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چکیده
هـدف ایـن پژوهـش علی-ارتباطی تحلیل مولفه هـای فناوری اطاعـات در مدیریت دانش كاركنان سـازمان جهاد كشـاورزی 
اسـتان كرمانشـاه می باشـد. در ایـن زمینـه بـه منظور بررسـی مدیریت دانـش از مدل هفـت مرحلـه ای بكوویتز و ویلیـام )یافتن، 
به كارگیـری، یادگیـری، تسـهیم، ارزیابـی، ایجـاد و نگهـداری، حـذف( بهـره گرفتـه شـد. جامعه آمـاری 899 تن كاركنـان  بخش 
اداری سـازمان جهاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه بود كه با اسـتفاده از جدول كرجسـی و مورگان شـمار 269 تن از آنان انتخاب 
و مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. ابـزار اصلـی گـرد آوری داده ها پرسشـنامه ای از پرسـش های اسـتاندارد شـده و محقق سـاخته بود 
كـه روایـی آن بـا اسـتفاده از نظـر كارشناسـان مربوطه مـورد تایید قـرار گرفـت. پایایی پرسـش ها نیز با اسـتفاده از آزمـون آلفای 
ترتیبـی مـورد تاییـد قـرار گرفـت. تجزیـه و تحلیـل داده هـا نشـان داد كـه بین فنـاوری اطاعـات و مدیریـت دانش همبسـتگی و 
ارتبـاط مثبـت معنـی داری وجـود دارد. بـا توجـه بـه نتیجـه ی تحلیـل مسـیر مبنی بـر  وجود تأثیـر مسـتقیم و غیر مسـتقیم بین 
همـه ی مولفه هـای فنـاوری اطاعـات بـا مدیریـت دانـش می تـوان نتیجـه گرفـت كـه هـر یـک از مولفه هـای فنـاوری اطاعـات 
در مدیریـت دانـش تأثیـر دارنـد به طـوری كـه افزایـش در هـر یـک از مولفه هـای فنـاوری اطاعـات در مدیریـت دانـش تأثیـر 
می گـذارد. مهـم تریـن متغیرهـای برونـزای تأثیرگـذار بـر مدیریـت دانـش بـه ترتیـب نحـوه ذخیـره و بعد نحـوه تبدیـل اطاعات 

مشـخص شدند.
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مقدمه
دانـش  مدیریـت  اطاعـات،  و  دانـش  انفجـار  دوران  در 
ایفـا  جامعـه  در  كلیـدی  نقـش  دو  هـر  اطاعـات،  فنـاوری  و 
می كننـد و بـه همیـن سـبب بایـد به دانـش و بینش مجهز شـد 
و بـا اسـتفاده از مدیریـت بهینـه به برنامـه ریزی، سـازماندهی 

و كنتـرل دانـش و اطاعـات پرداخـت. 
فعالیت هـای  از  مجموعـه ای  عنـوان  بـه  دانـش  مدیریـت 
مرتبـط بـا تولیـد، تدویـن و انتقـال دانـش تعریـف می شـود و 
نقـش اصلـی فنـاوری اطاعـات در مدیریـت دانـش، تسـریع 
آزادی  و  ق.  آبـادی،  احمـد  )آزادی  اسـت  دانـش  انتقـال  در 
احمـد آبـادی، ا. 1388(. از نظـر هالس نیـز )2001( منظور از 
مدیریـت دانـش فراینـدی اسـت كـه سـازمان   ها به واسـطه آن 
توانایـی تبدیـل داده هـا بـه اطاعـات و اطاعـات بـه دانـش را 
پیـدا كـرده، همچنیـن قـادر خواهند بود دانش كسـب شـده را 

بـه گونـه ای مؤثـر در تصمیم هـای خـود بـه كار گیرنـد. 
فنـاوری اطاعـات بـه عنـوان یكـی از شـا خص های اصلـی 
بـا  را  دانـش  مدیریـت  سـاختاری  ظرفیـت  دانـش،  مدیریـت 
پشـتیبانی فعالیت هـای دانـش محـور ماننـد تولیـد، توزیـع و 
كاربـرد دانـش فراهـم می سـازد و بـه عنـوان یـك عامل تسـریع 
كننـده، سـطح تحقق راهبردهـای سـازمان را افزایش می دهد 

)شـائمی برزكـی، 1384(. 
پژوهش هـای پرشـماری تاكنـون در زمینـه بررسـی نقش و 
تاثیـر فنـاوری اطاعـات در مدیریـت دانـش در سـازمان های 
مختلـف انجـام گرفتـه. بـه بـاور جعفـری و همـكاران )1385(، 
فرآینـد خلـق دانش جدید بـه كمك فناوری اطاعـات می تواند 
و مدیریـت  )ریسـك(  بیـن مدیریـت خطـر  ارتباطـی  حلقـه ی 
دانش باشـد. جمشـیدی )1385(، یكـی از  عامل های مؤثر در 
مدیریـت دانـش را كه مورد توافق بین پژوهشـگر ان می باشـد، 
فنـاوری اطاعـات مطرح می كنـد. جعفری و اخـوان )1385(، 
نیـز فنـاوری اطاعـات را یكـی از عامل هـای كلیـدی موفقیـت 
پیونـد  ایجـاد  بـا  دانـش  مدیریـت  می دانـد.  دانـش  مدیریـت 
بیـن منابـع انسـانی، فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات و ایجـاد 
را  سـازمانی  هدف هـای  بـه  دسـت یابی  مناسـب،  سـاختاری 
آسـان می كنـد )افـرازه، 1386(. كاملـی )1387(، در پژوهـش 
خـود بـه ایـن نتیجه دسـت یافت كـه سـازمان ها بـرای برخورد 
درسـت بـا چالش  هـا و تهدیدهـای سـازمان و تبدیـل آن هـا به 
فرصت هـا و افزایـش بهره وری سـازمانی، نیازمند مجهز شـدن 

بـه  مدیریـت دانـش هسـتند. بـر پایـه ی یافته هـای به دسـت 
از  یكـی   ،)1388( محمـدی  و  رهنـورد  پژوهـش  از  آمـده 
عامل هـای كلیـدی موفقیـت نظـام مدیریـت، زیرسـاخت های 

می باشـد.  اطاعاتـی  نظام هـای 
نجفقلی نژاد و صادق زاده )1390(، باور دارند كه فناوری 
دانش داشته است،  را در مدیریت  بیش ترین سهم  اطاعات 
دانش،  مدیریت  فعالیت های  همه ی  پس  در  كه  طوری  به 
 ،)1391( صالحی  و  احمدی  است.  نهفته  اطاعات  فناوری 
باور دارند گرایش فناوری اطاعات به سمت مدیریت دانش در 
تكامل مسوولیت های مدیران سطح باال موثر است.  پژوهش 
سبحانی و همكاران )1391(، نشان می دهد كه بین مؤلفه های 
فناوری اطاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی 

منتخب رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. 
ایـن  بـه  خـود  پژوهـش  در   ،)1390( یعقوبـی  و  نكـودر 
نتیجـه رسـیدند كـه در بیـن عامل هـای آسـان كننـده مدیریت 
سـازمانی  فرهنـگ  و  اطاعـات  فنـاوری  عامل هـای  دانـش، 
در ایـن زمینـه تاثیـر مثبـت داشـته اند. اخـوان و همكارانـش 
)1390(، نیـز بـاور دارند كه فنـاوری اطاعـات می تواند امكان 
بازیابـی اطاعـات را فراهـم  جسـتجوی سـریع، دسترسـی و 
كـرده، همـكاری و ارتبـاط بیـن اعضای سـازمان را پشـتیبانی 
كنـد. بـه بـاور نجفـی كلیانـی و عبـاس نـژاد )1390(، پدیده ی 
موثـری  كلیـدی  عامل هـای  از  شـدن،  جهانـی  و  اینترنـت 
هسـتند كـه در راسـتای انتقـال بـه جامعـه ای مبتنـی بـر علم و 

دانـش و آگاهـی حركـت می كننـد. 
خود،  موردی  بررسی  در   ،)1390( و همكارانش  رونیاسی 
مولفه های فرهنگ سازمانی را بر پایه مدل دنیسون و ارتباط 
آنها را با مدیریت دانش مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند 
كه فرهنگ مشتری مداری و گروه گرایی پایین تر از حد متوسط 
بوده و نیازمند بهبود هستند. صباغچی و همكاران )1390(، 
قابلیت هاى فناورى اطاعات را تا حد زیادى در آسان سازی 
موثر  اطاعات  نشر  و  بندى  رده                                سازماندهى،  گردآورى، 
می دانند. ولی، فناورى اطاعات، تنها نقش یك پشتیبان را 

ایفا مى كند و به وجود آورنده دانش نیست. 
فناوری  بخش  تسریع  عامل  بر   ،)2003( لیو  و  خلیفه 
نظر  از  كردند.  تاكید  دانش  مدیریت  فرایند  در  اطاعات 
از  جزیی  اطاعات  فناوری   ،)1998( پروساك  و  داونپورت 
را   سازمان   دانش   افزایش  توانایی  و  است  دانش  مدیریت 
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بستر  زیرساخت،  یك  نقش  در  اطاعات  فناوری  ندارد. 
مناسبی را برای بهبود همه فعالیت ها و  فرایند مدیریت دانش  
انواع   فناوری اطاعات  و لی،2003(.  فراهم می كند )جیمی 
روش های تولید دانش )جامعه پذیری، درونی سازی، بیرونی 
به   و  محدود   و توسعه می دهد   بهبود  را   تركیب(  و   سازی، 

انتقال دانش  آشكار نیست )چوی و لی، 2003(.
اركان  از  یكـی  اطاعـات  فنـاوری  به كارگیـری  بنابرایـن،   
اساسـی مدیریت دانش به شـمار می     آید. در ایـن پژوهش پس 
از بررسـی مدل هـای مدیریـت دانـش، مـدل هفـت مرحلـه ای 
بكوویتـز و ویلیامـز )2000(، كـه شـامل یافتـن، به كارگیـری، 
حـذف  و  نگهـداری،  و  ایجـاد  ارزیابـی،  تسـهیم،  یادگیـری، 
می باشـد بـه عنـوان مـدل نظـری مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. 
از جملـه دلیل هـای اصلـی اسـتفاده از ایـن مـدل جدیـد بودن 
آن نسـبت بـه مدل هـای پیشـین، فراگیـر بـودن آن بـرای همه 
سـازمان ها و نهادهـا، كامـل بـودن آن از نظـر مولفه هـای مورد 
انجـام پذیـری آن توسـط  اندازه گیـری، هم چنیـن آسـانگری 
پژوهشـگر ان بـوده اسـت. یكـی دیگـر از موردهای اسـتفاده از 
ایـن مـدل وجـود پرسـش های اسـتاندارد شـده برای سـنجش 

هـر یـک از هفـت مولفـه ی آن می  باشـد كـه امـكان سـنجش 
مدیریـت دانـش را در سـازمان ها فراهـم می كنـد.

در ایـن پژوهـش مفهـوم فناوری اطاعـات، بر پایـه تعریف 
انجمـن فنـاوری اطاعـات آمریـكا )( مد نظـر قرار گرفتـه كه بر 
پایـه آن فنـاوری اطاعـات تنهـا در قالـب اسـتفاده از رایانـه و 
اینترنـت مـد نظـر می باشـد. در ایـن تعریـف پنج مولفـه اصلی 
فنـاوری اطاعـات شـامل ذخیره، تبدیـل، پـردازش، انتقال و 

پشـتیبانی اطاعات می باشـد.
سازمان جهاد كشاورزی بر حسب نوع خدمات اقتصادی و 
اجتماعی آن در پیشبرد هدف های توسعه كشاورزی و توسعه 
مدیریت  نیازمند  ملی،  توسعه  برای  نهایت  در  و  روستائی 
است  ضروری  خاطر  همین  به  است.  خویش  مناسب  دانش 
و  دانش  مدیریت  به  مربوطه  مولفه های  و  عامل ها  شناخت  با 
برای  را  سازمان  این  موفقیت  آن  در  اطاعات  فناوری  نقش 
دستیابی به هدف های مطلوب تضمین كرد. به همین دلیل، 
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش و اثرگذاری های فناوری 
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  دانش  مدیریت  در  اطاعات 

كرمانشاه با استفاده از مدل بكوویتز و ویلیامز است. 

یافتن

ذخیره

فناوری اطاعات مدیریت دانش

به كارگیری

تبدیل یادگیری

پردازش تسهیم

انتقال ارزیابی

پشتیبانی نگهداری

حذف

نگاره 1- مدل مفهومی تحقیق، نقش مولفه های فناوری اطاعات بر مدیریت دانش

روش شناسی 
اسـتفاده  بـا  كـه  بـوده  ارتباطـی  علـی-  پژوهـش  ایـن  نـوع 
بـه منظـور سـنجش  انجـام گرفتـه اسـت.  از روش پیمایشـی 
مولفه هـای مدیریـت دانـش از مـدل هفـت مرحلـه ای بكوویتز 
و ویلیامـز )یافتـن، به كارگیـری، یادگیـری، تسـهیم، ارزیابـی، 
هم چنیـن  شـد.  گرفتـه  بهـره  حـذف(  و  نگهـداری  ایجـاد/ 
تشـكیل  مولفه هـای  شـامل  پژوهـش  مسـتقل  متغیرهـای 

حفاظـت،  ذخیـره،  )تبدیـل،  اطاعـات  فنـاوری  دهنـده 
پـردازش، انتقـال و بازیابـی( بودنـد. جامعـه آمـاری پژوهـش 
شـامل همـه ی كاركنان بخش اداری سـازمان جهاد كشـاورزی 

.)N=899( بـود   1392 سـال  در  كرمانشـاه  اسـتان 
بـا توجـه بـه حجـم جامعـه آمـاری )899 نفـر( شـمار  269  
نفـر بـا اسـتفاده از جـدول كرجسـی و مـورگان انتخاب شـدند. 
در مرحلـه بعـد بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری طبقه بنـدی 
مشـخص  طبقه هـا  از  هریـک  در  اصلـی  نمونه هـای  نسـبتی 
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كاركنـان  طبقـه  دو  بـر  مشـتمل  انتخابـی  نمونه هـای   شـدند. 
بخـش شهرسـتان )شـمار نمونـه 103 نفـر( و كاركنان سـازمان 
جهـاد كشـاورزی مركز اسـتان )شـمار نمونـه 166 نفـر( بودند. 
البتـه، كاركنـان مراكـز خدمـات روسـتایی نیـز شـامل حجـم 
شـده  گـردآوری  پرسشـنامه  تعـداد  كل  در  بودنـد.  هـا  نمونـه 
درصـد   96 حـدود  كـه  بـود  نفـر   257 شـامل  شـده  تكمیـل  و 

می شـد.  شـامل  را  نظـر  مـورد  پرسشـنامه های 
ابـزار اصلـی گـرد آوری داده هـا پرسشـنامه ی سـه قسـمتی 
بـود. بخـش اول پرسـش های مربـوط بـه ویژگی هـای فـردی و 
حرفه ای پاسـخگویان، بخش دوم شـامل  هفت شـاخص و 26 
پرسـش از نـوع طیـف پنـج گویـه ای لیكـرت )خیلـی كـم، كـم، 
متوسـط، زیـاد، خیلـی زیـاد(، بخـش سـوم هـم بـه سـنجش 
میـزان به كارگیـری فنـاوری اطاعـات كـه شـامل پنـج مولفـه 
بـرای ارزیابـی  بـود اختصـاص داده شـد.  اصلـی و 12 سـوال 
وضعیـت فنـاوری اطاعـات به عنـوان متغیر مسـتقل تحقیق، 
شـاخص های انجمـن فنـاوری اطاعـات آمریـكا مـد نظـر قرار 
گرفتـه كـه بـر پایـه آن فنـاوری اطاعـات در قالـب اسـتفاده از 
رایانـه و اینترنـت تعریـف می شـود. در ایـن تعریف پنـج مولفه 
اصلـی فنـاوری اطاعات ذخیـره، تبدیـل، پـردازش، انتقال و 

پشـتیبانی دانـش و اطاعـات بودنـد.
كارشناسـان  نظرهـای  از  اسـتفاده  بـا  پرسشـنامه  روایـی 
پرسـش های  پایایـی  گرفـت.  قـرار  تاییـد  مـورد  مربـوط 
پرسشـنامه نیـز بـا اسـتفاده از آلفـای ترتیبـی و بـا پیش  آزمون 
داده هـای  تكمیـل  در  كـه  اداری  كاركنـان  از  نفـر   25 توسـط 
اصلـی شـركت نداشـتند، مـورد سـنجش قـرار گرفـت و مقـدار 

آمـد. به دسـت   α=0/91 بـا  برابـر  آن 
تجزیه و تحلیل داده ها به دو صورت توصیفی و اسـتنباطی 
انجـام پذیرفـت. برای ایـن منظور از میانگیـن، انحراف معیار، 
بـرای  هم چنیـن  معتبـر  درصـد  و  تجمعـی  درصـد  درصـد، 
آزمـون فرضیه هـا 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 )مركـز استان/شهرسـتان( 
شـد.  اسـتفاده  اطاعـات  فنـاوری  و  دانـش  مدیریـت  دربـاره 
از ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن بـرای بررسـی شـدت و نـوع 
اسـتفاده  اطاعـات  فنـاوری  بـا  دانـش  مدیریـت  بیـن  رابطـه 
گردیـده اسـت. در نهایـت با اسـتفاده از روش تحلیل مسـیر كه 

از روش هـای چنـد متغیـره می باشـد افـزون بـر سـنجش تاثیر 
مسـتقیم مولفه هـای فنـاوری اطاعـات بـر مدیریـت دانـش، 
مدیریـت  بـر  نیـز  عامل هـا  ایـن  مسـتقم  غیـر  اثرگذاری هـای 
دانـش انـدازه گیـری شـد تا وجـود رابطـه علـت و معلولـی بین 

متغیرهـای مسـتقل و وابسـته تعییـن شـود. 

یافته ها 
بنا بر نتایج به دست آمده از پژوهش، میانگین سن كاركنان 
سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه 41/39 سال و انحراف 
معیار 8/06 بود كه جوان ترین آنان 19 سال و مسن ترین آنان 
نفر   194 شمار  جنسیت،  متغیر  نظر  از  داشت.  سن  سال   59
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  كاركنان  از  درصد(   75/5(

كرمانشاه مرد و 59 نفر برابر با 23درصد زن بوده اند.
از نظر پیشینه خدمت میانگین پیشینه خدمت پاسخگویان 
با انحراف معیار 8/21 و كم سابقه ترین آنان یک  17/25سال 
نظر  از  است.  بوده  سال   31 كار  پیشینه  بیشترین  و   سال 
 2/65 پاسخگوها  مدیریت  پیشینه  میانگین  مدیریت  پیشینه 
این متغیر بدون داشتن  انحراف معیار 5/26 و كمینه  با  سال 

پیشینه مدیریت و بیشینه آن 21 سال بوده است. 
از نظـر اطاعـات مربـوط به محل خدمـت، 166 نفـر )64/6( 
در سـازمان مركـزی و 85 نفـر )33/1( در شهرسـتانهای تابـع 
اسـتان و 6 نفـر)2/3( هـم محـل خدمت خـود را اعـام نكردند. 
با مدرک تحصیلی اطاعات به دست آمده نشان  در رابطه 
داد بیشترین فراوانی یعنی 116 نفر )48/5 درصد( دارای مدرک 
مدرک  دارای  درصد(   5( نفر  فراوانی12  كمترین  و  كارشناسی 
زیر دیپلم بوده اند. الزم به یاذآوری است شمار 58 نفر )24/3( 
دارای مدرک كارشناسی ارشد و شمار 7 نفر )2/9( دارای مدرک 

دكتری، 25 نفر )10/5( كاردانی و 21 نفر)8/8( دیپلم بوده اند.
داد  نشـان  نتایـج  كاركنـان  اسـتخدامی  وضعیـت  نظـر  از 
 65/4( كرمانشـاه  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  كاركنـان  بیشـتر 
دیگـر  و  هسـتند  بـه كار  مشـغول  رسـمی  به صـورت  درصـد( 
پیمانـی   ،)18/3( قـراردادی  صـورت  بـه  ترتیـب  بـه  كاركنـان 

هسـتند.  )4/8( شـركتی  و   ،)10/3(
از  یک  هر  میانگین  زمینه  در  آمده  دست  به  نتیجه ی   
در  كه  داد  نشان  دانش  مدیریت  گانه  هفت  شاخص های 
میانگین  دانش،  یافتن  شاخص  تنها  دانش  مدیریت  مورد 
مقدار  و  است  داشته   )M=3/03( متوسط  حد  از  بیش تر  كلی 
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متوسط  حد  از  كمتر  شاخص ها  دیگر  مورد  در  كلی  میانگین 
بوده است. بنابراین می توان اظهار داشت كه مدیریت دانش از 

نظر كاركنان سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه وضعیت 
به نسبت ضعیفی داشته است )جدول 1(.

میانگین

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

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

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

2/71
2/18
2/44

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

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

2/74
2/65
2/69

ضریب تغییرات

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

0/337
0/364
0/40

0/430
0/423
0/388

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

0/365
0/463
0/409

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

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

0/419
0/40

0/821

انحراف معیار

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

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

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

0/99
1/01
1/00

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

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

1/15
1/06
2/21

جدول 1- میانگین كلی  شاخص های هفت گانه  مدیریت دانش در سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه

شاخص های مدیریت دانش

یافتن و کسب
میزان دسـته بندی و طبقه بندی نیاز های اطاعاتی كاركنان

میزان دسترسـی به منابع و افراد صاحب نظر در دانش مرتبط با كار 
میزان مناسـب بودن ابزار های موجود در سـازمان در یافتن  اطاعات الزم و مرتبط با كار

میزان یاری رسـاندن قوانین و مقررات  سـازمان برای جستجوی دانش و اطاعات
میزان قابل درک و  فهم بودن دانش و اطاعات كشـاورزی  موجود در سـازمان

میزانی دانش و اطاعات كشـاورزی سازماندهی شده در سازمان  
كلی میانگین 

تسهیم
میزان انتقال اطاعات مرتبط با رشـته و شـغل به دیگر همكاران در زمان مناسـب

میزان تقسـیم اطاعات مرتبط با رشـته و شـغل به دیگر همكاران به دور از حسادت 
میـزان امتیاز برای افرادی كه در انتقـال دانش به دیگر همكاران فعالیت دارند 

میزان برانگیخته شـدن كاركنان برای گرایش به ارائه دانش خود در سـازمان
میزان حمایت رسـمی سـازمان از تبادل اطاعات و دانش در بین افراد

كلی میانگین 
ایجاد و نگهداری 

میزان فراهم بودن بسـتر و ابزار  الزم برای خاقیت و نوآوری در افراد
ارتبـاط بین بخش های مختلف سـازمان در جهت تحقق هدف های مدیریت دانش 

میزان توسـعه دانش و اطاعات مهم و راهبردی سـازمان در بین دیگر افراد
میزان ارزشـمند بودن دانش و اطاعات كاركنان از نظر سـازمان

میزان كمک سیاسـت ها، خط مشـی ها و مقررات سازمان در تحقق هدف های مدیریت دانش 
كلی میانگین 

ارزیابی
میزان تاثیر دانش و اطاعات  شـخصی كاركنان از سـوی سازمان

وجود شـاخص ها و معیار ها برای اندازه گیری دانش كاركنان 
كلی میانگین 

بکارگیری
میزان كمک سـازمان جهاد كشـاورزی در به كارگیری راه حل های جدید

میزان رواج و سـرایت ایده ها و خاقیت های شما در سازمان 
میزان فراهم بودن مكان های فیزیكی/مجازی برای تبادل دانش در سـازمان 

كلی میانگین 
حذف

میزان تاش سـازمان در تغییر دانش و اطاعـات كنونی كاركنانی كه كاربردی ندارند
میـزان آموزش های ضمن خدمت برابر دانش روز 

میزان بایگانی و نگهداری دانش افراد به صورت نوشـته و یا مسـتند
كلی میانگین 

یادگیری
میزان تاكید سـازمان بر یادگیری كه به اسـتفاده اثر بخش در عمل منجر شـود 

میزان به رسـمیت شـناختن تجربه ها و آموخته های شما در سازمان
كلی میانگین 

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

از  یک  هر  میانگین  زمینه  در  آمده  دست  به  نتیجه ی 
شاخص های مربوط به فناوری اطاعات نزد كاركنان سازمان 
شده  نوشته   2 جدول  در  كرمانشاه  استان  كشاورزی  جهاد 

است. همان طور كه در جدول مشاهده می میزان میانگین به 
دست آمده در همه مولفه ها به جز دو مورد میزان آشنایی با 
برنامه اكسس )مدیریت فایل ها ( و میزان مهیا بودن ا ستفاده 

نقش مولفه های فناوری اطالعات...
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شماره 34، پاییز 94

میانگین

3/56
3/30
3/53
3/30
3/19
3/32
3/17
3/18
3/09
3/08
2/50
2/66

ضریب تغییرات

0/306
0/330
0/331
0/348
0/363
0/367
0/381
0/383
0/385
0/386
0/428
0/473

انحراف معیار

1/09
1/09
1/17
1/15
1/16
1/22
1/21
1/22
1/19
1/19
1/07
1/26

اولویت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

جدول 2- اولویت بندی شاخص هایفناوری اطاعات در سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه

شاخص های فناوری اطالعات

 )Microsoft office word(میزان آشـنایی با برنامه واژه پرداز
میزان آشـنایی  با برنامه  های اینترنت

میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در ذخیره اطاعات
میزان آشـنایی با برنامه پاور پوینت )نرم افزار ارائه مطالب در رایانه(

میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در انتقال اطاعات
میزان فراهم بودن ا سـتفاده از رایانه در سازمان

میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در پردازش اطاعات
میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در تبدیل دانش و اطاعات

میزان اسـتفاده از رایانه و اینترنت در پشـتیبانی دانش و اطاعات
میزان آشـنایی با برنامه اكسل )صفحه گستر(

میزان آشـنایی با برنامه اكسس )مدیریت فایل ها (
میزان فراهم بودن ا سـتفاده از اینترنت در سازمان

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

فرضیه اول )مقایسه وضعیت فناوری اطاعات و مدیریت 
دانش در بین گروه های مختلف(: به منظور مقایسه میانگین 
درباره  خدمت  محل  و  جنسیت  نظر  از  پاسخگویان  نظرات 
میزان  هم چنین  اطاعات،  فناوری  از  آن ها  استفاده  میزان 
میانگین من  آزمون های مقایسه  از  ترتیب  به  مدیریت دانش 
ویت نی با توجه به سطح اندازه گیری متغیر استفاده شد. با 
آنجایی كه  از  اول؛  برای فرضیه   )3( به اطاعات جدول  توجه 
مقدار سطح معنی داری بدست آمده در زمینه میانگین نظرات 
پاسخگویان از نظر جنسیت درباره میزان استفاده از فناوری 
اطاعات )sig =0/01(  كم تر از سطح معنی داری فرضی قابل 
با اطمینان 95 درصد  بنابراین  باشد؛  sig( می  قبول )0/05= 

و فرض   را رد  تفاوت  بر عدم وجود  H0 مبنی  توان فرض  می 
H1 مبنی بر وجود تفاوت را تایید كرد. 

مورد  مرد  و  زن  كاركنان  بین  كه  می دهد  نشان  یافته  این 
نظر  از  كرمانشاه  استان  كشاورزی  جهاد  ادارات  در  مطالعه 
میزان استفاده از فناوری اطاعات تفاوت وجود دارد. نتایج 
هم چنین تفاوت معنی داری بین محل خدمت كاركنان مورد 
فناوری  از  استفاده  میزان  درباره  آن ها  نظرات  و  مطالعه 
درباره  آمده  بدست  نتایج  صورتی كه  در  داد.  نشان  اطاعات 
مذكور  مطالعه  مورد  گروه های  بین  دانش  مدیریت  وضعیت 
تفاوت معنی داری نشان نداد. نتایج در جدول )3( آورده شده 

است.

گروهبندی متغیر 

جنسیت

جنسیت

محل خدمت

محل خدمت

N

194
60

194
60

166
85

166
85

نوع آزمون

من ویت نی

من ویت نی

من ویت نی

من ویت نی

Uضریب

4 / 551

5 / 535

4827

6/98

سطح معنی داری

0 / 01

0 / 54

0/00

0/96

نتیجه

وجود تفاوت

عدم تفاوت

وجود تفاوت

عدم تفاوت

گروه ها

مرد
زن
مرد
زن

استان
شهرستان

استان
شهرستان

میانگین رتبه ای

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

125/65
125/20

جدول3- نتایج آزمون های مقایسه میانگین ها 
متغیر اصلی

فناوری اطاعات

مدیریت دانش

فناوری اطاعات

مدیریت دانش

بنابراین  باشد.  می  میانگین  از  باالتر  سازمان  در  اینترنت  از 
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  كه  داشت  اظهار  می توان 

نسبت  به  وضعیت  دارای  اطاعات  فناوری  نظر  از  كرمانشاه 
مناسبی می باشد )جدول 2(.
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فناوری  و  دانش  مدیریت  بین  رابطه  )وجود  دوم  فرضیه 
دانش  مدیریت  بین  ارتباط  میزان  تعیین  برای  اطاعات(: 
متغیر  عنوان  به  اطاعات  فناوری  و  وابسته  متغیر  عنوان  به 
دلیل  شد.  استفاده  اسپیرمن  همبستگی  ضریب  از  مستقل 
بوده  داده های مربوطه  بودن  رتبه ای  این ضریب،  از  استفاده 
است كه در این صورت می توان از ضریب همبستگی اسپیرمن 

استفاده كرد )كانتری، 1389(.
گفت  می توان  آمده  به دست  همبستگی  ضریب  به  توجه  با 
جهاد  سازمان  در  اطاعات  فناوری  و  دانش  مدیریت  بین  كه 

صورت  بدین  دارد.  وجود  مثبت  و  مستقیم  رابطه  كشاورزی 
وضعیت  شدن  بهتر  باعث  اطاعات  فناوری  وضعیت  بهبود  كه 
 .)4 )جدول  عكس  بر  و   می شود  سازمان  در  دانش  مدیریت 
همچنین با توجه به تقسیم بندی میزان ضریب همبستگی به سه 
حالت )صفر تا 0/33= كم، 0/34 تا 0/66= متوسط و 0/67 تا یک= 
زیاد(، میزان همبستگی بین مدیریت دانش و فناوری اطاعات 
حذف  و  نگهداری،  و  ایجاد  یادگیری،  یافتن،  مولفه  چهار  در 
متوسط می باشد. در حالی كه میزان همبستگی بین متغیرهای 
یاد شده در مولفه های به كارگیری، تسهیم و ارزیابی كم می باشد. 

متغیر مستقل

فناوری اطاعات

r ضریب همبستگی 

0 / 380
0 / 316
0 / 401
0 / 315
0 / 252
0 / 340
0 / 341

نوع ضریب همبستگی

اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن

سطح معنی داری

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

میزان همبستگی

متوسط
كم

متوسط
كم
كم

متوسط
متوسط

جدول 4- میزان همبستگی متغیرهای تشكیل دهنده مدیریت دانش با فناوری اطاعات

متغیر وابسته

یافتن
به كارگیری

یادگیری
تسهیم
ارزیابی

ایجاد و نگهداری
حذف

**معنی داری در سطح 0/01 

فناوری  مستقیم  اثرگذاری های  )تعیین  سوم  فرضیه 
سوم  فرضیه  آزمون  منظور  به  دانش(:  مدیریت  بر  اطاعات 
عامل های  مستقیم  غیر  و  مستقیم  اثرهای  بررسی  یعنی 
دانش  مدیریت  روی  بر  اطاعات  فناوری  دهنده ی  تشكیل 
تحلیل  آزمون  انجام  در  شد.  استفاده  مسیر  تحلیل  روش  از 
مسیر، با توجه به مسیر طوالنی مربوط به هر یک از مولفه های 
مربوطه  جدول های  و  جزئیات  نوشتن  از  اطاعات  فناوری 
به  مربوط  آمده  به دست  مقادیر  ولی  است.  شده  خودداری 
مجموع  و  مولفه  هر  مستقیم  غیر  و  مستقیم  اثرگذاری های 
اثرگذاری ها در جدول شماره )5( نوشته شده است. هم چنین 
نمودار تصویری مسیر، به منظور بیان تصویری رابطه های بین 

مجموعه متغیرهای فناوری اطاعات بر روی مدیریت دانش 
در شكل )2( ترسیم شده است.

بین  كه  می شود  مشاهده  مسیر  تحلیل  نتیجه  به  توجه  با 
دانش  مدیریت  با  اطاعات  فناوری  مولفه  پنج  از  یک  هر 
اثرگذاری های مستقیم و غیر مستقیمی وجود دارد. بنابراین 
در  اطاعات  فناوری  مولفه های  از  یک  هر  كه  می شود  نتیجه 
افزایش  به طوری كه  اثرگذاری مستقیم دارند  مدیریت دانش 
در هر یک از مولفه های فناوری اطاعات باعث تاثیر مستقیم 
اثرگذاری های  زمینه  این  در  می گردد.  دانش  مدیریت  در 
و  پشتیبانی  تبدیل،  مولفه های  غیرمستقیم  و  مستقیم 

پردازش به ترتیب بیشتر از دیگر مولفه ها می باشد.

اثرگذاریهای غیر مستقیم

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

مجموع اثرهای مسـتقیم و غیر مستقیم هرمتغیر

0/ 339
0/ 432
0/ 267
0/260
0/ 100

اثرگذاری های مستقیم

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

- 0/ 213

جدول 5- مجموع اثرگذاریهای مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل)فناوری اطاعات ( بر متغیر وابسته )مدیریت دانش(

متغیر مستقل

G1 - ذخیره
G2 - تبدیل

G3 -پردازش 
G4 -انتقال و بازیابی

G5 -پشتیبانی

نقش مولفه های فناوری اطالعات...
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شماره 34، پاییز 94

نگاره 2- نمودار تصویری مسیر اثرگذاری های متغیرهای فناوری اطاعات بر مدیریت دانش

بحث و نتیجه گیری
میـزان  داد  نشـان  پژوهـش  ایـن  از  آمـده  به دسـت  نتایـج 
در  دانـش  مدیریـت  گانـه  هفـت  مولفه هـای  كلـی  میانگیـن 
سـازمان جهـاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه پایین تـر از حـد 
متوسـط می باشـد. همچنیـن بـا توجـه بـه آزمون هـای آماری 
اسـتفاده شـده، مشـخص شـد كه وضعیـت مدیریـت دانش در 
سـازمان جهاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه مناسـب و مطلوب 
نمی باشـد. ایـن مورد بـا یافته هـای مدهوشـی )1390(، مبنی 
بـر نامناسـب بـودن وضعیـت موجـود دانشـگاه های منتخب از 
لحـاظ شـاخص سـطح مدیریـت دانـش و یافته هـای رونیاسـی 
و همـكاران )1390(، نكـودر و یعقوبـی )1390(، و سـبحانی و 

همـكاران )1392( همخوانـی دارد.
بنابرایـن در هـر یـک از هفـت مولفـه مدیریت دانـش موارد 

زیـر پیشـنهاد می شـود:
- در زمینـه یافتـن و كسـب دانـش، می بایسـتی شناسـایی 
دقیـق نیازهـای اطاعات كاركنان، حمایت سـازمان در كسـب 
اطاعات و فراهم سـازی ابزار و مقررات الزم برای جسـتجوی 

اطاعـات بـه طور جـدی مـورد توجه قـرار گیرد.
دیدگاه هـا  آزاد  جریـان  دانـش،  به كارگیـری  زمینـه  در   -
همـكاری  كرمانشـاه،  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  داخـل  در 
مكان هـای  ایجـاد  و  سـازمان  مختلـف  بخش هـای  تنگاتنـگ 
)مجـازی و فیزیكـی( آزاد بـرای تبـادل دانـش و بـروز خاقیت 

می باشـد. ضـروری  سـازمان  در 
- در مـورد یادگیـری دانـش جدیـد، ضـرورت دارد سـازمان 
عامـل  یـک  عنـوان  بـه  كرمانشـاه  اسـتان  كشـاورزی  جهـاد 
یادگیرنـده دائمـی )سـازمان یادگیرنـده(در نظـر گرفتـه شـود 
تـا بتوانـد بـه اثـر بخشـی مطلـوب برسـد. همچنیـن گـردآوری 

تجربه هـا و آموختـه هـای مناسـب و جدیـد همـواره در همـه 
واحدهـای سـازمان بـه رسـمیت شـناخته شـوند. 

بایـد زمـان و بسـتر  - در زمینـه تسـهیم دانـش، سـازمان 
سـازی مناسـب را بـرای تبـادل و تسـهیم دانـش فراهـم كنـد. 
همین طـور تبـادل دانـش در سـازمان رسـمیت یافتـه و همـه 
در  كننـد.  حمایـت  آن  از  موجـود  سـاختارهای  و  نظام هـا 
سـازمان بایـد سـازوكارهایی )از جملـه تشـویق كاركنانـی كـه 
بـه تسـهیم دانـش مبـادرت ورزنـد( فراهم شـود تـا كاركنان در 

ارائـه دانـش خـود بـه همـكاران برانگیختـه شـوند. 
- در زمینـه ارزیابـی دانـش، سـازمان باید نیازهـای موجود 
و آینـده دانـش و اطاعـات كاركنـان را مورد ارزیابی قـرار داده 
و انـواع شـاخص ها، معیارها و نكات اساسـی در ارزیابی دانش 

در سـازمان به طور شـفاف مشـخص شوند. 
- بـرای ایجـاد و نگهـداری دانـش باید بسـتر و ابزار مناسـب 
رابطه هـای  شـود.  فراهـم  اطاعـات  هـای  فنـاوری  جملـه  از 
میـان بخش هـای مختلـف بـه گونه ا ی طراحـی و ایجاد شـود تا 
هدف هـا ی مدیریـت دانـش تحقق یابد. سـازمان بـه این اصل 
بایـد توجـه كنـد كه اسـتفاده از دانش ارزشـمند اسـت و باید از 
آن نگهـداری و توسـعه داده شـود و سیاسـت ها، دسـتوركار ها 
و فرهنـگ سـازمانی از تعامل بین بخش های مختلف سـازمان 

و نیـز مـا بین همـكاران حمایـت كند. 
و  راهبـردی  نظـر  از  كـه  دانش هایـی  حـذف،  فراینـد  در   -
كاربـرد كـم اهمیـت یا بـی اهمیـت هسـتند باید از نظـام حذف 

یـا در جایـی دیگـر انبـار شـوند. 
- در نهایـت بـرای بهبـود مدیریـت دانـش در سـطح جهـاد 
كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه می بایستی دو دسـته فرآیندهای 
اجرایـی و راهبـردی مد نظر قـرار گیرند. در زمینـه فرایندهای 
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اجرایـی، بـه گـردآوری اطاعـات مـورد نیـاز روزانـه كاركنـان، 
خاقیـت  و  كارآیـی  افزایـش  بـرای  روز  دانـش  از  اسـتفاده 
كاركنـان، تسـهیم و مبادلـه از طریـق در دسـترس قـراردادن 
دانـش برای دیگـران توجه جدی شـود. در زمینـه فرایندهای 
راهبـردی در سـطح كان به رسـمیت شـناختن جایـگاه دانش 
فعالیت هـای  بـرای  ارزشـگذاری  سـازمان،  سـطوح  همـه  در 
دانـش محـور، گزینـش كاركنـان بـا توجـه بـه محوریـت دانش 
و اطاعـات، توجـه بـه ارتقـای كاركنـان بـا رعایـت ماک هـا و 

معیارهـای دانـش محـور بیـش از پیـش توجـه شـود.
فنـاوری  آمـده دربـاره وضعیـت موجـود  به دسـت  نتایـج   -
اطاعـات نشـان داد كـه میـزان اسـتفاده و دسترسـی ادارات 
مركـز اسـتان كرمانشـاه نسـبت بـه شهرسـنانها بیشـتر اسـت. 
اسـتان  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  اسـت  ضـروری  بنابرایـن 
كرمانشـاه بـا مدیریت و برنامه ریزی مناسـب نسـبت بـه  توزیع 
و ارائـه خدمـات بیشـتر فناوری اطاعات نسـبت به گذشـته در 

ادارات شهرسـتانها اقـدام نمایـد.
فنـاوری  آمـده دربـاره وضعیـت موجـود  به دسـت  نتایـج   -
كرمانشـاه  اسـتان  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  در  اطاعـات 
نشـان داد كـه همـه مولفه های مربوطـه در این زمینـه از جمله 
ذخیـره، تبدیـل، پـردازش، انتقـال و پشـتیبانی بیشـتر از حد 
ایـن  متوسـط می باشـند و آزمـون آمـاری مـورد اسـتفاده در 
زمینـه نیـز ایـن فرضیـه را اثبـات می كنـد.  بنابرایـن ضـروری 
اسـت سـازمان جهـاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه نسـبت بـه 
حفـظ وضعیـت موجـود سـازو كارهـای الزم را در نظـر گرفتـه 
همچنیـن در جهت رسـیدن بـه وضعیت مطلـوب فعالیت های 

بیشـتری طراحـی و اجـرا كنـد. 
و  اطاعـات  فنـاوری  بیـن  داد  نشـان  همچنیـن  نتایـج 
مدیریـت دانـش در سـازمان جهـاد كشـاورزی رابطـه مثبـت 

و معنـی داری وجـود دارد. وجـود همبسـتگی و ارتبـاط بیـن 
فنـاوری اطاعـات و مدیریـت دانـش نیـز گویـای آن اسـت كـه 
دو عامـل الزم و ملـزوم هـم می باشـند. نتایـج به دسـت آمـده 
از پژوهـش سـبحانی و همـكاران )1392(، نكـودری و یعقوبـی 
)1390(، صلواتـی و همـكاران )1388(، نجفقلـی نژاد و صادق 

زاده )1390(، بـا ایـن نتیجـه همسـو هسـتند.
از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اثرگذاری هـای مسـتقیم و غیـر 
مسـتقیم فنـاوری اطاعات بـر مدیریت دانش می تـوان نتیجه 
گرفـت كـه مولفه هـای فنـاوری اطاعـات در مدیریـت دانـش 
مولفه هـای  در  افزایـش  كـه  به طـوری  دارنـد  مسـتقیم  تاثیـر 
فنـاوری اطاعـات باعـث تاثیـر مسـتقیم در مدیریـت دانـش 
مولفه هـای  از  كـدام  هـر  در  اسـت  الزم  بنابرایـن  می شـود. 
و  ایجـاد  تسـهیم،  ارزیابـی،  یادگیـری،  به كارگیـری،  یافتـن، 
سـازمان  در  مناسـب  فنـاوری  از  دانـش  حـذف  و  نگهـداری، 
اسـتفاده شـود و ابـزار الزم در ایـن زمینـه نیـز بـرای كاركنـان 
فراهـم شـود مهـم ترین ابـزار فنـاوری اطاعات بـرای كاركنان 
سـازمان جهـاد كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه رایانـه و اینترنت، 
برنامه هـای  اطاعاتـی،  بانک هـای  رایانـه ای،  برنامه هـای 
كاربـردی مانند اكسـل، فتو شـاپ و ...، شـبكه های ارتباطی، 
دارد  ضـرورت  بنابرایـن  می باشـد.  دانـش  پایگاه هـای  و 
اسـتفاده  امـكان  اطاعـات،  فناوری هـای  از  اسـتفاده  بـرای 
و دسترسـی بـرای همـه اعضـای سـازمان فراهـم باشـد. نكتـه 
جهـاد  سـازمان  كاركنـان  و  مدیـران  آشناسـازی  دیگـر  مهـم 
كشـاورزی هـم بـا فرایندهـای مدیریـت دانـش و هـم بـا ابـزار 
فنـاوری اطاعـات اسـت كـه در ایـن مـورد نیـز سـازمان بایـد 
دوره هـای آمـوزش مسـتمری را چـه بـه صـورت حضـوری چـه 

غیـر حضـوری بـرای آنـان برگـزار كنـد.
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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/main-
taining 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 ques-
tionnaire included both standardized and researcher made questions validated by a group of relevant ex-
perts. 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 in-
formation technology variables. Based on the path analysis results, direct and indirect impacts were ob-
served 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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