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شناسایی عوامل زمینهای ارتقای مدیریت دانش در دانشکدههای کشاورزی
4

ملیحه فلکی ،*1حمید موحد محمدی ،1حسین شعبانعلی فمی ،3حسین رحمانسرشت
 .1دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3 ،2دانشیاران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4استاد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
(تاریخ دریافت -09/6/22 :تاریخ تصویب)09/8/11 :

چکیده
با ورود به هزارۀ سوم میالدی ،شاهد تغییرات سریع در فناوریها و شدت پیچیدگی محیط هستیم .در چنین
شرایطی ،ایجاد مزیت رقابتی پایدار ،نیازمند نوع جدیدی از سازمانهاست که قابلیت خلق دانش کیفی را
داشته باشند .مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشکدههای کشاورزی نیز برای مقابله با چالشهای پیش
رو ،به خلق دانش و مدیریت بهینۀ آن نیاز دارند .به همین دلیل از مدیران دانشکدههای کشاورزی انتظار
میرود که با مدیریت هر چه بهتر و مؤثرتر دانش سازمانی به صورت سازماندهیشده و تلفیق آن در
فرهنگ سازمانی ،عملکرد دانشکدههای کشاورزی را بهبود بخشند .در این خصوص ،شناخت عوامل مؤثر
بر ارتقای مدیریت دانش میتواند راهنمایی برای مدیریت بهتر آن باشد.این تحقیق با هدف تبیین عوامل
زمینهای ارتقای مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی کشاورزی صورت گرفته است .روش پژوهش،
توصیفی -پیمایشی است .جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشکدههای کشاورزی تشکیل
دادند که  1482نفر بودند و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب 359 ،نفر انتخاب
شدند .اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد .روایی پرسشنامه با بهرهگیری از نظرهای
متخصصان و پایایی آن با اندازهگیری آلفای کرونباخ ( )9/01در مرحلۀ پیشآزمون تأیید شد .تحلیل عاملی
عوامل مؤثر بر ارتقای مدیریت دانش در دانشکدههای کشاورزی با استفاده از نرمافزار ،SPSSبه استخراج
هفت عامل زیربنایی منجر شد .این عوامل شامل فرهنگ سازمانی دانشمدار ،ساختار سازمانی انعطافپذیر،
توسعۀ حرفهای دانشگران،ارزیابی و اندازهگیری ،زیرساخت فناوری اطالعات ،الگوگیری و استراتژی بودند
که در مجموع  66/22درصد از واریانس عوامل زمینهای مؤثر بر مدیریت دانش در دانشکدههای کشاورزی
را تبیین کردند .از این رو ،پیشنهادهای زیر برای ارتقای مدیریت دانش در دانشکدههای کشاورزی ارائه
میشود:ارتقای فرهنگ مشارکتی برای تسهیم دانش ،توسعۀ حرفهای منابع انسانی دانشگر به منزلۀ عنصر
کلیدی در سیستم مدیریت دانش و جهتگیری دانایی محور در تعریف و تدوین چشماندازها،اهداف و
راهبردهای دانشکدههای کشاورزی.
واژههای کلیدی :دانش ،دانشکدۀ کشاورزی ،مدیریت دانش.
* نويسندۀ مسئول:

تلفن5114-4812165 :

E-mail: malihe_falaki@yahoo.com
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مقدمه
سازمانهای هزارۀ جديد به دلیل شرايط زمانی تفاوتهای
بسیاری با گذشته دارند و بر اساس دو مفهوم پیچیدگی و
آشفتگی بهشدت تغییر کردهاند؛ به گونهای که ماهیت فعلی
جهان ،تغییرات گسسته و بنیانی است ( Mugellesi et al.,
 .)2008اين تغییرات چنان سريع اتفاق افتاده و رقابت نیز به
حدی زياد شده است که سازمانهای عظیمی که در قرن
بیستم رشد کردهاند ،نمیتوانند در دنیای نوظهور قرن بیست
و يکم دوام بیاورند ( .)Marquardt, 2002لذا سازمانهای
فعلی ،به منظور بقا حتی برای يک دهه ،بايد پیوسته تغییر
کنند .اما تغییر بهتنهايی کافی نیست؛ تغییر بايد مبتنی بر
جمعآوری دادهها و اطالعات مناسب از محیط داخلی و
خارجی و تبديل آنها به دانش باشد ).(Rahnavard, 2010
بر اين اساس ،توجه سازمانهای جديد به سمت دانش
معطوف شده است .اهمیت دانش و کاربرد آن همواره در
کانون توجه صاحبنظران رشتههای مختلف بوده؛ به نحوی
که دانش از طرف انديشمندان اجتماعی برای تحقق جامعۀ
بدون طبقه ) ،(Brookes et al., 2006از سوی دانشمندان
مديريت و سازمان به منزلۀ نیروی محرک موفقیت کسب
وکار و کسب مزيت رقابتی پايدار )Gupta, & Mac
 (Daniel, 2005و از جانب اقتصاددانان به منزلۀ دارايی
استراتژيک ) (Liebowitz & Building, 2001مطرح شده
است .لوپز معتقد است که دانش شکلی از دارايیهای
استراتژيک است که اهداف بلندمدت سازمان را از حیث
رقابتی و اقتضائات محیطی تأمین میکند و در محیطهای
پويا کاربردی راهبردی دارد ) .(Lopez, 2005از اين ديدگاه
استدالل میشود که دانش دارايی غیرملموسی است که در
اقتصاد جديد از دارايیهای سنتی نظیر کار ،زمین و سرمايه
که پیشتر در اقتصاد مطرح بودند ،مهمتر است و دارای اين
طبیعت منحصربهفرد است که هر چه بیشتر از آن استفاده
شود بر ارزشش افزوده میشود ) .(Afraze, 2007از اين رو،
موفقیت در عصر حاضر ،تنها از طريق استفاده از دانش
موجود و خلق دانش جديد برای پاسخگويی به تغییرات
سريع جامعه امکانپذير است و آينده به افراد و سازمانهايی
تعلق خواهد داشت که بتوانند دانش جديد را خلق و توزيع و
آن را به کاال و خدمات تبديل کنند.
در بین مؤسسات مختلف دانشآفرين ،دانشگاهها به طور
سنتی عمدهترين محیطهای تولید ،ذخیره و اشاعۀ دانش
محسوب میشوند ) .(Rowley, 2000ايجاد نوآوریها و در

نتیجه خلق دانش جديد از ديرباز مهمترين کارکرد دانشگاهها
بوده است ) . (Thitithananon, 2007شواهد و قرائن حاکی از
آن است که دانشگاهها در عصر جامعۀ دانشمدار و اقتصاد دانش
محور ،بهرغم نقش بسیار مهمی که برای آنها متصور است ،با
چالش خلق دانش مفید و مورد نیاز جامعه و نشر و توزيع بهینۀ
آن بر اساس تقاضای متنوع جامعه ،محیطهای بهشدت رقابتی
و گسترش فناوریهای پیشرفته اطالعاتی و ارتباطی روبهرو
هستند و اگر در اين شرايط ،بهسرعت خود را با تغییرات
پیشگفته هماهنگ نکنند ،پايان حیات آنها فرا خواهد رسید
( .Worasinchai & (Bechina, 2006در سمینار گلیون تمام
شرکتکنندگان بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که چنانچه
دانشگاهها ،مهندسی مجدد در تولید ،توزيع و بهرهبرداری از
دانش را پیاده نکنند يا بهسرعت جايگاه خود را در جامعه تغییر
ندهند ،آيندۀ تیره و تاری خواهند داشت ).Dionysia,(2008
اين موضوع درباره مؤسسات آموزش عالی کشاورزی بهويژه
در کشورهای در حال توسعه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
است .در کشورهای در حال توسعه ،بخش کشاورزی مهمترين
بخش اقتصادی به شمار میآيد و انتظار میرود با توسعۀ آن
معضالت بیکاری ،فقر و نابسامانی اقتصادی در محیطهای
روستايی برطرف شود .در اين کشورها مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی موتور محرک توسعۀ کشاورزی به حساب میآيند و
مخازن تولید ،کسب ،توزيع و بهرهبرداری از دانش شمرده
میشوند .نتايج تحقیقات متعدد نشان میدهد بهرغم اينکه
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی منابع دانش هستند ،تعداد
اندکی از آنها در اين سطح فعالیت میکنند .به عبارتی ،تنها تعداد
کمی با پردازش دانش و تعداد بسیار کمتری با بهکارگیری دانش
در فعالیتهای تجاری سروکار دارند );Akhavan, 2011
.)Dionysia , 2008;Thitithananon, 2007
لذا نیاز ضروری مديريت تغییر در مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی به سمت ايجاد دانش ،ارزيابی ،پايداری و يادگیری به
منظور تأمین نیازهای جامعه ،کسبوکار و ذینفعان احساس
میشود .اين مسئله همراه با سرعت باالی تغییر ،توسعۀ دانش و
تقاضای روزافزون برای آگاهی فناورانه ،متخصصان آموزش
کشاورزی را بر آن داشته است که در روند اجرا و مديريت
دانشکدهها و دانشگاههای کشاورزی تغییرات اساسی بدهند
) .(Yaying, 2005مؤسسات آموزش عالی کشاورزی فرصت
بسیار خوبی برای اجرای عملیات مديريت دانش دارند تا خود را
با جامعۀ دانشمدار کنونی تطبیق دهند ( Thitithananon,
 .)2007مديريت دانش ،به مجموعه فرايندهايی اطالق میشود
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که در نتیجۀ آنها دانش ،تولید ،کسب ،نگهداری و استفاده
میشود و هدف آن بهرهبرداری از دارايیهای فکری به منظور
افزايش بهرهوری ،ايجاد ارزشهای جديد و باال بردن
رقابتپذيری است ) .)Maier & Remus, 2008متاکسیوتیس
معتقد است دانشکدههای کشاورزی هنوز مديريت دانش و انواع
فرصتها و تهديدهای ناشی از بازار دانش ،نحوۀ ايجاد و برخورد
با اين بازارها ،چگونگی دانشآفرينی ،هماهنگی ،نحوۀ انتقال،
حفظ و توسعۀ دانش ،فناوریهای دانش ،طرحهای عملی و
کاربردی مديريت دانش و جنبههای عملی اين نوع از مديريت
را بهوضوح درک نکردهاند .اما میزان تحوالت موجود در جوامع،
دانشکدهها و دانشگاههای کشاورزی را به سوی درگیری با
فعالیتهای يادگیری سوق میدهد تا دانش جديدی را خلق
کنند که بتوانند مشکالت و مسائل خود را مرتفع کنند و بر
چالشهای پیش رو چیره شوند ).(Metaxiotis ,2003
مديريت دانش ،در نظام آموزش عالی کشاورزی قادر است با
برقراری ارتباط مناسب بین دانشکدهها و دانشگاههای کشاورزی
با ساير مراکز از جمله پژوهشکدهها و مراکز صنعتی و تجاری ،به
ايجاد ارزش افزوده در تمامی واحدهای دانشگاهی منتهی شود.
همچنین در بخش پژوهش با اجرای موفق پروژههای بزرگ
تحقیقاتی ،به پژوهشها و طرحهای گروهی و میانرشتهای
بینجامد و کاربرد نتايج حاصل را فزونی بخشد .از سوی ديگر،
ايجاد هماهنگی بیشتر بین نیازهای بازار کار و سیاستهای
جذب دانشجو و برقراری تبادالت علمی از مهمترين رهاوردهای
اقدامات مذکور است که میتواند در اين بخش آثار قابل توجهی
بر جای گذارد ).(Rachelle et al., 2004
با سرايت مفهوم مديريت دانش به سازمانهای آکادمیک
و آموزشی ،زمینه برای مطالعات بیشتر در دانشگاهها به
منزلۀ مؤسسات آموزشی و پژوهشی فراهم آمد و پژوهشگران
بهويژه در دهۀ گذشته به طور جدی به بررسی مديريت
دانش و عوامل زمینهای مؤثر بر آن در اين مؤسسات
پرداختهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
 )2003( Oliver et alدر تحقیقی ،به بررسی فعالیت-
های مديريت دانش در محیطهای دانشگاهی پرداختند که
هدف از آن ،مطالعۀ جنبههای گوناگون مديريت دانش شامل
محیط سازمانی ،زيرساختار فناوری ،فرايندهای دانش و
اندازهگیری دانش بود .نتايج نشان داد که هر چهار عامل
ذکرشده ،بیش از متوسط اهمیت دارند و مهمترين عامل
"محیط سازمانی" است.
 )2007( Kharabshehپژوهشی با عنوان "ارائۀ مدل
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پیشنیازهای تسهیم دانش در پارکهای فناوری استرالیا و
مالزی" انجام داده است .نتايج حاکی از آن بود که
وابستگیهای منطقی و شبکههای قوی ،اعتماد ،زيرساختار
فناوری کارا ،جهت يادگیری ،جهت بازار ،ظرفیت جذب و
استفاده از مشوقهای "نرم" باعث افزايش میزان تسهیم
دانش میشود.
 )2007( Mohayidinتحقیقی با هدف ارزيابی سطح
فعالیتهای مديريت دانش در میان اعضای هیئت علمی و
تعیین عوامل مؤثر بر کارايی فعالیتهای مديريت دانش در
سطح فردی ،دانشکده و دانشگاه انجام داده است .نتايج تحلیل
عاملی عوامل مؤثر بر اجرای موفق فعالیتهای مديريت دانش
در دانشگاه نشان داد که  85/45درصد واريانس توسط  1عامل
حمايت ساختار اطالعاتی ،ظرفیت زيرساختارها ،سیستم
مديريت دانش ،فرهنگ اطالعاتی ،اکتساب دانش ،خلق دانش،
ذخیرۀ دانش  ،انتشار دانش و ارتباطات ديجیتالی تبیین شدند
که در اين میان ساختار اطالعاتی مهمترين عامل بود.
 )2008( Hoseini & khodaeeدر پژوهشی به بررسی
فاکتورهای درونسازمانی مؤثر بر تسهیم دانش بین اعضای
هیئت علمی دانشگاههای تهران (عالمه طباطبايی ،امیرکبیر،
تهران) پرداختهاند .متغیرهای تحقیق شامل ساختار سازمانی
(ساختار ،کار تیمی ،استراتژی ،استقالل ،سیستم تشويق)،
فرهنگ سازمانی (اعتماد ،تعهد احساسی ،رهبری ،تعهد) و
ساختار دانش ( ضمنی يا صريح) بودند .نتايج تحقیق نشان داد
که در ساختار سازمانی مهمترين عامل استقالل و در مرحلۀ بعد
سیستم تشويق بوده است .مهمترين عوامل فرهنگی نیز به
ترتیب عبارت بودند از :کار تیمی ،جو ارتباطی ،مديريت تسهیم
دانش و اعتماد .از میان انواع دانش نیز دانش صريح از اولويت
باالتری برخوردار بود که بر اين نکته تأکید میکند که برای
تسهیم دانش ،بايد دانش ضمنی به صريح تبديل شود.
عوامل کلیدی موفقیت سیستم مديريت دانش در
دانشکدهها و مراکز آموزش عالی تهران در تحقیق Rahnavard
( )2010بررسی و شناسايی شدهاند .بر اساس نتايج تحقیق،
عوامل کلیدی عبارت بودند از :توسعۀ منابع انسانی ،جهتگیری
استراتژيک دانايیمحور ،زيرساخت سیستمهای اطالعاتی،
فرهنگ مشارکتی ،الگوگیری ،ارزيابی و انتقال دانش ،و درگیری
افراد ،که اين عوامل در مجموع  84/58از واريانس کل را تبیین
کردهاند.
بر مبنای نظريۀ جامع مديريت دانش ،برای اينکه مديريت
دانش ،قابلیت اصلی هر سازمانی از جمله دانشکدههای
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کشاورزی شود بايد به عوامل زمینهای آن توجه شود .لذا
تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل زمینهای ارتقای مديريت
دانش در دانشکدههای کشاورزی صورت گرفته است.
مواد و روشها
روش تحقیق،از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر میزان و درجۀ
کنترل متغیرها میدانی و از لحاظ نحوۀ جمعآوری اطالعات از
نوع تحقیقات توصیفی بود .جامعۀ آماری تحقیق ،شامل 1562
نفر از اعضای هیئت علمی دانشکدهها و دانشگاههای کشاورزی
بودند .تعداد نمونههای مورد بررسی بر اساس جدول مورگان
 015نفر به دست آمد که برای افزايش دقت مطالعه و ضريب
برگشتپذيری  045پرسشنامه در بین اعضای هیئت علمی
دانشکدههای کشاورزی توزيع و از اين تعداد  006پرسشنامه

تحلیل شد .در اين تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
با انتساب متناسب استفاده شده است .به اين ترتیب ،از بین
دانشکدههای کشاورزی که بر اساس طبقهبندی وزارت علوم و
تحقیقات به پنج منطقه تقسیم شده بودند ،از هر منطقه دو
دانشکده انتخاب شد .پرديس کشاورزی و منابع طبیعی تهران و
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از منطقۀ يک،
دانشگاه ولیعصر رفسنجان و فردوسی مشهد از منطقۀ دو،
دانشگاه رازی کرمانشاه و بوعلی سینای همدان از منطقۀ سه،
دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی رامین از منطقۀ چهار و دانشگاه شیراز و هرمزگان از
منطقۀ پنج انتخاب شدند که تعداد نمونۀ مورد بررسی به
تفکیک هر منطقه و پرسشنامههای قابل تجزيه و تحلیل در
جدول  1آمده است:

جدول .2براورد حجم نمونه به تفکیك مناطق پنج گانۀ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
قطب

استانهای کشور

دانشکدههای مورد بررسی

1

تهران ،زنجان ،سمنان،
قزوين ،قم ،گلستان ،گیالن،
مازندران ،مرکزی

2

خراسان شمالی ،خراسان
رضوی ،خراسان جنوبی،
سیستان و بلوچستان ،کرمان
آذربايجان شرقی ،آذربايجان
غربی ،اردبیل ،کردستان،
کرمانشاه ،همدان
اصفهان ،يزد ،چهار محال و
بختیاری ،لرستان ،ايالم،
خوزستان

4

جمع

0

5

اعضای هیئت
علمی

نمونه

پرسشنامههای قابل
تجزیه و تحلیل

پرديس کشاورزی و ومنابع طبیعی
دانشگاه تهران
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

155

55

55

60

55

06

فردوسی مشهد

155

45

51

ولی عصر رفسنجان

00

18

18

بوعلی سینای همدان
رازی کرمانشاه

81
55

00
22

05
22

صنعتی اصفهان

55

08

04

فارس ،بوشهر ،کهکیلويه و
بوير احمد ،هرمزگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
رامین
شیراز

45

25

24

156

41

56

هرمزگان

15

4

4

1562

--------------------

504

045

006

به منظور گردآوری دادهها ،پرسشنامهای در سه بخش
اطالعات مربوط به مشخصات فردی پاسخگويان ،مديريت
دانش و مؤلفههای زمینهای طراحی شد که در اختیار استادان،
متخصصان و کارشناسان ذیربط قرار گرفت و نظرات اصالحی
و تکمیلی آنها احصا و اعمال شد و بر اين اساس ،روايی
ظاهری و محتوايی پرسشنامه تأيید شد .برای تعیین پايايی

ابزار تحقیق  05پرسشنامه در مرحلۀ پیشآزمون تکمیل و
ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  5/11به دست آمد که
مبین اعتبار مناسب ابزار جمعآوری دادههاست .در نهايت
دادهپردازی و محاسبات اين تحقیق با استفاده از نرمافزار
 SPSSwinنسخۀ  16در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام
شد.
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نتایج و بحث
یافتههای توصیفی

يافتههای تحقیق نشان داد که اکثر اعضای هیئت علمی مورد
بررسی (58/5درصد) در گروه سنی  01تا 55سال قرار داشتند.
میانگین سنی آنها حدود  55سال گزارش شده و جوانترينشان
 28سال و مسنترين آنها  55سال داشت .بیشترين فراوانی
متعلق به اعضای هیئت علمی رشتۀ زراعت (15/4درصد) و
کمترين فراوانی مربوط به رشتۀ اقتصاد (0/6درصد) بود.
15/1درصد ( 05نفر) از اعضای هیئت علمی مربی82/5 ،درصد
( 212نفر) استاديار16/1 ،درصد ( 85نفر) دانشیار و 5/5درصد
( 24نفر) استاد بودند و بیشترين فراوانی مربوط به مرتبۀ علمی
استاديار (82/5درصد) و کمترين فراوانی مربوط به مرتبۀ علمی
استاد (5/5درصد) بوده است12/1 .درصد ( 51نفر) از جامعۀ
مورد بررسی زن و  65/1درصد ( 215نفر) مرد بودند .میانگین
سابقۀ تدريس در بین نمونۀ مورد بررسی  12/4سال با حداقل
يک و حداکثر  54سال تدريس بوده است.
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تحلیل استنباطی
به منظور کاهش تعداد متغیرهای تحقیق به عوامل کمتر و
استخراج عوامل زمینهای متناسب و با معنیداری مفهومی
مؤثر بر ارتقای مديريت دانش در دانشکدههای کشاورزی از
روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .برای
تشخیص مناسب بودن متغیرهای واردشده به تحلیل عاملی
از شاخص  KMOو آمارۀ بارتلت استفاده شد (جدول.)2
معنیدار بودن آزمون بارتلت در سطح 11درصد و مقدار
مناسب شاخص  ،KMOاز همبستگی مجموعه متغیرهای
مورد بررسی برای تحلیل عاملی حکايت میکند.
جدول .1مقدار KMOو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
KMO

Bartlt Test

Sig

5/141

15582/655

5/555

عاملهای زمینهای استخراجشده همراه با مقدار ويژه،
درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی آنها در جدول 0
ارائه شده است.

جدول  .3عوامل استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

فراوانی تجمعی درصد واریانس

عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم
عامل ششم
عامل هفتم

5/24
4/81
4/14
5/60
5/41
5/10
2/51

15/22
11
15/1
1/55
6/65
6 /1
4 /5

15/22
24/22
04/00
55/6
40/85
81/55
85/22

بر اساس يافتههای حاصل از جدول  0عامل اول از بین
پنج عامل استخراجی با مقدار ويژۀ  5/24بهتنهايی تبیین
کنندۀ 15/22درصد از واريانس کل مجموعۀ مورد بررسی
است .بعد از آن ،عامل دوم با مقدار ويژۀ 4/81توانسته است
 11درصد از واريانس مجموعه را تبیین کند .اين دو عامل
در مجموع  24/22درصد واريانس کل را تبیین کردهاند.
عاملهای سوم و چهارم با مقادير ويژۀ  4/14و  5/60به
ترتیب  15/1درصد و  1/55درصد واريانس کل را تبیین
میکنند .عامل پنجم با مقدار ويژۀ  6/65 ،5/41درصد از
واريانس کل را تبیین میکند .در نهايت عاملهای ششم و
هفتم با مقادير ويژۀ  5/10و  2/51به ترتیب  6/1درصد و

 4/5درصد واريانس کل را تبیین کردهاند .به طور کلی ،هفت
عامل استخراجی در مجموع  85/22درصد کل واريانس را
تبیین میکنند که نشان از درصد قابل قبول واريانس تبیین
شده به وسیلۀ اين عوامل دارد.
وضعیت قرار گرفتن مجموعهای از متغیرهای زمینهای
مؤثر بر ارتقای مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی ايران با توجه به عوامل استخراجشده با فرض واقع
شدن متغیرهای دارای بار عاملی بزرگتر از  5/4بعد از
چرخش عاملها به روش وريماکس و نامگذاری عاملها در
جدول  5ارائه شده است.
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جدول  .4متغیرهای مربوط به هر یك از عوامل ،میزان ضرایب حاصل از ماتریس دورانیافته به روش وریماکس

فرهنگ سازمانی دانشمدار

دانشکده ،کوششهای خالق را حتی اگر موفق نباشند ،تشويق میکند.
خطاها و اشتباهات احتمالی افراد در حین کار ،با ديد زمینهسازی خالقیت نگريسته و تشويق میشود.
دانشکده تا اندازۀ زيادی از ريسک در انجام وظايف حمايت میکند.
اعضای دانشکده به يادگیری روشها و مهارتهای جديد برای انجام وظايفشان میپردازند.
از روشهای خالقانه انجام کارها در دانشکده حمايت میشود.
پیشرفتهای علمی يک عضو ،مشوق يادگیری ساير اعضای دانشکده است.
اعضا از يکديگر ،بدون توجه به سطح و درجۀ علمی فرد مقابل ياد میگیرند.
میان اعضای دانشکده برای به اشتراک گذاشتن ايدههای جديد ،تنگنظری وجود ندارد.
اعضای دانشکده خود را اعضای يک تیم میدانند.
اعضای دانشکده ،تجربههای خود را بدون هیچ نگرانی در اختیار همکارانشان قرار میدهند.
افراد به اهداف و رفتارهای همکاران خود بدبین نیستند و دربارۀ سوء استفاده از دانش خود نگرانی ندارند.

5/451
5/456
5/800
5/552
5/555
5/885
5/850
5/805
5/856
5/855
5/850

بر ارتباطات در داخل دانشکده از طريق کانالهای غیررسمی به طور دائم تأکید می شود.
دسترسی و گزارشدهی اعضا به مديران ارشد بهسادگی در دانشکده امکانپذير است.
اعضای دانشکده برای انجام کارشان از مراجعۀ مکرر به مافوق خود بینیازند.
شرح شغلهای اعضای دانشکده در خصوص دانش ،مدون و مکتوب است.
به اعضا ،آزادی عمل برای انجام وظايفشان داده میشود.
مرکزی فعال برای ارائه و رسیدگی به پیشنهادهای اعضای دانشکده وجود دارد.
در فرم ارزشیابی ،امتیازی برای فعاالن مديريت دانش لحاظ شده است.
دادن پاداش به افراد بر اساس خالقیت و ابتکاری است که در دستیابی به اهداف دانشی دانشکده به خرج میدهند.
حمايتهای الزم برای حضور فعاالن مديريت دانش برای استفاده از دورههای تخصصی مرتبط با رشتهشان فراهم شده است.
در دانشکده ،دورههای آموزشی ضمن خدمت در خصوص چگونگی بهاشتراک گذاری دانش اجرا میشود.

5/821
5/825
5/555
5/410
5/854
5/425
5/814
5/515
5/545
5/886

دورههای کارآموزی دربارۀ استفاده از سیستمهای مديريت دانش (مثل چگونگی ثبت تجربیات در پايگاههای دانش) برگزار میشود.
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در دانشکده دورههای آموزشی توسعۀ مهارتهای حل مسئله ،تشکیل تیم و تفکر خالق برگزار میشود.
در دانشکده ،شاخصها و معیارهای روشنی برای اندازهگیری دانش افراد وجود دارد.
پروژههای مديريت دانش در دانشکده ارزيابی میشوند.
تأثیر دانش بر کارايی دانشکده اندازهگیری میشود.
در دانشکده ،دستاوردهای سرمايهگذاری دانش اندازهگیری میشود.
در تعیین کیفیت فعالیتهای دانشکده ،معیارهای دانش لحاظ میشود.
تأثیر مديريت دانش بر عملکرد مالی دانشکده ارزيابی میشود.

5/810
5/488
5/566
5/505
5/544
5/862
5/845

پايگاه دادهای برای ثبت عاليق و مهارتهای اعضای دانشکده فراهم شده است.
دسترسی به منابع اطالعاتی مرتبط با حوزۀ کاری در محیط دانشکده بهسادگی امکانپذير است.
سیستمهای اطالعاتی دانشکده بهروز ،يکپارچه و هدفمند هستند.
با استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی دانشکده ،دانش مورد نیاز برای تصمیمگیری در کمترين زمان ممکن در
دسترس است.
پايگاههای دانش دانشکده از امنیت الزم برای نگهداری دانش اعضا برخوردارند.
متخصصان آموزشديدهای در دانشکده ،برای رفع مشکالت مربوط به فناوری اطالعات وجود دارند.
در دانشکده ،فرايندهايی برای الگوگیری از تجارب ساير دانشکدهها وجود دارد.
فرايندهای کاری دانشکدههای کشاورزی با ساير دانشکدهها مقايسه میشود.
خطوط راهنما و استانداردهايی برای الگوگیری از ساير دانشکدهها و دانشگاهها وجود دارد.
افراد به الگوگیری از بهترين تجارب ساير اعضای دانشکده تشويق میشوند.
جلسات بارش فکری در دانشکده برای کسب ايدههای ساير افراد تشکیل میشود.
استراتژیهايی برای استفاده از ايدههای خالقانۀ اعضا وجود دارد.
استراتژیهای دانشکده ،حول محور خلق ،نگهداری و استفاده از دانش خلقشده در دانشکده طراحی شده است.
تصمیمات اجرايی دانشکده با پشتیبانی تجربیات و دانستههای افراد صورت میگیرد.
استراتژیهای مديريت دانش با استراتژی اصلی دانشکده در يک جهت قرار دارند.

5/825
5/562
5/511

توسعۀ حرفهای دانشگران

نام عامل

متغیرها

بار عاملی

ارزيابی و اندازهگیری
ج

زيرساخت فناوری اطالعات

5/511

الگوگیری
استراتژی

5/815
5/405
5/514
5/845
5/416
5/454
5/545
5/855
5/821
5/855
5/822
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نتیجهگیری و پیشنهادها
دانشکدههای کشاورزی دربرگیرندۀ بخش عمدهای از دانش و
اطالعات مورد نیاز برای پیشرفت و ترقی و توسعۀ جوامع
روستايی و مرکز فعالیتهای مرتبط با خلق ،توزيع و انتقال و
انتشار دانش در اين حوزه هستند .روشن است که تولید،
انتقال و انتشار دانش و اطالعات مورد نیاز و البته جديد و
کاربردی مهمترين فلسفه وجودی دانشکدههای کشاورزی
محسوب میشود .با توجه به اين موضوع ،اگر دانشکدههای
کشاورزی فاقد توان کافی در اين راه باشند ،تحقق رسالتهای
آنها که نقش عمدهای در توسعه و پیشرفت جوامع روستايی
دارد ،امکانپذير نخواهد بود .بايد در نظر داشت که دستیابی
به اهداف علم و فناوری سند چشمانداز  1555و طراحی
چگونگی رشد علمی کشور که در پیش نويس نقشۀ جامع
علمی کشور و همچنین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
بر آن تأکید شده ،مستلزم استقرار سیستمهای مناسب
مديريت دانش در سازمانهای مختلف و بهخصوص
دانشکدههای کشاورزی است .بدون طراحی و استقرار
سیستمهای کارآمد و اثربخش مديريت دانش در دانشکدههای
کشاورزی ،ايجاد و راهبری جريانهای علمی پیشتاز در حوزۀ
کشاورزی میسر نیست .چالش اصلی در اين زمینه ،درک
صحیح مديريت دانش و ادارۀ آن به يک روش موفق است که
مستلزم شناسايی عوامل کلیدی موفقیت مديريت دانش و
اقدام عملی بر مبنای آنهاست.
يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که طراحی و استقرار
سیستمهای مديريت دانش در دانشکدههای کشاورزی بايد با
توجه به فرهنگ سازمانی دانشمدار ،ساختار سازمانی
انعطافپذير ،توسعۀ حرفهای دانشگران ،ارزيابی و اندازهگیری،
زيرساخت فناوری اطالعات ،استراتژی و الگوگیری از تجارب ساير
دانشکدهها و دانشگاهها انجام گیرد .نتايج تحلیل عاملی نشان داد
که فرهنگ سازمانی دانشمدار بیشترين سهم را در تبیین
واريانس عوامل زمینهای مؤثر بر ارتقای مديريت دانش در
دانشکدههای کشاورزی به خود اختصاص داده است .فرهنگ
سازمانی ،عامل بسیار مهمی برای اجرای مؤثر مديريت دانش در
دانشکدههای کشاورزی است و به نظر میرسد بدون وجود اين
عامل ،موفقیت مديريت دانش عمالً منتفی باشد .فرهنگ،
اصطالحی است که شامل ارزشها و نگرشهای يک سازمان
است  .(Smith) & David, 2001به تعبیری ديگر ،فرهنگ،
مجموعۀ کلی از عقايد و راههای عمل و دانستن است که از طريق
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ايجاد هنجارها ،رفتار افراد و گروههای سازمان را شکل
میدهد ) .)Schwartz & David ,2001, Budd, 2005کارايی
فرايند مديريت دانش تا حد زيادی متأثر از فرهنگ حاکم بر
سازمان است .مطالعات بسیاری بر رابطۀ قوی بین فرهنگ و
اجرای موفقیتآمیز فعالیتهای مديريت دانش تأکید
کردهاند )& Nonaka & Takuchi, 1994; Davenport
Prusak, 2000; Hahn & Wang, 2009; Ramazani,

 .(2010 Khaleghi, 2010برای اجرای موفق مديريت دانش در
دانشکدههای کشاورزی ،فرهنگ سازمان بايد پشتیبان حرکت
دانشی اعضای آن باشد .در چنین فرهنگی ،يادگیری ،ياددهی و
آموزش ،خالقیت و نوآوری ،به اشتراک گذاشتن دانش و فضای
مساعد برای بحث و گفتوگو میان اعضا ،ارزش محسوب میشود.
برای به وجود آوردن چنین فرهنگی در دانشکدههای کشاورزی
پیشنهاد میشود بستر الزم برای خلق بنیانهای يک سیستم
دانشی شامل ايجاد آرمان مشترک برای يادگیری مستمر ،تشويق
و ترغیب افراد در همۀ سطوح برای يادگیری منظم ،حرکت در
جهت تغییر الگوهای ذهنی کارکنان ،يادگیری تیمی و تعاملی،
جلوگیری از احتکار دانش ،فراهم آوردن فضايی توأم با صمیمیت
و اعتماد و ايجاد تفکر سیستمی ،مهیا شود .از خطاها و اشتباهات
پیشآمده در روند انجام کارها به چشم فرصتهايی برای
يادگیری ،نوآوری و اکتشاف نگريسته شود و ظرفیت تحمل
اشتباهات در بین مديران و دستاندرکاران دانشکدههای
کشاورزی افزايش يابد.
يافتههای تحقیق نشان داد که پس از عامل فرهنگ
سازمانی دانشمدار ،عامل ساختار سازمانی انعطافپذير
بیشترين واريانس را به خود اختصاص داده است .ساختار و
تشکیالت سازمانی حاملهايی هستند که مأموريتها ،رسالت،
اهداف کالن ،راهبردها و برنامههای کلی يک سازمان را به
بخشهای مختلف آن منتقل میکنند .ساختار سازمانی ضمن
هدايت رفتار کارکنان ،نوع رفتارهای قابل قبول و غیرقابل
قبول را توصیف و شیوۀ تصمیمگیری و مسئولیت منابع و
فرايندهای انسانی را تعیین میکند .بررسیهای محققان
) )Hahn & Wang,2009;Naghib, 2003نشان میدهد
که مديريت بهینۀ دانش در دانشکدههای کشاورزی ،نیازمند
وجود يک ساختار سازمانی منعطف است .گسترش ايدههای نو
و بديع ،با وجود قوانین خشک و رسمی محدود میشود.
رسمیگرايی ،ارتباطات و تبادالت الزم برای تولید دانش را از
بین میبرد؛ در حالی که افزايش انعطافپذيری در يک ساختار
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سازمانی میتواند به افزايش تولید دانش منجر شود .در واقع،
ساختارهای غیررسمی از طريق امکان برقراری ارتباط و تبادل
دانش افراد با يکديگر به خلق دانش سازمانی کمک میکنند.
بنابراين برای دستیابی به ساختار سازمانی منعطف پیشنهاد
میشود به دانشکدههای کشاورزی و به تبع آن به گروههای
مختلف دانشکدهها ،اجازۀ مشارکت فعال در سطوح مختلف
تصمیمگیری داده شود .اين موضوع سبب میشود تصمیمات
گرفتهشده نتیجۀ تالش و فعالیت گروههای مختلف باشد و
گروههای آموزشی با خالقیت و ابتکار بیشتر برای اجرای
تصمیمات بکوشند .همچنین مرکزی فعال برای ارائۀ
پیشنهادهای اعضای هیئت علمی ،کارکنان و دانشجويان و
رسیدگی به آنها به منظور استفاده از اين نظرات با هدف
ارتقای عملکرد دانشکدههای کشاورزی به وجود آيد.
يافتههای حاصل از تحقیق نشان داد که توسعۀ حرفهای
دانشگران15/1درصد واريانس عوامل زمینهای ارتقای مديريت
دانش را به خود اختصاص داده است .توسعۀ حرفهای دانشگران
از عوامل اصلی ارتقای مديريت دانش در تحقیقات گوناگون بوده
است . Li, 2008, McCarthy) (2006لذا از مديران ارشد
دانشگاهها و دانشکدههای کشاورزی انتظار میرود زمینۀ توسعۀ
حرفهای اعضای هیئت علمی خود را از طريق تشکیل دورههای
کوتاهمدت آموزشی در قالب دورههای توسعۀ مهارتهای حل
مسئله ،تیمسازی و تفکر خالق که میتواند توسط مرکز
کارآفرينی يا پارکهای علم و فناوری دانشکده تشکیل شود،
فراهم کنند .عالوه بر اين ،از آنجا که اعضای هیئت علمی بدون
در نظر گرفتن مشوقهای الزم ،رغبتی به ارائۀ دانش خود
نخواهند داشت ،میبايست مديريت دانش در دانشکدههای
کشاورزی با سیاستهای تشويقی همراه باشد .سیاستهای
تشويقی دربرگیرندۀ طیف وسیعی از مشوقها نظیر حقالتألیف،
گرانت ،فرصتهای مطالعاتی و شرکت در دورههای تخصصی
است که در ازای فعالیت اعضای هیئت علمی در تولید ،توزيع و
بهکارگیری دانش در اختیار آنها قرار میگیرد .اين شیوۀ تعامل
با اعضای هیئت علمی سبب میشود آنها احساس کنند در
محیطی کار میکنند که شايستهساالری در آن حاکم است و
برتری افراد ،با مهارت و فعالیت بهتر ،تعیین میشود .در چنین
محیطی افراد به طور پويا و خودجوش با انگیزۀ باال و با حمايت
مديران ارشد به جستوجوی دانش میپردازند و برای پرورش و
پیشرفت دائمی خود و سازمان بهتر تالش میکنند.
يکی ديگر از متغیرهای پیشبرندۀ مديريت دانش در
دانشکدههای کشاورزی ،اندازهگیری است )Tseng, 2008,

 .(Brink,2001اندازهگیری برای اطمینان از حرکت درست در
جهت اهداف مورد نظر ضروری است ) .(Wong,2005بدون
ارزيابی و اندازهگیری ،پروژههای مديريت دانش همواره در
معرض اين خطر قرار دارند که در حد شعار باقی بمانند )Nevo
 .(et al, 2008اندازهگیری دانش ،دانشکدههای کشاورزی را
قادر به پیگیری پیشرفت پروژههای مديريت دانش و مزايا و
اثربخشی آن میکند و مبنايی برای ارزيابی ،مقايسه ،کنترل و
بهبود عملکرد مديريت دانش در دانشگاه به وجود میآورد
) .(Bose, 2004بنابراين پیشنهاد میشود برای بررسی
اثربخشی فعالیتهای صورتگرفته در زمینۀ مديريت دانش در
دانشکدههای کشاورزی شاخصها و معیارهای روشنی مشخص
شود ،برای تعیین کیفیت فعالیتهای دانشکده و رتبهبندی
دانشکدههای کشاورزی از معیارهای دانش استفاده شود و
دانشکدههای کشاورزی به طور ساالنه ملزم به ارائۀ گزارشی از
دستاوردهای دانشی خود شوند و بر مبنای فعالیتهای دانشی
صورتگرفته ،رتبهبندی و ارزش گذاری دانشکدههای کشاورزی
انجام پذيرد.
عامل ديگری که برای موفقیت در مديريت دانش در
دانشکدههای کشاورزی بايد به آن توجه شود ،حوزۀ زيرساخت
فناوری اطالعات است ) .(Mirghafuri et al, 2010اما ذکر
اين نکته ضروری است که سرمايهگذاری مطلق روی ابزارهای
تکنولوژيک بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد و زمینههای
کاربردی آن ،موجب میشود تا فقط آن بخش از دانش که به
راحتی قابل فرموله شدن است و بهسهولت در دسترس افراد
قرار داده میشود ،در کانون توجه باشد .در مقابل ،دانش پنهان
(دانشی که افراد در ذهن خود دارند و انتزاعیتر از دانش آشکار
است ،شکلدهی آن دشوار و انتقال آن به ديگران سخت است)
با نقش انکارناپذير آن در موفقیت دانشکدههای کشاورزی در
دستیابی به اهداف خود ،صرفاً به دلیل فقدان قابلیت فرموله
شدن در حاشیه قرار گیرد .نتايج تحقیقات Goe &Yahya
( )2002و  (2003) Ngocنشان داده است که سرمايهگذاری
در فناوری اطالعات و استفاده از آن بدون توجه به دانش پنهان،
موجب از دست رفتن سريع مزيت يادشده میشود .البته
کاربردهای مختلف فناوری اطالعات ،به منزلۀ ابزاری کارآمد،
میتواند تسهیلکنندۀ فرايندهای مديريت دانش باشد و در
تمامی چرخۀ عمر دانش در دانشکدههای کشاورزی ،يعنی
ايجاد ،ذخیرهسازی ،بهکارگیری ،ابزار فناوری اطالعات و
ارتباطات میتواند مفید واقع شود .لذا پیشنهاد میشود
سیستمهای اطالعاتی بر اساس اهداف دانشکدههای کشاورزی
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ايجاد شود .همچنین دانشکدههای کشاورزی به ايجاد سامانۀ
نقشۀ دانشی دانشکده بپردازند که مشخص میکند هر يک از
کارکنان در چه موضوعی و در چه بخشی از دانشکده از دانش
خاصی برخوردارند ،تا در مواقع لزوم بتوان به آن دسترسی يافت
و از آن در جهت حل مشکالت دانشکده به بهترين نحو استفاده
کرد .ارتقای مهارتهای استادان و کارکنان دانشگاه در استفاده
از سیستمهای اطالعاتی (گروهافزارها،اينترانت و  )...و همچنین
بررسی عملکرد مراکز اطالعرسانی و پشتیبانی فناوری اطالعات
به منظور افزايش خدمات و فعالیتهای آنها ،از ديگر راهکارهای
مورد توجه در زمینۀ فناوری اطالعات است.
الگوگیری از ساير دانشگاههای کشاورزی جهان ،انتقال
دانش فرامرزی و اقتباس از تجربههای مفید ديگر دانشگاهها
و مراکز آموزشی و پژوهشی )Niaz azari & Amue,
 (2010و همچنین تولید دانش جديد از طريق ارزيابی
دانش قديم از ديگر عوامل زمینهای مؤثر بر ارتقای مديريت
دانش در دانشکدههای کشاورزی است که در اين پژوهش
شناسايی شدند .بنابراين پیشنهاد میشود به منظور اجرای
موفق مديريت دانش در دانشگاهها و دانشکدههای کشاورزی،
کمیتهای برای بررسی الگوهای بهکاررفته از سوی ديگر
دانشگاههای داخل و خارج و استفاده از تجربیات و دانش آنها
تشکیل شود .اين کمیته میبايست دستاوردهای مطالعاتی
خود را پس از تبادل نظر با اعضای هیئت علمی ،کارکنان و
دانشجويان و همچنین با توجه به شرايط خاص هر منطقه
بومی سازد و به تدوين خطمشیها و استانداردهای مديريت
دانش بپردازد.
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تعیین استراتژی دانشی ،مديريت آن و انتخابهای
کلیدی که سازمان بايد دربارۀ اين موضوعات انجام دهد ،يکی
از اقدامات بنیادی در پیادهسازی مديريت دانش است
) .(Mirghafuri et al., 2010استراتژی عبارت است از
برنامهها و فعالیتهای ضروری برای رسیدن به اهداف
سازمانی ) . (Choi et al., 2008هدف اصلی از تعیین
استراتژی دانشی در دانشکدههای کشاورزی ،فراهم آوردن
زمینۀ درک صحیح و الزم از وضعیت دانش در دانشکده است
) .(Afraze, 2007برخی از مهمترين استراتژیهای مديريت
دانش در دانشکدههای کشاورزی به شرح زير است:
 کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینۀاجرای برنامههای مديريت دانش ،آموزش الزم را ببینند و
منابع آموزشی و پاداشهای مورد نیاز را هم دريافت کنند؛
 اعضای هیئت علمی و کارکنان با ساير دانشگاهها ونهادهای آموزشی دولتی و خصوصی برای کاهش مشکالت و
بهبود کیفیت برنامههای دانشی مشارکت کنند؛
 اعضای هیئت علمی و کارکنان مؤسسات آموزش عالیکشاورزی به فرصتهای آموزشی داخلی و خارجی برای
تولید و کسب دانش دسترسی داشته باشند؛
 رويههايی برای افزايش ارتباطات و هماهنگی درخصوص توزيع و تسهیم دانش میان تمامی واحدها و بین
اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تدوين و اجرا شود؛
 پايگاههای دانشی موجود در دانشگاه برای عرضۀ دانشروزآمد به طور مرتب بازبینی شوند.
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