
 

 

 

های مدیری  دانش در بررسی وضعی  استقرار پذیری مؤلفه
  سالیخشکهای مدیری  بحران راستای توسعه برنامه
 برداران کشاورزی استان کرماناز دیدگاه بهره

 1رؤیا احمدیوسفی

 2شهال چوبچیان

 3محمد چیذری

 شناسیمطالعات دانش

 22تا  01ص ، 69تابستان ، 11شماره ، ل سومسا
 31/21/69تاريخ دريافت: 
 11/21/69تاريخ پذيرش:

 چکيده
ی هارنامهبی مديريت دانش در راستای توسعه هامؤلفهی رياستقرار پذبررسی وضعیت هدف از پژوهش حاضر 

ز نوع اپژوهش . اين استبوده کشاورزی استان کرمان  بردارانبهرهاز ديدگاه  سالیخشکمديريت بحران 
کشاورزی  بردارانبهرهنفر از  312نمونه پژوهش شامل  بود.کاربردی و به روش پیمايش با رويکرد توصیفی 

یین با انتساب متناسب بر اساس جدول مورگان تع یاطبقهتصادفی  گیرینمونهاز روش  بود که استان کرمان
 22SPSS افزارنرماطالعات از  وتحلیلتجزيهجهت ، ودمحقق ساخته بپرسشنامه ها دادهگردآوری  ابزارشد. 

 دانستن»های مديريت دانش گويه یهامؤلفهپژوهش نشان داد در بین  یهاافتهياستفاده شد.  Excelو 
واقف بودن به »، «سالیخشکهای مديريت بحران های خود در رابطه با برنامهدانش و مهارت، اطالعات

 هایبرنامه مؤثر و بهتر اجرای موجب جديد تجربیات دانش و»، «بردارانبهرههای ساير تجربیات و مهارت

ای هتشويق ديگران به انتقال تجربیات و دانش خود در خصوص برنامه»، «است سالیخشک مديريت بحران
حران های مديريت ببرداران در روند اجرايی برنامهاستفاده از تجربیات بهره»، «سالیخشکمديريت بحران 

وز راجع های امرگیریکمک اطالعات و تجربیات و دانش ديروز به رفع احتیاجات و تصمیم»و  «سالیخشک
ه شناسايی مؤلف. نتايج پژوهش نشان داد باالترين رتبه را داشتند «سالیخشکهای مديريت بحران به برنامه

ترين ايینپتوسعه دانش  مؤلفهته و داش سالیخشکهای مديريت بحران تأثیر را بر توسعه برنامه دانش بیشترين
 وضعیت را به خود اختصاص داده است.

مدیریت بحران  یهابرنامه، مدیریت دانش یهامؤلفهاستقرارپذیری : کليدی یهاواژه
  توسعه، کشاورزی بردارانبهره، سالیخشک
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 مقدمه

 ازجمله قهر طبیعت با دائمی جدال در، خشکنیمه و خشک اقلیم داشتن با کرمان استان

از باليای  سالیخشکپیاپی است.  یهایسالخشک، شديد تبخیر، آسمانی نزوالت کمی

انسان  زندگی جوانب بر، مدتیدراز و گسترده پیامدهای دارای رود کهطبیعی به شمار می

 طريق از، سالیخشکشديد  یهابیآسخطرات و . است خصوص در بخش کشاورزیبه

. و پیشگیری است کنترلقابلجديد مديريتی  ابعاد و هاشیوه از استفاده و صحیح ريزیبرنامه

 مديريت نیازمند باليا و هابه بحران مربوط هایآسیب و هاخسارت کاهش دلیل همین به

 حداقل و به کاهش برای ارزيابی و ريزیبرنامه، پیشگیری درواقع بحران مديريت، است

ريزی از طريق برنامه ( که0221، و همکاران 1)مارويتز هاستبحران احتمالی عواقب رساندن

و  بر رشد، سالیخشکبا توجه به اثرات منفی پديده (. 0222، 0)جکیوز شودمی ريپذامکان

توسعه جوامع روستايی در استان کرمان و همچنین پتانسیل باالی اين استان برای وقوع پديده 

ستای در را که سالیخشکحران اتخاذ راهکارهايی برای مديريت و کنترل ب، سالیخشک

ديده بر همین اساس برای مقابله با پ توسعه کشاورزی پايدار باشد؛ بسیار حائز اهمیت است.

. 3تاس شدهاستفاده سالیخشک بحران تيريمدهای در اين استان از برنامه سالیخشک

و  ریهای آبخیزداشامل دو بخش کلی: الف( طرح سالیخشکهای مديريت بحران برنامه

 هایهای زيرزمینی و جلوگیری از برداشتداری که شامل: حفاظت از منابع آبآبخوان

مصرف  هایروشتوسعه ، های غیرمجاز(و کنترل چاه دهیسازمانرويه و غیراصولی )بی

های همیاران آب شامل: خاموش کردن بهینه آب و افزايش راندمان آبیاری است؛ ب( طرح

 ستان و کاشت گیاهان جايگزين با نیاز آبی کم است. از طرفیها در فصل زمپمپموتور

ی هامحل به افراد تريننزديک و ترينمحلی اصلی سطوح در ژهيوبه کشاورزان ازآنجاکه

 مديريت منظوربه مهم اقدامات برای کافی و الزم آگاهی و دانش به، هستند بحران وقوع

دانش و تجارب اين  سالیخشکبا بحران  . همچنین برای مقابلهدارند نیاز بحرانی وضعیت

                                                                                                                                        

1. Marwitz 

2. Jaques 

 1362جهاد کشاورزی استان کرمان بخش مديريت ترويج و آموزش کشاورزی، . 3
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 عنوان نقاط عطف در حیطهتوان از اين افراد بهمیای خواهد داشت؛ کنندهافراد نقش تعیین

زيرا دانش و تجربیات جديدی که ؛ و کاهش اثرات آن نام برد سالیخشکمقابله با پديده 

 الیسخشکيريت بحران های مدموجب اجرای بهتر و مؤثر برنامه، در بین کشاورزان است

ريت های مديدر اين راستا برای توسعه برنامه ؛خواهد شد سالیخشککاهش اثرات  تاًينهاو 

 کرمان استان کشاورزی در بخش دانش کاربرد و انتقال، ذخیره، ؛ تولیدسالیخشکبحران 

 مديريت بحرانچیست؟  سالیخشکاما مديريت بحران ؛ است برخوردار ایويژه جايگاه از

ت و اس دهیچیپی و چندبعد، فرايندی سیستمی، همانند ماهیت پديداری آن یسالخشک

دت و ممیان، های زمانی بلندمدتريزی عملیاتی در افقريزی راهبردی و طرحنیازمند برنامه

ای و حتی جهانی به انجام منطقه، ملی، ایناحیه، مدت است که در سطوح محلیکوتاه

 توسعهدرحال کشورهای غالب که بحران مديريت در(. 1316، اران)حسینی و همک رسدمی

 منطقه در انسانی و مالی امکانات کلیه واقعه يک حوادث از پس، کنندمی استفاده آن از

 قرار هافعالیت سرلوحه در بالعوض یرسانکمک و خسارات پرداخت و بسیج شده

 میزان کنندهتعیین در اصل هابحران دهدمی نشان شدهانجام هایبررسی و پژوهش .گیردمی

 تعیین را وارده هایخسارت میزان که است بحران به مسئوالن پاسخ نیستند. بلکه خسارت

 (.1316، )عسکری زاده و همکاران کندمی

دستیابی به توسعه ملی را از طريق کشاورزی  نظرانصاحببسیاری از دانشمندان و 

ذير پشاورزی بدون دسترسی کشاورزان به دانش تحققاما توسعه ک؛ دانندپذير میامکان

 مرحله به کشورها کنندههدايت مهم عوامل از دهدمی نشان هابررسیکه طورینیست؛ به

 فرصت و امکانات دانش مديريتو  است دانش و برخورداری از اطالعات، يافتگیتوسعه

، ذخیره، تولید محیط دانش ريتمدي گريدعبارتبهآورد. فراهم می را یدانش هيسرما ايجاد

با جذب  تواندیم ( که1316، )شاکری و همکاران دهدمی شکل را دانش و کاربرد انتقال

کشاورزی کمک شايانی به  بردارانبهرهآن بین  یگذاراشتراکدانش و تجارب جديد و 

 . کند سالیخشکمديريت بحران در راستای مقابله با پديده 

د باشد وجو موردتوافقطور جهانی ی مديريت دانش که بههیچ تعريف مشخصی برا

ساس بر ا نظرانصاحبموجب شده تا ، ندارد. سختی ارائه تعريف مشخص از مديريت دانش
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عريف يک ت رونيازاتعاريف گوناگونی را بیان کنند. ، های مختلفتجارب خود و ديدگاه

دی وجود ندارد )احم، ته باشندبر سر آن توافق نظر داش نظرانصاحبکه تمامی  شمولجهان

توزيع و ، آوریجمع عنوانبهمديريت دانش را ، (1661) (. داون پورت1361، و صالحی

فرايند ، مديريت دانش، (0221بت ) ازنظراستفاده کارا از منابع دانش تعريف کرده است. 

عريفی نزديک ( نیز ت0221) کاربرد دانش است. امین و همکارانارائه و توزيع و ، دیتائ، خلق

ی ریارگکبهتسهیم و ، ها برای جذبفرايندها و فناوری»کنند: به تعريف بون فور ارائه می

نی زمان مناسب به مع، در اينجا« اتخاذ تصمیمات بهینه در زمان مناسب منظوربهدانش جمعی 

 ریتأثمادی بر نتیجه  ازنظرگیری در مورد يک عمل است که زمان موجود برای تصمیم

گذارد. با توجه به اين تعريف؛ شوالم برگر هدف نهايی از مديريت دانش را چنین بیان می

، دتحقق اين مقصو« بکار ببريد. جاهمهدر ، گیريديی ياد میدرجاهر آنچه را که »کند: می

های ذهنی افراد و سپس تبديل اين نتايج به يک فرآيندها و سرمايه، متکی به ادغام فناوری

 (. 1311، شخص است )انتظاریو م مؤثرعمل 

ی انديشمندان به ارائه و بررس، در راستای شناسايی و بررسی چگونگی مديريت دانش

ز طور متمرکبه، هااند. برخی از اين مدلهای مختلفی در عرصه مديريت دانش پرداختهمدل

ی و برخ دهندقرار می موردمطالعههای مديريت دانش مانند خلق يا انتقال دانش را فعالیت

بط های مختلف مرتقرار داده و فعالیت موردتوجهطورکلی ديگر چرخه مديريت دانش را به

 وافقموردتمدل مديريت دانشی که  تاکنون حالنيباادر آن گنجانیده شده است.  دانش با

 وردنظرممورد و متناسب با موضوع  برحسببنابراين الزم است تا ؛ همگان باشد موجود نیست

 بنای سنگ ششمدل ، های مديريت دانشپس از بررسی مدل بهره جست. هالمداز اين 

 ؛سنجش مديريت دانش در پژوهش حاضر انتخاب گرديد منظوربهمديريت دانش  اصلی

 گیلبرت ديدگاه از مديريت دانش اصلی بنای سنگ ششمدل  شدهارائههای از بین مدل زيرا

خوانی همپژوهش آن با موضوع  یهامؤلفهوی مدلی جامع است که با توجه به  همکاران و

 همکاران و گیلبرت توسط که بندیدسته . دراست شدهپرداختهکه به شرح آن  بیشتری دارد

 توسعه، دانش کسب، دانش شامل شناسايی، اصلی فعالیت شش پذيرفته است؛ انجام او

ی منزلهبهنش و نگهداشت دا دانش از برداریبهره، دانش توزيع و گذاریاشتراک، دانش
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 ینحوه، (. ايشان1360، )سنجقی و همکاران است شدهنییتع، دانش تيريمدسنگ بنای 

 :اندنشان داده 1 شکل قالب در را فوق کلیدی عناصر میان ارتباط

 

 (1111، همکاران و )گیلبرت مدیریت دانش اصلی بنای سنگ شش .1شکل 

ه بايد انجام اين وظیف« دانیم؟م که میآيا میدانی»شناسايی دانش: با طرح اين پرسش که 

 ،يعنی مرحله کشف دانش را آغاز کرد. در اينجا منظور از شناسايی دانش، مديريت دانش

ها و نیاز اطالعاتی؛ داشتن دانش الزم و استفاده از اين دانش مهارت، دانش، دانستن اطالعات

 سبک است. سالیخشکحران های مديريت ببرداران در رابطه با اجرای برنامهتوسط بهره

ص کسب گردد و نیز مشخ، شدهيیشناسامنابع مختلف  ازها بايد دانش، دانش: در اين مرحله

یرد. قرار گ موردتوجه، قرارداد مورداستفادهتوان تهیه کرد و هايی را که مین قابلیتکرد

فاده است ،های دانشها و محلدسترسی به جايگاه، ترويجی_های آموزشیشرکت در کالس

اير های سواقف بودن به تجربیات و مهارتاز اينترنت برای کسب اطالعات بیشتر و 

 از اين قبیل است.  سالیخشکهای مديريت بحران در رابطه با برنامهبرداران بهره

سعه شامل تو، اين امر، بايد دانش را گسترش داد، های موجودتوسعه دانش: با توجه به پايه

برداران در تعیین و اجرای خالقانه و مشارکت بهره یهاشنهادیپ، ی جديداهدهيا، قابلیت
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 ریأثتاستفاده مفید از اطالعات در رفع مشکالت و ، سالیخشکهای مديريت بحران برنامه

 است.  سالیخشکهای مديريت بحران جديد در اجرای برنامه تجربیات دانش و

به اشتراک گذاشتن دانش موجود و انتقال گذاری و توزيع دانش: مسائلی همچون اشتراک

و استفاده  یدسترسقابلی که اگونهبه، و چگونگی انتقال دانش ازیموردنآن به محل مناسب و 

ه ازجمله مواردی است ک، باشد و نیز چگونگی انتقال دانش از سطح فردی به دانش گروهی

نهادهای مربوطه از انتشار حمايت ، گیرددر دستور کار اين بخش از مديريت دانش قرار می

بیات و تشويق ديگران به انتقال تجر، شرکت در جلسات تبادل دانش، تجربیات و دانش افراد

گذاری دانش و تجربیات خويش در خصوص دانش خود و داشتن زمان کافی برای اشتراک

  است. سالیخشکهای مديريت بحران برنامه

مت مربوط به اين قس، ه مفید از دانش توسط افراداطمینان به استفاد برداری از دانش:بهره

موانعی بر سر راه استفاده مفید از دانش جديد است که بايد شناسايی و ، است. در اين بخش

استفاده از  ،طور عملی استفاده کرد. قرار دادن پوستر يا کتابچهبه، رفع شوند تا از آن بتوان

های مديريت بحران ن در روند اجرايی برنامهبردارادانش و اطالعات جديد و تجربیات بهره

 یل است. برداران از اين قبها توسط بهرهو ارزيابی منابع دانش مربوط به اين برنامه سالیخشک

شود. کردن دانش به اين بخش مربوط می روزآمدذخیره و نگهداری و  نگهداشت دانش:

را  قرار گیرد مورداستفادهکه اين اجازهاز نابودی دانش جلوگیری کرده به آن ، اين روش

جاد شود. کردن سیستم اي روزبهی مناسبی برای سازوکارهادهد که البته در اين راستا بايد می

جارب حفظ ت، سالیخشکهای مديريت بحران برداران از اجرای برنامهحفظ تجربیات بهره

، ای آتیهگیریمها برای استفاده در تصمیهای اين برنامهها و موفقیتمربوط به شکست

 هایگیریو تصمیم احتیاجات رفع به ديروز دانش و تجربیات و اطالعات اعتقاد بر اينکه

 دسترسی به ریتأثکند و می کمک سالیخشک بحران مديريت هایبرنامه به راجع امروز

  است. ی اطالعات از اين قبیلسازرهیذخ سرعت در اينترنت

 ؛ منظور از مديريتآمدهعملبهی بندجمعو  شدهانجام با توجه به مطالعاتپژوهش در اين 

 سالیخشکهای مقابله با بحران دانشی است که کشاورزان از تجارب اجرای برنامه، دانش

و  ندگذاریمعنوان يک منبع دانش در بین خود تسهیم و به اشتراک و به به دست آورده
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اران برداست. بهره مدنظرنیز قبلی کشاورزان  بادانشهمچنین تکمیل اين دانش جديد 

حاضر شامل کلیه کشاورزان و باغ دارانی هستند؛ که در حال اجرای پژوهش کشاورزی در 

 در استان کرمان هستند. سالیخشک بحران تيريمدهای برنامه

در  یامطالعهپژوهش و  تاکنوندر مورد مديريت دانش  شدهانجامهای در میان پژوهش 

رت نگرفته صو سالیخشکيريت دانش در راستای توسعه مديريت بحران زمینه استفاده از مد

برای  یسالخشکهای مديريت بحران است. نظر به اينکه برای توسعه و تداوم اجرای برنامه

 استان کشاورزی در بخش دانش کاربرد و انتقال، ذخیره، ؛ تولیدسالیخشکمقابله با پديده 

 یهامؤلفهلذا بررسی وضعیت استقرارپذيری  است برخوردار یاژهيو جايگاه از کرمان

ات است. با توجه به توضیحبرداران حائز اهمیت مديريت دانش در اين استان از ديدگاه بهره

و  نقش بسزايی دارد سالیخشکمديريت بحران  یهابرنامهفوق مديريت دانش در توسعه 

. در اين راستا دکن سالیخشکده کمک شايانی به مديريت بحران برای مقابله با پدي تواندیم

انش های مديريت دپژوهش حاضر در تالش است به بررسی وضعیت استقرارپذيری مؤلفه

ان کرمان است بردارانبهرهاز ديدگاه  سالیخشکمديريت بحران  یهابرنامهدر راستای توسعه 

ده است ش مباحث نظری و مقاالت متعددی در زمینه مديريت دانش منتشر تاکنون بپردازد.

  از: اندعبارتبه پژوهش حاضر  هاپژوهش نيترکينزدکه 

ريزی مديريت منابع آب کشور ( در پژوهشی با عنوان برنامه1311صبوری و همکاران )

شرايط  در بحران تيريمدبه اين نتیجه رسیدند: اعمال  سالیخشکبا نگاهی به طرح جامع 

و ابعاد واقعی آن به اتالف سرمايه و عدم  سالیخشکاضطراری بدون شناخت دقیق از پديده 

 . اثر متقابل رشد جمعیتخواهد شدی کشور منجر هايیتوانای صحیح از امکانات و وربهره

 سالیشکخمصرف و کاهش تولید آب و ناديده گرفتن  شيبرافزاو تغییرات هیدرولوژيکی 

ريزی منسجم و نامههای قبلی کشور اتخاذ يک عزم ملی و برريزیدر مطالعات و برنامه

 ازینموردهای . از طرفی برای تأمین اطالعات و دادهکنددر اين زمینه را الزامی می مدتکوتاه

تواند از های مختلف ضرورت دارد که میها و وزارتخانههماهنگی و همکاری بین سازمان

 تأخیر باشد.  جادکنندهياعوامل بازدارنده و 
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به  «از مديريت داده تا مديريت دانش»ای با عنوان لعهدر مطا، (1316)باقری و سالجقه

 در هنگفت یگذارهيسرما، امروزی دهیچیفرا پ هایمحیط در اين نتیجه رسیدند که

 تغییرات پاسخگويی به توانايی يیتنهابه، آن ايستای ماهیت دلیل اطالعاتی به تکنولوژی

 به، اهداف اين به رسیدن برای لکهب، را ندارد هاعملکرد سازمان بهبود و بنیانی و گسسته

 صاحبان عنوانسازمان به کارکنان چیز هر از بیش لذا، است نیاز افراد گذاری رویسرمايه

 افراد نگاه، دانش مديريت .اندقرارگرفته موردتوجهسازمان  هایسرمايه نيترمهم و دانش

 اطالعات اين بر تسلط و چگونگی تسخیر بر و دهدمی پیوند هاآن صاحبان نیز و دانش بارا 

 هایدر بانک يا مستندات در اطالعات آن که کندنمی البته تفاوتی و شودمی متمرکز

 انتظار جوامعی آينده در باشد. کارکنان ذهن ضمنی در طوربه يا شوند نگهداری اطالعاتی

 د. باشن داده اختصاص به خود را دانش از بیشتری سهم که داشت خواهند و پیشرفت توسعه

ی فرآيند مديريت دانش در ریکارگبهدر بررسی میزان ، (1316)زاده و همکاران ویتقی

 نيترهممدريافتند که ، يک سازمان خدماتی که به بررسی وضع موجود و مطلوب پرداختند

ژی عنوان يک متدولوتوان به مديريت دانش نسبت داد اين است که آن را بهنقشی که می

تم ی جديد به درون سیسهادانشبا جذب  طرفکيازد. مديريت دانش تغییر در نظر بگیرن

عامل تغییر يک سازمان باشد.  نيترمهم تواندیمها آن دانش مؤثرو از طرفی ديگر با اداره 

العات و اط هادادهبیش از  مراتببهو اقدامات سازمانی  هامیتصمنزديکی به  واسطهبهدانش 

 خشد. ها را بهبود ببکیفیت خدمات سازمان جهیدرنتشده و تواند باعث بهبود عملکرد می

در تحلیل رگرسیونی به بررسی رابطه بین اجزای ، (1361بدری آذرين و همکاران )

تسهیم  دريافتند که متغیرپژوهش در اين ، اندپرداختهمديريت دانش و عملکرد منابع انسانی 

های یبر اساس بررس ازآنجاکه رونيازاد. داری بر عملکرد منابع انسانی دارمعنی ریتأثدانش 

، گانهششی هاؤلفهمدر اين پژوهش متغیر تسهیم دانش اثر بیشتری نسبت به ديگر  گرفتهانجام

به  تيرنهادچراکه ، ی بیشتر اين متغیر توسط مديران الزم استریکارگبهبر عملکرد دارد. 

بطه معنادار و مثبت نگهداری دانش انسانی منجر خواهد شد. همچنین را منابعبهبود عملکرد 

 و عملکرد منابع انسانی در اين پژوهش به اثبات رسیده است. 
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در مطالعه سنجش فرآيندها و عوامل کلیدی موفقیت ، (1360)سنجقی و همکاران

مديريت دانش يافتند که برای ايجاد توازن در میان تمامی فرآيندهای اصلی و عوامل کلیدی 

ازی سبايد به تقويت فرآيندهای تولید و ذخیره، ش در جامعه هدفموفقیت مديريت دان

نظام پاداش و مالکیت معنوی و ارزيابی عملکرد ، دانش و نیز ارتقای وضعیت نوآوری

جود و خألتوان به می، های اين پژوهشکارکنان همت گماشت. همچنین با توجه به يافته

و  جهت مبادرت به فرآيندهای تولیدسازوکارهای انگیزشی مناسب برای ترغیب کارکنان 

ی خوبهبديگر اين است که مسئوالن جامعه هدف  توجهقابل. نکته برد یپسازی دانش ذخیره

ت های دانشی را در نظام پاداش و مالکیهای مربوط به کیفیت فعالیتشاخص، اندنتوانسته

 معنوی نیز در نظام ارزيابی عملکرد کارکنان رسوخ دهند. 

( در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل حیاتی موفقیت در 1360) مکارانشحیدری و ه

 مؤثر عامل اولین دانش تسهیم فرهنگسازی مديريت دانش به اين نتیجه رسیدند که: پیاده

 شود. تشويق دانش موفقیت مديريت دانش است. فرهنگی که در آن انتقال و تسهیم در

 حمايت نیز و مناسب ساختار اجرايی یطراح جهت سازمان ارشد مديران حمايت و تعهد

 افراد رکردنیدر گ و یریکارگبه ها است.طرح موفقیت عامل دومین دانشی هایطرح از

 مديريت هایطرح در هاآن از تخصص استفاده و سازمان هایفعالیت در متخصص و ماهر

 هاآن دادن آموزش، ماهر افرادی الزمه داشتن باشد. مؤثر تواندمی آن موفقیت در، دانش

  است.

مديريت دانش در انتقال  ریتأثدر پژوهشی با عنوان ، (1363) جعفری و همکاران وی

ی توانمندی تکنولوژيک و توانمندی دانشی با استفاده از نتايج تحلیل گریانجیمفناوری با 

و  ی جذب دانشهاشاخص، در مديريت دانش انیبندانشی دريافتند؛ در مراکز ديیتأعاملی 

موجود و تجربیات افراد و توسعه استفاده از دانش ، ربیات افراد و اشتراک و اشاعه آنتج

بر  هاشاخصی جديد بیشتر از ديگر هاتیموقعدر  هاآنی ریکارگبهدانش کارکنان و 

 دارند.  ریتأثتولید و انتقال موفق فناوری ، طراحی

رسی نقش مديريت دانش بر باهدفخود پژوهش در ، (1362زاده )هاللیان مطلق و حسن

ی منابع انسانی به نتايج ذيل دست يافتند: نتايج آزمون وربهرهو خالقیت سازمانی در 
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ی منابع ورهبهرنشان داد که ابعاد مديريت دانش و خالقیت سازمانی با پژوهش همبستگی اين 

ی وربهرهرا با  هانسانی رابطه مثبت و معناداری دارند و از اين میان بعد خلق دانش بیشترين رابط

منابع انسانی دارد. همچنین نتايج آزمون رگرسیون خطی نشان داد که ابعاد مديريت دانش و 

بعد  است و از میان ابعاد مديريت دانش تأثیرگذاری منابع انسانی وربهرهخالقیت سازمانی بر 

 ی منابع انسانی دارند. وربهرهرا بر  ریتأثکاربرد دانش بیشترين 

در پژوهشی به بررسی نقش مديريت دانش در ، (1362کاران وی )سرلک و هم

ات در درون ی اطالعسازکپارچهی منابع انسانی پرداخته و يافتند که هماهنگی و يبندتياولو

سازمان با توجه به شاخص اطالعات؛ میزان توسعه کاربرد دانش در سازمان با توجه به 

با توجه به شاخص خرد باالترين اهمیت را  ی نوآوری در کارکنانهاتیقابل شاخص دانش و

ی بررسی وضعیت استقرار پذيراين پژوهش در پی ، شدهمطرحبا توجه به مطالب  دارا است.

ديدگاه  از سالیخشکهای مديريت بحران های مديريت دانش در راستای توسعه برنامهمؤلفه

 .دازدپریمبرداران کشاورزی استان کرمان است و به اهداف زير بهره

 انبرداربهرهمديريت دانش در بین  یهامؤلفهمشخص کردن وضعیت موجود هر يک از  -1

 کشاورزی استان کرمان

 یهابرنامهتوسعه  منظوربهمشخص کردن راهکارهايی برای گسترش مديريت دانش  -0

 سالیخشکمديريت بحران 

 پژوهش روش

 کاربردی هایپژوهش نوع از، دفه توجه به است و با کمّی، ماهیت ازنظر حاضر پژوهش

جامعه آماری  .است شدهانجام روش پیمايش به است که میدانی هاداده ازلحاظ گردآوری و

برداران کشاورزی استان کرمان بوده که بر اساس اطالعات شامل بهرهپژوهش اين 

ن ايکشاورزی  بردارانبهرهتعداد ، از مديريت جهاد کشاورزی استان کرمان آمدهدستبه

 نفر تعیین شد 312، (0223حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ) نفر هستند. 0119331استان 

 ابزار گردآوری (.1بود )جدول  متناسب ای با انتسابطبقه حاضرپژوهش  گیرینمونه روش

                                                                                                                                        

 1362آماری، سالنامه . 1
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نخست  بخش شده بود.تشکیل بخش از دو که بود پرسشنامه حاضر پژوهش در هاداده

، دوم برداران کشاورزی استان کرمان بود. بخششناختی بهره جمعیت هایويژگی، شامل

از طريق طیف  گويه 02مديريت دانش بود؛  هایمؤلفه سنجش منظوربه هايیپرسش شامل

خیلی زياد( موردسنجش قرار گرفت.  :2، زياد :3، متوسط :0، کم :1، خیلی کم :2) لیکرت

که اعتبار یمحتوايی استفاده گرديد. ازآنجاي برای تعیین روايی پرسشنامه از روش تعیین اعتبار

 ،محتوايی بستگی به قضاوت و نظر افراد متخصص و کارشناس در موضوع موردمطالعه دارد

ترويج  پرسشنامه در اختیار اساتید رشته، بنابراين جهت تعیین اعتبار و انجام اصطالحات الزم

ان است سالیخشکيت بحران های مديرو آموزش کشاورزی و همچنین کارشناسان برنامه

ی نسبت به تنظیم پرسشنامه نهاي، هاآننظرهای بندی نقطهکرمان قرار گرفت و پس از جمع

نسخه پرسشنامه  32در ابتدا تعداد ، شدهی طراحیبرای سنجش پايايی پرسشنامهاقدام گرديد. 

 رسشنامهپ های مختلفتکمیل و آلفای کرونباخ برای بخش، مقدماتیپژوهش وسیله يک به

و  22SPSSافزار ها از نرموتحلیل داده(. برای تجزيه0 محاسبه گرديد )جدول 2/2باالی 

Exel .استفاده شد 

 استان کرمان کشاورزی بردارانبهره ¬نمونه و یآمار یجامعه .1جدول 

 تعداد نمونه بردارانتعداد بهره شهرستان رديف

 62 00213 بافت 1

 120 02121 جیرفت 0

 111 23332 رفسنجان 3

 ـ 011933 جامعه آماری

 312 ـ نمونه

 مقادیر آلفای کرونباخ .2جدول 

 تفسیر ضريب آلفای کرونباخ هاتعداد گويه متغیرها

 ولقبقابل 22/2 02 مديريت دانش
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 های مديريت دانشبندی مؤلفهرتبه

اسايی بررسی مؤلفه شن ورمنظبهدر اين مطالعه . های مؤلفه شناسايی دانشبندی گويهرتبه

 91/0گويه استفاده شد. میانگین و ضريب تغییرات مؤلفه شناسايی دانش به ترتیب  2دانش از 

دانش ، دانستن اطالعات» مشخص است؛ دو گويه 3که در جدول  گونههماناست.  220/2و 

 ز دانشاستفاده ا»و  «سالیخشکهای مديريت بحران های خود در رابطه با برنامهو مهارت

و  باالترين رتبه «در محیط اطراف سالیخشکهای مديريت بحران خود برای اجرای برنامه

 و «های مديريت آنو برنامه سالیخشکداشتن دانش الزم در رابطه با بحران » دو گويه

ترين ینپاي «سالیخشکهای مديريت بحران دانستن نیاز اطالعاتی خود در رابطه با برنامه»

 اند.به خود اختصاص دادهرتبه را 

 دانش ییمؤلفه شناسا هاییهگو یبندرتبه .3جدول 

ب دانش کس مؤلفهحاضر برای سنجش پژوهش در . های مؤلفه کسب دانشبندی گويهرتبه

سب دانش به ک مؤلفهگويه استفاده شد که نتايج نشان داد میانگین و ضريب تغییرات  2از 

های ساير واقف بودن به تجربیات و مهارت»های است. گويه 929/2و  23/1ترتیب 

های مديريت بحران های آموزشی در رابطه با برنامهکت در کالسشر»و  «بردارانبهره

ها و به جايگاه دسترسی»های به ترتیب بیشترين رتبه را داشتند و همچنین گويه «سالیخشک

استفاده از »و  «سالیخشکهای مديريت بحران های انتشار دانش مربوط به برنامهمحل

 میانگین هاگويه
انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات*
 رتبه

های مديريت های خود در رابطه با برنامهدانش و مهارت، دانستن اطالعات

 سالیخشکبحران 
20/3 60/2 322/2 1 

ر د سالیخشکهای مديريت بحران هاستفاده از دانش خود برای اجرای برنام

 محیط اطراف
11/0 61/2 322/2 0 

 3 319/2 20/1 19/0 سالیخشکهای مديريت بحران دانستن نیاز اطالعاتی خود در رابطه با برنامه

 2 921/2 22/1 21/1 های مديريت آنو برنامه سالیخشکداشتن دانش الزم در رابطه با بحران 

  220/2 66/2 91/0 میانگین تجمعی
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و به  «سالیخشکهای مديريت بحران ه با برنامهاينترنت برای کسب اطالعات بیشتر در رابط

 (.2اند )جدول ترتیب کمترين رتبه را داشته

 مؤلفه کسب دانش هاییهگو یبندرتبه .4جدول 

 میانگین هاگويه
انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات*
 رتبه

 1 232/2 26/1 26/0 بردارانهای ساير بهرهواقف بودن به تجربیات و مهارت

های مديريت بحران های آموزشی در رابطه با برنامهسشرکت در کال

 سالیخشک
96/1 61/2 126/2 0 

ای هاستفاده از اينترنت برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با برنامه

 سالیخشکمديريت بحران 
10/1 21/1 992/2 3 

 هایهای انتشار دانش مربوط به برنامهها و محلدسترسی به جايگاه

 سالیخشکان مديريت بحر
00/1 61/2 221/2 2 

  929/2 66/2 23/1 میانگین تجمعی

گويه استفاده  2بررسی مؤلفه توسعه دانش از  منظوربه. های مؤلفه توسعه دانشبندی گويهرتبه

 جديد تجربیات دانش و»های است. گويه 210/2و ضريب تغییرات  16/1شد که میانگین آن 

 هاییشنهادپ»و  «است سالیخشک مديريت بحران هایهبرنام مؤثر و بهتر اجرای موجب

 به ترتیب باالترين رتبه و «سالیخشکهای مديريت بحران خالقانه در رابطه با برنامه

و  «ردارانببا مشارکت بهره سالیخشکهای مديريت بحران تعیین و اجرای برنامه»های گويه

 در رفع سالیخشکی مديريت بحران هااستفاده مفید از اطالعات در رابطه با برنامه»

 (.1ترين رتبه را به خود اختصاص دادند )جدول پايین «مشکالت

 توسعه دانش های¬مؤلفه یبند. رتبه5جدول 

 میانگین هاگويه
انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات*
 رتبه

ن های مديريت بحرادانش و تجربیات جديد موجب اجرای بهتر و مؤثر برنامه

 است سالیخشک
22/0 19/1 296/2 1 

 0 192/2 12/1 61/1 سالیخشکهای مديريت بحران خالقانه در رابطه با برنامه هایپیشنهاد
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 میانگین هاگويه
انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات*
 رتبه

 سالیخشکهای مديريت بحران استفاده مفید از اطالعات در رابطه با برنامه

 در رفع مشکالت
19/1 61/2 111/2 3 

 با  سالیخشکهای مديريت بحران تعیین و اجرای برنامه

 بردارانمشارکت بهره
26/2 26/2 1 2 

  210/2 1 16/1 میانگین تجمعی

گذاری راکاشت مؤلفهبندی رتبه منظوربه. گذاری دانشهای مؤلفه اشتراکبندی گويهرتبه

میانگین و ضريب ، مشخص است 1که در جدول  گونههمانگويه استفاده شد.  2دانش از 

تشويق »های است که گويه 992/2و  12/1ترتیب گذاری دانش به تغییرات مؤلفه اشتراک

 «سالیخشکهای مديريت بحران ديگران به انتقال تجربیات و دانش خود در خصوص برنامه

هادهای حمايت ن»های به ترتیب باالترين رتبه و گويه «شرکت در جلسات تبادل دانش»و 

های مديريت بحران نامهمربوطه از انتشار تجربیات و دانش افراد در رابطه با اجرای بر

گذاری دانش و تجربیات خود از اجرای داشتن زمان کافی برای اشتراک» و «سالیخشک

 (.9ترين رتبه را داشتند )جدول به ترتیب پايین «سالیخشکهای مديريت بحران برنامه

 دانش گذاریاشتراک هایمؤلفه یبندرتبه .6جدول 

 میانگین هاگويه
انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات*
 رتبه

ای هتشويق ديگران به انتقال تجربیات و دانش خود در خصوص برنامه

 سالیخشکمديريت بحران 
21/3 62/2 311/2 1 

 0 122/2 09/1 32/0 شرکت در جلسات تبادل دانش و تجربیات

گذاری دانش و تجربیات خود از داشتن زمان کافی برای اشتراک

 سالیخشک های مديريت بحراناجرای برنامه
29/1 11/2 132/2 3 

حمايت نهادهای مربوطه از انتشار تجربیات و دانش افراد در رابطه با 

 سالیخشکهای مديريت بحران اجرای برنامه
21/1 22/1 690/2 2 

  992/2 23/1 12/1 میانگین تجمعی
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ؤلفه م سنجش منظوربهدر پژوهش حاضر . برداری از دانشهای مؤلفه بهرهبندی گويهرتبه

رداری از بگويه استفاده شد. میانگین و ضريب تغییرات مؤلفه بهره 2برداری از دانش از بهره

استفاده از تجربیات »ها دو گويه است. در بین گويه 919/2و  12/1دانش به ترتیب 

 استفاده از دانش و»و  «سالیخشکهای مديريت بحران برداران در روند اجرايی برنامهبهره

در جهت رفع مشکالت  سالیخشکهای مديريت بحران ات جديد در رابطه با برنامهاطالع

مربوط به  ارزيابی منابع دانش»به ترتیب باالترين رتبه را داشتند. همچنین دو گويه  «اجرايی

هايی هقرار دادن پوستر يا کتابچ»و  «بردارانتوسط بهره سالیخشکهای مديريت بحران برنامه

ترين رتبه به ترتیب پايین «بردارانهای مديريت بحران دانش در اختیار بهرهرنامهدر رابطه با ب

 (.2را داشتند )جدول 

 از دانش برداریمؤلفه بهره هاییهگو یبندرتبه .7جدول 

 2از  بندی مؤلفه نگهداشت دانشمنظور رتبهبه. های مؤلفه نگهداشت دانشبندی گويهرتبه

که در  است 929/2و  12/1گین و ضريب تغییرات اين مؤلفه به ترتیب میان گويه استفاده شد.

کمک اطالعات و تجربیات و دانش ديروز به رفع احتیاجات و »های اين میان گويه

 هدسترسی ب»و  «سالیخشکهای مديريت بحران های امروز راجع به برنامهگیریتصمیم

 هایبرنامه اجرای از اطالعات سازیذخیره سرعت در تواندمی زيادی حد تا اينترنت

 میانگین هاگويه
انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات*
 رتبه

 مديريتهای برداران درروند اجرايی برنامهاستفاده از تجربیات بهره

 سالیخشکبحران 
26/3 16/2 011/2 1 

های مديريت استفاده از دانش و اطالعات جديد در رابطه با برنامه

 در جهت رفع مشکالت اجرايی سالیخشکبحران 
06/0 20/1 221/2 0 

حران های مديريت بهايی در رابطه با برنامهقرار دادن پوستر يا کتابچه

 رانبردادر اختیار بهره سالیخشک
90/1 10/1 961/2 3 

 الیسخشکهای مديريت بحران ارزيابی منابع دانش مربوط به برنامه

 بردارانتوسط بهره
22/2 23/2 220/1 2 

  919/2 62/2 60/1 میانگین تجمعی
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جربیات حفظ ت»های به ترتیب باالترين رتبه و گويه «باشد مؤثر سالیخشک بحران مديريت

حفظ تجارب مربوط به »و  «سالیخشکهای مديريت بحران برداران از اجرای برنامهبهره

در  هاآن برای استفاده از سالیخشکهای مديريت بحران های برنامهها و موفقیتشکست

 (.1ترين رتبه را به خود اختصاص دادند )جدول به ترتیب پايین «های آتیگیریتصمیم

 مؤلفه نگهداشت دانش هاییهگو یبندرتبه .8جدول 

 میانگین هاگويه
انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات*
 رتبه

-کمک اطالعات و تجربیات و دانش ديروز به رفع احتیاجات و تصمیم

 سالیخشکهای مديريت بحران راجع به برنامه های امروزگیری
29/3 11/2 012/2 1 

سازی ذخیره سرعت در تواندمی زيادی حد تا اينترنت دسترسی به

 باشد مؤثر سالیخشک بحران مديريت هایبرنامه اجرای از اطالعات
13/0 21/1 319/2 0 

حران بهای مديريت های برنامهها و موفقیتحفظ تجارب مربوط به شکست

 های آتیگیریدر تصمیم هاآنبرای استفاده از  سالیخشک
11/2 96/2 111/2 3 

 2 602/2 91/2 99/2 سالیخشکهای مديريت بحران برداران از اجرای برنامهحفظ تجربیات بهره

  922/2 26/2 12/1 میانگین تجمعی

ای هظرات و ديدگاهبا توجه به نقطه ن. های مديريت دانشی مؤلفهرياستقرار پذوضعیت 

نشان  2های مديريت دانش در قالب شکل پذيری مؤلفه وضعیت استقرار، بردارانبهره

بهترين  220/2و ضريب تغییرات  91/0مؤلفه شناسايی دانش با میانگین ، شده استداده

بدترين وضعیت  210/2و با ضريب تغییرات  16/1 توسعه دانش با میانگین وضعیت و مؤلفه

 سالیخشکهای مديريت بحران مديريت دانش در راستای برنامه یهامؤلفهمیان را در 

 داشت.
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 تبیین وضعیت نواحی استقرار پذیری .1شکل 

 گيرینتيجهبحث و 

ذيری پ وضعیت استقرار، برداران استان کرمانهای بهرهبا توجه به نقطه نظرات و ديدگاه

و ضريب تغییرات  91/0ايی دانش با میانگین های مديريت دانش نشان داد مؤلفه شناسمؤلفه

ان چنین تودارد؛ می سالیخشکهای مديريت بحران توسعه برنامه تأثیر را بر بیشترين 220/2

طالعات و از ا سالیخشکهای مديريت بحران استنباط کرد که کشاورزان در رابطه با برنامه

در استفاده از اين اطالعات دارند و تجارب زيادی برخوردار هستند. همچنین توانايی بااليی 

ری و جعف هایپژوهششناسند. اين نتايج با خوبی مینیازهای دانشی و اطالعاتی خود را به

( همسو 1316) زاده و همکاران ویتقی ( و1360) سنجقی و همکاران، (1363) همکاران وی

با  ت دانش به ترتیببرداری از دانش و نگهداشبهره، گذاری دانشهای اشتراکاست. مؤلفه

تقريباً در يک  922/2و  919/2، 992/2و ضريب تغییرات  12/1و  60/1، 12/1های میانگین

دارند.  سالیخشکهای مديريت بحران سطح قرارگرفته و تأثیر چشمگیری بر توسعه برنامه

دانش  به تبادل بردارانتوان استنباط کرد که تشکیل جلسات و تشويق بهرهاز نتايج چنین می

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

شناسايی

کسب

توسعه

اشتراک گذاری

بهره برداری

نگهداشت
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 توزيع پوستر و، بردارانو پشتیبانی از انتقال دانش و اطالعات حاصل از تجارب بهره

 سالیخشکهای مديريت بحران آمده از برنامهدستهايی از جديدترين اطالعات بهکتابچه

ی های حاصل از اجراها و شکستبرداران و موفقیتبرداران؛ حفظ تجارب بهرهدر بین بهره

ريت بحران های مديتوجهی بر توسعه برنامهتأثیر قابل سالیخشکمديريت بحران های برنامه

حیدری و ، (1362زاده )هاللیان مطلق و حسن هایپژوهشدارد. اين نتايج با  سالیخشک

 ( و1361)بدری آذرين و همکاران وی، (1360)سنجقی و همکاران، (1360)همکارانش

های توسعه دانش و کسب دانش به ترتیب ارد. مؤلفه( همخوانی د1311صبوری و همکاران )

کمترين تأثیر را بر توسعه  929/2و  210/2و با ضريب تغییرات  23/1و  16/1های با میانگین

ای هدارد؛ اين نتايج حاکی از آن است که برنامه سالیخشکهای مديريت بحران برنامه

 شوند و دانش وین و اجرا نمیبرداران تعیبا مشارکت بهره سالیخشکمديريت بحران 

ه گیرد و اين اطالعات محدود نتوانستبرداران قرار میاطالعات جديد خیلی کم در اختیار بهره

ای ههمچنین محدوديت در تشکیل کالس، برداران باشدجوابگوی نیازهای اطالعاتی بهره

وان از ترا میمربوطه  یهاکالسهای برگزاری ترويجی و دسترسی دشوار به محل-آموزشی

 سرلک و همکاران وی هایپژوهشها دانست. اين نتايج با داليل تأثیر پايین اين مؤلفه

 راستا است.( همسو و هم1316)باقری و سالجقه ( و1316)زاده و همکاران ویتقی، (1362)

ا اثرات و مقابله ب سالیخشکهای مديريت بحران منظور پیشبرد اهداف توسعه برنامهبه 

 شود:ارائه می هايییشنهادپبار اين بحران عظیم يانز
های های برنامهها و شکستبرداران و اطالعات مربوط به موفقیتحفظ تجارب و اطالعات بهره -

توسط نهادهای مربوطه و استفاده از اين اطالعات برای  سالیخشکمديريت بحران 

 .یسالخشکهای مديريت بحران های آتی برنامهگیریتصمیم

برداران رهجانبه بهبا مشارکت همه سالیخشکهای مديريت بحران تعیین و اجرا و ارزيابی برنامه  -

 کشاورزی

ای همنطقه و افزايش برگزاری دوره مروجانبرداران توسط شناسايی نیازهای اطالعاتی بهره -

 منطقه. و مداومت آن در سالیخشکهای مديريت بحران ترويجی در رابطه با برنامه-آموزشی
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ران های مديريت بحهايی از تجربیات کشاورزان در رابطه با برنامهتهیه پوستر يا کتابچه -

تر و بهتر ساير کشاورزان از تجارب و اطالعات جديد توسط جهاد برای استفاده آسان سالیخشک

 کشاورزی.

 منابع

 ت پیام نور.انتشارا . تهران:مديريت دانش .(1361. )، علیو صالحی اکبریعل، احمدی 
 تيريآموزش و پژوهش مد یموسسه عال نیب يیفرهنگ دانا سهيمقا(. 1311). لیع، یانتظار 

 نامهانيپا .کشور يیمایو دانشکده صنعت هواپ مایدانشکده صداوس، یزيرو برنامه

 ،یزيرو برنامه تيريآموزش و پژوهش سازمان مد یارشد. موسسه عال یکارشناس

 تهران.
مجله عصر  .از مديريت داده تا مديريت دانش(. 1316. )نجرس، سالجقه؛ یرينش، باقری 

 .11-29(، 12)2، مديريت

تحلیل رگرسیونی (. 1361. )لیع، ؛ ايمانپوریرحسنم، عامری ؛ سیدعقوبي، بدری آذرين

 ،مجله مديريت ورزشی .رابطه بین اجزای مديريت دانش و عملکرد منابع انسانی

(11) ،12-31. 

بررسی (. 1316. )وح الهر، ؛ مهدی لویالمرضاغ، ؛ سلطانی فسقنديسنگوشه، تقی زاده

 مجله فراسوی، کارگیری فرآيند مديريت دانش در يک سازمان خدماتیمیزان به
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