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 دهیچک
 

 چنین در .یمهست محیط پیچیدگی شدت و هاوریافن در سریع تغییرات شاهد ،یالدیم سوم ۀهزار به ورود با

 را کیفی دانش خلق قابلیت که هاست سازمان از جدیدی نوع نیازمند دار،یپا رقابتی مزیت ایجاد شرایطی،

 شیپ یها چالشمقابله با  یبرا زین یکشاورز یها دانشکدهاز جمله  یعال آموزش مؤسسات .باشند داشته

 انتظار یکشاورز یها دانشکده مدیران از دلیل همین به. دارند ازین آن ۀنیبه تیریش و مددان خلق بهرو، 

 در آن تلفیق و شدهدهیصورت سازمان به سازمانی دانش ثرترؤم و بهتر چه هر تیریمد اب که رود یم

 ثرؤم عوامل شناخت خصوص، نیا در. بخشند هبودب را یکشاورز یهادانشکده عملکرد سازمانی، فرهنگ

عوامل  نییهدف تب با قیتحق نیاباشد. آن بهتر مدیریت برای راهنمایی تواند یم دانش مدیریت یبر ارتقا

ش پژوهش، است. رو گرفته صورت یکشاورز یعال آموزش مؤسساتدانش در  تیریمد یارتقا یا نهیزم

 لیتشک یکشاورز یها دانشکده یعلم تئیه یاعضا یۀکلرا  قیتحق یآمار ۀجامعاست.  یشیمایپ -یفیتوص

نفر انتخاب  359 ،با انتساب متناسب یا طبقه یتصادف یریگنمونه نفر بودند و به روش 1482دادند که 

 ینظرها از یریگ بهرهپرسشنامه با  ییشد. روا یبا استفاده از پرسشنامه گردآور ازیشدند. اطالعات مورد ن
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 مقدمه
 یها تفاوت یزمان طيشرا لیبه دل ديجد ۀهزار یها سازمان

و  یدگیچیبا گذشته دارند و بر اساس دو مفهوم پ یاریبس
 یفعل تیکه ماه یا گونهبه  ؛اند کرده رییتغ شدتبه یآشفتگ

 ,.Mugellesi et al) است یانیگسسته و بن راتییجهان، تغ

 به زیاتفاق افتاده و رقابت ن عيچنان سر راتییتغ ني(. ا2008
که در قرن  یمیعظ یها سازمانشده است که  اديز یحد

 ستینوظهور قرن ب یایدر دن توانند یمن ،اند کردهرشد  ستمیب
 یها سازمان(. لذا Marquardt, 2002) اورندیدوام ب کميو 
 رییتغ وستهیپ ديدهه، با کي یبرا یبه منظور بقا حت ،یفعل

بر  یمبتن ديبا رییتغ ؛ستین یکاف يیتنهابه رییتغ اما. کنند
و  یداخل طیت مناسب از محو اطالعا ها داده یآورجمع
 .(Rahnavard, 2010) به دانش باشد هاآن ليو تبد یخارج

به سمت دانش  ديجد یها سازمانتوجه  ،اساس نيا بر
 در هموارهدانش و کاربرد آن  تی. اهماست معطوف شده

 ینحو به ؛بودهمختلف  یها رشتهصاحبنظران  توجه کانون
 ۀجامعتحقق  یبرا یاجتماع شمندانيکه دانش از طرف اند

دانشمندان  یاز سو ،(Brookes et al., 2006)طبقه  بدون
کسب تیموفق محرک یروین ۀنزلمو سازمان به  تيريمد
 (Gupta, & Macداريپا یرقابت تيزم کسب و کارو

(Daniel, 2005  يیدارا ۀمنزل به ادداناناقتص جانب از و 
شده  مطرح (Liebowitz & Building, 2001) کياستراتژ

 یها يیدارااز  یاست. لوپز معتقد است که دانش شکل
 ثیسازمان را از ح مدتاست که اهداف بلند کياستراتژ

 یها طیمحدر  و کند یم نیتأم یطیو اقتضائات مح یرقابت
 دگاهيد ني. از ا(Lopez, 2005) دارد یراهبرد یکاربرد ايپو

است که در  یرملموسیغ يیکه دانش دارا شود یماستدالل 
 هيو سرما نیکار، زم رینظ یسنت یها يیدارااز  دياقتصاد جد

 نيا یاست و دارا تر مهمدر اقتصاد مطرح بودند،  تر شیپکه 
از آن استفاده  شتریاست که هر چه ب ردفبهمنحصر عتیطب

 رو، اين از .(Afraze, 2007) شود یم افزوده شارزش برشود 
 دانش از استفاده طريق از تنها حاضر، عصر در موفقیت
 تغییرات به پاسخگويی برای جديد دانش خلق و موجود
 يیها سازماناست و آينده به افراد و  پذيرامکان جامعه سريع

را خلق و توزيع و  جديدتعلق خواهد داشت که بتوانند دانش 
 .کنند ليتبدکاال و خدمات  بهآن را 

به طور  ها دانشگاه آفرين،دانش مختلف مؤسساتبین  در
دانش  ۀتولید، ذخیره و اشاع یها طیمح نيتر عمده سنتی
و در  ها ینوآور. ايجاد (Rowley, 2000) شوند یم بمحسو

 اهدانشگاهکارکرد  نيتر مهم بازدير از جديد دانش خلق نتیجه
از  حاکی قرائن. شواهد و (Thitithananon, 2007)  است بوده
و اقتصاد دانش مدار دانش ۀجامعدر عصر  ها دانشگاهکه  استآن 

متصور است، با  هاآنکه برای  یمهم اریبسنقش  رغم به محور،
 ۀنیبهجامعه و نشر و توزيع  ازیو مورد ن دیچالش خلق دانش مف

 رقابتی شدت به یها طیمحبر اساس تقاضای متنوع جامعه،  آن
 روبهفته اطالعاتی و ارتباطی روپیشر یها یفناور گسترشو 

را با تغییرات  خود سرعت بههستند و اگر در اين شرايط، 
 فرا خواهد رسید هاآنپايان حیات  ،نکنند هماهنگ شگفتهیپ
(Worasinchai & (Bechina, 2006 .تمام گلیون سمینار در 

 چنانچهد که بر اين نکته اتفاق نظر داشتن کنندگانشرکت
 از برداریبهره و توزيع تولید، در مجدد مهندسی ،ها دانشگاه

جايگاه خود را در جامعه تغییر  سرعتبه يا ندکنن پیاده را دانش
 .Dionysia, (2008 ( داشت خواهند تاری و تیره ۀآيندندهند، 
 ويژهبه کشاورزی عالی آموزش ساتسؤم بارهدر موضوع اين

برخوردار  ایالعادهفوق اهمیت از توسعه حال در کشورهای در
 نيتر مهماست. در کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی 

 آن ۀتوسعبا  رود یم انتظار و ديآیمشمار  بهبخش اقتصادی 
 یها طیمحی اقتصادی در معضالت بیکاری، فقر و نابسامان

عالی  آموزش مؤسسات. در اين کشورها شودبرطرف  يیروستا
 و نديآ یمبه حساب  کشاورزی ۀتوسعکشاورزی موتور محرک 

 شمردهاز دانش  برداریبهره و توزيع کسب، تولید، مخازن
 کهاين رغم به دهد یممتعدد نشان  قاتیتحق جي. نتاشوند یم

 تعداد هستند، دانش منابع کشاورزی عالی آموزش مؤسسات
 تعداد تنها ،یعبارت به. کنند یمدر اين سطح فعالیت  هاآناندکی از 

دانش  یریکارگ هب با کمتری بسیار تعداد و دانش پردازش با کمی
 (;Akhavan, 2011دارند کارورتجاری س یها تیفعالدر 

Dionysia , 2008;Thitithananon, 2007 .) 
عالی  آموزش مؤسساتتغییر در  مديريتضروری  نیاز لذا

کشاورزی به سمت ايجاد دانش، ارزيابی، پايداری و يادگیری به 
 احساس نفعانذی و کاروکسب جامعه، نیازهای تأمینمنظور 

 و دانش ۀتوسعسرعت باالی تغییر،  با همراه لهئمس اين. شودیم
 آموزشمتخصصان  ،فناورانه آگاهی برای روزافزون تقاضای
 تيريروند اجرا و مد دررا بر آن داشته است که  یکشاورز

 بدهند اساسی تغییرات یکشاورز یاهدانشگاه و ها دانشکده
(Yaying, 2005) .عالی کشاورزی فرصت  آموزش مؤسسات

بسیار خوبی برای اجرای عملیات مديريت دانش دارند تا خود را 
 ,Thitithananon) دهند قیتطبکنونی  مداردانش ۀجامعبا 

 شود یماطالق  یيندهايابه مجموعه فر ،دانش مديريت(. 2007
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دانش، تولید، کسب، نگهداری و استفاده  هاآن ۀنتیجدر  که
فکری به منظور  یها يیدارااز  برداریو هدف آن بهره شود یم

جديد و باال بردن  یها ارزشايجاد  وری،افزايش بهره
 سیوتیمتاکس. ((Maier & Remus, 2008 است پذيری  رقابت
 انواع و دانش مديريت هنوز کشاورزی یهادانشکده است معتقد
 برخورد و ايجاد ۀنحوو تهديدهای ناشی از بازار دانش،  ها فرصت

 انتقال، ۀنحوهماهنگی،  آفرينی،دانش چگونگی بازارها، اين با
عملی و  یها طرحش، دان یها یفناور دانش، ۀتوسعحفظ و 

عملی اين نوع از مديريت  یها جنبهکاربردی مديريت دانش و 
. اما میزان تحوالت موجود در جوامع، اندنکرده درک وضوحرا به

را به سوی درگیری با  یکشاورز یها دانشگاهو  ها دانشکده
تا دانش جديدی را خلق  دهد یم يادگیری سوق یها تیفعال

بر  و کنندرا مرتفع  خود مسائلکنند که بتوانند مشکالت و 
. (Metaxiotis ,2003)شوند  رهیچپیش رو  یها چالش

آموزش عالی کشاورزی قادر است با  نظام در دانش، مديريت
کشاورزی  یها دانشگاهو  ها دانشکدهبرقراری ارتباط مناسب بین 

مراکز صنعتی و تجاری، به  و ها پژوهشکدهجمله  از با ساير مراکز
ايجاد ارزش افزوده در تمامی واحدهای دانشگاهی منتهی شود. 

بزرگ  یها پروژهبخش پژوهش با اجرای موفق  در نیهمچن
 یا رشتهگروهی و میان یها طرحو  ها پژوهشبه  ،تحقیقاتی

و کاربرد نتايج حاصل را فزونی بخشد. از سوی ديگر،  نجامدبی
 یها استیسايجاد هماهنگی بیشتر بین نیازهای بازار کار و 

 یهاورداره نيتر مهمجذب دانشجو و برقراری تبادالت علمی از 
 توجهی قابل آثاردر اين بخش  تواند یماقدامات مذکور است که 

 .(Rachelle et al., 2004) گذارد جای بر

 کیآکادم یها سازماندانش به  تيريمفهوم مد تيسرا با
به  ها دانشگاهدر  شتریمطالعات ب یبرا نهیزم ،یو آموزش

 پژوهشگران و آمد فراهم یپژوهش و یآموزش مؤسسات ۀمنزل
 تيريمد یبررسبه  یبه طور جد گذشته ۀدهدر  ژهيوبه

مؤسسات  نيآن در ا بر مؤثر یا نهیزمدانش و عوامل 
 :شود یماشاره  هاآن از یبرخ به ادامهکه در  اند پرداخته

Oliver et al (2003 )فعالیت بررسی به تحقیقی، در-

 که ندپرداخت یدانشگاه هایمحیط در دانش مديريت های
گوناگون مديريت دانش شامل  یها جنبه ۀمطالع ،آن ازهدف 

 و دانش يندهایامحیط سازمانی، زيرساختار فناوری، فر
هر چهار عامل  که داد نشان جينتا. بود دانش گیریاندازه

عامل  نيتر مهمبیش از متوسط اهمیت دارند و  ،ذکرشده
 . است "سازمانی محیط"

Kharabsheh
 مدل ۀارائ"با عنوان  یپژوهش( 2007) 

فناوری استرالیا و  یها پارکتسهیم دانش در  نیازهایپیش
از آن بود که  حاکی نتايج انجام داده است. "مالزی
 زيرساختارقوی، اعتماد،  یها شبکهمنطقی و  یها یوابستگ

و  جذب ظرفیت بازار، جهت يادگیری، جهت ،کارافناوری 
 میتسه میزان شيافزاباعث  "نرم" یها مشوقاز  استفاده

 .شود یم دانش
Mohayidin (2007 )با هدف ارزيابی سطح  یقیتحق

علمی و  تئمديريت دانش در میان اعضای هی یها تیفعال
مديريت دانش در  یها تیفعال يیاکار بر مؤثرتعیین عوامل 

 سطح فردی، دانشکده و دانشگاه انجام داده است. نتايج تحلیل
مديريت دانش  یها تیفعالاجرای موفق  بر مؤثرعاملی عوامل 

عامل  1درصد واريانس توسط  45/85در دانشگاه نشان داد که 
حمايت ساختار اطالعاتی، ظرفیت زيرساختارها، سیستم 
مديريت دانش، فرهنگ اطالعاتی، اکتساب دانش، خلق دانش، 

اطات ديجیتالی تبیین شدند دانش ، انتشار دانش و ارتب ۀذخیر
 عامل بود.  نيتر مهمکه در اين میان ساختار اطالعاتی 

Hoseini & khodaee (2008 در )به بررسی  یپژوهش
 اعضای بین دانش تسهیم بر مؤثر سازمانیفاکتورهای درون

تهران )عالمه طباطبايی، امیرکبیر،  هایدانشگاه علمی تئهی
. متغیرهای تحقیق شامل ساختار سازمانی اند پرداختهن( تهرا

)ساختار، کار تیمی، استراتژی، استقالل، سیستم تشويق(، 
 و( تعهد رهبری، احساسی، تعهد اعتماد،فرهنگ سازمانی )

داد  نشان قیتحق( بودند. نتايج صريح يا ضمنی)  دانش ساختار
 بعد ۀمرحلعامل استقالل و در  نيتر هممسازمانی  ساختارکه در 

به  زین عوامل فرهنگی نيتر مهمسیستم تشويق بوده است. 
 میتسه مديريت ارتباطی، جو تیمی، کاربودند از:  عبارتترتیب 
. از میان انواع دانش نیز دانش صريح از اولويت اعتماد و دانش

 برای که کند یم تأکیدبود که بر اين نکته  رخوردابرباالتری 
 . شوددانش ضمنی به صريح تبديل  ديبا دانش، میتسه

 در دانش مديريت سیستم موفقیت کلیدی عوامل
 Rahnavard قیتحق در تهران عالی آموزش مراکز و ها دانشکده

 ،تحقیق نتايجاساس  بر. اند دهش شناسايی و بررسی( 2010)
 گیریجهت انسانی، منابع ۀتوسع: زا بودند عبارت کلیدی عوامل

 اطالعاتی، یها ستمیس ساختزير محور،دانايی استراتژيک

 درگیری و دانش، انتقال و ارزيابی الگوگیری، مشارکتی، فرهنگ

 نییکل را تب انسياز وار 58/84 مجموع در عوامل نيا که ،افراد
 .اند کرده

 تيريمد کهنيا یبرا دانش، تيريمد جامع يۀنظر یمبنا بر
 یها دانشکدهاز جمله  یهر سازمان یاصل تیدانش، قابل
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. لذا شود توجهآن  یا نهیزم عوامل به ديشود با یکشاورز
 تيريمد یارتقا یا نهیزمعوامل  نییتبحاضر با هدف  قیتحق

 .است گرفته صورت یکشاورز یها دانشکدهدانش در 

 

 هاروش و مواد
 ۀدرج و میزان نظر از کاربردی، هدف لحاظ از،تحقیق شرو

 از اطالعات آوریجمع ۀنحو لحاظ از و میدانی متغیرها کنترل

 1562 شامل تحقیق، آماری ۀجامع .بود توصیفی تحقیقات نوع
کشاورزی  یها دانشگاهها و  دانشکده علمی هیئتنفر از اعضای 
اساس جدول مورگان  بر یبررسمورد  یها نمونهبودند. تعداد 

 بيضر و مطالعهدقت  شيافزا ینفر به دست آمد که برا 015
 یعلم ئتیه یاعضا نیپرسشنامه در ب 045 یريپذبرگشت
پرسشنامه  006تعداد  نياز ا و عيتوز یکشاورز یها دانشکده

ای  طبقه یگیری تصادف روش نمونه از قیتحق ني. در اشد لیتحل
 نیاز ب ،بیترت نيا بهبا انتساب متناسب استفاده شده است. 

 و علوم وزارت یبندکه بر اساس طبقه یکشاورز یها دانشکده
از هر منطقه دو  ،بودند شده میتقس منطقه پنج به قاتیتحق

تهران و  یعیو منابع طب یکشاورز سي. پردشددانشکده انتخاب 
 ک،ي ۀمنطقگرگان از  یعیو منابع طب یاورزدانشگاه علوم کش

دو،  ۀمنطق از مشهد یفردوس و رفسنجان عصریول دانشگاه
سه،  ۀهمدان از منطق ینایس یکرمانشاه و بوعل یدانشگاه راز

و منابع  یاصفهان و دانشگاه علوم کشاورز یدانشگاه صنعت
ان از و هرمزگ رازیچهار و دانشگاه ش ۀاز منطق نیرام یعیطب

 به یبررس مورد ۀنمونپنج انتخاب شدند که تعداد  ۀمنطق
در  لیو تحل هيقابل تجز یها پرسشنامههر منطقه و  کیتفک

 :است آمده 1جدول 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ۀگاننمونه به تفکیك مناطق پنج  حجم وردابر .2جدول

 یبررسمورد  یها دانشکده کشور یها ستانا قطب
 ئتیه یاعضا

 یعلم
 نمونه

قابل  یها پرسشنامه

 لیو تحل هیتجز

 سمنان، زنجان، تهران، 1
 الن،یگ گلستان، قم، ن،يقزو

 یمرکز مازندران،

 یعیطب ومنابع و یکشاورز سيپرد
 تهران دانشگاه

155 55 55 

 06 55 60 گرگان یعیطب منابع و یکشاورز دانشگاه

 خراسان ،یشمال خراسان 2
 ،یجنوب خراسان ،یرضو

 کرمان بلوچستان، و ستانیس

 51 45 155 مشهد یفردوس

 18 18 00 رفسنجان عصر یول

 جانيآذربا ،یشرق جانيآذربا 0
 کردستان، ل،یاردب ،یغرب

 همدان کرمانشاه،

 05 00 81 همدان ینایس یبوعل
 22 22 55 کرمانشاه یراز

 و محال چهار زد،ي اصفهان، 5
 الم،يا لرستان، ،یاریبخت

 خوزستان

 04 08 55 اصفهان یصنعت

 یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه
 نیرام

45 25 24 

 و هيلویکهک بوشهر، فارس، 4
 هرمزگان احمد، ريبو

 56 41 156 رازیش

 4 4 15 هرمزگان

 006 045 504 -------------------- 1562 جمع

 
در سه بخش  یا پرسشنامه ،ها داده یگردآورمنظور  به

 تيريمد ان،يپاسخگو یاطالعات مربوط به مشخصات فرد
 ،اناستاد اختیار شد که در یطراح یا نهیزم یها مؤلفه دانش و

 اصالحی نظرات و گرفت قرار ربطذی کارشناسان و متخصصان

 يیروا ،اساس نيا بر وشد  اعمال و احصا هاآن تکمیلی و
 يیايپا نییتع یبرا .شد ديیتأپرسشنامه  يیو محتوا یظاهر

و  لیتکم آزمونشیپ ۀمرحلپرسشنامه در  05 قیتحق ابزار
 که آمد دست به 11/5 رسشنامهپ یکرونباخ برا یآلفا بيضر
 تينها در. ستها داده یآورجمع ابزار مناسب اعتبار نیمب

 افزار نرم از استفاده با قیتحق نيا محاسبات و یپرداز داده
SPSSwin انجام  یلیو تحل یفیدر دو بخش توص 16 ۀنسخ

 شد.
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 و بحث  جینتا
 یفیتوص یها افتهی

مورد  علمی هیئتنشان داد که اکثر اعضای  قیتحق یها هافتي
سال قرار داشتند.  55ات 01 سنی گروه در( درصد5/58) یبررس

 شانترينجوان و شده گزارش سال 55 حدود هاآنمیانگین سنی 
فراوانی بیشترين  .شتداسال  55 هاآن نيتر مسنسال و  28

 و( درصد4/15) زراعت ۀرشت علمی هیئتمتعلق به اعضای 
. بود( درصد6/0) اقتصاد ۀرشتفراوانی مربوط به  نيترکم
 درصد5/82 مربی، علمی هیئتنفر( از اعضای  05) درصد1/15
 صددر5/5 و دانشیار( نفر 85) درصد1/16 استاديار،( نفر 212)
 علمی ۀمرتبنفر( استاد بودند و بیشترين فراوانی مربوط به  24)

علمی  ۀمرتبفراوانی مربوط به  نيترکم و( درصد5/82) استاديار
 ۀجامعنفر( از  51درصد )1/12 .است بوده( درصد5/5) استاد
 نیانگیم .بودند مردنفر(  215) درصد 1/65و  نز یبررس مورد
سال با حداقل  4/12 یبررس مورد ۀنمون نیدر ب سيتدر ۀسابق

 .است بوده سيتدر سال 54 حداکثر و کي

 

 یاستنباط لیتحل
 و کمتر عوامل به تحقیق متغیرهای تعداد کاهش منظور به

 یمفهوم یداریمتناسب و با معن یا نهیزمعوامل  استخراج
از  یکشاورز یها دانشکدهدانش در  تيريمد یبر ارتقا ثرؤم

 یاستفاده شده است. برا یاکتشاف یعامل لیروش تحل
 یعامل لیبه تحل شدهوارد یرهایمناسب بودن متغ صیتشخ

(. 2)جدول شد استفاده بارتلت ۀآمارو  KMOاز شاخص 
 مقدار و صددر11 سطح در بارتلت آزمون بودن داریمعن

 یرهایمجموعه متغ یاز همبستگ ،KMO شاخص مناسب
 .کندیم تيحکا یعامل لیتحل یبرا یبررسمورد 

 یداریو آزمون بارتلت و سطح معن KMOمقدار. 1جدول

KMO Bartlt Test Sig 

141/5 655/15582 555/5 

 ژه،يبا مقدار و همراه شدهاستخراج یا نهیزم یها عامل
 0در جدول  هاآن یتجمع انسيو درصد وار انسيدرصد وار

 ارائه شده است. 

 یتجمع انسیوار درصد و انسیوار درصد ژه،یو مقدار با همراه شدهعوامل استخراج .3 جدول

 انسیوار درصد یتجمع یفراوان ویژه مقدار انسیوار درصد ویژه مقدار ها عامل

 22/15 22/15 24/5 اول عامل
 22/24 11 81/4 دوم عامل
 00/04 1/15 14/4 سوم عامل
 6/55 55/1 60/5 چهارم عامل
 85/40 65/6 41/5 پنجم عامل
 55/81 1/6 10/5 ششم عامل
 22/85 5/4 51/2 هفتم عامل

 
 نیعامل اول از ب 0حاصل از جدول  یها افتهياساس  بر

نییتب يیتنهابه 24/5 ۀويژبا مقدار  یاستخراج عامل پنج
 یبررس مورد ۀمجموعکل  انسيوار از درصد22/15 ۀکنند
 است توانسته 81/4ۀويژعامل دوم با مقدار  ،آن از بعد. است
دو عامل  ني. اکند نییمجموعه را تب انسيوار از درصد 11

. اند کرده نییکل را تب انسيوار درصد 22/24در مجموع 
 به 60/5و  14/4 ۀويژ ريسوم و چهارم با مقاد یها عامل

 نییکل را تب انسيوار درصد 55/1 و درصد 1/15 بیترت
 از درصد 65/6، 41/5 ۀويژ. عامل پنجم با مقدار کنند یم

ششم و  یها عامل تي. در نهادکن یم نییتبکل را  انسيوار
و  درصد 1/6 بیبه ترت 51/2و  10/5 ۀژيو ريهفتم با مقاد

 هفت ،یکل طور به. اند دهکر نییکل را تب انسيوار درصد 5/4
را  انسيوار کل درصد 22/85 مجموع در یاستخراج عامل

نییتب انسياز درصد قابل قبول وار که نشان کنند یم نییتب
 عوامل دارد. نيا ۀلیوس به شده
 یا نهیزم یرهایاز متغ یا مجموعهگرفتن  قرار تیوضع 
 یعال آموزش مؤسساتدانش در  تيريمد یارتقا بر مؤثر

قع با فرض وا شدهاستخراج عوامل به توجه با رانيا یکشاورز
بعد از  4/5از  تر بزرگ یبار عامل یدارا یرهایشدن متغ
در  ها عامل یو نامگذار ماکسيبه روش ور ها عاملچرخش 

 شده است.  ارائه 5جدول 

 



 2331، پاییز 3، شماره 44شاورزی ایران، دوره تحقیقات اقتصاد و توسعه ک     444

 ماکسیرو روش به افتهیدوران سیاز ماتر حاصل بیضرا زانیاز عوامل، م كیمربوط به هر  یرهایمتغ. 4 جدول
 یعامل بار رهایمتغ عامل نام

گ
هن

فر
 

مان
ساز

 ی
ش

دان
دار

م
 

 451/5 .کند یم قياگر موفق نباشند، تشو یخالق را حت یها کوشش دانشکده،
 456/5 .شود یم قيتشوو   ستهينگر تیخالق یسازنهیزم ديد با کار، نیح در افراد یاحتمال اشتباهات و خطاها

 800/5 .کند یمحمايت  فياز ريسک در انجام وظا زيادی ۀاندازتا  دانشکده
 552/5 .پردازند یم فشانيانجام وظا یبرا ديجد یها مهارتو  ها روش یریادگيدانشکده به  یاعضا

 555/5 .شود یمکده حمايت خالقانه انجام کارها در دانش یها روش از
 885/5 .است دانشکده یاعضاساير  یریادگيعلمی يک عضو، مشوق  یها شرفتیپ

 850/5 .رندیگ یم اديفرد مقابل  علمی ۀدرجبدون توجه به سطح و  گر،يکدياز  اعضا
 805/5 .ندارد وجود نظریجديد، تنگ یها دهيادانشکده برای به اشتراک گذاشتن  یاعضا انیم

 856/5 .دانند یمدانشکده خود را اعضای يک تیم  یاعضا
 855/5 .دهند یم قرار شاندر اختیار همکاران ینگران چیخود را بدون ه یها تجربهدانشکده،  یاعضا

 850/5 .ندارند ینگراناستفاده از دانش خود  سوء ۀدربارو  ستندیخود بدبین ناهداف و رفتارهای همکاران  به افراد
 

 

 821/5 .شود یم کیدأتطور دائم  به ررسمییغ یها کانالدانشکده از طريق در داخل  ارتباطات بر
 825/5 .است ريپذامکان دانشکده در یسادگارشد به رانيبه مد اعضا یدهگزارش و یدسترس

 555/5 .ازندینیب خود مافوق به مکرر ۀمراجعانجام کارشان از  یبرادانشکده  یاعضا
 410/5 .استمدون و مکتوب  ،دانش خصوصدانشکده در  یاعضا یها شغل شرح

 854/5 .شود یمداده  فشانيانجام وظا یبرا عمل یآزاد ،اعضا به
 425/5 وجود دارد. دانشکده یاعضا یپیشنهادها به رسیدگی و ارائه برای فعال مرکزی
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 814/5 .است شده لحاظ دانش تيريمد فعاالن یبرا یازیامت ،یابیارزش فرم در
 515/5 .دهند یمبه خرج  دانشکده یبه افراد بر اساس خالقیت و ابتکاری است که در دستیابی به اهداف دانش پاداش دادن

 545/5 .فراهم شده است شان رشتهمرتبط با  یتخصص یها دورهاستفاده از  یدانش برا تيريبرای حضور فعاالن مد الزم یها تيحما
 886/5 .شود یمدانش اجرا  یگذار اشتراکبه یچگونگ خصوصضمن خدمت در  یآموزش یها دورهدانشکده،  در

 551/5 .شود یمدانش( برگزار  یها گاهيپادر  اتیثبت تجرب یمديريت دانش )مثل چگونگ یها ستمیساستفاده از  ۀبارآموزی درکار یها دوره

 810/5 .دشو یمبرگزار  خالق تفکر وتیم  لیتشک له،ئحل مس یها مهارت ۀتوسعآموزشی  یها دورهدانشکده  در
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 488/5 .دارد وجود افراد دانش گیریو معیارهای روشنی برای اندازه ها شاخص ،دانشکده در
 566/5 .شوند یم یابيدانش در دانشکده ارز تيريمد یها پروژه

 505/5 .شود یم یریگاندازه دانشکده کارايی بر دانش تأثیر
 544/5 .شود یم گیریاندازه دانش گذاریسرمايه دستاوردهای ،دانشکده در

 862/5 .دشو یممعیارهای دانش لحاظ  دانشکده، یها تیفعال تیفیک نییتع در
 845/5 .شود یممديريت دانش بر عملکرد مالی دانشکده ارزيابی  ثیرأت

 ج
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 825/5 ست.دانشکده فراهم شده ا یاعضا یها مهارتبرای ثبت عاليق و  یا داده گاهيپا
 562/5 .است پذيرامکان سادگیبه دانشکده طیمح در یکار ۀحوزبه منابع اطالعاتی مرتبط با  دسترسی

 511/5 .هستند هدفمند و پارچهکي روز،دانشکده به یاطالعات یها ستمیس
زمان ممکن در  نيکمتردر  یریگمیتصم یبرا ازی، دانش مورد ندانشکده یو ارتباط یاطالعات نينو یها یفناوراستفاده از  با

 .استدسترس 
511/5 

 815/5 برخوردارند. دانش اعضا ینگهدار یالزم برا تیدانش دانشکده از امن یها گاهيپا
 405/5 .دارند وجود اطالعات فناوری به مربوطرفع مشکالت  یدر دانشکده، برا یا دهيدموزشآ متخصصان

وگ
الگ

ری
 ی

 514/5 وجود دارد. ها دانشکده رياز تجارب سا الگوگیری برای فرايندهايی دانشکده، در
 845/5 .شود یم سهيمقا ها دانشکده ريسا با یکشاورز یهادانشکده کاری فرايندهای

 416/5 وجود دارد. ها دانشگاهو  ها دانشکده رياز سا الگوگیری برای يیااستاندارده و راهنما خطوط
 454/5 .شوند یم قيدانشکده تشو یاعضا ريسا تجارب بهترين از الگوگیری به افراد
 545/5 .شود یم لیافراد تشک ريسا یها دهياکسب  یبرا دانشکده در فکری بارش جلسات

اتژ
تر

اس
 ی

 855/5 وجود دارد. اعضا ۀخالقان یها دهيااستفاده از  یبرا يیها یاستراتژ
 821/5 .است شده یطراح دانشکده در شدهو استفاده از دانش خلق یدانشکده، حول محور خلق، نگهدار یها یاستراتژ

 855/5 .ردیگ یمافراد صورت  یها دانستهو  اتیبا پشتیبانی تجرب اجرايی دانشکده ماتیتصم
 822/5 جهت قرار دارند. کيدانشکده در  یدانش با استراتژی اصل تيريمد یها یاستراتژ
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 شنهادهایپ و یریگجهینت
از دانش و  یا عمده بخش ۀرندیدربرگ یکشاورز یها دانشکده

 جوامع ۀتوسعو  یو ترق شرفتیپ یبرا ازیاطالعات مورد ن
و انتقال و  عيمرتبط با خلق، توز یها تیو مرکز فعال يیروستا

 د،ی. روشن است که تولهستندحوزه  نيانتشار دانش در ا
و  ديو البته جد ازیانتقال و انتشار دانش و اطالعات مورد ن

 یکشاورز یها نشکدهدا یفلسفه وجود نيتر مهم یکاربرد
 یها اگر دانشکده موضوع، ني. با توجه به اشود یمحسوب م

 یها تحقق رسالت باشند،راه  نيدر ا یکاف توان فاقد یکشاورز
 يیجوامع روستا شرفتیدر توسعه و پ یا که نقش عمده هاآن

 دستیابی که داشت نظر در بايدنخواهد بود.  ريپذدارد، امکان

 طراحی و 1555 اندازچشم سند وریافن و علم اهداف به
 جامع ۀنقش  سنوي پیش در که کشور علمی رشد چگونگی

 توسعه پنجم برنامه کلی هایسیاست همچنین و کشور علمی
 مناسب یها ستمیس استقرار مستلزم ،شده کیدأت آن بر

 خصوصبه و مختلف یها سازمان در دانش مديريت
 استقرار و طراحی است. بدون یکشاورز یها دانشکده

 یها دانشکدهدانش در  تيريمد اثربخش و کارآمد یها ستمیس
 ۀحوز در پیشتاز علمی یها انيجر راهبری و ايجاد ،یکشاورز
درک  ،نهیزم نيا در یاصل چالش. نیست میسر یکشاورز

 کهروش موفق است  کيبه  آن ۀاداردانش و  تيريمد حیصح
دانش و  تيريمد تیموفق یدیعوامل کل يیمستلزم شناسا

 .ستهاآن یبر مبنا یاقدام عمل

 استقرار و طراحی که دهد یم نشان پژوهش اين هایيافته

با  ديبا یکشاورز یها دانشکدهدر  دانش مديريت یها ستمیس

 یسازمان ساختار مدار،دانش یتوجه به فرهنگ سازمان

 ،یریگاندازه و یابيران، ارزدانشگ یا حرفه ۀتوسع ر،يپذ انعطاف

 رياز تجارب سا یریو الگوگ یاطالعات، استراتژ یفناور رساختيز

 داد نشان یعامل لیتحل جي. نتاردیانجام گ ها دانشگاهو  ها دانشکده

 نییسهم را در تب نيشتریب مداردانش یسازمان فرهنگ که

دانش در  تيريمد یارتقا بر مؤثر یا نهیزمعوامل  انسيوار

 فرهنگبه خود اختصاص داده است.  یکشاورز یها دانشکده

دانش در  مديريت مؤثرسازمانی، عامل بسیار مهمی برای اجرای 

 اين بدون وجود رسد یمنظر  بهو  کشاورزی است یها دانشکده

ريت دانش عمالً منتفی باشد. فرهنگ، عامل، موفقیت مدي

يک سازمان  یها نگرشو  ها ارزشاصطالحی است که شامل 

فرهنگ،  ،به تعبیری ديگر .)Smith) & David, 2001 است

عمل و دانستن است که از طريق  یها راهکلی از عقايد و  ۀمجموع

سازمان را شکل  یها گروهافراد و  رفتارهنجارها،  ايجاد

 کارايی(. & David ,2001, Budd, 2005)  Schwartzدهد می

فرهنگ حاکم بر  از متأثردانش تا حد زيادی  مديريت يندافر

 و فرهنگ بین قوی ۀرابط بر یاریبسمطالعات  .استسازمان 

 تأکیددانش  مديريت یها تیفعال زیآمتیموفق یاجرا

 (& Nonaka & Takuchi, 1994; Davenportاند کرده

Prusak, 2000; Hahn & Wang, 2009; Ramazani, 

(2010 Khaleghi, 2010. دانش در  تيريموفق مد یاجرا یبرا

 حرکت بانیپشت ديفرهنگ سازمان با ،یکشاورز یها دانشکده

و  یاددهي ،یریادگي ،یفرهنگ نیباشد. در چن آن یاعضا یدانش

 یفضا وبه اشتراک گذاشتن دانش  ،یو نوآور تیآموزش، خالق

. شود یمارزش محسوب  ،اعضا انیم گوو بحث و گفت یمساعد برا

 یکشاورز یها دانشکدهدر  یفرهنگ نیچنوجود آوردن  به یبرا

 ستمیس کي یها انیبن خلق یبرا بستر الزم دشو یم شنهادیپ

 قيمستمر، تشو یریادگي یآرمان مشترک برا جاديشامل ا یدانش

، حرکت در منظم یریادگي یسطوح برا ۀهمافراد در  بیو ترغ

 ،یتعامل و یمیت یریادگي کارکنان، یذهن یالگوها رییجهت تغ

 تیمیصم با توأم يیفضاآوردن  فراهمکار دانش، از احت یریجلوگ

 اشتباهات و خطاها از. دشو ای، مهیستمیتفکر س جادياو و اعتماد 

 یبرا يیها فرصت چشمدر روند انجام کارها به  آمدهشیپ

 لتحم تیظرف و شود ستهينگرو اکتشاف  ینوآور ،یریادگي

 یها دانشکده اندرکاراندست و رانيمد نیب در اشتباهات

 .ابدي شيافزا یکشاورز
نشان داد که پس از عامل فرهنگ  قیتحق یها افتهي

 ريپذانعطاف یسازمان ساختار عامل مدار،دانش یسازمان
 و ساختاررا به خود اختصاص داده است.  انسيوار نيشتریب

 رسالت، ،ها تيمأمور که هستند يیها حامل یسازمان تشکیالت

 به را سازمان يک کلی یها برنامه و راهبردها کالن، اهداف

 ضمن سازمانی ساختار. کنند یم منتقل آن مختلف یها بخش

 غیرقابل و قبول قابل رفتارهای نوع کارکنان، رفتار هدايت

و مسئولیت منابع و  گیریتصمیم ۀشیوو  توصیف را قبول
محققان  یها یبررس. کند یمرا تعیین  انسانی فرايندهای

Hahn & Wang,2009;Naghib, 2003) دهد یم( نشان 
نیازمند  ،یکشاورز یها دهدانشک دانش در ۀکه مديريت بهین

نو  یها دهيامنعطف است. گسترش  یساختار سازمان کيوجود 
. شود یمقوانین خشک و رسمی محدود  وجود با ،عيو بد

ارتباطات و تبادالت الزم برای تولید دانش را از  گرايی،رسمی
در يک ساختار  پذيریفدر حالی که افزايش انعطا ؛برد یمبین 
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 واقع، در. شود منجرافزايش تولید دانش  به تواند یم سازمانی
امکان برقراری ارتباط و تبادل  قياز طر یررسمیغ یساختارها

. کنند یمکمک  یدانش افراد با يکديگر به خلق دانش سازمان
 شنهادیمنعطف پ یبه ساختار سازمان یابیدست یبرا نيبنابرا

 یها گروهو به تبع آن به  یکشاورز یها دانشکده به شود یم
مشارکت فعال در سطوح مختلف  ۀاجاز ،ها دانشکدهمختلف 

 ماتیتصم شود یم سبب موضوع نيداده شود. ا یریگمیتصم
 و باشد مختلف یهاوهگر تیفعال و تالش ۀجینت شدهگرفته
 یاجرا یبرا شتریب ابتکار و تیخالق با یآموزش یهاگروه
 ۀارائفعال برای  مرکزی نی. همچنبکوشند اتمیتصم

 و انيکارکنان و دانشجو ،یعلم ئتیه یاعضا یپیشنهادها
 هدف با نظرات نيااز  استفادهمنظور  بهبه آنها  یدگیرس

 .ديبه وجود آ یکشاورز یها دانشکده عملکرد یارتقا
 یا حرفه ۀسعتونشان داد که  قیحاصل از تحق یها افتهي

 تيريمد یارتقا یا نهیزمعوامل  انسيوار درصد1/15دانشگران
 دانشگران یاحرفه ۀتوسعدانش را به خود اختصاص داده است. 

 بوده گوناگون قاتیتحق در دانش تيريمد یارتقا یاصل عوامل از
 ارشد رانيمد از لذا Li, 2008, McCarthy) (2006 . است

 ۀتوسع ۀنیزم رود یمانتظار  یکشاورز یها دانشکدهو  هادانشگاه
 یها دوره لیتشک قيطرخود را از  یعلم تئیه یاعضا یا حرفه
حل  یها مهارت ۀتوسع یهادوره قالب در یآموزش مدتکوتاه

 مرکز توسط تواندیم که خالق تفکر و یسازتیم له،ئمس
 ،شود لیتشک دانشکده یورافن و علم یهاپارک اي ینيکارآفر

 بدون یعلم تئیه یاعضاکه  جااز آن ن،يفراهم کنند. عالوه بر ا

 خود دانش ۀارائ به یرغبت الزم، هایگرفتن مشوق نظر در

 یها دانشکده در دانش مديريت ستيبا یم ،داشت نخواهند
 یهااستیس. دباش همراه تشويقی یها استیسبا  یکشاورز

 ف،یلأالتحق رینظ هامشوق از یعیوس فیط ۀرندیدربرگ یقيتشو
 یتخصص یهادوره در شرکت و یمطالعات یهافرصت گرانت،

 و عيتوز د،یتول در یعلم تئیه یاعضا تیفعال یازادر  که است
 تعامل ۀویش ني. اردیگ یمقرار  هاآن اریاخت در دانش یریکارگ هب
 دراحساس کنند  هاآن شود یمسبب  یعلم تئیه یاعضا با

و  است حاکم آن در ساالریشايسته که کنند یم کار یطیمح
چنین  در .شود یمتعیین  ،بهتر فعالیت و مهارت با ،افراد برتری

 با حمايت و باال ۀانگیز با خودجوش و پويا طور به افراد یطیمح

 و ورشپر یبرا و پردازند یم دانش جویو جست به ارشد مديران
 .کنند یمتالش  بهتر سازمان و خود دائمی پیشرفت
مديريت دانش در  ۀبرندپیش رهاییمتغديگر از  يکی
 (,Tseng, 2008است گیریاندازه ،یکشاورز یها دانشکده

(Brink,2001 .در درستبرای اطمینان از حرکت  گیریاندازه 
. بدون (Wong,2005) است ضروری نظر دمور اهداف جهت

مديريت دانش همواره در  یها پروژه گیری،اندازه و ارزيابی
 (Nevoمعرض اين خطر قرار دارند که در حد شعار باقی بمانند

(et al, 2008 .را  یکشاورز یها دانشکدهدانش،  گیریاندازه
مديريت دانش و مزايا و  یها پروژهقادر به پیگیری پیشرفت 

و مبنايی برای ارزيابی، مقايسه، کنترل و  کند یماثربخشی آن 
 آورد یمبهبود عملکرد مديريت دانش در دانشگاه به وجود 

(Bose, 2004) .یبررس یبرا شودیم شنهادیپ نيبنابرا 
 در دانش تيريمد ۀنیزمدر  گرفتهصورت یهاتیفعال یاثربخش

 مشخصو معیارهای روشنی  ها شاخص یکشاورز یها دانشکده
 یبنددانشکده و رتبه یها تیفعال تیفیک نییتع یبرا شود،

دانش استفاده شود و  یارهایاز مع یکشاورز یها دانشکده
از  یگزارش ۀه ملزم به ارائبه طور ساالن یکشاورز یها دانشکده

 یدانش یهاتیفعال یخود شوند و بر مبنا یدانش یدستاوردها
 یکشاورز یهادانشکده یگذار ارزش و یبندرتبه گرفته،صورت
 . رديپذ انجام

 دردانش  تيريدر مد تیموفق یبرا که یگريد عامل
 رساختيز ۀحوز، دشوتوجه  آن به ديبا یکشاورز یها دانشکده

 ذکر اما. (Mirghafuri et al, 2010) است اطالعات یفناور
 یابزارها یرو مطلق یگذارهيکه سرما است یضرور نکته نيا

 یها نهیزمابعاد و  یگرفتن تمام بدون در نظر کيتکنولوژ
که به تا فقط آن بخش از دانش شودیمآن، موجب  یکاربرد

سهولت در دسترس افراد و به استفرموله شدن  قابل یراحت
 دانش پنهان ،. در مقابلباشدتوجه  کانون در شود، یقرار داده م

از دانش آشکار  تر یانتزاعکه افراد در ذهن خود دارند و  دانشی)
 (استانتقال آن به ديگران سخت  ور آن دشوا دهیشکل ،است

در  یکشاورز یها دانشکده تیآن در موفق ريناپذانکاربا نقش 
فرموله  تیفقدان قابل لیبه اهداف خود، صرفاً به دل یابیدست

  Goe &Yahyaقاتیتحق جينتا .ردیگ قرار  هیشدن در حاش
 یگذارهياست که سرما نشان داده Ngoc (2003)( و 2002)

به دانش پنهان، اطالعات و استفاده از آن بدون توجه  یدر فناور
. البته شود یشده مادي تيمز عيموجب از دست رفتن سر

کارآمد،  یابزار ۀمنزلاطالعات، به  یمختلف فناور یکاربردها
شد و در دانش با تيريمد یندهايفرا ۀکنندلیتسه تواند یم

 یعني، یکشاورز یها دانشکدهعمر دانش در  ۀچرخ یتمام
اطالعات و  یابزار فناور ،یریکارگبه ،یسازرهیذخ جاد،يا

 شود یم شنهادیلذا پ .شود واقع دیمف تواند یارتباطات م
 یکشاورز یها دانشکدهبر اساس اهداف  یاطالعات یها ستمیس
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 ۀسامان جاديبه ا یکشاورز یها دانشکده نی. همچنشود جاديا
از  کيهر  کند یممشخص  که بپردازنددانشکده  یدانش ۀنقش

 دانش ازاز دانشکده  یو در چه بخش یکارکنان در چه موضوع
 افتي یبتوان به آن دسترس در مواقع لزوم تا رخوردارند،ب یخاص

 هاستفاد نحو نيبهتر بهاز آن در جهت حل مشکالت دانشکده  و
کارکنان دانشگاه در استفاده  و استادان یها مهارت یارتقا .کرد
 نیو همچن ...( و نترانتياافزارها،گروه) یاطالعات یها ستمیساز 

اطالعات  یفناور یبانیو پشت یرساناطالع مراکز عملکرد یبررس
 یراهکارها گرياز د ،هاآن یها تیفعالخدمات و  شيافزا منظور به

 .استاطالعات  یفناور ۀنیزممورد توجه در 
 انتقال جهان، یاورزکش یهادانشگاه ريسا از یریالگوگ

 ها دانشگاه گريد مفید یها تجربه از اقتباس و فرامرزی دانش

 (,Niaz azari & Amueپژوهشی و آموزشی مراکز و

 ارزيابی طريق از جديد دانش  دتولی نیهمچن و  2010)

 تيريمد یارتقا بر مؤثر یا نهیزم عوامل ديگر از قديم دانش
 پژوهش اين در که است یکشاورز یها دانشکدهدانش در 

 یاجرامنظور  به شود یم شنهادیپ ني. بنابراشدند شناسايی
 ،یکشاورز یهادانشکده و هادانشگاه در دانش تيريمد موفق

 گريد یسو از رفتهکار هب یالگوها یبررس یبرا یا تهیکم
 هاآن دانش و اتیتجرب از استفاده و خارج و داخل یهادانشگاه

 یمطالعات یدستاوردها ستيبایم تهیکم نيا. شود لیتشک
کارکنان و  ،یعلم ئتیه یخود را پس از تبادل نظر با اعضا

طقه خاص هر من طيشرا به توجه با نیو همچن انيدانشجو
 تيريمد یاستانداردها و هایمش   خط نيتدو به و سازد یبوم

 .بپردازد دانش

 هایانتخاب و آن مديريت ،یدانش استراتژی تعیین

 یکي ،دهد انجام موضوعات اين ۀدربار بايد سازمان که کلیدی
 است دانش مديريت سازیه پیاد در بنیادی اقدامات از

(Mirghafuri et al., 2010). از است عبارت استراتژی 
 اهداف به رسیدن برای ضروری هایفعالیت و ها برنامه
 نییتع از اصلی هدف. (Choi et al., 2008)  یسازمان

 آوردن فراهم ،یکشاورز یها دانشکدهدر  یدانش یاستراتژ

 است دانشکده در شدان وضعیت از الزم و صحیح درک ۀزمین
(Afraze, 2007) .مديريت  یها یاستراتژ نيتر مهماز  برخی

 :استبه شرح زير  یکشاورز یها دانشکدهدانش در 
 ۀزمیندانشگاه در  علمی هیئتکارکنان و اعضای  -

زم را ببینند و آموزش ال ،مديريت دانش یها برنامه اجرای
 ؛کنند دريافت هممورد نیاز را  یها پاداشمنابع آموزشی و 

و  ها دانشگاهعلمی و کارکنان با ساير  تئهی یاعضا -
نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی برای کاهش مشکالت و 

 ؛کنندمشارکت  یدانش یها برنامهبهبود کیفیت 
عالی  آموزش مؤسساتعلمی و کارکنان  تئهی یاعضا -

آموزشی داخلی و خارجی برای  یها فرصتکشاورزی به 
 ؛تولید و کسب دانش دسترسی داشته باشند

 دربرای افزايش ارتباطات و هماهنگی  يیها هيرو -
 بین و اواحده تمامی میان دانش میتسه و توزيعخصوص 

 ؛شود اجرا و تدوين دانشگاه کارکنان و علمی هیئت یاعضا
 دانش ۀعرضموجود در دانشگاه برای  یدانش یها گاهيپا -

 . شوند ینیبازب مرتب طورروزآمد به 

REFERENCES 

Afraze, A. (2007). Knowledge management: 
introduction, methods, measerment and 
implementation. Tehran: Sanate amir kabir 
university publication. 

Akhavan, P., Oliaee, E,.Mamaghani, N.,Saghafi, F. 
(2011). Development of process of 
knowledge management cycle based on 
factors affected on knowledge management. 
Journal of science & technology policy 
.3(2):1-10 (In Farsi). 

Bose, R., (2004) .Knowledge management 
metrics. Industrial Management & Data 
Systems, 104 (6): 457-468. 

Brink, P., (2001), Measurement of Conditions for 
Knowledge Sharing, Published in 
Proceedings 2nd European Conference on 
Knowledge, Bled, November 2001. 

Brookes, N.J., Morton, S.C., Dainty, A.R.J. and 
Burns,N.D. (2006). Social processes, 
patterns and practices and project 
knowledge management: A theoretical 
framework and an empirical investigation", 
International Journal of Project 
Management, 24(6): 474–482. 

Choi, B., Poon, S.K., & Davis, J.G. (2008). Effects 
of knowledge management strategy on 
organizational performance: A 
complementarily theory-based approach 
.Omega. 36: 235 – 251. 

Dave, B. and Koskela, L. ( 2009). Collaborative 
knowledge management—A construction 
case study. Automation in Construction. 
18(7): 894–902. 

Davenport, T& Prusuk, L. (2000). The 



 2331، پاییز 3، شماره 44شاورزی ایران، دوره تحقیقات اقتصاد و توسعه ک     454

pragmatics of KM. working K: How 
organizations manage what they know. 
Harvard Business school Press. 

Dionysia A. Alexandropoulou, Vasilis A. 
Angelis, and Maria Mavri. (2008). A 
Critical Review of the Impact of 
Knowledge Management on Higher 
Education. CCIS. 19: 416–421. 

Gupta, A., J., MacDaniel, J. (2005). Creating 
Competitive Advantage by Effectively 
Managing Knowledge: A Framework for 
Knowledge Management, Journal of 
Knowledge Management Practice, 3(2): 
40-49. 

Hahn, J. and Wang, T.W. (2009). Knowledge 
Management Systems and organizational 
Knowledge Processing Challenges: A 
Field Experiment", Decision Support 
Systems, 47(4): 332-342. 

Hoseini, R., Khodaie, H. (2008). An imperial 
investigation of effective intra-organization 
on knowledge sharing among Tehran 
university academics (case study: Tehran 
university).  

Kharabsheh,R.A. (2007). A model of antecedents 
of knowledge sharing. The electronic 
journal of knowledge management. 5(4): 
419-426. 

Khalegi, Z. (2010). Role of culture in knowledge 
management in Alzahra University. M.S. 
Thesis, University of   Alzahra. (In Farsi). 

Li, Z. (2008). A Study on the Factors Influencing 
Knowledge Transfer among Organizations 
in Strategic Alliances. International 
Symposium on Electronic Commerce and 
Security. 

Lopez, S.V. (2005). "Competitive Advantage and 
Strategy Formulation", Management 
decision, 43, 5: 662-663. 

Marquardt, M. J.( 2002). Building the learning 
organization: Mastering the 5 elements of 
corporate learning. Translated by Zali, M. 
R. (2005). Tehran: Tehran University 
Press. (In Farsi). 

Maier, R & Remus, U. (2008) .Defining Process-
oriented Knowledge Management 
Strategies. Knowledge and Process 
Management. 9( 2): 103-104. 

McCarthy, A. F.)2006(. knowledge management: 
Evaluating strategies and processes used in 
higher education. PhD dissertation. Nova 
Southeastern University. 207 pages; AAT 
3221289 

Metaxiotis K., Psarras, J., (2003) .Applying 
Knowledge Management in Higher 

Education: the Creation of a Learning 
Organization. Journal of Information 
&Knowledge Management, 2 (4): 353-359. 

Mirghafuri, H., Mirfakhraee, H & Sadeghi, Z. 
(2010). Assessing of apply knowledge 
management in Yazd University. Journal 
of higher education association. 2(4): 83-
111. 

Mohayidin M G et al .)2007(. The Application of 
Knowledge Management in Enhancing the 
Performance of Malaysian Universities” 
The Electronic Journal of Knowledge 
Management .5(3): 301 – 312. 

Mugellesi Dowa, R., Pallaschkea, S., Merria, 
M.,Montagnona, E., Schabea, M., 
Belingheria, M, Bucherc, M. and 
Astronautica, A.( 2008). Overview of the 
knowledge management system in 
ESA/ESOC. Acta Astronautica .3(1): 448 – 
457. 

Naghib, A.(2003). Effective factors of knowledge 
management. Journal of knowledge 
management. 3(7):10-22. 

Ngoc, A., (2003), “An Empirical Study of 
Knowledge Transfer Within Vietnam S IT 
Company”, ttp: 
//diuf.unifr.ch/is/staff/ngoc/files/internal%2
0 working%20 paper-10-6.pdf. 

Nevo, D., Furneaux, B. and Yair, W. ( 2008). 
Towards an evaluation framework for 
knowledge management systems. 
Information Technology and Management, 
9(4): 233 – 249. 

Niaz azari, K & Amue, F. (2010).  Factors 
affecting knowledge management 
application in Azad university Mazandaran 
Province. Knowledge & research in 
science.14: 93-106. یتیترب (In Farsi). 

Nonaka, I., Nishiguchi, T. (2001). Knowledge 
Emergence: Social, Technical, and 
Evolutionary Dimensions of Knowledge 
Creation. Oxford University Press, New 
York. 

Oliver,G.R., Handzic,M. & Toorn,C.V. ( 2003). 
Towards Understanding KM Practices in 
the AcademicEnvironment: The 
Shoemaker’s Paradox. Electronic Journal 
on Knowledge Management, 1 (2): 139-
146. 

Rachelle F. Cope, R., Cope, R & Folse, R. 
(2004). Knowledge management issues for 
higher education. Proceedings of the 
Academy of Information and Management 
Sciences, New Orleans. 8(1):9-12.  

Rahnavard, F & Mohammadi, A.(2010). To 



 452     دانش در... تیریمد یارتقا یا نهیزم عوامل ییشناساو همکاران:  یفلک

identify of critical successful factors 
knowledge management system in higher 
education institute in Tehran. Journal of IT 
management. 1(3): 32-57. (In Farsi). 

Ramazani,Y. (2010). Investigation of relationship 
between knowledge management process 
and organizational culture factors 
.Proceeding of second conference of 
knowledge management. Tehran. (In 
Farsi). 

Ravishankar, .M.N. and Pan Shan, L. (2008). The 
influence of organizational identification 
on organizational knowledge management 
(KM). Omega. 36(2): 221-234. 

Rowley, J. (2000). Is higher education ready for 
knowledge management? International 
journal of educational management. 14 
(7):  

Thitithananon, P. 2007. Knowledge management 
is a perfect educational development tool: 
is higher education really ready to embrace 
it. Journal of knowledge management 

practice. 8(2):14-21. 
Tseng, S.M., 2008, "Knowledge management 

system performance measure index. Expert 
Systems Applications. 34(1): 734–745. 

witz, J. Building. (2001). Organizational 
Intelligence: A Knowledge Management 
Primer, CRC Press, Boca Raton, FL. 

Worasinchai, L, Bechina, A. (2006). An 
innovative knowledge management 
approach in higher education: A case study 
of Bankok university. ASAIHEL 
THAILAND JOURNAL. 9(1): 71-88. 

Yahya, S., Goe, M.K. (2002). The role of 
technology in knowledge management. 
Journal of knowledge management. 
6(5):79-86. 

Yaying M. C. Y.(2005). The Implementation of 
Knowledge Management System in 
Taiwan’s Higher education. Journal of 
College Teaching & Learning. 2(9): 35-42. 

 

 
 


