتبه بندی شـدند. بـر پایه جدول 
2، در زمینـه مدیریـت دانش مولفه انتقـال دانش رتبه اول 
و ذخیـره دانـش رتبـه آخـر را به خـود اختصـاص دادند و 
در مـورد عامل هـای مؤثـر بر پیاده سـازی مولفه سـاختار 
سـازمانی رتبـه اول و نظـارت و ارزیابـی سـازمانی در رتبه 

آخـر قـرار گرفت. 

جدول2- اولویت بندی وضعیت مولفه های مدیریت دانش و مؤثر بر پیاده سازی آن

میانگین متغّیر
از 10

انحراف 
میانگینمولفهمعیار

ضریب انحراف معیاراز 10
اولویتتغییرات

3/991/28مدیریت دانش

4/231/580/3735تشخیص نیاز

3/731/350/3614ممیزی دانش بومی و صریح

توســعه دانــش و تبدیــل آن بــه 
3/511/750/4988فنــاوری

4/961/600/3221انتقال دانش

4/261/510/3593اشتراک دانش

3/261/610/4937ثبت و مستند سازی دانش

3/662/010/5499ذخیره دانش

4/901/720/3512استفاده از دانش

3/541/640/4636بازخورد و ارزیابی

ــت  ــری و مدیری رهب
ــازمانی س

7/761/79

7/802/1800/27915سیاست گذاری و برنامه ریزی

7/891/890/2399حمایت و تعهد مدیران ارشد 

7/481/850/24711هدایت و رهبری دانش محور

ــاوری اطالعــات و  فن

ارتباطــات
7/641/66

7/651/810/2367مدیریت فناوری

7/841/860/2378زیرساخت فناوری

7/501/750/2336بكارگیری فناوری
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میانگین متغّیر
از 10

انحراف 
میانگینمولفهمعیار

ضریب انحراف معیاراز 10
اولویتتغییرات

7/661/70فرهنگ سازمانی

7/722/020/26113فرهنگ مشارکت

7/511/910/25412فرهنگ تسهیم دانش

7/871/800/2295فرهنگ اعتماد

7/541/830/24210فرهنگ یادگیری

7/431/51ابعاد سازمانی

7/081/550/2181ساختار سازمانی

7/921/810/2284زیرساخت های سازمانی

7/312/120/29016نظارت و ارزیابی

7/891/67منابع انسانی

7/602/040/26814انگیزش و پاداش

8/061/780/2213کار تیمی

ــش  ــرد دان ــا رویك ــد ســازی ب توانمن
بنیــان

7/981/760/2202

ادامه جدول2- اولویت بندی وضعیت مولفه های مدیریت دانش و مؤثر بر پیاده سازی آن

بــه منظــور بررســی ارتبــاط بیــن متغّیرهــای پژوهــش از 
ضریــب همبســتگی اســپیرمن  اســتفاده شــد)جدول3(. 
نتایــج جــدول 3 نشــان داد کــه بیــن همــه ی متغیرهــا 

در ســطح معنــی داری 99 درصــد ارتبــاط معنــی داری 
وجــود دارد.  

جدول3- ماتریس همبستگی بین متغّیرهای تحقیق

AVEمتغییر
رهبری و مدیریت 

سازمانی
فرهنگ سازمانیابعاد سازمانی

فناوری اطالعات و 
ارتباطات

1رهبری و مدیریت سازمانی0/82

0/8571**ابعاد سازمانی0/82

0/8781**0/843**فرهنگ سازمانی0/72

0/8681**0/827**0/842**فناوری اطالعات و ارتباطات0/78

** 0/8370/886**0/842**منابع انسانی0/81  **0/873
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عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی

AVEنشر دانش خلق دانشمتغییر
ذخیره و نگهداری 

دانش
کاربرد دانش

1خلق دانش0/74

** 0/714نشر دانش0/72  1

** 0/579ذخیره و نگهداری دانش0/74  0/566  **1

0/741کاربرد دانش0/72  **  0/735  **0/632**1

ادامه جدول3- ماتریس همبستگی بین متغّیرهای تحقیق

بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون همبسـتگی  اسـپیرمن در 
  )p > 0/01( جدول 4 و سـطح معنی داری به دسـت آمده
فـرض صفـر رد می شـود؛ بنابراین بـا 99 درصـد اطمینان 

مـی تـوان گفت بیـن مولفه هـای عامل های مؤثر بـر پیاده 
سـازی مدیریـت دانـش بـا مدیریـت دانـش نظـام ترویـج 

کشـاورزی ارتبـاط معنی داری وجـود دارد.

جدول 4- ضرایب همبستگی بین عامل های مؤثر بر پیاده سازی با مدیریت دانش

بـه منظـور بررسـی میـزان رابطه هـا بیـن متغّیرهـای 
مؤثـر بـر پیـاده سـازی مدیریـت دانـش )سیاسـت گذاری 
و برنامه ریـزی، حمایـت و تعهـد مدیـران ارشـد، هدایت و 
رهبـری دانـش محور، سـاختار سـازمانی، زیرسـاخت های 
سـازمانی، نظـارت و ارزیابـی، فرهنـگ مشـارکت، فرهنگ 
دانـش،  تسـهیم  فرهنـگ  و  اعتمـاد  فرهنـگ  یادگیـری، 
مدیریـت فناوری، زیرسـاخت های اطالعاتـی، به کارگیری 
فنـاوری، انگیـزش و پـاداش، کار تیمـی، توانمند سـازی با 

متغّیر
مدیریت دانش

p-valueضریب همبستگی

* 0/169رهبری و مدیریت سازمانی  0/016

** 0/260ابعاد سازمانی  0/000

** 0/190فرهنگ سازمانی  0/000

** 0/224فناوری اطالعات و ارتباطات  0/001

* 0/144منابع انسانی  0/042

رویكـرد دانـش بنیـان ( از مـدل اندازه گیـری ضریب های 
اسـتاندارد اسـتفاده شـده اسـت. درصورتی که ضریب های 
رابطـه باالتـر از 0/3 باشـد می توان گفت پرسشـهای مورد 
نظـر از تـوان تبیین خوبی برخوردار اسـت. نتایج به دسـت 
بارعاملـی  دارای  گویه هـا  کـه همـه ی  داد  نشـان  آمـده 
بـاالی 0/3 می باشـند. بنابرایـن تحلیـل عاملـی تاییـدی 
متغیرهـای عامل هـای مؤثـر بـر  پیاده سـازی مدیریـت 
دانـش از بـرازش خوبـی برخـوردار اسـت. بـرای معناداری 
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ضریب های مسـیر از شـاخص t-valueاسـتفاده می شود 
چنانچـه مقـدار آن بزرگتـر از قدر مطلق عدد 1/96 باشـد، 
پارامترهـای مـدل معنادار هسـتند. برمبنا نتایـج جدول5، 

اعـداد معنـاداری همـه متغیرهای مـدل حاضـر، بزرگتر از 
1/96  بـوده، بنابراین همه ی بارهـای عاملی و ضریب های 

مسـیر مـدل در سـطح 99 درصد معنـادار می باشـند.

جدول5- برآورد پارامترهای مدل ساختاری متغّیرهای پیاده سازی مدیریت دانش

t-valueبارعاملیمولفه

-0/92سیاست گذاری و برنامه ریزی

0/874/327حمایت و تعهد مدیران ارشد

0/964/332هدایت و رهبری دانش محور

0/834/262ساختار سازمانی

0/884/222زیرساخت های سازمانی

0/854/289نظارت و ارزیابی

0/904/266فرهنگ مشارکت

0/954/348فرهنگ تسهیم دانش

0/794/238فرهنگ اعتماد

0/864/211فرهنگ یادگیری

0/834/287مدیریت فناوری

0/874/325زیرساخت های اطالعاتی

0/884/265به کارگیری فناوری 

0/824/136انگیزش و پاداش

0/884/291کارتیمی 

0/884/265 توانمند سازی با رویكرد دانش بنیان
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عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی

 6 در جـدول  ارائـه شـده  مقادیـر  از  کـه  همان طـور 
مشـخص اسـت همـه ی معیارهـای کلـی نیكویـی برازش 
تحلیـل عاملـی تاییـدی، نشـان دهنـده بـرازش مناسـب 
سـازی  پیـاده  بـر  مؤثـر  متغیرهـای  اندازه گیـری  مـدل 

مدیریـت  دانـش می باشـد؛ بنابراین داده های مـا برمبنای 
همـه ی شـاخص های بـرازش یـاد شـده، الگـوی سـاختار 
عاملـی پیشـنهادی متغیرهـای مؤثر پیاده سـازی مدیریت 

دانـش را تأییـد کرده انـد.

معیارهای برازش مدل
ریشه برآورد واریانس خطای 

)RMSEA( تقریب

شاخص برازش مقایسه 

)CFI(ای

شاخص برازش نرم

)NFI(

شاخص نیکویی برازش

)GFI(

0/080/940/920/91مقادیر

جدول6- شاخص های برازش مدل

شکل2- متغیرهای مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش

Chi-square= 3300.348    Degree of freedom=1636             Probability level= ./000                             
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جــدول7 نتایــج بــه دســت آمــده از اجــرای مــدل 
ــا 95  ــا ب ــن مبن ــر ای ــد. ب ــان می ده ــاختاری را نش س
ــوان گفــت کــه تاثیــر رهبــری و  ــان می ت درصــد اطمین
مدیریــت ســازمانی، ابعــاد ســازمانی، فرهنــگ ســازمانی، 

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، مدیریــت منابــع انســانی 
ــج  ــام تروی ــش در نظ ــت دان ــازی مدیری ــاده س ــر پی ب

ــت. ــی دار اس ــاورزی معن کش

جدول7- برآورد پارامترهای مدل ساختاری

عامل
ضریب اثر 
استاندارد

t-valueبارعاملیمولفهt-value

رهبری و مدیریت 
سازمانی

0/498/613
0/6512/55سیاست گذاری و برنامه ریزی
0/6714/60حمایت و تعهد مدیران ارشد
0/7114/09هدایت و رهبری دانش محور

0/628/168ابعاد سازمانی
0/744/751ساختار سازمانی

0/7914/60زیرساخت های سازمانی
0/7114/09نظارت و ارزیابی

0/568/215فرهنگ سازمانی

0/678/320فرهنگ مشارکت
0/6212/07فرهنگ تسهیم دانش

0/7012/22فرهنگ اعتماد
0/6112/53فرهنگ یادگیری

فناوری اطالعات و 
ارتباطات

0/567/66
0/8315/12مدیریت فناوری

0/8515/19زیرساخت های اطالعاتی
0/8115/24به کارگیری فناوری 

0/639/54منابع انسانی

0/742/451انگیزش و پاداش
0/6314/53کارتیمی 

 توانمند سازی با رویكرد دانش 
0/7914/75بنیان

0/466/91خلق و توسعه دانش
0/8815/15تشخیص دانش

0/7817/23ممیزی دانش بومی و صریح
0/7416/76توسعه دانش و انتقال فناوری

0/47نشر دانش
0/8115/95انتقال دانش6/45

0/8616/07نشر دانش

0/547/20ذخیره و نگهداری دانش
0/7315/23ثبت و مستندسازی دانش

0/7615/63ذخیره دانش

0/436/05کاربرد دانش
0/688/26استفاده دانش

0/7013/11بازخورد و ارزیابی دانش
Chi-square= 3300.348    Degree of freedom=1636             Probability level= ./000                             
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عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی

شـاخص هـای بـرازش مـدل نیـز کـه در جـدول 8  
ارائـه شـده اسـت، نشـان می دهد بـرازش مدل بـا داده ها 
مناسـب اسـت. شـاخص هـای مختلفـی در مـورد بـرازش 
از  اندازه گیـری و سـاختاری وجـود دارد کـه  مدل هـای 
میـان آنها شـاخص برازش تطبیقـی )CFI(، ریشـه براورد 
واریانـس خطای تقریـب )RMSEA(، بیشـتر مورد توافق 
محققـان قـرار دارد. هومن )1391( در نتایج بررسـی خود 
بیـان می کند مقـدار RMSEA باید کمتر از 0/1 و سـایر 

شـاخص ها، بیشـتر از 0/9 باشـد تا برازش مدل با داده ها 
 RMSEA تاییـد شـود )هومـن، 1391(. در ایـن تحقیـق
0/06 شـد کـه نشـان دهنـده بـرازش خـوب می باشـد. 
همچنیـن بـرای دیگر شـاخص ها مقدار بـاالی 0/9 برازش 
مناسـب مدل را نشـان می دهـد. در  این پژوهـش مقادیر  
نتیجـه  در  اسـت،  بـاالی 0/9   NFI, CFI, FRI ,GFI,

بـرازش مـدل بـا داده هـا تائید می شـود.

 جدول8- شاخص های برازش مدل

ریشه برآورد واریانس خطای معیارهای برازش مدل
)RMSEA(تقریب

شاخص برازش مقایسه 
)CFI(ای

شاخص برازش نرم
)NFI(

شاخص نیکویی برازش
)GFI(

0/060/930/920/92مقادیر

Chi-square= 2531.75   Degree of freedom=   

 1025  Probability level= ./000      

شکل3- مدل نهایی تحقیق )عامل های مؤثر بر پیاده سازی مدیریت دانش(
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بحث و نتیجه گیری

هـدف از ایـن پژوهـش، مـدل سـازی عوامـل مؤثـر بر 
پیـاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام ترویج کشـاورزی 

ایـران بـود در ادامـه نتایـج آزمـون بررسـی می شـود.

مدیریت منابع انسانی

بنابـر نتایـج آزمـون مـدل تحقیـق، مدیریـت منابـع 
انسـانی بـا ضریـب اثـر اسـتاندارد 0/63 مهـم تریـن عامل 
مؤثـر بـر پیـاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج 
کشـاورزی بـود. ایـن امر نشـان دهنـده این موضوع اسـت 
کـه بـرای پیـاده سـازی مدیریـت دانش انسـان بـه عنوان 
موجـود خردمنـد و تولید کننـده دانـش، در خدمت دانش 
و اسـتفاده کننـده و کاربـردی کننـده آن بسـیار با اهمیت 
اسـت. در نظام ترویج کشـاورزی منابع انسـانی که شـامل 
پژوهشگران و محققان کشـاورزی به عنوان تولیدکنندگان 
دانـش، مروجـان پهنه هـای تولیـدی بـه عنـوان اسـتفاده 
کننـده و انتقـال دهنده دانش و کارکنان سـازمان سـتادی 
در سـطح ملـی و اسـتانی کـه پشـتیبانان اصلـی چرخـه 
تولید دانش و رسـانه های آموزشـی و ترویجی می باشـند 
دارای نقـش کلیـدی و مؤثـری در فراینـد مدیریـت دانش 
هسـتند. در همیـن راسـتا الزم اسـت بـرای پیاده سـازی 
مدیریـت دانـش، نخسـت اقـدام بـه ایجـاد شـرایطی برای 
آمـوزش نیروی انسـانی به منظورآشـنایی بـا ماهیت دانش 
و فرایندهـای آن، و همچنیـن صـرف پـول و هزینـه کافی 
بـرای آموزش کارکنان و کنشـگران ، ایجـاد انگیزه در بین 
کارکنـان و مروجـان در هنـگام انتقـال آموزه هـا و دانـش 
بـه کشـاورزان و بهـره بـرداران و تولیدکننـدگان دانش که 
شـامل محققـان و پژوهشـگران می باشـد. ایجـاد شـرایط 
بـرای اسـتفاده از رویكـرد تیمـی بـرای حـل مسـئله های 
کشـاورزی  ایجـاد انگیزه کارکنان و نیروی انسـانی موجود 
در نظـام ترویـج کشـاورزی جهت انجـام کارها بـه صورت 
الزام هـای  تیمـی و گروه هـای کاری یكـی از مهمتریـن 

به کارگیـری مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج کشـاورزی 
می باشـد. بنابرایـن می تـوان گفـت یـک اصـل ضـروری 
بـرای موفقیـت در برنامـه هـای مدیریـت دانـش، ایجـاد 
شـرایط بـرای توانمندسـازی و آمـوزش نیروهـای انسـانی 
بـرای پیـاده سـازی مدیریـت دانـش اسـت. در این راسـتا 
یـاو وون )2005( مدیریـت منابع انسـانی را عاملی کلیدی 
در توفیـق پیاده سـازی مدیریـت دانـش بیـان می کنـد. 
را  انسـانی  منابـع  مدیریـت   )2005( اسـپینوال  و  وانـگ 
عاملـی کلیـدی در توفیـق پیاده سـازی مدیریـت دانـش 
بیـان میكنـد. صمـد و همـكاران )2014( نیـز در تحقیـق 
خـود مدیریـت منابـع انسـانی را عاملی کلیـدی در توفیق 
پیاده سـازی مدیریـت دانـش بیـان کرده اسـت. انصاری و 
همـكاران )1392( منابـع انسـانی را از جملـه عامل هـای 
حیاتـی در پیـاده سـازی مدیریـت دانش بیـان می کند. با 
توجـه بـه اهمیت مدیریـت منابع انسـانی در پیاده سـازی 
اقدام هـای  مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج کشـاورزی 
زیـر پیشـنهاد می شـود: ایجـاد نظـام آموزشـی پویـا برای 
توسـعه توانایـی هـا و مهـارت هـا ی مروجـان و کارکنـان 
نظـام ترویـج کشـاورزی، ایجـاد شـرایطی بـرای شـرکت 
کارکنـان در دوره هـای آموزشـی حیـن خدمـت داخـل و 
خـارج سـازمان در زمینـه مدیریـت دانـش، ایجـاد نظام و 

ضابطـه پـاداش دهـی بـه کارکنـان برمبنـای کار تیمی.

ابعاد سازمانی

نظام هـا،  مشـاغل،  بـر  حاکـم  روال  سـازمانی  ابعـاد 
فرایندهـای عملیاتـی، افـراد و گروه هایـی اسـت کـه برای 
دسـتیابی به هدفی مشـترک تـالش می کننـد. بنابر نتایج 
تحقیـق، ایـن عامـل با ضریب اثـر اسـتاندارد 0/62 دومین 
عامـل مؤثر بر پیاده سـازی مدیریت دانـش در نظام ترویج 
کشـاورزی مـی باشـد. مدیـران نظـام ترویـج کشـاورزی 
بایـد سـعی کننـد سـاختاری را در نظام ترویج کشـاورزی 
تعریـف و اجرایـی کننـد کـه در آن از فعالیت های دانشـی 
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حمایـت شـود و تقویـت کننـده مدیریـت دانـش در نظام 
ترویـج کشـاورزی باشـد. از ایـن رو نظام ترویج کشـاورزی 
بایسـتی دارای سـاختار منعطفـی باشـند تـا پخـش دانش 
و همـكاری بیـن مرزهـای سـنتی سـازمان را بـه طـرف 
مرزهـای خـالق دانشـی سـوق دهـد از سـوی دیگـر بـا 
توجـه بـه نتایـج تحقیق، بایـد زیر سـاخت های سـازمانی 
از جملـه ایجـاد بسـترها و شـبكه های ارتباطـی الزم برای 
بـرون  و  درون  اطالعـات  بـه  آسـان  و  سـریع  دسـتیابی 
سـازمان، ایجـاد زیـر سـاخت هـای الزم در جهـت تعامـل 
بـا بخش هـای خصوصـی در فرایند تولید و انتشـار دانش، 
ایجـاد زیـر سـاخت های مبنـی بر کوتـاه کردن دسـتیابی 
به دانش روز کشـاورزی توسـط کشـاورزان و بهـره برداران 
بخـش کشـاورزی و تعیین شـاخص هـا و معیارهایی برای 
انـدازه گیـری دانـش کشـاورزی رخ دهـد. همسـو بـا این 
تحقیـق اِرهـارت و همـكاران )2014( نیز در پژوهشـی که 
بـه بررسـی دو تیـم )فوتبـال آمریكایـی و هاکـی روی یخ(

واقـع در شـمال شـرقی آمریـكا بـه نمایندگـی از سـاختار 
کار گروهـی بلنـد و تخـت پرداختنـد. بیان کردنـد در تیم 
بـا سـاختار کار گروهـی مسـطح، بـر قابلیت هـای انتقـال 
پژوهـش  تأکیـد می شـود  بازیكنـان  بـه  دانـش ضمنـی 
میلیـس و اسـمیت )2011( یكـی از راهكارهـای اثربخش 
افزایـش رویكردهـای دانش مدار و تسـلط جامـع مدیریت 
دانـش در روال فعالیت هـای سـازمانی را تغییرپذیری هـا 
در سـاختار سـازمان و گرایـش بـه سـمت سـازمان های 
هموارتـر می دانند. رحمانی سرشـت و همـكاران )1390(، 
در پژوهـش خـود بـه این نتیجه رسـیدند که بین سـاختار 
سـازماني و ابعـاد آن بـا مدیریـت دانـش در واحـد فــوق 
ارتبــاط معنــاداري وجـود دارد. عبدالملكـی و همـكاران 
)1393(، ابعـاد سـازمانی را از جملـه عاملهـای مهـم تاثیر 
گـزار بـر پیـاده سـازی مدیریـت دانـش در وزارت ورزش 
و جوانـان مـی دانـد. بـا توجـه بـه تاثیر ابعـاد سـازمانی بر 
پیـاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام ترویج کشـاورزی 

و  بسـترها  ایجـاد  می شـود:  تاکیـد  زیـر  اقدام هـای 
شـبكه های ارتباطـی الزم برای دسـتیابی سـریع و آسـان 
به اطالعات درون و برون سـازمان، واگذاری اختیار توسـط 
مافـوق بـه نیروهای زیردسـت بـرای گرفتـن تصمیم های 
الزم، تدویـن آییـن نامه هـای دانشـی کـه شـامل قوانین، 
مقررات و شـیوه نامه و دسـتورکار به منظور جاری سـازی 
مدیریـت دانـش، افزایـش میـزان اسـتقالل عمـل و قدرت 

تصمیم گیـری کارکنـان در مـورد کارشـان.

فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری هـای  بـه  ارتباطـات  و  اطالعـات  فنـاوری 
اینترنـت،  افـزار،  نـرم  رایانـه،  جملـه  از  چندرسـانه ای 
تلفـن، تلویزیـون و همچنین پـروژه هـای کاری اینترنتی، 
دارد  اشـاره  و.....  ماهـواره  وبـالگ،  الكترونیـک،  پسـت 
)هیسـمانگلو،2011(. بنابر نتایـج تحقیق، فناوری اطالعات 
و ارتباطـات بـا ضریـب اثر اسـتاندارد 0/57 سـومین عامل 
مؤثـر  بـر پیـاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج 
کشـاورزی بـود. ایـن بدان معنی اسـت که توسـعه فناوری 
اطالعـات و ارتباطات در نظام ترویج کشـاورزی بر توسـعه 
فراینـد مدیریـت دانـش در آن نظـام تاثیـر گـذار اسـت و 
وجـود فنـاوری اطالعات و ارتباطـات در نظام و تعامل های 
اثربخـش میـان افراد نظام ترویج کشـاورزی سـبب آسـان 
سـازی فراینـد مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج را فراهـم 
مـی کنـد و نیز امـكان بروز خالقیـت و نـواوری را در نظام 
ترویـج افزایـش مـی دهـد. ظهـور فناوریهـای اطالعاتی و 
ارتباطـی )ICT( در دهـه گذشـته، راه های جدیـدی را در 
مدیریـت دانـش گشـوده  اسـت کـه می تواند نقـش مهمی 
در بـرآورده کـردن چالش هـای غالب مرتبط با به اشـتراک 
 ICT .گـذاری، تبـادل و انتشـار دانـش و فناوری ایفـا کند
و  اطالعـات  ثـروت  بـر  گسـترده  سـرمایه گذاری  امـكان 
دانـش موجـود بـرای دانـش کشـاورزی، علـوم و فنـاوری 
)AKST( را فراهـم مـی آورد. برای مدیریـت بهینه دانش، 
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ICT مـورد نیـاز اسـت در واقـع، فناوری هـای اطالعاتـی 

زیـادی وجـود دارنـد کـه می توانند بـرای مدیریـت دانش 
مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. سیسـتم مدیریت محتـوا، در 
مفهوم گسـترده تر، شـامل پایگاه های داده چند رسـانه ای، 
فنـاوری اصلـی اطالعـات و مدیریـت دانـش اسـت. ایـن 
فنـاوری می توانـد در برنامه هـای مختلـف مـورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. توسـعه یـک سـامانه اطالعاتـی عملیات هـای 
کشـاورزی بومـی می توانـد محققـان را قـادر سـازد تا این 
دانـش را بررسـی کـرده و دربـاره سـودمندی آن بـرای 
توسـعه پایـدار تصمیم گیری کننـد. چنین سـامانه ای این 
دانـش را بـرای نسـل های آینـده پیـش از ناپدیـد شـدن 
آن بـه عنـوان نتیجه فناوری های پیشـرفته حفـظ خواهد 
تصاویـر،  بازیابـی  و  ذخیـره  ماننـد  فعالیت هایـی  کـرد.  
ضبـط نوارهـای ویدیویـی مربوط بـه فعالیت هـای مختلف 
کشـاورزی  اطالعـات  ذخیـره  و  حفـظ  بـرای  کشـاورزی 
جغرافیایـی  اطالعـات  سـامانه های  می باشـد.  ضـروری 
مـورد  در  اطالعاتـی  پایگاه هـای  ذخیـره  بـرای   )GIS(
منابـع طبیعـی بـا واسـط نگارهای)گرافیكـی( کاربـر مورد 
نیـاز می باشـد و کاربـران را قـادر می سـازد تـا بـه آسـانی 
از نقشـه های جغرافیایـی اسـتفاده کننـد. روش هـای فنی 
سـامانه پشـتیبان تصمیم گیـری در بسـیاری از کاربردهـا 
ضـروری هسـتند. روش هـای مدل سـازی و شـبیه سـازی 
را مـی تـوان برای سـاخت سـامانه های رایانه ای اسـتفاده 
مختلـف  سیاسـت های  اثرگـذاری  می توانـد  زیـرا  کـرد، 
تولیـد محصول هـای کشـاورزی بر اقتصاد و محیط زیسـت 
را بـه منظـور مدیریـت بهینـه، شبیه سـازی و مدل سـازی 
کنـد. اسـتفاده از فنـاوری سـامانه های خبـره بـرای بهبود 
مدیریـت محصـول و ردیابـی تأثیـر آن بـر حفـظ منابـع 
طبیعـی ضروری اسـت.  توسـعه سـامانه های کارشناسـی 
بـا ایجـاد ابزارهـای خاص کشـاورزی برای غلبه بر مشـكل 
شناخته شـده دانـش نیز مورد نیاز اسـت. همسـو بـا نتایج 
ایـن تحقیـق،  تادورویـچ و همـكاران )2015( در تحقیـق 

خـود نشـان دادنـد کـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات از 
محورهـای پیاده سـازی مدیریـت دانـش در سـازمان ها و 
نتایـج تحقیـق  پروژه هـا می باشـد. کارلـوس)2010( در 
خـود نشـان داد کـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات جـز 
عامل هـای حیاتـی فنـاوری بـرای پیـاده سـازی مدیریـت 
دانش می باشـد. اسـماعیلی و همـكاران )2016(، در نتایج 
بررسـی خـود مبنـی بـر تعییـن عامل هـای مؤثـر برپیاده 
سـازی مدیریـت دانـش در بانـک کشـاورزی قـم، فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات را یكـی از عامل هـای مهـم و تاثیـر 
گـذار بر پیاده سـازی مدیریت دانش دانسـته اسـت. وانگال 
و همـكاران2 )2017(، در نتایـج نشـان مـی دهد که بهبود 
زیرسـاخت و ابزارهـای ICT بـرای بهبـود مؤثـر مدیریـت 
دانـش در سـازمان ها مؤثـر اسـت. موسـیوند و فرازیانـی 
)1394(، در نتایـج تحقیـق خـود نشـان دادنـد کـه فراهم 
ارتباطـات،  و  اطالعـات  فنـاوری  زیرسـاخت های  کـردن 
ضمـن بهره منـد سـاختن کارکنـان از دانش باعـث ارتقای 
بهـره وری شغلیشـان شـده و زمینه بهبـود مدیریت دانش 
را نیـز فراهم می سـازد. بـا توجه به تاثیر فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات بـر پیـاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام 
ترویـج کشـاورزی اقدام های زیر پیشـنهاد می شـود: ایجاد 
مخـزن دانـش دیجیتالی کـه امكان بارگـذاری همه ی آثار 
علمـی  و ترویجـی تولیـد شـده روی آن امكان پذیر باشـد 
و قابل دسـترس بـرای همه کارکنان، محققـان، مروجان و 
بهـره بـرداران بخش کشـاورزی باشـد تا درصـورت نیاز به 
آن مراجعـه و از آن بـرای رفـع نیـاز و افزایـش دانش خود 
اسـتفاده کننـد. ایجـاد شـبكه اجتماعـی بـرای بارگـذاری 
نیازهـای دانشـی کلیـه کنشـگران موجـود در سـامانه ی 
ترویـج دانـش کشـاورزی، تـا دانش تولید شـده متناسـب 
بـا نیـاز مخاطبـان باشـد. ایجـاد وبـالگ ها و سـایت هایی 
بـرای انتقـال یافته هـای پژوهشـی در بخش کشـاورزی به 
بهـره برداران این بخش، تولید اپلیكیشـن های کشـاورزی 

2. Vangala et al
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بـرای انتقـال اطالعـات بـه کشـاورزان و کارشناسـان ایـن 
زیرسـاخت  ایجـاد  به منظـور  می شـود.  تاکیـد  بخـش 
مناسـب فناوری هـای اطالعاتـی و ارتباطـی ضـرورت دارد 
در نظـام ترویج کشـاورزی برای پیاده سـازی موفقیت آمیز 

مدیریـت دانـش سـرمایه گذاری بیشـتری شـود. 

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سـازمانی را می توان الگویـی از پیش فرض های 
بنیـادی کـه گروهـی خـاص در رودرویـی با چالش هـا برای 
همخوانـی و هماهنگـی بـا محیـط بیرونـی و دسـتیابی بـه 
یكپارچگی و انسـجام درونی خلق، کشـف و ایجـاد کرده اند 
را تعریف کـرد. برمبنـای دیـدگاه پاسـخگویان، ایـن عامـل 
بـا ضریـب اثـر اسـتاندارد 0/56، چهارمیـن عامـل مؤثر بر 
پیاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج کشـاورزی 
سـازمانی  فرهنـگ  نتایـج،  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن  بـود. 
پیاده سـازی  در  اصلـی  آفریـن  نقـش  یـک  به عنـوان 
مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج کشـاورزی می باشـد. به 
گونـه ای کـه هـر انـدازه فرهنـگ سـازمانی قویتـر باشـد 
اسـتقرار مدیریـت دانـش نیز بـا موفقیـت بیشـتری انجام 
خواهـد شـد. بنابرایـن  تـالش نظـام ترویـج کشـاورزی 
بـرای پیاده سـازی مدیریـت دانـش درصورتـی موفقیـت 
آمیزخواهـد بـود که ویژگی هـای فرهنگی مـورد نیاز برای 
اجـرای مدیریـت دانـش در آنان وجود داشـته باشـد. یكی 
از جنبـه هـای فرهنگـی کـه بـرای مدیرت دانـش اهمیت 
ویژه ای دارد؛ مشـارکت اسـت.  فرهنگ مشـارکتی، توسعه 
جـو گفتمـان را به همـراه دارد و در نتیجـه موجب تقویت 
فراینـد انتشـار و اشـتراک شـده و بر دارایـی دانش تجربی 
مـی افزایـد. هرچـه میـزان تعهـد و گرایـش به مشـارکت 
مدیریـت  فراینـد  باشـد،  بیشـتر  سـازمان  در  کارکنـان 
دانـش موفق تـر عمـل خواهـد کـرد و برعكـس. هرچقـدر 
سـازمان، کارکنانـش را در کار مربوط به خـود درگیر کند، 
بـه گونـه ای کـه افـراد، کار سـازمان را کار خـود بداننـد، 

تولید، کسـب، تسـهیم و کاربرد دانش در سـازمان افزایش 
می یابـد. مشـارکت در کار و کار تیمـی، تـوان دریافـت 
را تقویـت، منجـر بـه نـوآوری و در نهایـت، باعـث جـذب 
دانـش شـده، تبـادل هـدف دار دانـش را تسـهیل  و بـه 
اعمـال تـوان دانـش متخصصان کمـک می کنـد. بنابراین 
مشـارکت در کار و کار گروهـی، افـراد را به کسـب و خلق 
دانـش در ارتبـاط بـا کار خود و انتشـار دانسـته های خود، 
در سـازمان ترغیـب می کنـد و ایـن امـر بـه اسـتقرار یک 
الگـوی مدیریـت دانـش در نظام کمـک می کنـد. بنابراین 
مـی تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه اگـر نظـام ترویـج 
کشـاورزی دارای  بعـد مشـارکت در فرهنـگ خـود باشـد 
برای پیاده سـازی مدیریـت دانش توانمندتر اسـت. اعتماد 
نیـز یكي دیگـر از جنبه هاي اساسـي فرهنـگ دانش مدار 
اسـت. بـدون درجـه ي باالیـي از اعتمـاد متقابـل میـان 
کارکنـان، آنـان در مـورد هدف هـا و رفتارهـاي یكدیگـر 
بدبیـن خواهنـد شـد و بنابرایـن دانـش خود را بـا یكدیگر 
تسـهیم نمي کننـد. بنابرایـن در نظـام ترویـج کشـاورزی  
ایجـاد رابطه هـای مبتنـي بـر اعتماد بیـن افـراد و گروه ها 
قابـل  کمـک  دانـش  تسـهیم  فرایندهـاي  آسـانگری  بـه 
توجهـي خواهد کـرد. هنگامی کـه اعتمـاد در روابط میان 
افـراد در نظـام ترویـج کشـاورزی زیـاد مـي شـود، افـراد 
بیشـتر در فراینـد تسـهیم دانش، شـرکت مي کننـد. نبود 
اعتمـاد در بیـن کارکنان از جمله مهمتریـن بازدارنده های 
تسـهیم دانش اسـت. تسـهیم دانش در اثر اعتمـاد متقابل 
موجـب خلـق دانـش مي شـود. فرهنـگ تسـهیم دانـش، 
یكـي از مهم تریـن عامل هایـی اسـت کـه در نظـام ترویج 
کشـاورزی  باید مـورد توجه قرار گیرد، زیرا تسـهیم دانش 
در ایـن نظـام در صورتـي انجـام مي گیـرد کـه فرهنـگ 
سـامانه ی ترویـج کشـاورزی از آن حمایت کنـد.  چنانچه 
در نظـام ترویـج کشـاورزی فرهنگ تسـهیم دانـش وجود 
داشـته باشـد، کارکنـان نظـر و دیدگاه هـا و بینش هـاي 
خـود را بـا دیگـران تسـهیم مي کننـد؛ آنـان ایـن کار را 
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یـک فراینـد طبیعـي مي داننـد. در چنیـن فرهنگي دانش 
بـه خـودي خـود قدرتـي نـدارد، بلكه چیـزي که بـه افراد 
قـدرت مي دهـد آن قسـمتي از دانـش آنـان اسـت کـه با 
دیگـران تسـهیم مي کننـد. مسـلماً وجود چنیـن فرهنگي 
در بیـن اعضـاي نظـام ترویـج کشـاورزی منجر بـه کاهش 
بهتریـن  انتشـار  و تضمیـن  دانـش،  تولیـد  در  هزینه هـا 
روش هـاي کاري در درون نظـام شـده، و نظـام را  قادر به 
حـل چالش هـا و نارسـائی های خـود مي کنـد. فرهنـگ 
یادگیـری در نظـام ترویـج کشـاورزی توانایي سـامانه ی را 
در خلـق دانـش جدیـد را افزایش مي دهد. نظـام  با تأکید 
بـر یادگیـري، بـه کارکنان خـود کمک مي کننـد که نقش 
فعـال تـري در خلـق دانش ایفا کننـد. یادگیري سـازماني 
در فراینـدي پیچیـده، پیوسـته و پویـا آشـكار مي شـود 
و حاصـل ایـن فراینـد، دانـش سـازماني اسـت. در واقـع، 
یادگیـري کسـب دانـش جدیـد توسـط افـرادي اسـت که 
می تواننـد و مي خواهنـد دانـش را در تصمیم گیری هـای 
نظـام  کارکنـان  کـه  زمانـي  میـزان  کار برنـد.  بـه  خـود 
ترویـج کشـاورزی  صـرف یادگیـري مي کننـد رابطـه ي 
مثبـت بـا میـزان دانش در ایـن نظـام دارد. بنابرایـن براي 
موفقیـت در تولیـد دانـش، نظـام ترویـج کشـاورزی  بایـد 
فرهنـگ یادگیـري را توسـعه دهنـد. فرهنـگ سـازمانی 
در  کارکنـان  نگرش هـای  شـكل دهی  در  مهمـی  عامـل 
مـورد اقدام هـای مدیریـت دانـش و میـزان آمادگـی آنان 
اقدام هـای مدیریـت دانـش  بـرای مشـارکت فعاالنـه در 
بـه شـمار مـی رود بنابرایـن نظـام ترویـج کشـاورزی برای 
اینكـه بتوانـد مدیریـت دانـش را پیـاده سـازی کنـد الزم 
اسـت بـه فرهنـگ سـازمانی توجـه ویژه ای داشـته باشـد. 
در تحقیقـات انجام شـده تاثیـر فرهنگ سـازمانی بر پیاده 
سـازی مدیریـت دانـش تائیـد شـده اسـت. خـرم خـواه و 
همـكاران )1393(، در بررسـی تاثیـر فرهنـگ سـازمانی 
بـر مدیریـت دانـش در سـازمان اسـتاندارد گیـالن به این 
نتیجـه رسـیدند کـه بیـن فرهنـگ سـازماني و مدیریـت 

دانـش رابطـه مسـتقیم، معنـادار و مثبتـي وجـود دارد. 
همچنیـن، بیـن چهـار ویژگـي فرهنـگ سـازماني )درگیر 
شـدن در کار، سـازگاري، انطباق پذیـري و مأموریـت( و 
مدیریـت دانـش رابطه مسـتقیم، معنـادار و مثبتـي وجود 
دارد؛ فدایـی و اندایـش )1393(، در نتایج بررسـی خود بر 
دانشـكده اطالعـات و اطـالع رسـانی تهران به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه فرهنگ سـازمانی بـر مدیریت دانـش ارتباط 
مسـتقیم دارد. روشـن میـدان و همـكاران )1395( ، در 
نتایـج بررسـی خود شناسـایی عامل هـای مؤثر بر توسـعه 
مدیریت دانش در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان تهران 
فرهنگ سـازمانی را عامل بسـیار مهم و تاثیرگذار بر پیاده 
سـازی مدیریت دانش می دانسـت. مرلـو )2016( فرهنگ 
سـازمانی را یكـی از عامل هـای مهم و تاثیر گـذار بر پیاده 
سـازی مدیریت دانش دانسـت. پارنت و همكاران )2014(

در نتایـج تحقیقی کـه در آن بازی های المپیک زمسـتانی 
2010 ونكـوور را بررسـی کرده انـد، بیـان می کنـد کـه 
فراینـد  اجـرای  و  پیاده سـازی  بـرای  سـازمانی  فرهنـگ 
انتقـال و مدیریـت دانـش دارای اهمیت می باشـد. با توجه 
بـه تأثیـر فرهنـگ سـازمانی دانش محـور بـر پیاده سـازی 
مدیریـت دانـش در نظام ترویـج کشـاورزی اقدام های زیر 
ضـروری اسـت: برگـزاری کارگاه های آموزشـی آشـنایی با 
مدیریـت دانـش بـرای همـه کارکنـان عضو شـبكه دانش 
و اطالعـات کشـاورزی، ایجـاد جـو اعتمـاد بـه گونـه ای 
کـه کارکنـان خطـری را از جانـب انتقـال دانـش شـغلی 
خـود بـه دیگـران نكننـد و تشـویق افـراد دانـش مـدار به 
انتقـال دانـش بـه دیگـر کارکنـان، تشـكیل کار گروهـی 
بـرای تدویـن فرایند حفـظ و نگهداری داده هـا و اطالعات 
در نظـام ترویـج کشـاورزی، تسـهیل بـه اشـتراک گذاری 
دانـش در سـطح های افقـی و عمـودی سـازمان از طریـق 
اسـتقرار فرایندهایـی بـرای تبدیل دانش ضمنـی کارکنان 

بـه دانـش صریح.
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رهبری و مدیریت سازمانی

بنابـر نتایـج آزمون مـدل تحقیـق، رهبـری و مدیریت 
سـازمانی بـا ضریـب اثـر اسـتاندارد 0/49 پنجمیـن عامل 
مؤثـر بـر پیـاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج 
کشـاورزی بـود. ایـن امـر نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه 
مدیریـت دانش تا حد خیلی زیادی توسـط سیاسـتگذاری 
هدایـت  سـازمان  آن  مدیـران  و  رهبـران  برنامه ریـزی  و 
می شـود. در واقـع بـرای پیـاده سـازی مدیریـت دانـش، 
سـازمان  آن  در  ویـژه  سیاسـت های  تدویـن  بـه  بایـد 
پرداخـت. باتوجـه به نتایـج تحقیق، به کارگیـری مدیریت 
دانـش در نظـام ترویج کشـاورزی مسـتلزم حمایت و تعهد 
مدیـران ارشـد، هدایـت و رهبـری دانش محور می باشـد. 
در ایـن راسـتا حیات و همـكاران )2015 ( حمایت و تعهد 
مدیـران ارشـد و رهبـری تحـول آفریـن را از عامل هـای 
مهـم تاثیرگـذار بر پیاده سـازی مدیریت دانـش می دانند. 
وانـگ و اسـپینوال )2005( رهبری و مدیریت سـازمانی را 
یكـی از عامل هـای مؤثـر بـر پیاده سـازی مدیریـت دانش 
حمایـت  )2009(کمبـود  همـكاران  و  لینـگ  می دانـد. 
دانـش می داننـد.  تسـهیم  بازدارنده هـای  از  را  مدیریـت 
در  سـازمانی  مدیریـت  و  رهبـری  اهمیـت  بـه  با توجـه 
پیاده سـازی مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج کشـاورزی 
فرایندهـای  تعییـن  می شـود:  تاکیـد  زیـر  اقدام هـای 
دانشـی در شـرح وظایـف افراد سـتادی و صفـی در بخش 
کشـاورزی، تاکیـد بر ثبت و ضبط تجـارب و نتایج پژوهش 
ها و اسـتفاده از آنها توسـط محققان و کارکنان، تخصیص 
منبع هـای مالـی و غیـر مالی در سـازمان با رویكـرد ارتقاء 
دانـش، برخـورد بـا دانـش بـه عنـوان منبـع راهبـردی در 
نظـام ترویج کشـاورزی. بـا توجه به مطالب یادشـده، پیاده 
سـازی موفقیـت آمیـز مدیریـت دانـش در نظـام ترویـج 
کشـاورزی  بـه آشـنایی هرچـه بیشـتر مدیـران سـتادی 
نسـبت به دانـش برای  تدویـن راهبردهـای الزم و هدایت 

ایـن راهبردهـا در مسـیر بـه کارگیـری مدیریـت دانـش 
و تبدیـل بـه سـامانه ی یادگیرنـده مرتبـط اسـت. نتایـج 
بیانگـر ایـن موضـوع اسـت کـه اگـر مدیـران نظـام ترویج 
موفقیت آمیـز  بكارگیـری  دنبـال  بـه  کشـاورزی  کشـور 
مدیریـت دانش هسـتند، باید به ایجاد سـاختاری سـازنده 
و آموزشـی بـرای آمـاده سـازی نیـروی انسـانی موجود در 
نظـام ترویـج کشـاورزی مبـادرت ورزنـد. از سـوی دیگـر 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را بـه عنـوان توانمندسـاز 
مدیریـت دانـش در فراینـد اجرایـی مـورد نظـر قراردهند 
و فرهنـگ یادگیری، اعتماد، مشـارکت و تسـهیم دانش را 
در مجموعـه خـود تقویت کنند. در این راسـتا نظام ترویج 
کشـاورزی ایـران  کـه به ماننـد بـازوان توانمنـد در پیكره 
کشـاورزی ، بایـد فرایندهای مؤثر کارآمـد را تعریف کنند، 
به توسـعه فنـاوری اطالعات و ارتباطات، آمـوزش و کاربرد 
آن در سـطح های مختلـف سـازمان اقـدام و زمینـه انتقال 
و تسـهیم دانـش سـازمانی خلـق شـده توسـط کارکنان و 
دانـش بومـی کشـاورزان و بهـره بـرداران را فراهـم آورنـد 
کـه در نهایـت ایـن عامل هـای باعـث ارتقا خلـق و جذب 
دانش، سـازماندهی دانـش، ذخیره دانش، انتشـار و کاربرد 

دانـش در نظـام ترویـج کشـاورزی می شـود. 
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Factors affecting the implementation of knowledge management
 in agricultural extension

Abstract

Knowledge management in the agricultural sector for agricultural access to technical knowl-
edge and research findings is one of the main views of the agricultural extension system.With 
the stabilization of knowledge management ,all experts ,researchers and farmers will be able to 
access the knowledge of the agricultural sector and other required information .The purpose of 
this study was to analyze the factors affecting the implementation of knowledge management 
in the Iranian agricultural extension system .The research method was mixed and exploratory 
sequential type .This research has used the cause-correlation method.The statistical population 
of the research is 327 effective employees in knowledge management in agricultural extension. 
The sample size was determined using Morgan table ,about 202 people and were selected by 
stratified  random sampling  with  proportional  assignment  .The  research  tool  was  a  research-
er-made questionnaire with six sections of knowledge management ,leadership and organiza-
tional management ,organizational dimensions ,organizational culture ,information and com-
munication technology and human resource management .The reliability of the questionnaire 
was determined by Cronbach’s alpha coefficient ,which was higher than 0.9 for most structures. 
The  formal  validity  and  content  of  the  questionnaire  were  confirmed  by  a  group  of  faculty 
members  of  Agricultural  Extension  and  Education  of  Khuzestan  University  of  Agricultural 
Sciences  and  Natural  Resources  and  the  Institute  of  Agricultural  Education  and  Extension. 
Confirmatory  factor analysis was used to evaluate the construct validity of the questionnaire 
and structural equation model with AMOS software was used to present the research model  .In 
this study ,the results of correlation test showed that there is a significant relationship between 
the components of factors affecting the implementation of knowledge management with knowl-
edge management in the agricultural extension system .The results of the research model test 
showed that the fit of the model with the data was appropriate and the impact factor of the four 
factors of leadership and organizational management ,)0.49( organizational dimensions,)0.62(  
organizational culture ,)0.56( information and communication technology )0.57( and human re-
source management )0.63( were significant on the implementation of knowledge management 
in the agricultural extension system And the structure of human resource management has the 
greatest impact on the implementation of knowledge management.

Index Terms: organizational leadership and management, knowledge management, 
Agriculture extension
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