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نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان
کرمانشاه
رضا موحدی ،1فرشاد حمزه ای ،2علی اصغرمیرک زاده ،3نادر نادری
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 -1دانشیار آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بو علی سینا ،همدان
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بو علی سینا ،همدان
 -3استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
 -4استادیار مدیریت و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه

چکیده

هـدف ایـن پژوهـش علی-ارتباطی تحلیل مولفههـای فناوری اطالعـات در مدیریت دانش کارکنان سـازمان جهاد کشـاورزی

اسـتان کرمانشـاه میباشـد .در ایـن زمینـه بـه منظور بررسـی مدیریت دانـش از مدل هفـت مرحلـهای بکوویتز و ویلیـام (یافتن،
بهکارگیـری ،یادگیـری ،تسـهیم ،ارزیابـی ،ایجـاد و نگهـداری ،حـذف) بهـره گرفتـه شـد .جامعه آمـاری  899تن کارکنـان بخش

اداری سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه بود که با اسـتفاده از جدول کرجسـی و مورگان شـمار  269تن از آنان انتخاب
و مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد .ابـزار اصلـی گـردآوری دادهها پرسشـنامهای از پرسـشهای اسـتاندارد شـده و محقق سـاخته بود

کـه روایـی آن بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـان مربوطه مـورد تایید قـرار گرفـت .پایایی پرسـشها نیز با اسـتفاده از آزمـون آلفای

ترتیبـی مـورد تاییـد قـرار گرفـت .تجزیـه و تحلیـل دادههـا نشـان داد کـه بین فنـاوری اطالعـات و مدیریـت دانش همبسـتگی و

ارتبـاط مثبـت معنـیداری وجـود دارد .بـا توجـه بـه نتیجـهی تحلیـل مسـیر مبنی بـر وجود تأثیـر مسـتقیم و غیر مسـتقیم بین

همـهی مولفههـای فنـاوری اطالعـات بـا مدیریـت دانـش میتـوان نتیجـه گرفـت كـه هـر یـک از مولفههـای فنـاوری اطالعـات
در مدیریـت دانـش تأثیـر دارنـد بهطـوری كـه افزایـش در هـر یـک از مولفههـای فنـاوری اطالعـات در مدیریـت دانـش تأثیـر

میگـذارد .مهـم تریـن متغیرهـای برونـزای تأثیرگـذار بـر مدیریـت دانـش بـه ترتیـب نحـوه ذخیـره و بعد نحـوه تبدیـل اطالعات

مشـخص شدند.

کلید واژهها :مدیریت دانش ،مدل بکوویتز و ویلیامز ،فناوری اطالعات ،کارکنان کشاورزی

نویسندهی مسئول :رضا موحدی

رایانامهr.movahedi@basu.ac.ir :

دریافت 93/12/18 :؛ پذیرش94/05/19 :
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مقدمه

در دوران انفجـار دانـش و اطالعـات ،مدیریـت دانـش

و فنـاوری اطالعـات ،هـر دو نقـش کلیـدی در جامعـه ایفـا
میکننـد و بـه همیـن سـبب بایـد به دانـش و بینش مجهز شـد

و بـا اسـتفاده از مدیریـت بهینـه به برنامـه ریزی ،سـازماندهی

و کنتـرل دانـش و اطالعـات پرداخـت.

بـه مدیریـت دانـش هسـتند .بـر پایـهی یافتههـای بهدسـت

آمـده از پژوهـش رهنـورد و محمـدی ( ،)1388یکـی از
عاملهـای كلیـدی موفقیـت نظـام مدیریـت ،زیرسـاختهای

نظامهـای اطالعاتـی میباشـد.

نجفقلی نژاد و صادق زاده ( ،)1390باور دارند که فناوری

اطالعات بیشترین سهم را در مدیریت دانش داشته است،

مدیریـت دانـش بـه عنـوان مجموعـهای از فعالیتهـای

به طوری که در پس همهی فعالیتهای مدیریت دانش،

نقـش اصلـی فنـاوری اطالعـات در مدیریـت دانـش ،تسـریع

باور دارند گرایش فناوری اطالعات به سمت مدیریت دانش در

مرتبـط بـا تولیـد ،تدویـن و انتقـال دانـش تعریـف میشـود و
در انتقـال دانـش اسـت (آزادی احمـد آبـادی ،ق .و آزادی

احمـد آبـادی ،ا .)1388 .از نظـر هالس نیـز ( )2001منظور از
مدیریـت دانـش فراینـدی اسـت کـه سـازمانها به واسـطه آن

توانایـی تبدیـل دادههـا بـه اطالعـات و اطالعـات بـه دانـش را
پیـدا کـرده ،همچنیـن قـادر خواهند بود دانش کسـب شـده را
بـه گونـهای مؤثـر در تصمیمهـای خـود بـه کار گیرنـد.

فناوری اطالعات نهفته است .احمدی و صالحی (،)1391
تکامل مسوولیتهای مدیران سطح باال موثر است .پژوهش

سبحانی و همکاران ( ،)1391نشان میدهد كه بین مؤلفههای

فناوری اطالعات و مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی
منتخب رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد.

نکـودر و یعقوبـی ( ،)1390در پژوهـش خـود بـه ایـن

نتیجـه رسـیدند کـه در بیـن عاملهـای آسـان كننـده مدیریت

فنـاوری اطالعـات بـه عنـوان یكـی از شـاخصهای اصلـی

دانـش ،عاملهـای فنـاوری اطالعـات و فرهنـگ سـازمانی

پشـتیبانی فعالیتهـای دانـش محـور ماننـد تولیـد ،توزیـع و

( ،)1390نیـز بـاور دارند که فنـاوری اطالعـات میتواند امکان

مدیریـت دانـش ،ظرفیـت سـاختاری مدیریـت دانـش را بـا
كاربـرد دانـش فراهـم میسـازد و بـه عنـوان یـك عامل تسـریع
کننـده ،سـطح تحقق راهبردهـای سـازمان را افزایش میدهد

(شـائمی برزکـی.)1384 ،

پژوهشهـای پرشـماری تاکنـون در زمینـه بررسـی نقش و

تاثیـر فنـاوری اطالعـات در مدیریـت دانـش در سـازمانهای
مختلـف انجـام گرفتـه .بـه بـاور جعفـری و همـکاران (،)1385

فرآینـد خلـق دانش جدید بـه كمك فناوری اطالعـات میتواند
حلقـهی ارتباطـی بیـن مدیریـت خطـر (ریسـك) و مدیریـت

دانش باشـد .جمشـیدی ( ،)1385یکـی از عاملهای مؤثر در
مدیریـت دانـش را که مورد توافق بین پژوهشـگران میباشـد،
فنـاوری اطالعـات مطرح میکنـد .جعفری و اخـوان (،)1385
نیـز فنـاوری اطالعـات را یکـی از عاملهـای کلیـدی موفقیـت

مدیریـت دانـش میدانـد .مدیریـت دانـش بـا ایجـاد پیونـد
بیـن منابـع انسـانی ،فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و ایجـاد

سـاختاری مناسـب ،دسـتیابی بـه هدفهـای سـازمانی را
آسـان میکنـد (افـرازه .)1386 ،کاملـی ( ،)1387در پژوهـش

خـود بـه ایـن نتیجه دسـت یافت کـه سـازمانها بـرای برخورد
درسـت بـا چالشهـا و تهدیدهـای سـازمان و تبدیـل آنهـا به

فرصتهـا و افزایـش بهرهوری سـازمانی ،نیازمند مجهز شـدن

در ایـن زمینـه تاثیـر مثبـت داشـتهاند .اخـوان و همکارانـش
جسـتجوی سـریع ،دسترسـی و بازیابـی اطالعـات را فراهـم
کـرده ،همـکاری و ارتبـاط بیـن اعضای سـازمان را پشـتیبانی

کنـد .بـه بـاور نجفـی کلیانـی و عبـاس نـژاد ( ،)1390پدیدهی
اینترنـت و جهانـی شـدن ،از عاملهـای كلیـدی موثـری
هسـتند كـه در راسـتای انتقـال بـه جامعـهای مبتنـی بـر علم و
دانـش و آگاهـی حركـت میکننـد.

رونیاسی و همکارانش ( ،)1390در بررسی موردی خود،

مولفههای فرهنگ سازمانی را بر پایه مدل دنیسون و ارتباط

آنها را با مدیریت دانش مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند
که فرهنگ مشتریمداری و گروهگرایی پایینتر از حد متوسط

بوده و نیازمند بهبود هستند .صباغچی و همکاران (،)1390

قابلیتهاى فناورى اطالعات را تا حد زیادى در آسان سازی

گردآورى ،سازماندهى ،رده بندى و نشر اطالعات موثر
میدانند .ولی ،فناورى اطالعات ،تنها نقش یك پشتیبان را
ایفا مىكند و بهوجود آورنده دانش نیست.

خلیفه و لیو ( ،)2003بر عامل تسریع بخش فناوری

اطالعات در فرایند مدیریت دانش تاکید کردند .از نظر

داونپورت و پروساك ( ،)1998فناوری اطالعات جزیی از
مدیریت دانش است و توانایی افزایش دانش سازمان را
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ندارد .فناوری اطالعات در نقش یك زیرساخت ،بستر

هـر یـک از هفـت مولفـهی آن میباشـد کـه امـکان سـنجش

فراهم می كند (جیمی و لی .)2003،فناوری اطالعات انواع

در ایـن پژوهـش مفهـوم فناوری اطالعـات ،بر پایـه تعریف

مناسبی را برای بهبود همه فعالیتها و فرایند مدیریت دانش
روشهای تولید دانش (جامعه پذیری ،درونی سازی ،بیرونی

سازی ،و تركیب) را بهبود و توسعه میدهد و محدود به

انتقال دانش آشکار نیست (چوی و لی.)2003 ،

مدیریـت دانـش را در سـازمانها فراهـم میکنـد.

انجمـن فنـاوری اطالعـات آمریـکا () مد نظـر قرار گرفتـه که بر

پایـه آن فنـاوری اطالعـات تنهـا در قالـب اسـتفاده از رایانـه و
اینترنـت مـد نظـر میباشـد .در ایـن تعریـف پنج مولفـه اصلی

بنابرایـن ،بهکارگیـری فنـاوری اطالعـات یکـی از ارکان

فنـاوری اطالعـات شـامل ذخیره ،تبدیـل ،پـردازش ،انتقال و

از بررسـی مدلهـای مدیریـت دانـش ،مـدل هفـت مرحلـهای

سازمان جهاد کشاورزی بر حسب نوع خدمات اقتصادی و

اساسـی مدیریت دانش بهشـمار میآید .در ایـن پژوهش پس
بکوویتـز و ویلیامـز ( ،)2000کـه شـامل یافتـن ،بهکارگیـری،

یادگیـری ،تسـهیم ،ارزیابـی ،ایجـاد و نگهـداری ،و حـذف
میباشـد بـه عنـوان مـدل نظـری مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.

از جملـه دلیلهـای اصلـی اسـتفاده از ایـن مـدل جدیـد بودن

آن نسـبت بـه مدلهـای پیشـین ،فراگیـر بـودن آن بـرای همه
سـازمانها و نهادهـا ،کامـل بـودن آن از نظـر مولفههـای مورد
اندازهگیـری ،همچنیـن آسـانگری انجـام پذیـری آن توسـط

پژوهشـگران بـوده اسـت .یکـی دیگـر از موردهای اسـتفاده از
ایـن مـدل وجـود پرسـشهای اسـتاندارد شـده برای سـنجش

پشـتیبانی اطالعات میباشـد.

اجتماعی آن در پیشبرد هدفهای توسعه کشاورزی و توسعه

روستائی و در نهایت برای توسعه ملی ،نیازمند مدیریت
دانش مناسب خویش است .به همین خاطر ضروری است

با شناخت عاملها و مولفههای مربوطه به مدیریت دانش و

نقش فناوری اطالعات در آن موفقیت این سازمان را برای

دستیابی به هدفهای مطلوب تضمین کرد .به همین دلیل،

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش و اثرگذاریهای فناوری
اطالعات در مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی استان

کرمانشاه با استفاده از مدل بکوویتز و ویلیامز است.
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نگاره  -1مدل مفهومی تحقیق ،نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش

روش شناسی

دهنـده فنـاوری اطالعـات (تبدیـل ،ذخیـره ،حفاظـت،
پـردازش ،انتقـال و بازیابـی) بودنـد .جامعـه آمـاری پژوهـش

نـوع ایـن پژوهـش علـی -ارتباطـی بـوده کـه بـا اسـتفاده

شـامل همـهی کارکنان بخش اداری سـازمان جهاد کشـاورزی

مولفههـای مدیریـت دانـش از مـدل هفـت مرحلـهای بکوویتز

بـا توجـه بـه حجـم جامعـه آمـاری ( 899نفـر) شـمار 269

از روش پیمایشـی انجـام گرفتـه اسـت .بـه منظـور سـنجش
و ویلیامـز (یافتـن ،بهکارگیـری ،یادگیـری ،تسـهیم ،ارزیابـی،
ایجـاد /نگهـداری و حـذف) بهـره گرفتـه شـد .همچنیـن

متغیرهـای مسـتقل پژوهـش شـامل مولفههـای تشـکیل
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اسـتان کرمانشـاه در سـال  1392بـود (.)N=899

نفـر بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مـورگان انتخاب شـدند.

در مرحلـه بعـد بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری طبقهبنـدی
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شـدند .نمونههـای انتخابـی مشـتمل بـر دو طبقـه کارکنـان

از روشهـای چنـد متغیـره میباشـد افـزون بـر سـنجش تاثیر

جهـاد کشـاورزی مرکز اسـتان (شـمار نمونـه  166نفـر) بودند.

اثرگذاریهـای غیـر مسـتقم ایـن عاملهـا نیـز بـر مدیریـت

بخـش شهرسـتان (شـمار نمونـه  103نفـر) و کارکنان سـازمان

البتـه ،کارکنـان مراکـز خدمـات روسـتایی نیـز شـامل حجـم
نمونـه هـا بودنـد .در کل تعـداد پرسشـنامه گـردآوری شـده
و تکمیـل شـده شـامل  257نفـر بـود کـه حـدود  96درصـد

پرسشـنامههای مـورد نظـر را شـامل میشـد.

مسـتقیم مولفههـای فنـاوری اطالعـات بـر مدیریـت دانـش،
دانـش انـدازه گیـری شـد تا وجـود رابطـه علـت و معلولـی بین

متغیرهـای مسـتقل و وابسـته تعییـن شـود.
یافته ها

ابـزار اصلـی گـردآوری دادههـا پرسشـنامهی سـه قسـمتی

بنا بر نتایج بهدست آمده از پژوهش ،میانگین سن کارکنان

حرفهای پاسـخگویان ،بخش دوم شـامل هفت شـاخص و 26

معیار  8/06بود که جوانترین آنان  19سال و مسنترین آنان

متوسـط ،زیـاد ،خیلـی زیـاد) ،بخـش سـوم هـم بـه سـنجش

( 75/5درصد) از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان

بـود .بخـش اول پرسـشهای مربـوط بـه ویژگیهـای فـردی و
پرسـش از نـوع طیـف پنـج گویـهای لیکـرت (خیلـی کـم ،کـم،

میـزان بهکارگیـری فنـاوری اطالعـات کـه شـامل پنـج مولفـه
اصلـی و  12سـوال بـود اختصـاص داده شـد .بـرای ارزیابـی

وضعیـت فنـاوری اطالعـات به عنـوان متغیر مسـتقل تحقیق،

شـاخصهای انجمـن فنـاوری اطالعـات آمریـکا مـد نظـر قرار
گرفتـه کـه بـر پایـه آن فنـاوری اطالعـات در قالـب اسـتفاده از

رایانـه و اینترنـت تعریـف میشـود .در ایـن تعریف پنـج مولفه
اصلـی فنـاوری اطالعات ذخیـره ،تبدیـل ،پـردازش ،انتقال و

پشـتیبانی دانـش و اطالعـات بودنـد.

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه  41/39سال و انحراف
 59سال سن داشت .از نظر متغیر جنسیت ،شمار  194نفر

کرمانشاه مرد و  59نفر برابر با 23درصد زن بودهاند.

از نظر پیشینه خدمت میانگین پیشینه خدمت پاسخگویان

17/25سال با انحراف معیار  8/21و کم سابقهترین آنان یک

سال و بیشترین پیشینه کار  31سال بوده است .از نظر

پیشینه مدیریت میانگین پیشینه مدیریت پاسخگوها 2/65

سال با انحراف معیار  5/26و کمینه این متغیر بدون داشتن
پیشینه مدیریت و بیشینه آن  21سال بوده است.

از نظـر اطالعـات مربـوط به محل خدمـت 166 ،نفـر ()64/6

روایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظرهـای کارشناسـان

در سـازمان مرکـزی و  85نفـر ( )33/1در شهرسـتانهای تابـع

پرسشـنامه نیـز بـا اسـتفاده از آلفـای ترتیبـی و بـا پیشآزمون

در رابطه با مدرک تحصیلی اطالعات به دست آمده نشان

مربـوط مـورد تاییـد قـرار گرفـت .پایایـی پرسـشهای
توسـط  25نفـر از کارکنـان اداری کـه در تکمیـل دادههـای
اصلـی شـرکت نداشـتند ،مـورد سـنجش قـرار گرفـت و مقـدار

آن برابـر بـا  α=0/91بهدسـت آمـد.

اسـتان و  6نفـر( )2/3هـم محـل خدمت خـود را اعلام نکردند.
داد بیشترین فراوانی یعنی  116نفر ( 48/5درصد) دارای مدرک

کارشناسی و کمترین فراوانی 12نفر ( 5درصد) دارای مدرک

زیر دیپلم بوده اند .الزم به یاذآوری است شمار  58نفر ()24/3

تجزیه و تحلیل دادهها به دو صورت توصیفی و اسـتنباطی

دارای مدرک کارشناسی ارشد و شمار  7نفر ( )2/9دارای مدرک

درصـد ،درصـد تجمعـی و درصـد معتبـر همچنیـن بـرای

از نظـر وضعیـت اسـتخدامی کارکنـان نتایـج نشـان داد

انجـام پذیرفـت .برای ایـن منظور از میانگیـن ،انحراف معیار،

آزمـون فرضیههـا از آزمـون مـن ویت نـی ،ضریب همبسـتگی
اسـپیرمن و روش تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـد .آزمـون مـن

ویـت نـی بـرای مقایسـه میانگین نظـرات جامعه مورد بررسـی
از نظـر جنسـیت و محـل خدمـت (مرکـز استان/شهرسـتان)
دربـاره مدیریـت دانـش و فنـاوری اطالعـات اسـتفاده شـد.
از ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن بـرای بررسـی شـدت و نـوع

رابطـه بیـن مدیریـت دانـش بـا فنـاوری اطالعـات اسـتفاده
گردیـده اسـت .در نهایـت با اسـتفاده از روش تحلیل مسـیر که

دکتری 25 ،نفر ( )10/5کاردانی و  21نفر( )8/8دیپلم بوده اند.

بیشـتر کارکنـان سـازمان جهـاد کشـاورزی کرمانشـاه (65/4
درصـد) بهصـورت رسـمی مشـغول بـهکار هسـتند و دیگـر
کارکنـان بـه ترتیـب بـه صـورت قـراردادی ( ،)18/3پیمانـی

( ،)10/3و شـرکتی ( )4/8هسـتند.

نتیجهی به دست آمده در زمینه میانگین هر یک از

شاخصهای هفت گانه مدیریت دانش نشان داد که در

مورد مدیریت دانش تنها شاخص یافتن دانش ،میانگین
کلی بیشتر از حد متوسط ( )M=3/03داشته است و مقدار

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

19

نقش مولفه های فناوری اطالعات...

میانگین کلی در مورد دیگر شاخصها کمتر از حد متوسط
بوده است .بنابراین میتوان اظهار داشت که مدیریت دانش از

نظر کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه وضعیت
به نسبت ضعیفی داشته است (جدول .)1

جدول  -1میانگین کلی شاخصهای هفت گانه مدیریت دانش در سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه
شاخص های مدیریت دانش
یافتن و کسب
میزان دسـته بندی و طبقه بندی نیازهای اطالعاتی کارکنان
میزان دسترسـی به منابع و افراد صاحب نظر در دانش مرتبط با کار
میزان مناسـب بودن ابزار های موجود در سـازمان در یافتن اطالعات الزم و مرتبط با کار
میزان یاری رسـاندن قوانین و مقررات سـازمان برای جستجوی دانش و اطالعات
میزان قابل درک و فهم بودن دانش و اطالعات کشـاورزی موجود در سـازمان
میزانی دانش و اطالعات کشـاورزی سازماندهی شده در سازمان
میانگین کلی
تسهیم
میزان انتقال اطالعات مرتبط با رشـته و شـغل به دیگر همکاران در زمان مناسـب
میزان تقسـیم اطالعات مرتبط با رشـته و شـغل به دیگر همکاران به دور از حسادت
میـزان امتیاز برای افرادی که در انتقـال دانش به دیگر همکاران فعالیت دارند
میزان برانگیخته شـدن کارکنان برای گرایش به ارائه دانش خود در سـازمان
میزان حمایت رسـمی سـازمان از تبادل اطالعات و دانش در بین افراد
میانگین کلی
ایجاد و نگهداری
میزان فراهم بودن بسـتر و ابزار الزم برای خالقیت و نوآوری در افراد
ارتبـاط بین بخشهای مختلف سـازمان در جهت تحقق هدفهای مدیریت دانش
میزان توسـعه دانش و اطالعات مهم و راهبردی سـازمان در بین دیگر افراد
میزان ارزشـمند بودن دانش و اطالعات کارکنان از نظر سـازمان
میزان کمک سیاسـتها ،خط مشـیها و مقررات سازمان در تحقق هدفهای مدیریت دانش
میانگین کلی
ارزیابی
میزان تاثیر دانش و اطالعات شـخصی کارکنان از سـوی سازمان
وجود شـاخص ها و معیارها برای اندازه گیری دانش کارکنان
میانگین کلی
بکارگیری
میزان کمک سـازمان جهاد کشـاورزی در به کارگیری راه حل های جدید
میزان رواج و سـرایت ایدهها و خالقیتهای شما در سازمان
میزان فراهم بودن مکانهای فیزیکی/مجازی برای تبادل دانش در سـازمان
میانگین کلی
حذف
میزان تالش سـازمان در تغییر دانش و اطالعـات کنونی کارکنانی که کاربردی ندارند
میـزان آموزش های ضمن خدمت برابر دانش روز
میزان بایگانی و نگهداری دانش افراد بهصورت نوشـته و یا مسـتند
میانگین کلی
یادگیری
میزان تاکید سـازمان بر یادگیری که به اسـتفاده اثر بخش در عمل منجر شـود
میزان به رسـمیت شـناختن تجربهها و آموخته های شما در سازمان
میانگین کلی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

3/09
3/08
2/92
2/92
3/17
2/85
3/03

0/98
0/95
1/01
1/00
0/93
0/96
0/97

0/317
0/308
0/345
0/341
0/293
0/336
0/323

2/93
2/80
2/55
2/46
2/41
2/63

0/99
1/02
1/02
1/06
1/02
1/02

0/337
0/364
0/40
0/430
0/423
0/388

2/33
2/41
2/46
2/71
2/83
2/54

1/05
0/93
0/91
1/15
1/08
1/02

0/450
0/385
0/369
0/424
0/381
0/403

2/71
2/18
2/44

0/99
1/01
1/00

0/365
0/463
0/409

2/63
2/50
2/29
2/47

1/04
1/02
1/04
1/03

0/395
0/408
0/454
0/418

2/41
2/44
2/35
2/40

1/00
1/11
1/13
1/08

0/414
0/454
0/480
0/450

2/74
2/65
2/69

1/15
1/06
2/21

0/419
0/40
0/821

خیلی کم=  ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=5

نتیجهی به دست آمده در زمینه میانگین هر یک از

است .همان طور که در جدول مشاهده می میزان میانگین به

جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در جدول  2نوشته شده

برنامه اکسس (مدیریت فایلها ) و میزان مهیا بودن ا ستفاده

شاخصهای مربوط به فناوری اطالعات نزد کارکنان سازمان
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دست آمده در همه مولفه ها بهجز دو مورد میزان آشنایی با

شماره  ،34پاییز 94

از اینترنت در سازمان باالتر از میانگین می باشد .بنابراین
میتوان اظهار داشت که سازمان جهاد کشاورزی استان

کرمانشاه از نظر فناوری اطالعات دارای وضعیت به نسبت

مناسبی می باشد (جدول .)2

جدول  -2اولویت بندی شاخصهایفناوری اطالعات در سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه
شاخصهای فناوری اطالعات
میزان آشـنایی با برنامه واژه پرداز()Microsoft office word
میزان آشـنایی با برنامههای اینترنت
میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در ذخیره اطالعات
میزان آشـنایی با برنامه پاور پوینت (نرم افزار ارائه مطالب در رایانه)
میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در انتقال اطالعات
میزان فراهم بودن ا سـتفاده از رایانه در سازمان
میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در پردازش اطالعات
میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در تبدیل دانش و اطالعات
میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در پشـتیبانی دانش و اطالعات
میزان آشـنایی با برنامه اکسل (صفحه گستر)
میزان آشـنایی با برنامه اکسس (مدیریت فایلها )
میزان فراهم بودن ا سـتفاده از اینترنت در سازمان

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

3/56
3/30
3/53
3/30
3/19
3/32
3/17
3/18
3/09
3/08

1/09
1/09
1/17
1/15
1/16
1/22
1/21
1/22
1/19
1/19

0/306
0/330
0/331
0/348
0/363
0/367
0/381
0/383
0/385
0/386

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1/07
1/26

2/50
2/66

0/428
0/473

11
12

خیلی کم=  ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد=5

فرضیه اول (مقایسه وضعیت فناوری اطالعات و مدیریت

می توان فرض  H0مبنی بر عدم وجود تفاوت را رد و فرض

نظرات پاسخگویان از نظر جنسیت و محل خدمت درباره

این یافته نشان میدهد که بین کارکنان زن و مرد مورد

دانش در بین گروههای مختلف) :به منظور مقایسه میانگین

میزان استفاده آنها از فناوری اطالعات ،همچنین میزان
مدیریت دانش به ترتیب از آزمونهای مقایسه میانگین من

ویت نی با توجه به سطح اندازه گیری متغیر استفاده شد .با

توجه به اطالعات جدول ( )3برای فرضیه اول؛ از آنجاییكه

مقدار سطح معنیداری بدست آمده در زمینه میانگین نظرات
پاسخگویان از نظر جنسیت درباره میزان استفاده از فناوری
اطالعات ( )sig =0/01کمتر از سطح معنیداری فرضی قابل

قبول ( )sig =0/05می باشد؛ بنابراین با اطمینان  95درصد

 H1مبنی بر وجود تفاوت را تایید کرد.

مطالعه در ادارات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از نظر

میزان استفاده از فناوری اطالعات تفاوت وجود دارد .نتایج
همچنین تفاوت معنیداری بین محل خدمت کارکنان مورد

مطالعه و نظرات آنها درباره میزان استفاده از فناوری
اطالعات نشان داد .در صورتیکه نتایج بدست آمده درباره

وضعیت مدیریت دانش بین گروههای مورد مطالعه مذکور
تفاوت معنیداری نشان نداد .نتایج در جدول ( )3آورده شده
است.

جدول -3نتایج آزمونهای مقایسه میانگینها
متغیر اصلی

متغیر گروهبندی

فناوری اطالعات

جنسیت

مدیریت دانش

جنسیت

فناوری اطالعات

محل خدمت

مدیریت دانش

محل خدمت

گروهها

N

میانگین رتبهای

نوع آزمون

ضریبU

سطح معنی داری

نتیجه

مرد
زن
مرد
زن
استان
شهرستان
استان
شهرستان

194
60
194
60
166
85
166
85

120/96
148/65
126/03
132/25
138/72
99/79
125/65
125/20

من ویت نی

4 / 551

0 / 01

وجود تفاوت

من ویت نی

5 / 535

0 / 54

عدم تفاوت

من ویت نی

4827

0/00

وجود تفاوت

من ویت نی

6/98

0/96

عدم تفاوت
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فرضیه دوم (وجود رابطه بین مدیریت دانش و فناوری

کشاورزی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد .بدین صورت

به عنوان متغیر وابسته و فناوری اطالعات به عنوان متغیر

مدیریت دانش در سازمان میشود و بر عکس (جدول .)4

اطالعات) :برای تعیین میزان ارتباط بین مدیریت دانش

مستقل از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .دلیل

استفاده از این ضریب ،رتبهای بودن دادههای مربوطه بوده
است که در این صورت میتوان از ضریب همبستگی اسپیرمن

استفاده کرد (کالنتری.)1389 ،

با توجه به ضریب همبستگی بهدست آمده میتوان گفت

که بین مدیریت دانش و فناوری اطالعات در سازمان جهاد

که بهبود وضعیت فناوری اطالعات باعث بهتر شدن وضعیت

همچنین با توجه به تقسیمبندی میزان ضریب همبستگی به سه

حالت (صفر تا  =0/33کم 0/34 ،تا  =0/66متوسط و  0/67تا یک=

زیاد) ،میزان همبستگی بین مدیریت دانش و فناوری اطالعات

در چهار مولفه یافتن ،یادگیری ،ایجاد و نگهداری ،و حذف
متوسط میباشد .در حالی که میزان همبستگی بین متغیرهای

یاد شده در مولفههای بهکارگیری ،تسهیم و ارزیابی کم می باشد.

جدول  -4میزان همبستگی متغیرهای تشکیل دهنده مدیریت دانش با فناوری اطالعات
متغیر مستقل نوع ضریب همبستگی

متغیر وابسته
یافتن

ضریب همبستگی r

سطح معنی داری

میزان همبستگی

0 / 380

0 / 00

متوسط
کم
متوسط
کم
کم
متوسط
متوسط

اسپیرمن

بهکارگیری
یادگیری
تسهیم
ارزیابی
ایجاد و نگهداری
حذف

فناوری اطالعات

0 / 316
0 / 401
0 / 315
0 / 252
0 / 340
0 / 341

اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن

0 / 00
0 / 00
0 / 00
0 / 00
0 / 00
0 / 00

**معنی داری در سطح 0/01

فرضیه سوم (تعیین اثرگذاریهای مستقیم فناوری

مجموعه متغیرهای فناوری اطالعات بر روی مدیریت دانش

یعنی بررسی اثرهای مستقیم و غیر مستقیم عاملهای

با توجه به نتیجه تحلیل مسیر مشاهده میشود که بین

اطالعات بر مدیریت دانش) :به منظور آزمون فرضیه سوم

تشکیل دهندهی فناوری اطالعات بر روی مدیریت دانش
از روش تحلیل مسیر استفاده شد .در انجام آزمون تحلیل

مسیر ،با توجه به مسیر طوالنی مربوط به هر یک از مولفههای

فناوری اطالعات از نوشتن جزئیات و جدولهای مربوطه
خودداری شده است .ولی مقادیر بهدست آمده مربوط به

اثرگذاریهای مستقیم و غیر مستقیم هر مولفه و مجموع
اثرگذاریها در جدول شماره ( )5نوشته شده است .همچنین
نمودار تصویری مسیر ،به منظور بیان تصویری رابطههای بین

در شکل ( )2ترسیم شده است.

هر یک از پنج مولفه فناوری اطالعات با مدیریت دانش
اثرگذاریهای مستقیم و غیر مستقیمی وجود دارد .بنابراین
نتیجه میشود كه هر یک از مولفههای فناوری اطالعات در
مدیریت دانش اثرگذاری مستقیم دارند بهطوری كه افزایش

در هر یک از مولفههای فناوری اطالعات باعث تاثیر مستقیم

در مدیریت دانش میگردد .در این زمینه اثرگذاریهای

مستقیم و غیرمستقیم مولفههای تبدیل ،پشتیبانی و
پردازش به ترتیب بیشتر از دیگر مولفهها می باشد.

جدول -5مجموعاثرگذاریهایمستقیموغیرمستقیممتغیرهایمستقل(فناوریاطالعات)برمتغیروابسته(مدیریتدانش)
متغیر مستقل
 - G1ذخیره
 - G2تبدیل
- G3پردازش
- G4انتقال و بازیابی
- G5پشتیبانی
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اثرگذاریهای غیر مستقیم

اثرگذاریهای مستقیم

مجموع اثرهای مسـتقیم و غیر مستقیم هرمتغیر

0 /405
0/ 074
-0/ 032
0/ 221
0/ 313

-0/ 066
0/ 358
0/ 299
0/ 039
- 0/ 213

0/ 339
0/ 432
0/ 267
0/260
0/ 100
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نگاره  -2نمودار تصویری مسیر اثرگذاریهای متغیرهای فناوری اطالعات بر مدیریت دانش
بحث و نتیجه گیری

نتایـج بهدسـت آمـده از ایـن پژوهـش نشـان داد میـزان

میانگیـن کلـی مولفههـای هفـت گانـه مدیریـت دانـش در
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه پایینتـر از حـد

متوسـط میباشـد .همچنیـن بـا توجـه بـه آزمونهـای آماری
اسـتفاده شـده ،مشـخص شـد که وضعیـت مدیریـت دانش در

سـازمان جهاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه مناسـب و مطلوب
نمیباشـد .ایـن مورد بـا یافتههـای مدهوشـی ( ،)1390مبنی
بـر نامناسـب بـودن وضعیـت موجـود دانشـگاههای منتخب از

لحـاظ شـاخص سـطح مدیریـت دانـش و یافتههـای رونیاسـی
و همـکاران ( ،)1390نکـودر و یعقوبـی ( ،)1390و سـبحانی و

همـکاران ( )1392همخوانـی دارد.

تجربههـا و آموختـه هـای مناسـب و جدیـد همـواره در همـه

واحدهـای سـازمان بـه رسـمیت شـناخته شـوند.

 -در زمینـه تسـهیم دانـش ،سـازمان بایـد زمـان و بسـتر

سـازی مناسـب را بـرای تبـادل و تسـهیم دانـش فراهـم کنـد.
همینطـور تبـادل دانـش در سـازمان رسـمیت یافتـه و همـه
نظامهـا و سـاختارهای موجـود از آن حمایـت کننـد .در

سـازمان بایـد سـازوکارهایی (از جملـه تشـویق کارکنانـی کـه
بـه تسـهیم دانـش مبـادرت ورزنـد) فراهم شـود تـا کارکنان در
ارائـه دانـش خـود بـه همـکاران برانگیختـه شـوند.

 -در زمینـه ارزیابـی دانـش ،سـازمان باید نیازهـای موجود

و آینـده دانـش و اطالعـات کارکنـان را مورد ارزیابی قـرار داده
و انـواع شـاخصها ،معیارها و نكات اساسـی در ارزیابی دانش

بنابرایـن در هـر یـک از هفـت مولفـه مدیریت دانـش موارد

در سـازمان به طور شـفاف مشـخص شوند.

 -در زمینـه یافتـن و کسـب دانـش ،میبایسـتی شناسـایی

از جملـه فنـاوری هـای اطالعـات فراهـم شـود .رابطههـای

اطالعات و فراهم سـازی ابزار و مقررات الزم برای جسـتجوی

هدفهـای مدیریـت دانـش تحقق یابد .سـازمان بـه این اصل

زیـر پیشـنهاد می شـود:

دقیـق نیازهـای اطالعات کارکنان ،حمایت سـازمان در کسـب

اطالعـات بـه طور جـدی مـورد توجه قـرار گیرد.

 -در زمینـه بهکارگیـری دانـش ،جریـان آزاد دیدگاههـا

در داخـل سـازمان جهـاد کشـاورزی کرمانشـاه ،همـکاری

تنگاتنـگ بخشهـای مختلـف سـازمان و ایجـاد مکانهـای

(مجـازی و فیزیکـی) آزاد بـرای تبـادل دانـش و بـروز خالقیت
در سـازمان ضـروری میباشـد.

 -در مـورد یادگیـری دانـش جدیـد ،ضـرورت دارد سـازمان

جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه بـه عنـوان یـک عامـل
یادگیرنـده دائمـی (سـازمان یادگیرنـده)در نظـر گرفتـه شـود

تـا بتوانـد بـه اثـر بخشـی مطلـوب برسـد .همچنیـن گـردآوری

 -بـرای ایجـاد و نگهـداری دانـش باید بسـتر و ابزار مناسـب

میـان بخشهـای مختلـف بـه گونهای طراحـی و ایجاد شـود تا

بایـد توجـه کنـد كه اسـتفاده از دانش ارزشـمند اسـت و باید از

آن نگهـداری و توسـعه داده شـود و سیاسـت ها ،دسـتورکارها
و فرهنـگ سـازمانی از تعامل بین بخشهای مختلف سـازمان

و نیـز مـا بین همـكاران حمایـت كند.

 -در فراینـد حـذف ،دانشهایـی كـه از نظـر راهبـردی و

كاربـرد کـم اهمیـت یا بـی اهمیـت هسـتند باید از نظـام حذف
یـا در جایـی دیگـر انبـار شـوند.

 -در نهایـت بـرای بهبـود مدیریـت دانـش در سـطح جهـاد

کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه میبایستی دو دسـته فرآیندهای
اجرایـی و راهبـردی مد نظر قـرار گیرند .در زمینـه فرایندهای
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نقش مولفه های فناوری اطالعات...

اجرایـی ،بـه گـردآوری اطالعـات مـورد نیـاز روزانـه کارکنـان،

و معنـی داری وجـود دارد .وجـود همبسـتگی و ارتبـاط بیـن

کارکنـان ،تسـهیم و مبادلـه از طریـق در دسـترس قـراردادن

دو عامـل الزم و ملـزوم هـم میباشـند .نتایـج بهدسـت آمـده

اسـتفاده از دانـش روز بـرای افزایـش کارآیـی و خالقیـت
دانـش برای دیگـران توجه جدی شـود .در زمینـه فرایندهای

راهبـردی در سـطح کالن به رسـمیت شـناختن جایـگاه دانش
در همـه سـطوح سـازمان ،ارزشـگذاری بـرای فعالیتهـای
دانـش محـور ،گزینـش کارکنـان بـا توجـه بـه محوریـت دانش

و اطالعـات ،توجـه بـه ارتقـای کارکنـان بـا رعایـت مالکهـا و

معیارهـای دانـش محـور بیـش از پیـش توجـه شـود.

فنـاوری اطالعـات و مدیریـت دانـش نیـز گویـای آن اسـت كـه
از پژوهـش سـبحانی و همـكاران ( ،)1392نكـودری و یعقوبـی
( ،)1390صلواتـی و همـکاران ( ،)1388نجفقلـی نژاد و صادق
زاده ( ،)1390بـا ایـن نتیجـه همسـو هسـتند.

از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اثرگذاریهـای مسـتقیم و غیـر

مسـتقیم فنـاوری اطالعات بـر مدیریت دانش میتـوان نتیجه
گرفـت كـه مولفههـای فنـاوری اطالعـات در مدیریـت دانـش

 -نتایـج بهدسـت آمـده دربـاره وضعیـت موجـود فنـاوری

تاثیـر مسـتقیم دارنـد بهطـوری كـه افزایـش در مولفههـای

مرکـز اسـتان کرمانشـاه نسـبت بـه شهرسـنانها بیشـتر اسـت.

میشـود .بنابرایـن الزم اسـت در هـر کـدام از مولفههـای

اطالعـات نشـان داد کـه میـزان اسـتفاده و دسترسـی ادارات
بنابرایـن ضـروری اسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان

کرمانشـاه بـا مدیریت و برنامه ریزی مناسـب نسـبت بـه توزیع
و ارائـه خدمـات بیشـتر فناوری اطالعات نسـبت به گذشـته در
ادارات شهرسـتانها اقـدام نمایـد.

فنـاوری اطالعـات باعـث تاثیـر مسـتقیم در مدیریـت دانـش
یافتـن ،بهکارگیـری ،یادگیـری ،ارزیابـی ،تسـهیم ،ایجـاد و
نگهـداری ،و حـذف دانـش از فنـاوری مناسـب در سـازمان

اسـتفاده شـود و ابـزار الزم در ایـن زمینـه نیـز بـرای کارکنـان
فراهـم شـود مهـم ترین ابـزار فنـاوری اطالعات بـرای کارکنان

 -نتایـج بهدسـت آمـده دربـاره وضعیـت موجـود فنـاوری

سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه رایانـه و اینترنت،

نشـان داد کـه همـه مولفههای مربوطـه در این زمینـه از جمله

کاربـردی مانند اکسـل ،فتو شـاپ و  ،...شـبکههای ارتباطی،

اطالعـات در سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه

ذخیـره ،تبدیـل ،پـردازش ،انتقـال و پشـتیبانی بیشـتر از حد
متوسـط میباشـند و آزمـون آمـاری مـورد اسـتفاده در ایـن
زمینـه نیـز ایـن فرضیـه را اثبـات میکنـد .بنابرایـن ضـروری

اسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه نسـبت بـه
حفـظ وضعیـت موجـود سـازو کارهـای الزم را در نظـر گرفتـه

همچنیـن در جهت رسـیدن بـه وضعیت مطلـوب فعالیتهای

بیشـتری طراحـی و اجـرا کنـد.

نتایـج همچنیـن نشـان داد بیـن فنـاوری اطالعـات و

مدیریـت دانـش در سـازمان جهـاد کشـاورزی رابطـه مثبـت

برنامههـای رایانـهای ،بانکهـای اطالعاتـی ،برنامههـای

و پایگاههـای دانـش میباشـد .بنابرایـن ضـرورت دارد
بـرای اسـتفاده از فناوریهـای اطالعـات ،امـکان اسـتفاده

و دسترسـی بـرای همـه اعضـای سـازمان فراهـم باشـد .نکتـه
مهـم دیگـر آشناسـازی مدیـران و کارکنـان سـازمان جهـاد

کشـاورزی هـم بـا فرایندهـای مدیریـت دانـش و هـم بـا ابـزار

فنـاوری اطالعـات اسـت کـه در ایـن مـورد نیـز سـازمان بایـد
دورههـای آمـوزش مسـتمری را چـه بـه صـورت حضـوری چـه
غیـر حضـوری بـرای آنـان برگـزار کنـد.
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Abstract
The aim of this casual research was to analyze the impacts of information technology impacts on
knowledge management of Agriculture Organization personnel at Kermanshah Province. Bukowitz and
Williams' seven sections model include getting, using, learning, contributing, assessing, building/maintaining and discarding was used to assess knowledge management of those personnel. The statistical
population consisted of 899 Jihad-Agriculture Organization staff (N=899) among them a number of 269
were randomly selected using Krejcie and Morgan's sampling table. The data collection tool was a questionnaire included both standardized and researcher made questions validated by a group of relevant experts. The reliability of the questions was calculated through ordinal Alpha coefficient (α=0.91). Results
showed that there was a significant relationship and correlation between knowledge management and information technology variables. Based on the path analysis results, direct and indirect impacts were observed between all information technology variables and knowledge management. Other words, every
single information technology variable had a significant impact on knowledge management that means
the more improvement in each information technology variable, the more direct impact on knowledge
management of the agricultural staff. The most important external variables affecting on knowledge
management were determined as information storage and information transformation respectively.
Index Terms: Knowledge Management, Bukowitz and Williams's Model, Information Technology,

Agricultural Staff.
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