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چکیده

هـدف اصلـی پژوهـش ،طراحـی مدل مطلـوب انتقال دانـش مرکزهای تحقیقات کشـاورزی با آمـوزش از راه دور بـوده و روش

تحقیـق مـورد اسـتفاده ترکیبـی اسـت .اطالعـات اولیه بـا بهـره گیـری از روش دلفـی از متخصصان انتقـال دانش گرد آوری شـد
و مراحـل دسـت یابـی بـه اجمـاع در روش دلفـی طی شـد، .سـپس یافته هـا به صـورت پرسشـنامه در اختیـار پاسـخگویان قرار

گرفـت .جامعـه آمـاری  1930تن شـامل اعضای هیـات علمی  325تن ،مروجان1300تن و مربیان آموزشـی  305تن از شـاغلین
موسسـه هـا و مرکزهـای تحقیقـات کشـاورزی بـوده انـد کـه برپایـه جـدول مـورگان حجـم نمونـه بـه تفکیـک گـروه هـا بـه نسـبت
جمعیـت شـان بـه شـماره  641تـن بـرآورد شـد و نمونـه هـا بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری طبقـه ای تصادفـی گزینـش شـده

انـد .تجزیـه وتحلیـل داده هـا از طریـق آمـار توصیفی و تحلیـل عاملی اکتشـافی تائیدی نوع اول بـا نرم افـزار SPSS ،LISREL
انجـام گرفـت .نتیجـه نشـان داد کـه شـاخص هـای خلـق دانـش ،فنـاوری آمـوزش از راه دور ،منبـع هـای مالـی ،تولیـد محتـوا،

فنـاوری .اطالعـات و ارتباطـات ،روانشـناختی ،فرهنـگ سـازمانی و سیاسـتگذاری بـر انتقـال دانـش تاثیـر مثبـت و معنـاداری
دارنـد و قابلیـت تبییـن کنندگـی مـدل انتقـال دانـش را دارنـد .تحلیـل اولویـت بندی عامل ها نشـان مـی دهد که شـاخص خلق
دانـش تاثیـر بیشـتری در انتقال دانـش دارد.

کلید واژهها :انتقال دانش کشاورزی ،آموزش از راه دور ، ،خلق دانش کشاورزی ،انتقال یافته های تحقیقات کشاورزی

نویسندهی مسئول :شعبانعلی نوروزی
رایانامهnoruzi2009@yahoo.com :

دریافت 94/04/14 :پذیرش1394/10/09 :
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مقدمه

از رسـالت هـای عمده ی موسسـه ها و مرکزهـای تحقیقات

وآمـوزش کشـاورزی پژوهـش ،آمـوزش و ارایـه ی خدمـت
علمـی مـورد نیـاز کشـاورزان بـرای توسـعه کشـاورزی اسـت.

مهـم تریـن مصـداق ایـن خدمـات ،انتقـال و رشـد فنـاوری بـا

تولیـدی بـه دسـت ایـن شـمار انـدک از تولیـد کننـدگان مـی
رسـد؟ پیشـینه ی امـر نشـان مـی دهـد که شـیوه های سـنتی
انتقـال دانـش پاسـخ گـوی نیـاز هـای کنشـگران نظـام دانـش

کشـاورزی نبـوده انـد.

نبـود امکان دسترسـی همه کشـاورزان به فنـاوری تولیدی

موسسـه هـا و مرکزهای تحقیقاتـی از تنگناهـای مدل آموزش

روش هـای نویـن آموزشـی -ترویجـی اسـت .پژوهشـگران و
ار ِایـه دهنـدگان ایـن آمـوزش ها بـا تعامل بـا کاربـران دانش به

حضـوری موجود اسـت .سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش وترویج

مـی یابنـد و از ایـن آگاهی هـا درطراحی انتقال دانـش و انجام

علمی(سـازمان تحقیقـات ،و آمـوزش کشـاورزی)1393،

مسـایل ،نیازها و شـرایط کشـاورزی جامعه آشـنایی بیشـتری

فعالیـت هـای تحقیقاتـی خـود بهـره می گیرنـد از سـوی دیگر
جامعـه کشـاورزان بـا کمک ارایـه دهندگان خدمت آموزشـی و

مروجـان بـه جدیـد تریـن یافته هـای علمـی و راهکار مناسـب
بـرای بهبـود کشـاورزی خـود دسـت مـی یابند.

کشـاورزی بـا بهـره گیـری دو هـزار و دویسـت عضـو هیئـت
سـاالنه هفـت هـزار پـروژه تحقیقاتـی اجـرا مـی کنـد ،یافتـه

هـای ایـن پروزه هـا را باید به سـرعت به بیش از چهـار میلیون
کشـاورز (مرکـز آمـار )1394،بـه منظـور کاهـش شـکاف تولیـد
بیـن کشـاورزان بـا تولیـد کننـدگان برترانتقـال دهنـد.

انتقـال هـر چه سـریع تـر یافته هـای تحقیقـات با اسـتفاده

فنـاوری اطالعـات و ارتباطات ،ابزار جدیدی بـرای انتقال

سیاسـتگذاران توسـعه کشـاورزی ،پژوهشـگران و مروجـان

تـر و در بین افراد بیشـتری در سـازمان هـا ی اجتماعی انتقال

از فنـاوری نویـن اطالعـات و ارتباطـات همـواره مـورد تاکیـد
مـی باشـد .بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع مشـارکت محقـق،

مـروج و کشـاورز در فرآینـد تولیـد و انتقـال فنـاوری ومشـکل
هایـی در نتیجــه نبـود زمینـه ی مشـارکت و ارتبـاط مناسـب
بیـن تحقیـق ،ترویـج و کشـاورز در ایـران وجـود دارد و چالش

هـای عمـده ای ایجـاد شـده کـه عبارتند از  :تناسـب نداشـتن
فنـاوری بـا شـرایط واقعـی بهـره بـرداران ،تمرکـز بـر تحقیـق

مداری ،بی توجهی بــه اولویــت هــا و نیازهــای واقعــی بهره
بـرداران ،فاصلـه زمانـی زیـاد بیـن تولیـد و انتقـال فنـاوری
(علـی پـور.)1384 ،

دانـش ایجـاد كـرده اسـت به گونـه ای كـه اكنون دانش ،سـریع

می یابـد (فانگ.)2010،

علـم بیگـی ،ملـک محمدی،زارعـی ،اسـدی( )1390در

تحقیقـی بـا عنـوان تبییـن نقـش تحقیـق و توسـعه در انتقـال

تکنولوژی،دریافتنـد کـه آگاهـی محققـان از محیط بیشـترین
اثـر گـذاری در انتقـال دانـش را دارد .پورسـلیمانیان))1392
در مقالـه ی اهمیـت مسـتند سـازی و رعایـت حقـوق مالکیـت

فکـری جهـت توسـعه نـوع آوری نتیجـه گرفتـه اسـت کـه
فرهنـگ سـازی و حاكمیـت جــو یادگیـری در عصــر دانـش،
نهادینـه كـردن فرهنـگ اشـاعه ی دانــش ،ارزش تلقـی کردن

این پـژوهش ،فراینـد مـدیریت دانش در بخش كشاورزی

فعالیـت هـای انتقال دانـش و پرداخت پاداش به علت تبــادل

مورد ارزیابی قرار می دهد .و مركزهای تحقیقات و آموزش

مهـم تریـن عامـل موثـر در انتقـال دانـش را اعتماد بیـن تولید

را در حوزه ی تولید ،ذخیره و بازیابی و انتقال دانش را
كشاورزی که به طور رسمی وظیفه تولید دانش ،به ویژه دانش

كاربردی را به عهده دارندمورد مطالعه قرار داده است.

دانــایی در انتقـال دانـش فنـی موثـر اسـت.رمازمی (،)2006
کننـده دانـش و مصـرف کننـده دانـش عنـوان کـرده اسـت

حسـن زاده ( ،)1386زیـر سـاخت مدیریـت دانـش را

یافتـه هـای تحقیقاتـی از راه ذخیـره ی  ،گـزارش هـای

مطالعـه کـرده اسـت .راهبـرد هـای زیـر سـاختی ماننـد

معتبـر داخلـی و خارجی ،كتاب ،نشـریه ،پوسـتر ،فیلـم و لوح

اطالعـات وارتباطـات و فرهنـگ سـازمانی را عامـل هـای

مرحلــه ای و نهــایی و مقــاله هـای علمــی در مجــله هـای

فشـرده منتــشر مـی شـوند و یـا در همایـش هـای علمـی ارایه
مـی شـوند .دانشـی كـه تولید می شــود ،بـا روش های سـنتی

بـه شـمار اندکی از كــاربران انتقــال داده مــی شــوند(شریفی

مقدم)1387،پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا دانـش
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تشـکیالت سـازمانی ،منابـع انسـانی ،تامیـن مالـی ،فنـاوری
موثـر در مدیریـت دانـش مـی دانـد .فنـاوری اطالعـات بـه
عنـوان یـك ابـزار قـوی ،موثـر و كارآمـد در همـه ی جنبـه های
مدیریـت دانـش ماننـد کسـب ،اشـتراك و كاربرد عمـل می كند

.سـرلك ،مقدسـان ،روسـتایی ( ،)1389فنـاوری هایـی ماننـد
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نظـام مدیریـت بانـك هـای اطالعاتـی مرتبـط ،نظـام مدیریـت

بـوده انـد .صدیقـی و همـکاران( ،)1387عوامـل فرهنگـی،

پسـت الكترونیـك ،موتورهـای جسـتجو و داده كاوی ،ذخیـره

مهـم تریـن عامل هـای موثـردر انتقال دانـش اعالم کـرده اند.

اسـناد ،اینترنـت ،اینترانـت ،نظـام هـای پشـتیبانی تصمیـم،
داده هـا می توانند نقش اساسـی در آسـانگری مدیریت دانش

داشـته باشـند ،امـا فنـاوری اطالعـات تنهـا نقش پشـتیبان را

در مدیریـت دانـش ایفـا مـی كنـد .فنـاوری اطالعـات بـه افراد
كمـك مـی كنـد تـا اطالعـات مـورد نظـر خـود را پیـدا کننـد اما
تنهـا خـود افـراد مـی توانند تعییـن كنند كـه آیا ایـن اطالعات

مناسـب نیـاز آنهـا اسـت یـا نـه.

انگیـزه فـردی و میـزان دسترسـی بـه فنـاوری اطالعـات را از
بلـک ( )2002در تحقیقـی بـا عنـوان مقایسـه روش هـای

ترکیبـی ،آنالیـن و سـنتی ارایـه درس هـا نشـان داد کـه
در صـورت داشـتن مهـارت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
توسـط فراگیـران بـه آمـوزش آنالیـن گرایـش بیشـتری دارنـد

پورسـلیمانیان( ،)1392اهمیـت مسـتند سـازی و رعایـت
مالکیـت فکـری و انتقـال دانـش بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت

نصیـری ( )1384در مطالـه ی عامـل هـای زیربنایـی در

کـه همـگام سـازی متولیـان و انسـجام بخشـی سیاسـت هـای

آمـوزش مجـازی را تائیـد کـرده و بیـان داشـته اسـت کـه برای

یكدیگـر بـرای هـم افزایـی و نقـش دهـی بـه كاركنـان دانشـور

اسـتقرار نظـام آمـوزش مجـازی هفـت مؤلفـة راهانـدازی نظام
اسـتقرار این نظام ،وجود سـاختار (شـبکه ،نرم افزار و سـخت
افـزار) ،فضـای واقعی آموزشـی ،محتوا و کتابخانـه دیجیتالی،

نیـروی انسـانی ماهـر و متخصـص بـرای خدمـات و نیـز منابـع
مالـی ضـروری اسـت .مصـدق و همـکاران ( )1389امكــان

ســنجی برگــزاری یادگیری الكترونیكــی در شركت گاز استان
یزد را بررسی کرده و مؤلفــه هــای آمـادگی مــالی ،كادر فنی،

زیرساختی ،فرهنگی ،تجربه رایانه ای و محیطــی بــه عنـوان
مؤلفــه هــای بنیادین آمــوزش الكترونیك تائید شــدند.

كالن علـم و فنـاوری و سیاسـت هـای كلـی نظـام اداری بـا
بـرای توسـعه فنـاوری کشـاورزی موثـر هسـتند .برابرگـزارش

سـازمان خـوارو بـار جهانـی وضعیـت تحقیقـات كشـاورزی در
كشـور هـای در حـال توسـعه در راســتای سـازگاری فنـاوری

هـای تولیـدی مناسـب نبـوده و ایـن فعالیت هـا به طـور عمده
بـدون نـوآوری الزم اند اسوانسـون ،)2008( ،عمـده دلیل این
امـر جدایـی بخش هـای تحقیقاتی و بهــره بـرداران از یكدیگر
اسـت.

شـكاف دانـش بیـن محققـان و كــشاورزان در فراینــد

نورمن و هارتا(،)2006در پژوهشی با عنوان انتقال و

تحقیقــات و انتقـال فنـاوری و نـا آگاهـی محققـان از تـوان

تنباكو ،چنین نتیجه گرفته اند كه نظام های های اجتماعی

شكـــست در انتقـــال و توســـعه فنـــاوری اســـت جانسون و

تبادل دانش از طریق شبكه های قوی مردمی فعال در كنترل
ارایه خدمات سالمت ،هنگامی پیشرفت می كنند كه انتقال

و تبادل دانش بین متخصصان ،محققان ،سیاستگذاران

و كاربران رخ داده و مستندات و شواهدی با كیفیت باال در
اختیار آنان باشدنتیجه ی به دست آمده از این بررسی نشان
داد که برقراری ارتباطات درون و بین گروهی به انتقال دانش

كمك زیادی کرده و ایجاد شبكه های اجتماعی تاثیر زیادی در
انتقال و تبادل دانش بین افراد دارد.

و دانـش بالقـوه پذیرنـدگان فنـاوری هـا از دالیـل اصـــلی
بـران چـواگ .)2003(،اگرفنـاوری انتقـال یافته نتوانـد به نیاز

کشـاورزان پاســخ مناسـب دهــد ،یـا اثرگـذاری هـای زیسـت
محیطی آن منفــی باشــد در عمل پایدار نخواهــد بــود و این
بــه معنــای هـدر رفـت سـرمایه هـای انسـانی و فیزیكـی برای
ایجـاد و یـا توسـعه فنـاوری اسـت لیـن(.)2003

با توجه بــه دگرگونی های ســریع فنـاوری هـا و پیچیده تـر

شــدن فرایندهـای مدیریتـی ،موفقیت سـازمان هـای تحقیق

خیـر اندیـش(،)1390در پژوهشـی با عنوان امکان سـنجی

و توسـعه در انتقـال نـوع آوری هـا ،تنهـا بـا اتـكا بـه یـك عامل

فنـی  -فنـاوری ،فرهنگـی  -اجتماعـی ،حقوقـی -اداری،

عامـل بــرای موفقیت انتقال فناوری بسـیار محسـوس اسـت،

آمـوزش مجـازی بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت کـه مولفـه های
راهبـردی و اقتصادی ،عامل های موثر و شـایان پذیرش برای
ارزیابـی اجـرای آمـوزش مجـازی بودند.همـه ی مولفـه هـای

الگـوی آمـوزش مجـازی پیشـنهادی بـه جـز مولفـه راهبـردی
از وضعیـت مطلوبـی بـرای اجـرای آمـوزش مجازی برخـوردار

مـورد تردیـد اســت تامهیـن( )2003در نظـر گرفتـن چندیـن
نظـام نــوآوری مــشاركتی بــه عنــوان راهبــردی محــوری ،و

جریـان دائـم دانـش و یادگیـری بـه عنـوان فراینـدی كلیـدی،

در تحقیـق و توســعه كارآفرینانـه مـورد توجه هسـتند .لیانیج
و لـی ( .)2009اسـتقرار هـر نظـام آموزشـی بـه طـور عـام و
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آمـوزش از دور اثـر بخـش بـه طـور خـاص مسـتلزم تعامـل
و همـکاری مولفـه هـای چنـدی مـی باشـد .آمـوزش از دور
اثـر بخـش در عصـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات نیازمنـد
توجـه بـه مالحظـه هـای مربـوط بـه زیرسـاختهای فناورانه،

زیرسـاخت شـیو هـای آموزش(پداگوژیکـی) ،زیـر سـاخت
اجتماعـی -فرهنگی ،مدیریتی ،اداری-پشـتیبانی و اقتصادی

اسـت نجفی،جـوادی ،نـوروززاده (.)1391

روش شناسی

در ایــن پژوهــش بــرای گــردآوری داده هــا از روش دلفــی

اســتفاده شــد .بــه منظــور تعییــن شــاخص هــا و زیــر شــاخص

هــای مــدل انتقــال دانــش از طریــق آمــوزش از راه دور،
پرســش هــا بــه پنجــاه تــن متخصــص ارســال شــد و فراینــد
دلفــی شــامل فعالیــت پیــش از آغــاز  ،دور اول ،دور دوم،

دور ســوم و تصمیــم و تصویــب انجــام شــد .بــرای آزمــون

بـه بـاور محققـان ،بـا افزایـش دانـش محققـان پیرامـون

شــاخص هــای مــدل انتقــال دانــش از پرســش محقــق ســاخته

فنــاوری كــاهش مــی یابــد سـاوری( .)2009در تحقیـق و

مقیــاس لیکــرت طراحــی شــدند بــرای محاســبه هماهنگــی

محیط هــای پذیرنده فناوری ،خطر پذیری شكــست انتقــال
توسـعه كارآفرینانـه بـرای كسـب اطمینـان از وجــود جریـان
دو سـویه دانــش بــین محققـان و كاربـران نهایـی فنـاوری ،بر
مــدیریت دانــش و شــبكه ســازی ،تاكید زیادی شــده اسـت

لین(.)2003آگاهـی محققـان كشـاورزی از زیـر بنـای دانشـی
كــاربران ،ارتباط شـبكه ای بـا بهــره بـرداران نهایی فناوری و

تمركز بر پیگیری و مــستندسازی بــه عنـوان اصـول ترجمـان
دانــش هسـتند گراهام( .)2007ساوری ( )2009برای رسیدن
به سـطح مطلوبی از توسـعه پایـدار ،هر گونه نـوآوری در بخش

كشـاورزی بایـد در راسـتای دسـت یافتـن به آن باشـد.

بــه صــورت بســته و چگونگــی پاســخ گویــی بــه آن بــر پایــه

درونــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSبــا ضریــب

الفــای ( )α=0/72-0/88کرانبــاخ اقــدام شــد .دادههــای بــرای
اســتفاده درتحلیــل عاملــی اکتشــافی و تائیــدی ،بــا نــرم افــزار

 SPSSو  LISRELپــردازش شــدند.

برای دسـتیابی به شـاخص هـای اصلی ،پس از مـرور مقاله

هـای وادبیـات موضـوع وهمچنیـن اسـتفاده ازنظرخواهـی از
متخصصـان کـه پیشـینه ی انتقـال دانـش از طریق آمـوزش از
دور را داشـته انـد ،بـا روش دلفی11شـاخص اصلـی و  70زیـر

شـاخص شناسـایی شـدند بـا تحلیـل عاملی و  ،شـاخص هایی

سـطح مطلـوب توسـعه پایـدار بـا مشـاركت همــه جانبــه و

کـه ضریـب همبسـتگی آنهـا کمتـر از  56درصـد بـوده حـذف

آقا()1378سـازمان هـای سـده بیسـت یکـم ،بیشـترین تاثیـر

عاملـی باقـی مانـد کـه درتهیـه مـدل انـدازه گیـری از طریـق

جــدی کاربـران دانـش و محققــان دسـت یافتنـی اســت.آل

را از دگـر گونـی هـا در فنـاوری اطالعـات پذیرفتـه انـد و ایـن
تحـوالت در همـه ارکان و کارکردهـای آنها نفوذ کرده اسـت .از
جملـه ایـن ارکان یادگیـری الکترونیکـی اسـت کـه از بـا تدوین
برنامـه هـا ،سیاسـتها و فعالیـت هـای آموزشـی الکترونیکـی،

رسـیدن بـه هـدف هـای فـردی و سـازمانی سـرعت مـی
یابـد .سوسـانتی ،هاندایانـی و هنـراوان( )2012در بررسـی

تاثیرگـذاری فنـاوری اطالعـات در انتقال دانش بـه این نتیجه
رسـیده انـد میـزان تاثیرگـذاری فنـاوری اطالعـات بسـتگی به
نـوع دانـش انتقالـی دارد.

شـدند و در نهایـت  8شـاخص و  32زیـر شـاخص بـرای تحلیل
تحلیـل عاملـی تائیـدی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت

این پژوهش به منظور ساماندهی اطالعات گرد آوری

شده از روش های آماری متناسب استفاده و نتایج به کمک

جدول ها نشان داده است .پژوهشگر در جهت تحلیل یافته

ها به تجزیه و تحلیل آماری و پردازش اطالعات ب ه دست
آمده از ابزار پژوهش میپردازد .دادههای استخراج شده از

پرسشنامه برپایه نظر متخصصان (روش دلفی) آموزش از دور
با استفاده از تحلیل کمی شامل آمار توصیفی (توصیف داده

ها شامل توصیف ویژگیهای زمینه ای و دسته بندی شاخص

از فناوری اطالعات در مدیریت  ،انتقال ،ضبط ،ذخیره

های مربوطه ،جدول توزیع فراوانی ،درصد فراوانی ،درصد

دانش عینی را در دسترس تر و فرایند انتقال آن را آسان

و آمـار اسـتنباطی بـرای پاسـخ بـه آزمـون پرسـش هـای

سازی و بازیابی دانش عینی استفاده می شود تا بدین ترتیب
تر كند.جعفری ،اخوان( )27 :1385زیر ساخت فناوری
اطالعات از مانند سخت افزار و نرم افزار ،پرتال های دانش

و مخازن دانش از موارد تاثیر گذار در مدیریت دانش هستند.
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فراوانی تجمعی ،میانگین و انحراف استاندارد).

پژوهـش از آزمونهایـی چـون آزمـون تـی (تی تسـت)  ،روش
دلفـی ،آزمـون فریدمـن و تحلیـل عاملـی اکتشـافی و تأییـدی

اسـتفاده شـده اسـت.

شماره  ،35زمستان 1394

یافته ها

در تحلیل عاملی تشخیصی انجام شده KMO =./789و

آماره بارتلت معادل  x2= 7/28و در حد  P =0/01معنا دار بود.
عامـل هـای اصلـی مـدل انتقـال دانـش از موسسـه هـا

پژوهشـی کشـاورزی بـه بهـره بـرداران بـا آمـوزش از دور

همـان گونـه کـه جـدول ( )1نشـان مـی دهـد  ،ارزشـهای

بزرگتـر از  1بـه  8شـاخص می رسـند که روی هـم  61/37درصد
واریانـس کل متغیرهـای مرتبـط بـا مـدل انتقـال دانـش بـا

آمـوزش از راه دور را تبییـن مـی کننـد.

متغیـر هـای هـر عامـل پـس از چرخـش عاملـی بـه روش

واریماکـس در جـدول 2آمـده انـد.

جـدول -1واریانـس تبییـن شـده متغیر ها توسـط شـاخص
هـای مرتبط
عامل ها

بار عاملی

مقدار کل درصد واریانس درصد انباشته

3/57
خلق دانش
3/54
فناوری آموزش
2/54
منابع مالی
2/11
تولید محتوا
1/79
فناوری
روانشناختی و فردی 1/72
1/61
فرهنگ سازمانی
1/49
سیاستگذاری

11/90
11/80
8/49
7/05
5/98
5/74
5/39
4/98

11/90
23/71
32/20
39/26
45/25
50/99
56/38
61/37

جدول -4نتایج ماتریس تحلیل عاملی در فضای پس از چرخش برای گزینش شاخص های بارگذاری شده
شاخص ها

متغییر ها

تولید و خلق دانش

تولیددانش اثرگذارمستقیم برکمیت وکیفیت تولیدبهره برداران
تناسب دانش تولیدی با فناوری های موجود و به روزبودن یافته ها
اعتماد بین انتقال دهنده ودریافت کننده یافته های پژوهشی به صورت الکترونیکی
مشارکت محققان ومروجان در فرایند انتقال یافته های پژوهشی
نیازسنجی دانش مورد نیاز کشاورزان و تدوین طرحهای پژوهشی برمبنای آن
تقاضا محوری دراجرای طرحهای پژوهشی
الزام دستگاههای اجرایی به استفاده ازنتایج تحقیق
آموزش ازطریق ویدئوکنفرانس وبرقراری ارتباط صوتی وتصویری بین مربی ودانش پذیر
آموزش پیامکی با تلفن همراه باتوجه دسترسی همگانی
آموزش با شبکه های اجتماعی ودسترسی همگانی ورایگان وسرعت رسانش
ارائه آموزش مجازی برخط (آنالین) با قابلیت دسترسی به مربیان برجسته
ویکی ها ،و بالگها ،وب سایت ها در انتقال یافته های پژوهشی
ترکیبی ازشیوه های آموزش حضوری وشیوه های نوین آموزشی غیرحضوری
ارسال محتوای آموزشی با پست الکترونیک و مکاتبه پیوسته بین مربی ودانش پذیر
بودجه برای اجرای دورهای آموزشی انتقال الکترونیکی یافته های پژوهشی برای کنشگران
تامین اعتبار پیوسته برای ایجاد و پشتیبانی سامانه آموزش الکترونیکی
تامین اعتبار برای تولید محتوا ی چندرسانه ای و خودخوان چاپی ازدستاوردهای پژوهشی
بودجه برای تامین بانک اطالعات علمی شبکه های ارتباطی سخت افزاری ونرم افزاری
چاپ محور
الکترونیک محور
فلیم محور
ضرورت توسعه فناوری اطالعات وارتباطات درانتقال یافته های پژوهشی
ارتقاء مدیریت اطالعات وفناوری اطالعات مراکز و موسسات تحقیقات ،آموزش وترویج
شناخت مخاطبان و اباور داشتن به اثربخش بودن انتقال یافته های پژوهشی با فناوری نوین
گرایش به همکاری ،مشارکت و تعامل کنشگران نظام دانش کشاورزی درفرایند رسانش دانش
سرمایه گذاری در رسانش یافته های پژوهشی توسط دولت
فرهنگ حاکم بر مراکز و موسسات تحقیقات کشاورزی
باور داشتن به رسانش یافته های پژوهشی به همه بهره برداران ذیربط
باور داشتن به انتقال وکسب دانش به عنوان یک ارزش توسط کنشگران نظام دانش کشاورزی
کار گروهی وفرهنگ سازی تسهیم دانش توسط کنشگران نظام دانش کشاورزی
توازن ساختاری ومنابع تخصیصی به تولیدکنندگان وترویج کنندگان دانش
سیاستگذاری کالن دولت درحوزه آموزش الکترونیکی

فناوری آموزش از راه دور

منابع مالی

تولید محتوا

فناوری
روانشناختی
فرهنگ سازمانی

سیاستگذاری

همبستگی

0/77
0/67
0/66
0/65
0/63
0/56
0/55
0/74
0/72
0/71
0/70
0/67
0/58
0/57
0/75
0/70
0/67
0/60
0/75
0/68
0/57
0/83
0/74
0/75
0/72
0/54
0/53
0/52
0/51
0/51
0/70
0/62
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نـگاره 1مـدل انـدازه گیری به دسـت آمده از تحلیـل عاملی

شـاخص روانشـناختی بـا  2نشـانگر به ترتیـب بـا  0/65و 0/61

در ایـن مـدل شـاخص فنـاوری بـا  2نشـانگر بـه ترتیـب

شـاخص تولیـد و خلـق دانـش بـا  7نشـانگر بـه ترتیـب ،0/54

مـورد تائیـد قـرار گرفـت .شـاخص مالی با  4نشـانگر بـه ترتیب

یـا بـار عاملی مـورد تائید قـرار گرفت .شـاخص تولیـد محتوا با

تائیـدی را نشـان می دهد.

بـا  0/75و  0/84ضریـب هـای مسـیر یـا بـار عاملـی گویـه هـا
بـا  ، 0/58 ، 0/63 ، 0/77 ، 0/55ضریـب هـای مسـیر یـا بـار
عاملـی مـورد تائیـد قـرار گرفـت .شـاخص فرهنگ سـازمانی با

 4نشـانگربه ترتیـب بـا  0/55 ،0/53 ،0/56 ، 0/39ضریب های

مسـیر یـا بـار عاملـی مـورد تائیـد قـرار گرفت.

شـاخص سیاسـتگذاری بـا  2نشـانگر بـه ترتیـب بـا  0/57و

 0/62ضریـب هـای مسـیر یا بار عاملـی مورد تائید قـرار گرفت

ضریـب هـای مسـیر یـا بـار عاملـی مـورد تائیـد قـرار گرفـت .

 0/60 ،0/73 ،0/74 ،0/63 ، 0/51 ،0/56ضریـب هـای مسـیر
 3نشـانگر بـه ترتیـب  0/46 ،0/69 ، 0/72ضریـب های مسـیر
یـا بـار عاملـی مـورد تائیـد قـرار گرفـت و .شـاخص فنـاوری

آمـوزش از راه دور نیـز بـا  7نشـانگر بـه ترتیـب 0/69 ، 0/57

 0/69 ،0/66 ،0/60 ،0/66 ،0/67 ،ضریـب هـای مسـیر یـا بـار
عاملـی مـورد تائیـد قـرار گرفت.

نگاره  1خروجی نتایج تحلیل عاملی تائیدی در صفحه نگاره ای لیزرل و ساختار دلون و مکلین
نگاره  1خروجی نتایج تحلیل عاملی تائیدی در صفحه نگاره ای لیزرل و ساختار دلون و مکلین
نگاره  1خروجی نتایج تحلیل عاملی تائیدی در صفحه نگاره ای لیزرل و ساختار دلون و مکلین

نگاره  2خروجی محاسبه  t-valueمعناداری ضریب های مسیر یا بار عاملی نگاره  6را نشان می دهد
نگاره  2خروجی محاسبه  t-valueمعناداری ضریب های مسیر یا بار عاملی نگاره  6را نشان می دهد
ضریب
معناداری
t-value
محاسبه
نگاره 2خروجی
نگاره-2
نگاره -1خروجی نتایج تحلیل عاملی تائیدی در صفحه نگاره
هایبار عاملی نگاره  6را نشان می د
مسیر یا
ضریب های
معناداری
t-value
خروجی محاسبه

ای لیزرل و ساختار دلون و مکلین
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نـگاره 2مقـدار آمـاره  tو سـطح معنـاداری ضریـب هـای

مسـیر یـا بارهـای عاملـی مشـاهده شـده را نشـان مـی دهـد .
چـون مقـدار  tدر همـه ی مـوارد از  1/96بزرگتر اسـت ،لذا

بـا  95درصـد اطمینـان رابطه ها مـورد تائید قـرار گرفتند

جـدول  3شـاخص هـای بـرازش مـدل اندازگیـری مزبـور را

نشـان مـی دهدکـه بـر مبنـا مـدل نهفتـه شـده از بـرازش قابـل

قبولـی برخـوردار اسـت.

جدول  -3معرف شاخص های برازش مرتبط با برازش مدل ارائه شده توسط محقق
شاخص

میزان

تفسیر

0/91

برازش عالی(مالک بیش از )0/90

تاکر-لوییز(شاخص برازش غیر نرم)

بونت-بنتلر(شاخص برازش نرم شده)

0/90

(RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات)

0/046

هولتر

0/71

برازش عالی(مالک بیش از )0/70

برازش عالی(مالک کمتریا مساوی )0/05

0/91

GFI

بررسـی دیدگاههـای مدرسـان ،محققـان و مروجـان در

زمینـه عامـل هـای اصلـی مـدل انتقـال دانـش از موسسـات
پژوهشـی کشـاورزی بـه بهـره بـرداران بـا آمـوزش ازدور

جدول -4نتایج ماتریس تحلیل عاملی در فضای پس از
چرخش برای گزینش عامل های اصلی مرتبط با انتقال
دانش از موسسات پژوهشی کشاورزی به بهره برداران با
آموزش از دور از نظر مدرسان  ،محققان ومروجان
گروهها

مدرس

محقق

مروج

عاملها

واریانس
تاثیر

واریانس
تا ثیر

واریانس
تاثیر

11/07
10/70
9/75
7/52
7/10
6/79
6/52
5/87
65/35

15/50
13/63
11/22
7/35
6/07
5/96
4/82
4/80
69/39

9/22
8/48
8/08
7/24
6/73
6/53
6/42
5/98
58/71

تولید و خلق دانش
فناوری آموزش از دور
منابع مالی
تولید محتوی
فناوری
روانشناختی و فردی
فرهنگ سازمانی
سیاستگذاری
تاثیر کل

برازش عالی(مالک بیش از )0/90

یافتـه هـای جـدول ( )4نشـان مـی دهد که سـه گـروه مورد

بررسـی در عنـوان عامـل هـا توافـق دارنـد ،امـا در میـزان

تاثیرعامـل هـا تفـاوت وجـود دارد ،بـه طـوری کـه از نظـر
محققـان میـزان تاثیـر تولیـد و خلـق دانش  15/5درصد اسـت

امـا از نظـر مدرسـان 11/07درصـد و از نظر کارشناسـان 9/22
درصـد مـی باشـد همچنیـن محققـان میـزان تاثیـر فنـاوری

برازش عالی(مالک بیش از )0/90

آمـوزش از راه دور را  13/63درصـد بیان داشـتند اما مدرسـان

 10/70درصـد و کارشناسـان  8/48درصـد ابـراز کردنـد .در
مقابـل مدرسـان و کارشناسـان تاثیـر شـاخص روانشـناختی
فـردی ،فرهنـگ سـازمانی و سیاسـتگذاری را بیشـتر از

محققـان مطـرح کردنـد  .محققـان میـزان تاثیـر واریانـس کل
ایـن شـاخص هـا را  69/39درصد مطـرح کردنـد در صورتی که

مدرسـان  65/35و کارشناسـان  58/71درصـد بـاور داشـتند.
بحث و نتیجه گیری

همـواره سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی

بـه دنبـال عامـل هایـی بـوده اسـت تـا بتوانـد نزدیـک بـه دو

هـزار یافتـه بـه دسـت آمـده از طـرح هـای تحقیقاتـی در سـال
را بـه هنـگام و بـه صـورت گسـترده در اختیـار بهـره بـرداران
قـرار دهنـد .ایـن پژوهـش هشـت عامـل اثـر گـذار بـر فراینـد
انتقـال دانـش مرکزهـای تحقیقـات کشـاورزی بـا فنـاوری
نویـن آموزشـی شـامل آمـوزش هـای اینترنتـی ،شـبکه هـای

اجتماعی،پیامکـی وچاپـی ارسـال بسـته هـای آموزشـی
چاپـی بـرای کاربـران دانـش را ارایـه مـی دهد،کـه بـا بـه کار
گیـری از آنهـا بـه نظر می رسـد فراینـد انتقال دانـش در بخش

کشـاورزی بهبـود یابـد.

محققـان مختلـف عامـل هـای متفاوتـی را ارایـه داده انـد

کـه در برخـی زمینـه هـا مشـترک هسـتند و هرچنـد ممکـن
اسـت در بعضـی از مـوارد اختلاف دارنـد ولـی ،همگـی آنهـا

در جسـتجوی راه موفقیـت آمیـز انتقـال دانـش هسـتند.این

پژوهـش مجموعـه جامعـی ازعامـل هـای تاثیـر گـذار را در
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مدل اندازه گیری انتقال دانش ...

کنـار هـم گـرد آوری کـرده و تاثیـر هریـک را بـر فراینـد انتقـال

مبتنـی بـر شـاخص هـای مـدل به شـرح زیـر ارایـه می شـوند.

دانـش ،فناوری اطالعـات و ارتباطات  ،فنـاوری نوین آموزش

مورد نیازکشـاورزان تدوین شـوند (تقاضا محوری در تحقیق).

دانـش تعییـن کـرده اسـت کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از خلـق

 ،تامیـن منابـع مالـی ،تولیـد محتـوای مکتـوب و چنـد رسـانه
ای ،ویژگـی هـای روانشـناختی ،فرهنـگ تسـهیم دانـش و.

هشـتمین شـاخص در موفقیـت انتقـال دانـش اختصـاص

سـاختار تشـکیالتی ،منابـع مالـی و منابـع انسـانی مناسـب
بیـن تولیـد و اشـاعه دهنـدگان فناوری اسـت هم اکنـون عمده

منابـع مالـی انسـانی و مالـی بـه تولیـد فنـاوری اختصـاص می
یابـد و بخش رسـانش دانـش از ضعف سـاختاری و منابع مالی
وانسـانی رنـج مـی بـرد.

شـاخص خلق دانش،طرح های پژوهشـی بـر مبنای دانش

مشـارکت محققـان و مروجـان و کشـاورزان در فرایندتولیـد و
انتقـال فنـاوری و خلق دانش کاربـردی با قابلیـت تاثیر گذاری

مسـتقیم بـر کمیـت و کیفیـت تولیـد محصوالت کشـاورزی می

توانـد اشـاعه دانش را بهبود بخشـد.

شـاخص فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و فنـاوری آموزش

از راه دور،ارایـه خدمـات آموزشـی مبتنـی بریافتـه هـای

پژوهشـی بـه زبـان سـاده و شـایان درك در قالب کتاب ،نسـخه

هـای الکترونیکـی ،تهیه فیلم آموزشـی ،برنامه هـای رادیویی

نتایـج بررسـی هـای  ،علیپور(،)1384علـم بیگـی(،)1390

و تلویزیونـی ،تولیـد لـوح هـای فشـرده چند رسـانه ای مد نظر

گراهـام()2007

شـاخص تامین مالی،سـازمان تحقیقات ،آمـوزش و ترویج

رمازمـی( ،)2006بالک(،)2002قاضی زاده و عطاری(،)1392
عمـادی(،)1386

سـاوری()2009

لیانیـج( )2009و اسوانسـون( )2008بـا ایـن پژوهـش در

شـاخص خلـق دانـش و فرهنـگ و روانشـناختی همسـویی
دارند.هـر چنـد رتبه و عامـل های موثر در پژوهش ها یکسـان

نبـود .نتایـج بررسـیهای نصیـری( ،)1384مصـدق(،)1389
نورمـن و هارتـا( )2006حسـن زاده( )1386بـا ایـن پژوهـش

در شـاخص فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،تامیـن مالـی،

فرهنـگ ،روانشـناختی وسیاسـتگذاری همسـویی دارد،
البتـه رتبـه ی شـاخص هـا در پژوهـش هایکسـان نبـوده انـد و
بسـتگی بـه شـرایط اجتماعـی و فنـاوری جامعـه دارد .لـذا هر
گونـه برنامـه موثـر انتقـال دانـش نیازمنـد ایجـاد زیـر سـاخت

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،تامیـن مالـی و ویژگـی هـای
فـردی گیرنده دانش و فرهنگ تسـهیم دانش و سیاسـتگذاری
مناسـب اسـت.
پیشنهادها:

بـا توجـه بـه دسـت آوردهـای پژوهـش ،راه کارهایـی بـرای

بهبـود وضعیـت انتقـال دانـش مرکزهـای تحقیقات کشـاورزی

قـرار گیرند.

کشـاورزی نسـبت به ایجاد ردیـف اعتباری بـرای آموزش بهره
بـرداران بـه منظـور تهیـه بانک هـای اطالعـات علمی ،شـبکه

هـای ارتباطی ،تجهیزات سـخت افزاری و نـرم افزاری ،جذب
و آمـوزش کارشناسـان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـرای

تولیـد محتـوای آموزشـی چنـد رسـانه ای و خود خـوان چاپی

از دسـتاوردهای پژوهشـی ،اقـدام کند.

شـاخص فرهنـگ سـازمانی،بهبود فرهنـگ انتقـال دانـش

در مرکزهـا و موسسـه هـای تحقیقـات کشـاورزی از طریـق
آمـوزش هـای تخصصـی فراینـد انتقـال دانـش مجـازی ،ارایه

مشـوق هـای معنـوی و مـادی صـورت پذیـرد.

شـاخص سیاسـتگذاری سـازمان ،ساختارسـازمانی،

منابـع مالـی و نیـروی انسـانی بیـن تولیدکننـدگان (محققـان)

و اشـاعه دهنـدگان دانش(مدرسـان ،مروجان)تـوازن یابنـد و
سـازمان تـات در بهره گیـری از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
در رسـانش گسـترده دانـش بـه صـورت متـوازن از مروجـان،

محققـان و آموزشـگران کشـاورزی اسـتفاده نماینـد.

منبعها

 -پورسلیمان،فریده()1390اهمیت مستند سازی و رعایت مالکیت فکری جهت توسعه نوآوری و مدیریت فناوری صنایع

کشور،فطلنامه توسعه تکنولوژی17،41-52،

 -حسن زاده ،محمد علی)1386(،ادراک و تبیین چگونگی انتقال و استفاده از دانش پرستاری در عمل ارائه الگو پایان

نامه دکتری تخصصی پرستاری ،دانشکده پرستاری دانشگاه تهران
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هلل .شاکری ،منصور ( .)1389فرایند مدیریت دانش تخصصی-کاربردی در حلقه
 -شاکری ،فاطمه ،غفوری ،سیدحبیب ا

تحقیقات ترویج وبهره برداران .نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی(علوم و صنایع کشاورزی)،جلد482،)4(24

 -علم بیگی ،امیر ،ملک محمدی ،ایرج ،زارعی ،بهروز و اسدی ،علی( )1390تبیین نقش تحقیق و توسعه كارآفرینانه

مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری كشاورزی توسعه كارآفرینی-126 107 ،)11(4،

 -عمانی،احمد رضا ( .)1384فنآوری اطالعات و ارتباطات()ICTرهیافتی جهت اشاعه اطالعات كشاورزی راهبردی

جهت تدوین خط مشی اشاعه اطالعات كشاورزی در كشورهای در حال توسعه ،ماهنامه دهاتی)2(24

 -نجفی ،حسین .جوادی ،محمد علی .نوروززاده ،رضا .)1391( .نگاهی به روش تحلیل هزینه اثر بخشی در اقتصاد

آموزش عالی از دور .دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور.

-جعفری  ،مصطفی و اخوان  ،پیمان  ،طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تاكید بر عوامل كلیدی موفقیت  ،فصلنامه

اطالع رسانی  -آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا  ،سال سوم  ،شماره 13و14ص32-24

-خیر اندیش،مهدی ( )1390الگوی امکان سنجی اجرای آموزش های مجازی راهبردهای آموزش فصلنامه پاییز ۳،

شماره  ،۴دوره ص۱۳۷-۱۴۲:

-سرلك ،محمدعلی و مقدسان ،محمدحسین و روستایی ،محمد ( )1389فناوری اطالعات تسهیل کننده ایی برای ارتقاء

مهارتهای سازمان

 -سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی( )1393نوسازی تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی کشور،ضرورت ها

و نیازها،

 -شریفی مقدم،محمد( )1387ضرورت و الزامات تحول در فرایند انتقال یافته های تحقیقات کشاورزی،انتشارات

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی4:

 -صدیقی ،ژیال.مجدزاده ،سید رضا.نجات ،سحر ناز.غالمی ،ژاله( )1387ترجمه دانش و بهره برداری از نتایج پژوهش،

دانشگاه علوم پزشکی تهران41-48

 -مرکز آمار ایران ( )1394نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور – ،1393دفتر ریاست ،روابط عمومی و

همكاریهای بین الملل

-Aries Susanty,NaniekUtamiHandayani,MahardianYugiHenrawan, 2012.Key Success factors that
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Abstract
The main objective of this research is to design the suitable knowledge transfer in agricultural research
centers through distance education. The research method was a combinational one. And it was achieved
the steps of consensus to Delphi technique, then the findings of the questionnaire were submitted to respondents. The statistical population of 1930 people, including 325 people faculty members, promoters
1300 people and educational coaches 305 people, from institutions employee and centers of agricultural
research have been according to Morgan table the sample volume was calculated on group’s separation
and to their population were 641 people, which were selected as random classification. The data analysis was performed by descriptive and interventional statistics (the subjective /explorative analysis of
first Bartlett and approval analysis )through application of SPSS and LISREL software. which included
Knowledge creating, technology distance education, financial resources, content production, psychology, organizational culture and policy making in which not only has effective manning on Knowledge
transfer but also ,has specification ability Knowledge transfer model. The analyses of factor, priorities
showed that Knowledge create criteria has more effect Knowledge transfer.
Index Terms: Agricultural Knowledge transfer, distance education, Agricultural Knowledge Crea-

tion,distance education , Transfer of Agricultural rsearch findings.
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