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  :چکیده

هدف اصلی پژوهش طراحی مدل مطلوب انتقال دانش مراکز تحقیقات کشاورزي 

 از اطالعـات اولیـه   .روش تحقیق ترکیبی است. باشد از طریق آموزش از دور می

پــس از اســتخراج  آوري، توســط متخصصــین انتقــال دانــش جمــع دلفــی روش

نامـه در اختیـار آزمـون    هاي اصلی وتعیین روایی و پایـایی آن، پرسـش    شاخص

و ) نامـه  پرسش(صورت میدانی  روش گردآوري اطالعات به. شوندگان قرار گرفت

نفر شامل اعضـاي هیئـت علمـی، مروجـان و     1930جامعه آماري  .اسنادي است

براسـاس جـدول   . انـد  مربیان آموزشی مؤسسات و مراکز تحقیقات کشاورزي بوده

نفـر   641نسبت جمعیـت شـان تعـداد    ها به  مورگان حجم نمونه به تفکیک گروه

هـا از   تجزیـه وتحلیـل داده  . انـد  اي تصادفی انتخاب شده صورت طبقه برآورد و به

تحلیل عاملی اکتشافی آزمون بارتلت و تأییـدي  (طریق آمار توصیفی و استنباطی 

سـهم واریـانس    ها، یافته. انجام گرفت SPSS،LISRELافزار  با نرم) نوع اول

، فنـاوري آمـوزش از   90/11را بـه ترتیـب خلـق دانـش      هـا  هر یک از شـاخص 

، فناوري اطالعـات و ارتباطـات   05/7، تولید محتوا 49/8، منابع مالی 80/11دور

بـه   98/4گـذاري   و سیاسـت  39/5فرهنگ سـازمانی   ،74/5، روانشناختی .98/5

هـاي مـرتبط بـا     درصد واریانس کل شاخص 37/61که روي هم دهد  دست می

آزمون نیکویی برازش مقدار مجذور کـاي را   .کنند را تبیین میش مدل انتقال دان

نشان داده است و سطح معناداري کمتـر از مقـدار    406با درجه آزادي  37/2681

در محاسبه فـوق برابـر بـا     RMSEAباشد و همچنین مقدار  می 05/0خطاي 

مدل  بیشتر باشد نشان دهنده آن است که 08/0بوده و این مقدار وقتی از  094/0

  .باشد مورد نظرخوب و برازنده می

انتقال دانش، آموزش از دور، فناوري اطالعات و  :کلیديهاي  واژه

  .ارتباطات، مؤسسات و مراکز تحقیقات، نتایج پژوهش

  .JEL F64 ،E16 ،E27:بندي طبقه

Abstract: 
The main objective of the research is to design the suitable 
knowledge transfer in agricultural research centers through 
distance education. The research method was a combinational 
one. The primary information was collected through Delphi 
method by knowledge transfer experts. After extraction of 
main criterias and determination of validity and reliability, the 
questionnaire was given to test givers. The data collection 
method was a field (questionnaire) and documentary one. The 
statistical population included 1930 people; scientific staff, 
the educators, the educational trainers of agriculture research 
institutions and centers. According to Morgan table the 
sample volume was calculated on groups 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.The 
findings illuminate the variance of each criteria as; 11/90 
percent for knowledge creation, 11/80 distance education 
technology, 8/49 percent for financial resources, 7.05% for 
content production, 5.98 percent for ICT, 5.74 percent for 
psychology, 5.39 percent for organizational culture, 4.98 
percent policy making, which includes 61.37 percent of total 
variance of related criteria by knowledge transfer model. The 
goodness fit test shows the k-square rate as 2681.37 with 
freedom degree of 406. The significant level was less than 
0.05 errors and also the rate of RMSEA on the mentioned 
calculation was equal to 0.094. and when this rate becomes 
more than 0.08, then it will show that the model is good and 
well fitted. 
Keywords: Knowledge Transfer, Distance Education, 
Information and Communication Technology. 
JEL: F64, E16, E27. 
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  مقدمه -1

هاي عمـده مؤسسـات و مراکـز تحقیقـات و آمـوزش       از رسالت

نیـاز  کشاورزي پژوهش، آموزش و ارائـه خـدمات علمـی مـورد     

مهمترین مصـداق  . جامعه کشاورزان براي توسعه روستایی است

ارائـه خــدمات بـراي مؤسســات و مراکـر تحقیقــات و آمــوزش    

هـاي نـوین    کشاورزي نشر و انتقـال فنـاوري بـه وسـیله مـدل     

مروجین و کارمندان در آینده مجبور خواهند بـود  . آموزشی است

ز راه دور بـه  که اطالعات و دانش را در محل کار خود از روش ا

لذا انتقال هر چـه  ). 1-40: 1998مارتین، (مخاطبین ارائه دهند 

هاي علمی مؤسسات و مراکز تحقیقات با اسـتفاده   تر یافته سریع

از فنــاوري نــوین اطالعــات و ارتباطــات همــواره مــورد تأکیــد 

گذاران امر توسعه کشـاورزي، پژوهشـگران و مروجـان     سیاست

هاي مهم اقتصـادي اسـت    بخشبخش کشاورزي از  .بوده است

 هتوانـد نقش اساسی و کلیدي در رشد اقتصـادي، توسـع   که می

در . پایدار، امنیت غذایی و تامین عـدالت اجتمـاعی ایفـاء نمایـد    

ایـن پـژوهش فراینـد مـدیریت دانش در بخش کشـاورزي در  

دانـش تولیـدي   انتقـال   و خصوصاً حوزه تولید، ذخیره و بازیابی

بـرداران   کشاورزي جهت دسترسی اکثریت بهرهمراکز تحقیقات 

 .گیـرد  مـی قـرار  بررسـی  مـورد  با اتکا به فناوري نوین آموزشی 

کشاورزي، رسماً وظیفه تولید دانـش،  و آموزش  کز تحقیقاتامر

ـ هـاي کـاربردي را بـه عهـده دار     بـه ویـژه دانـش    نتــایج و . دن

اي و نهــایی و   هاي تحقیقاتی در قالب گزارشـات مرحلــه   یافته

مقـاالت علمـی در مجـالت معتبـر داخلـی و خـارجی، کتـاب،     

متن الکترونیکی و محتواي آموزشـی چنـد    ،نشریه، پوستر، فیلم

ایـن نتـایج . گـردد منتـشر یا در مجامع علمی ارائه می اي رسانه

المللی کاربرد  اي، ملی یا بین در سـطوح مختلـف استانی، منطقه

بـا  ســازي  مسـتند  پــس از  شــود،   دانشی که تولید مـی  .دارد

انتقــال   دانـش  کـاربران هاي سنتی به بخشی کوچک از روش

سؤال اساسی این است چـرا دانـش تولیـدي بـه      .شـود داده می

سـوابق نشـان    .رسـد  میدست بخش کوچکی از تولیدکنندگان 

هاي محـدود انتقـال دانـش بـه      هاي زیاد و دوره دهد هزینه می

هاي سنتی چهـره بـه چهـره امکـان دسترسـی جمعیـت        شیوه

برداران به دانش تولیـدي مؤسسـات تحقیقـاتی را     میلیونی بهره

دسترسی به اطالعات و دانـش تولیـدي مراکـز    . کند فراهم نمی

تحقیقات کشاورزي حق همه کشاورزان جهت توسـعه فـردي و   

نـابرابري در دسترسـی بـه دانـش و اطالعـات      . روستایی اسـت 

کی از عدم رسانش یکنواخت و عادالنه آنها بـه کلیـه   موجود حا

تـوان از نـوعی رانـت     صاحبان منـافع اسـت و در مـواردي مـی    

اطالعاتی سخن گفت که به نـاموزونی هـر چـه بیشـتر توسـعه      

اسـدي و  (زنـد   کشاورزي در اقشار یا مناطق مختلف دامـن مـی  

عدم دسترسـی اکثریـت کشـاورزان بـه      ).54: 1393همکاران، 

تولیدي مؤسسات و مراکز تحقیقات کشـاورزي و رونـد   فناوري 

بـرداران و افسـران انتقـال     الك پشتی انتقـال دانـش بـه بهـره    

. باشـد  تکنولوژي از مشکالت مدل هاي جاري انتقال دانش می

عالوه بر مشکالت فـوق بـا توجـه بـه وجـود جمـع کثیـري از        

محققین در علوم و فنـون کشـاورزي در دانشـگاه هـا، اجـراي      

محقـق در   3000ه هفت هـزار پـروژه تحقیقـاتی توسـط     ساالن

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، سرعت تولید علم 

هـاي فنـاوري    در جهان، تغییرات شدید آب و هوایی، نیازمنـدي 

سه میلیون کشاورز به دانش تولیدي نهادهاي پژوهشی از بیش 

و آموزشی، سرعت زیاد کهنه شدن علـم و شـکاف تولیـد بـین     

کشاورزان عادي بـا کشـاورزان پیشـرو، نیازمنـد طراحـی مـدل       

مطلوب انتقال دانش با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطـات  

  . است

  

  پیشینه پژوهش -2

در  ،ترویج و انتقال دانش، همگام با سایر جوامع جهـانی  1گریک

عصر تغییرات سریع حاصل از فناوري اطالعات بسـر مـی بـرد    

  ). 8-9: 2002گریک، (

هاي ترکیبی،  مقایسه روش"در تحقیق خود با عنوان  2بلک

هـاي   نشان داد که فراگیـران دوره  "آنالین و سنتی ارائه دروس

هاي ارائه شده به صورت آنالین یا سنتی را بـه   ترکیبی، آموزش

هـاي   سندند ضمن اینکه بـا افـزایش مهـارت   پ تنهایی بیشتر می

ICT  هـاي   فراگیران، رضایت و تمایل آنها در استفاده از شـیوه

   ).8: 2002بلک، ( یابد آنالین و ترکیبی افزایش می

 جدایی ،هاي تولیدي عدم تطبیق پذیري فناوريعمده دلیل 

شـکاف  . بـرداري از یکـدیگر اسـت    بهره هاي تحقیقاتی و بخش

ان و کـشاورزان در فراینـد تحقیقـات و انتقال دانشی بین محقق

محققان از توان و دانـش بـالقوه    و آگاهی فقدان دانش ،فناوري

هاي توســعه یافتـــه از دالیـــل اصـــلی      پذیرندگان فناوري

جانسون و ( شکــست در انتقــال و توســعه فنــاوري اســت

   ).3: 2003بران چواگ، 

 اطمینان براي کسب "فرینانهدر تحقیق و توسعه کارآ" لین

از وجـود جریـان دو طرفـه دانــش بــین محققـان و کـاربران     

کیــد  أنهایی فناوري، بر مـدیریت دانـش و شــبکه ســازي، ت  

   ).353: 2003لین، (دارد زیـادي 

                                                   
1. Gregg (2002) 
2.  Blach (2002) 
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 "در تعیین ابعاد پایدار انتقال دانش الکترونیکـی "اسکانوال 

فرهنگ، انگیزه ) افزاريافزاري و سخت  زیرساخت نرم(فناوري 

و منابع مالی را از ابعاد برحسـته انتقـال دانـش الکترونیکـی بـه      

  . )1: 2003اسکانوال، ( آورد حساب می

مزایاي انتقـال دانـش الکترونیکـی در    "ویلسون در بررسی 

معتقد است انتقال دانش با استفاده از فنـاوري موجـب    "توسعه

نابع دانـش در هـر   دسترسی به م و کاهش هزینه، افزایش دقت

  ). 90-91: 2003ویلسون، ( شود میزمان و مکان 

مــدل انتقــال دانــش و یــادگیري    "برادبنــت در ارائــه  

به عناصر فرهنـگ، وجـود محتـوا، منـابع مـالی و       "الکترونیکی

رهبري در بکارگیري یادگیري الکترونیکـی توجـه ویـژه نمـود     

  ). 599: 2003برادبنت، (

عوامل مؤثر بر اسـتفاده  "قی با عنوان زاو و ژانگ، در نتایج تحقی

نشـان   "هاي اموزش از راه دور از منابع اطالعاتی فراگیران دوره

دادند که اینترنت به عنوان مهمترین منبع اطالعـاتی فراگیـران   

عالوه بر این محققان به منظور طراحی محیط آموزش  .باشد می

نـد از  دهنـد کـه عبارت   الکترونیکی سه آیتم را مد نظر قـرار مـی  

ــین . خصوصــیات فراگیــران، ســاختار آمــوزش و تعامــل  همچن

هـاي فراگیـران از قبیـل     محققان، درك نیازهاي جامعه، ویژگی

انگیزش، باورهـا و جلـب اطمینـان آنهـا را در ایجـاد و توسـعه       

  ).24: 2004زاو و ژانگ، (دانند  آموزش الکترونیکی ضروري می

ــ) 120-121: 1384(نصــیري  ــا  هدر مطالع ــود ب ــوان خ عن

هفت مؤلفۀ   »عوامل زیربنایی در استقرار نظام آموزش مجازي«

و بیان داشته است کـه   را تأیید،اندازي نظام آموزش مجازي  راه

افزار و سـخت   شبکه، نرم(براي استقرار این نظام، وجود ساختار 

، فضاي واقعـی آموزشـی، محتـوا و کتابخانـه دیجیتـالی،      )افزار

ص براي خدمات و نیز منابع مـالی  نیروي انسانی ماهر و متخص

از مهمترین مزایـاي آمـوزش و تـرویج مجـازي      .ضروري است

ــاوري مــی ــال فن ــوان انتق ــه روســتاها جهــت   ت هــاي علمــی ب

توانمندسازي آنان براي کـاربرد دانـش و برخـورداري از منـافع     

در چنـین شـبکه    .اقتصادي و توسعه پایـدار محلـی را نـام بـرد    

ان و متخصصـان ایـن اسـت کـه     تعاملی مجازي وظیفه محققـ 

روسـتائیان را بـا    اطالعات فنی و آموزشی مورد نیاز کشاورزان و

شرایط آنان تطبیق داده و در دنیاي مجازي در اختیار آنان قـرار  

تواننـد نقـش    در این زمینه مؤسسات استانی و ملـی مـی  . دهند

بندي اطالعات و آموزش پرسنل ترویج و توسعه  مهمی در دسته

   ).99-114: 2005، وارن(گیرند روستایی به عهده 

کیـد  أکارها در قالب نظام مشارکتی نوآوري، ت کی از ساز وی

بـرداران   بر وجود جایگاهی فعال و مشارکت جویانه بـراي بهـره  

نهایی فناوري در فرایند تحقیقات جهت کسـب نـوآوري پایـدار    

ه واقـع یکـی از پـیش نیـازهـاي اساسـی در شــکل  بـ. اسـت

ــه   ــراي رســیدن ب ــه، ب ـــق و توســـعه کارآفرینان گیـــري تحقی

بروندادهاي نوآورانه پایدار، وجود آگـاهی محققــان از محــیط   

از اینرو در تحقیق و توسعه کارآفرینانه بر . پذیرنده فناوري است

-88: 2005، گـرون ( شـود  مـی تأکید  وجود این دانش دو طرف

78.(  

نقش تعـامالت  "اي با عنوان  در مطالعه و همکاران رمازمی

مهمترین عامل مؤثر در انتقال دانش را اعتماد  "در انتقال دانش

و  رمازمی( دندان بین تولیدکننده دانش و مصرف کننده دانش می

  ).130-139: 2006، همکاران

هاي فنـاوري   چالش"فرمپانگ در تحقیقی با عنوان بررسی 

کـه   "اطالعات و ارتباطات در ترویج کشورهاي در حال توسـعه 

اطالعـات   هاي مؤثر اشاعه دانـش و  کارگیري روش به دنبال به

براي انبوه کشاورزان هستند نشان داد که علیرغم تمایل بـاالي  

مروجان کشاورزي در استفاده از فناوري اطالعـات و ارتباطـات،   

افـزاري و   حتـواي نـرم  اي م افزارهاي رایانه فراهم نمودن سخت

آموزش مروجان کشاورزي موانع عمده استفاده از ایـن فنـاوري   

  ).69: 2006فرمپانگ، (هستند 

هاي  ساز استفاده از فناوري بررسی عوامل زمینه"کریمی در 

بـه   "الکترونیکی انتقال اطالعات و دانش در تـرویج و آمـوزش  

ع مهـم  این نتیجه رسیده است که شبکه اینترنت به عنوان مرج

براي آموزش، تحقیق و ترویج اطالعـات کشـاورزي بـه شـمار     

همچنـین تقاضــاي روزافـزون بــراي کسـب دانــش و     .رود مـی 

اطالعات، اینترنت را بـه یـک وسـیله کمکـی بـا ارزش بـراي       

آمــوزش، تحقیقــات و تــرویج کشــاورزي تبــدیل کــرده اســت  

  ).35: 1385کریمی، (

ز فنــاوري اســتفاده ا"ر مقالــه خــود تحــت عنــوان د مــارو

ابعاد مختلف این فناوري را مورد  "اطالعات در ترویج کشاورزي

اجتمـاعی   فرهنگی، فنی، او موضوعات محتوایی،. بحث قرار داد

  ).1: 2007مارو، (را مهم بر می شمارد 

ــن ــوان   حس ــا عن ــابی ب ــدیریت  "زاده در کت ــاخت م زیرس

راهبردهاي زیرساختی، تشکیالت سازمانی، منابع انسانی، "دانش

تأمین مالی، فناوري اطالعات و ارتباطات و فرهنگ سـازمانی را  

  ).84: 1386زاده،  حسن(داند  عوامل مؤثر در مدیریت دانش می

در پژوهشــی بــا عنــوان ) 205: 1387( و همکــاران عمـانی 

تحقیق دیـدگاه  نتایج  "راهکارهاي اشاعه اطالعات کشاورزي"

عه اطالعات کارشناسان در خصوص ناکارآمدي ساختار فعلی اشا

هـاي   دریافت توصـیه  عدم .ددنکشاورزي را بدین شرح نشان دا
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مختلـف در   التمتخصصین کشاورزي در زمینه کشت محصـو 

وسـیع   اطالعـاتی وجود فاصـله   ،زمان مناسب توسط کشاورزان

، هـاي عملـی در سـطح مـزارع     بین سطوح تحقیقاتی و فعالیـت 

ــودن روش ــراي اشــاعه   نامناســب ب ــنتی ب ــاي س ــاته  اطالع

 با نیازهـاي ارائه شده  عدم انطباق دانش و اطالعاتکشاورزي، 

هـاي   همترین ویژگیدر این پژوهش همچنین م. کشاورزان فنی

کشاورزي از دیـدگاه کارشناسـان تـرویج     اطالعاتنظام اشاعه 

 و برقراري ارتباط بین کشاورزان، مـروجین . بدین شرح تأیید شد

 اطالعاتوري امتخصصین مراکز تحقیقاتی و جامعه از طریق فن

بر اسـاس   طالعاتا، انتقال دانش و ارتباط به صورت دوسویهو 

روش سنتی انتقال دانـش   .اینترنت به وسیلهکشاورزان روز نیاز 

تـوان   ها، مـی  هاي خاصی دارد، از جمله این محدویت محدودیت

ودن انتقال پیام و دانـش،  به باال بودن هزینه آموزش، زمان بر ب

ناتوانی ترویج در برقراري ارتباط با کشاورزان و شرایط نامساعد 

نیز تـرویج انتقـال دانـش مجـازي      مکانی و جوي اشاره نمود و

حیطه عمل ترویج سنتی را توسعه داده و بر کیفیت برنامه هاي 

افزاید و خـدمات و اطالعـات جدیـدي را بـراي نـواحی       آن می

  ). 105: 1386شایان و بیدخوري، (آورد  م میروستایی فراه

صدیقی و همکاران در پژوهش خود عوامـل فرهنگـی، انگیـزه    

فردي و میزان دسترسی بـه فنـاوري اطالعـات را از مهمتـرین     

صدیقی و همکـاران،  (عوامل مؤثر در انتقال دانش اعالم نمودند 

1387 :41 .(  

 "راه دورآموزش و یادگیري از "وانگ در تحقیقی با عنوان 

هاي  به این نتیجه رسیده است که آموزش از دور آنالین فرصت

نماید و موقیعت اجتماعی و اقتصادي  یادگیري زیادي فراهم می

  ). 6: 2008وانگ، (دهد  فرگیران را افزایش می

طراحـی  "در پژوهشی با عنـوان   معتقدند امیدي و همکاران

 "تقـال دانـش  الگوي فناوري اطالعات و ارتباطات به منظـور ان 

هاي سـازمانی و   گر، فراگیر، استراتژي عوامل مالی، فنی، آموزش

کارشناسان فنی را از فاکتورهـاي تـأثیرگزار بـر طراحـی نظـام      

: 2008امیـدي و همکـاران،   (اند  محور ذکر کرده ICTآموزشی 

1041.(   

گاه چند عاملی بـراي موفقیـت  نمعتقدند لیانیج و همکاران 

نظـام نــوآوري مــشارکتی    . محسوس است کامالًانتقال دانش 

هـاي چنـد بخشـی بـه      بـه عنـوان راهبـردي محـوري، شـبکه 

عنوان ساختار قابل قبول، متخصصان خویش فرمـا بـه عنـوان 

افـراد تاثیرگذار و جریـان دائـم دانـش و یـادگیري بـه عنـوان       

فرایندي کلیـدي، در تحقیـق و توسـعه کارآفرینانه مورد توجـه  

ز اینرو در تحقیق و توسعه کارآفرینانه، ارتباط دو جانبه ا. هستند

ط وبـرداران نهـایی بـه عنـوان شـر      مین کننـدگان و بهـره  أبـا ت

جسـتجوي  . موفقیت تحقیق و توسعه در نظر گرفتـه شده است

همواره  ارتبـاط متقابـل را ایجـاد کنـد دساز و کارهایی که بتوان

محققـان، بـا افـزایش     به اعتقاد .مورد توجه محققان بوده است

هــاي پذیرنـده فنـاوري،     پیرامـون محـیط   گران پژوهشدانش 

لیانیج ( یابـد هاي شکـست انتقـال فنـاوري کـاهش مـی ریسک

  ).118-131: 2009و همکاران، 

در تحقیق و توسعه کارآفرینانه براي کسب اطمینان ساوري 

از وجـود جریـان دو طرفـه دانــش بــین محققـان و کـاربران     

کیــد  أنهایی فناوري، بر مـدیریت دانـش و شــبکه ســازي، ت  

  ).150: 2009ساوري، (ت اس نمودهزیـادي 

در سـرعت   کنولـوژي اطالعـات  بررسی نقـش ت "در  فانگ

تکنولوژي اطالعات  به این یافته رسیده است که، "انتقال دانش

ابزارهاي جدیدي براي انتقال دانش ایجاد کرده است به نحوي 

یابـد   تر و در بین افراد بیشتري انتقال می انش، سریعکه اکنون د

  .)35-49: 2010، فانگ(

تبیـین نقـش   "علم بیگی و همکاران در تحقیقی با عنـوان  

به این نتیجه  "تحقیق و توسعه کار آفرینانه در انتقال تکنولوژي

 40/0 واریـانس  بـا  ،گـاهی محققـان از محـیط   آ انـد کـه   رسیده

علـم بیگـی و همکـاران،    (را در انتقال دانش دارند  بیشترین اثر

1390 :107.(   

اهمیت مستندسـازي  "سلیمانیان در مقاله خود با عنوان پور

نتیجـه   "رعایت حقوق مالکیت فکـري جهـت توسـعه نـوآوري    

سازي و حاکمیـت جــو یــادگیري در    فرهنگگرفته است که 

 ارزش ونهادینه کـردن فرهنـگ اشـاعه دانــش      ،عصـر دانش

علت  پرداخت پاداش بهو  کردن فعالیت هاي انتقال دانشتلقی 

تبـادل دانـایی، راه را براي تحقق خالقیت و نـوآوري مســتمر  

 همگـام و نیز  پذیري پایدار هموار خواهد کرد و در نتیجه رقابت

هـاي کـالن علـم و     بخشـی سیاسـت   سازي متولیان و انسجام

 کـدیگر بـراي هـم   فناوري و سیاستهاي کلی نظـام اداري بـا ی  

 دهی به کارکنان دانشور براي توسـعه نـوآوري،   و نقش افزایـی

هاي جامع مـدیریت دانش  هاي اطالعاتی و سیستم ایجاد بانک

انتقال دانش در  جهت دسترسی بـه سـطوح مختلـف مسـتندات

   ).49: 1390سلیمانیان، پور( مؤثر است فنی

تکنولــوژي در بررسـی تأثیرگـذاري    و همکـاران  سوسـانتی 

ثیرگذاري أت که اند اطالعات در انتقال دانش به این نتیجه رسیده

از . تکنولـوژي اطالعـات بسـتگی بـه نـوع دانـش انتقـالی دارد       

سـازي و   تکنولوژي اطالعات در مدیریت، انتقال، ضبط، ذخیـره 

شود تا بدین ترتیب دانش عینی  بازیابی دانش عینی استفاده می
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و  سوسـانتی ( انتقال آن را آسان تر کندتر و فرایند  را در دسترس

  ). 26 :2012همکاران، 

مـدیریت  "اي بـا عنـوان    و عطایی در مقاله فرد قاضی زاده

اکتسـاب  کـه   اندنتیجه گرفته  "دانش عامل اثر بخشی سازمان

دانش از کارکنان دانشی به طور مسـتمر ادامـه داشـته و ایجـاد     

هاي  شکیل انجمنانگیزه و تشـویق کارکنان به تسهیم دانش، ت

گیـري در مـوارد خـاص، ایجـاد جـو     خبرگی به منظور تصـمیم

تســهیل دسترســی    و دوستانه و قابل اعتماد بــین کارکنــان  

را کارکنـان بـه اطالعات مورد نیاز، زمینه مناسب تسهیم دانش 

  ).156: 1392و عطایی، فرد قاضی زاده ( می کند ایجاد

  

  روش پژوهش  -3

شامل کلیه محققان، مدرسان و مروجان مؤسسات جامعه آماري 

. باشـند  نفـر مـی   1900و مراکز تحقیقات شمال کشور به تعـداد  

هـاي   ها و زیرشاخص منظور تعیین شاخص حجم نمونه اولیه به 

گیـري   مدل انتقال دانش ازطریق آموزش از دور از روش نمونـه 

. هدفمند و در دسترس از سی نفر متخصص استفاده شده اسـت 

اي تصادفی متناسب  گیري طبقه م نمونه دوم بر اساس نمونهحج

از طریق فرمـول  ) 1جدول (نفر  641با جمعیت طبقات به تعداد 

 05/0و آلفـاي خطـا کمتـر از     95/0کوکران با سطح اطمینـان  

  .ها انتخاب شدند نمونه

  جامعه و نمونه مورد بررسی. 1جدول 

  نمونه جامعه  طبقات

  175  300  محققان

  169  325  مدرسان

  297  1300  مروجان

  641  1900  جمع

  

آوري اطالعـات مربـوط بـه ادبیـات      در این پژوهش براي جمع

ــاخص   ــتخراج ش ــق و اس ــینه تحقی ــوع و پیش ــر  موض ــا و زی ه

ها، مقاالت و  هاي مدل انتقال دانش از کتاب، پایان نامه شاخص

بـراي آزمـون   . هاي اطالعاتی و روش دلفی استفاده شـد  پایگاه

هاي مدل انتقال دانش از سـؤاالت محقـق سـاخته بـه      شاخص

صورت بسته طراحی و نحوه پاسخگویی به آن بر اساس مقیاس 

 نامـه  پرسـش لیکرت بوده است براي محاسبه هماهنگی درونی 

از طریـق آزمـون الفـاي کرانبـاخ      SPSSافزار  با استفاده از نرم

هاي  داده .درصد به دست آمد 88اقدام که ضریب الفاي کرانباخ 

) هـا  جداول و میانگین(هاي آمار توصیفی  به دست آمده از روش

و تأیید نـوع   )KMO( ، بارتلت)تحلیل عاملی(و آمار استنباطی 

مورد تجزیه و تحلیـل   Lisrelو  SPSSافزار  اول از طریق نرم

  .قرار گرفت

  

  ها تحلیل یافته -4

ترین مرحله هر پژوهش دستیابی بـه پاسـخی    مهمترین و اصلی

 بـه  دسـتیابی  بـراي . است کـه محقـق در پـی آن بـوده اسـت     

 و موضـوع  ادبیات و بررسی مقاالت از پس هاي اصلی شاخص

سابقه انتقال  که دانشگاهی پیشتازان نظرات از استفاده همچنین

با نظرخواهی  با روش دلفیاند،  داشتهرا  از طریق آموزش از دور

شناسـایی   زیرشاخص 70و  شاخص اصلی 11از سی متخصص 

آوري،  و جمـع  بـه افـراد نمونـه    نامه پرسششده که پس از ارائه 

هـایی   عاملی و چرخش واریماکس، شاخص تحلیلمورد ها  داده

 و نهایتاً درصد بوده حذف 56که ضریب همبستگی آنها کمتر از 

ایـن   .ملی باقی ماندبراي تحلیل عازیرشاخص  32شاخص و  8

آوري شـده از   پژوهش بـه منظـور سـاماندهی اطالعـات جمـع     

هاي آماري متناسب استفاده و نتـایج بـه کمـک جـداول      روش

  .است شده نشان داده

محاسبات مربوط به آزمون کرویت بارتلت. 2جدول   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

.789 

Bartlett's 
Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

7.281E3 

Df 435 

Sig. .000 

  محاسبات تحقیق: مأخذ

هـا و   این آزمون اطالعـاتی در مـورد تـوان عـاملی شـدن داده     

، kmoگیـري   اندازه کفایت نمونه .دهد هاي مختلف می ماتریس

توسـط عوامـل    .توانـد  آزمون مقدار واریانس داده است کـه مـی  

مقـدار   ،به عنوان مقیاسی براي توانایی عاملی بودن. تبیین شود

kmo  ضعیف است اما بیشـتر از آن قابـل پـذیرش     5/0برابر با

. تر به یک باشد بهتـر اسـت   نزدیک kmoاست و هر چه مقدار 

در . منظور شـد  789/0در این تحقیق مقدار قابل پذیرش باالي 

باشـد توانـایی    05/0کمتر از  pآزمون کرویت بارتلت اگر مقدار 

 pمقـدار   2جدول شماره  در ،شود میها تأیید  داده ،عاملی بودن

 95باشد لـذا بـا    می 0/0 5تر از  و کوچک sig=  000/0برابر با 

هـا داراي تـوان    توان قضاوت کـرد کـه داده   اطمینان می درصد

  .عاملی شدن هستند

اصـلی مـدل انتقـال دانـش از مؤسسـات پژوهشـی        هاي عامل

  موزش از دور کدامند؟آبرداران از طریق  کشاورزي به بهره
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  هاي مرتبط تبیین شده شاخص واریانسمجموع . 3جدول 

 متغیرها

 

هاي ویژه آغازین ارزش  مجموع مجذور بارهاي چرخش یافته مجموع مجذور بارهاي استخراجی 

 مقدار کل
درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی
 مقدار کل

درصد 

 واریانس
 مقدار کل درصد تراکمی

درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی

1 91/6  05/23  05/23  91/6  05/23  05/23  57/3  90/11  90/11  

2 62/2  75/8  81/31  62/2  75/8  81/31  54/3  80/11  71/23  

3 23/2  44/7  25/39  23/2  44/7  25/39  54/2  49/8  20/32  

4 57/1  26/5  52/44  57/1  26/5  52/44  11/2  05/7  26/39  

5 46/1  89/4  41/49  46/1  89/4  41/49  79/1  98/5  25/45  

6 34/1  48/4  89/53  34/1  48/4  89/53  72/1  74/5  99/50  

7 17/1  93/3  83/57  17/1  93/3  83/57  61/1  39/5  38/56  

8 06/1  54/3  37/61  06/1  54/3  37/61  49/1  98/4  37/61  

9 98/0  29/3  66/64        

10 93/0  10/3  76/67        

11 87/0  90/2  66/70        

  محاسبات تحقیق: مأخذ

هاي آماري که نهایتاً از تحلیل عوامل  شاخص) 3(در جدول 

 هاي اصلی به دست آمده درج شده است، همـان طـوري   مؤلفه

 8بـه   1هـاي بـزرگ تـر از     آیـد، ارزش  برمـی ) 3(که از جـدول  

درصـد واریـانس کـل     37/61رسند کـه روي هـم    شاخص می

مـدل انتقـال دانـش از مؤسسـات پژوهشـی      عوامل مـرتبط بـا   

را تبیـین  راه دور  مـوزش از آبرداران از طریق  کشاورزي به بهره

هـا در تبیـین مـدل بـه      سهم واریانس هریک از عامل .کنند می

 90/11) تولید و خلـق دانـش  (عامل اول : شرح زیر مشاهده شد

درصـد،   80/11) فنـاوري آمـوزش از راه دور  (درصد، عامل دوم 

نشر دانـش  (درصد، عامل چهارم  49/8) منابع مالی(عامل سوم 

درصـد، عامـل    98/5) فناوري(درصد، عامل پنجم  05/7) علمی

فرهنگ (درصد، عامل هفتم  74/5) روانشناختی و فردي(ششم 

 98/4) گـذاري  سیاسـت (درصد و عامل هشـتم   39/5) سازمانی

  . درصد

انتقال دانـش  هاي اصلی در مدل  هاي مرتبط با عامل مؤلفه

بـرداران از طریــق   از مؤسسـات پژوهشـی کشــاورزي بـه بهــره   

  کدامند؟ موزش از دور آ

تحلیل عاملی پـس از چـرخش واریمـاکس نشـان داد کـه      

بندي نمـود،   عامل طبقه 8توان در  هاي مورد بررسی را می مؤلفه

هـایی قـرار    همچنین مشخص کرد که در هر عامل چـه مؤلفـه  

 7، عامل اول شامل شود میهمان طوري که مشاهده . گیرند می

مؤلفه،  4مؤلفه، عامل سوم شامل  7مؤلفه، عامل دوم هم شامل 

 2ر کـدام  هـ  8و  6، 5هـاي   مؤلفه، عامل 3عامل چهارم شامل 

  .باشند مؤلفه می 5مؤلفه و عامل هفتم شامل 

انتقال دانش از مؤسسات پژوهشی کشاورزي مدل مناسب براي 

  چیست؟ موزش از دورآبرداران از طریق  به بهره

خروجی نتـایج تحلیـل عـاملی تأییـدي در      1شکل شماره 

صــفحه گرافیکــی لیــزرل و ســاختار دلــون و مکلــین را نشــان 

هـا   ها متغیرهاي مکنون یـا عامـل   کل بیضیشاین در . دهد می

هـا را   هاي مربوط به هریک از عامل ها مؤلفه باشند، مستطیل می

هـا روي کـدام    دهنـد گویـه   ها نشان مـی  دهند، پیکان نشان می

هـا آن   هاي نوشته شـده روي پیکـان   ارزش. گیرند عامل بار می

اسـت  ها را که از سوي عامل قابل توجیه  میزان بار عاملی گویه

  .دهد نشان می

نتایج تحلیل عاملی تأییدي در صفحه گرافیکی لیزرل و ساختار 

هاي مربوط بـه   ها و مؤلفه دلون و مکلین رابطه هر یک از عامل

  .آنها را به شرح زیر تأیید کرد

ضـرایب   84/0و  75/0مؤلفه بـه ترتیـب بـا     2عامل فناوري با 

  .رفتها مورد تأیید قرار گ مسیر یا بار عاملی گویه

، 58/0، 63/0، 77/0، 55/0مؤلفه به ترتیـب بـا    4عامل مالی با 

  .ضرایب مسیر یا بار عاملی مورد تأیید قرار گرفت

، 39/0مؤلفـه بـه ترتیـب بـا      4عامل فرهنگ سـازمانی بـا   

ضرایب مسیر یا بار عاملی مورد تأییـد قـرار    55/0، 53/0، 56/0

  .گرفت

 62/0و  57/0مؤلفـه بـه ترتیـب     2گذاري با  ل سیاستعام

عامـل  . ضرایب مسیر یا بـار عـاملی مـورد تأییـد قـرار گرفـت      

ضـرایب مسـیر    61/0و  65/0مؤلفه به ترتیب  2روانشناختی با 

  . یا بار عاملی مورد تأیید قرار گرفت
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  هاي بارگذاري شده فهنتایج ماتریس تحلیل عاملی در فضاي پس از چرخش براي انتخاب مؤل. 4جدول 

  همبستگی  هاي پژوهشی ها در انتقال یافته هاي مربوط به عامل مؤلفه  ها عامل

  تولید و خلق دانش

  77/0 برداران بهره دیتول تیفیک و تیکم بر میمستق اثرگذار دانش دیتول

 67/0 ها یافته بودن روز به و موجودي ها فناوري باي دیتول دانش تناسب

 66/0 یکیالکترون صورت بهی پژوهشهاي  یافته کننده افتیدر و دهنده انتقال نیب اعتماد

65/0 یپژوهشهاي  یافته انتقال ندیفرا در مروجان و محققان مشارکت  

63/0 آني مبنا بری پژوهشي ها طرح نیتدو و کشاورزان ازین مورد دانشی ازسنجین  

56/0 یپژوهشي ها طرحي اجرا دري مداري مشتر  

55/0 قیتحق جینتا از استفاده بهیی اجراي ها دستگاه الزام  

فناوري آموزش از راه 

 دور

74/0 ریپذ دانش وی مرب نیبي ریتصو وی صوت ارتباطي برقرارو  کنفرانس دئویو قیطر از آموزش  

72/0 یهمگانی دسترس به توجه با لیموبا قیطر ازی امکیپ آموزش  

71/0 رسانش سرعت و گانیرا وی همگانی دسترسو ی اجتماعي ها شبکه قیطر از آموزش  

70/0 برجسته انیمرب بهی دسترس تیقابل با) نیآنال( برخطي مجاز آموزش ارائه  

67/0 یپژوهشهاي  یافته انتقال در ها تیسا وب و ها وبالگ، ها یکیو  

58/0 يرحضوریغی آموزش نینوي ها شیوه وي حضور آموزشي ها شیوه ازی بیترک  

57/0 ریدانشپذ وی مرب نیب مستمر مکاتبه و کیالکترون پست قیطر ازی آموزشي محتوا ارسال  

 منابع مالی

75/0 کنشگراني برای پژوهشهاي  ی یافتهکیالکترون انتقالی آموزشي ها دورهي اجراي برا بودجه  

70/0 یکیالکترون آموزش سامانهی بانیپشت و جادیاي برا مستمر اعتبار نیمأت  

67/0 یپژوهشي دستاوردها ازی چاپ خودخوان و اي رسانه چندي محتوا دیتولي برا اعتبار نیمأت  

60/0 يافزار نرم و يافزار سختی ارتباطي ها شبکهی علم اطالعات کبان نیمأتي برا بودجه  

 تولید محتوي

75/0 چاپ محور  

68/0 الکترونیک محور  

57/0 فیلم محور  

 فناوري
 83/0  یپژوهشهاي  یافته انتقال در ارتباطات و اطالعاتي فناور توسعهضرورت 

 74/0  جیترو و آموزش ،قاتیتحق مؤسسات و مراکز اطالعاتي فناور و اطالعات تیریمد ارتقاء

 روانشناختی و فردي
 75/0  نینوي فناور قیطر ازی پژوهشهاي  یافته انتقال بودن بخش اثر به اعتقاد و نیمخاطب شناخت

 72/0  دانش رسانش ندیفرا دري کشاورز دانش نظام کنشگران تعامل و مشارکت ي،همکار به لیتما

 

 فرهنگ سازمانی

 54/0 دولت توسطی پژوهشي ها یافته رسانش دري گذار هیسرما

 53/0 يکشاورز قاتیتحق مؤسسات و مراکز بر حاکم فرهنگ

 52/0 ربطیذ برداران بهره همه بهی پژوهشهاي  یافته رسانش به باور

 51/0 يکشاورز دانش نظام کنشگران توسط ارزش کی عنوان به دانش کسب و انتقال به اعتقاد

 51/0 يکشاورز دانش نظام کنشگران توسط دانش میتسه فرهنگ وی میت کار

گذاري سیاست  
 70/0 دانش کنندگان جیترو و دکنندگانیتول بهی صیتخص منابع وي ساختار توازن

 62/0 یکیالکترون آموزش حوزه در دولت کالني گذار استیس

  محاسبات تحقیق :مأخذ
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  لیزرل و ساختار دلون و مکلین خروجی نتایج تحلیل عاملی تأییدي در صفحه گرافیکی. 1شکل 

محاسبات تحقیق: مأخذ

، 56/0، 54/0مؤلفـه بـه ترتیـب     7عامل تولید و خلق دانش بـا  

ضرایب مسیر یـا بـار عـاملی     60/0، 73/0، 74/0، 63/0، 51/0

مؤلفـه بـه ترتیـب     3عامل نشر دانش با . مورد تأیید قرار گرفت

ضرایب مسیر یا بار عاملی مورد تأییـد قـرار    46/0، 69/0، 72/0

مؤلفـه بـه ترتیـب     7عامل فناوري آموزش از راه دور با . گرفت

ضــرایب مســیر  69/0 ،66/0، 60/0، 66/0، 67/0، 69/0، 57/0

  .یا بار عاملی مورد تأیید قرار گرفت

همـان معنـاداري ضـرایب     tمقدار آماره  2هاي شکل  یافته

نشان  05/0مسیر یا بار عاملی مشاهده شده را در سطح خطاي 

، مقـدار بـار عـاملی    tبا توجه به مقادیر مشـاهده شـده   . دهد می

مشاهده شده استاندارد، معنادار است، به عبارتی بار عـاملی هـم   

هاي  ها و هم در رابطه بین هر عامل و مؤلفه در رابطه بین عامل

  .مربوط تأیید گردید

 tهـا مقــدار   هـاي نوشـته شـده روي پیکـان     ارزش 2در شـکل  

کمتـر در تمـامی    tدهد، چـون مقـدار    محاسبه شده را نشان می

هـا   درصد اطمینان رابطه 95باشد لذا با  بزرگتر می 96/1موارد از 

  .مورد تأیید قرار گرفت

با توجه به اینکه آزمون نیکویی برازش  )RMSEA(معیار 

نشـان داده   406با درجه آزادي  37/2681مقدار مجذور کاي را 

باشـد و   مـی  05/0طاي است و سطح معناداري کمتر از مقدار خ

 094/0در محاسـبه فـوق برابـر بـا      RMSEAهمچنین مقدار 

بیشـتر باشـد نشـان دهنـده آن      08/0بوده و این مقدار وقتی از 

  .باشد است که مدل مورد نظرخوب و برازنده می
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   1معناداري ضرایب مسیر یا بار عاملی شکل  t-valueخروجی محاسبه . 2شکل 

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  

 هاي برازش مرتبط با برازش مدل ارائه شده توسط محقق شاخص معرف. 5جدول 

  تفسیر  میزان  شاخص

  )90/0مالك بیش از (برازش عالی   91/0  )شاخص برازش غیر نرم(لوییز - تاکر

 )90/0مالك بیش از (برازش عالی   90/0  )شده شاخص برازش نرم(بنتلر -بونت

 )70/0مالك بیش از (برازش عالی   71/0  هولتر

RMSEA )05/0مالك کمتریا مساوي (برازش عالی   046/0  )ریشه خطاي میانگین مجذورات( 

GFI  91/0   90/0مالك بیش از (برازش عالی( 

  محاسبات تحقیق :مأخذ
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توان بـه بـرازش    با تأکید بر پنج شاخص نکویی برازش می

هـاي تجربـی از سـوي دیگـر،      دادهمدل تدوین شده از یکسو و 

بنابراین انطبـاق مطلـوبی بـین مـدل بـه تصـویر       . تأکید داشت

هـاي تجربـی فـراهم     درآمده یا مـدل سـاختاري شـده بـا داده    

گردیده و برازش مطلوب معرف الگویـابی معـادالت سـاختاري    

با تأکید بر عوامل خلق دانش، فنـاوري آمـوزش از دور، تـأمین    

نــاوري، روانشـــناختی، فرهنـــگ و  مــالی، تولیـــد محتـــوا، ف 

 .گذاري بر انتقال دانش از طریق آمـوزش از دور اسـت   سیاست

کـه مـدل    شـود  مـی بندي نهایی ایـن تحقیـق، مطـرح     در جمع

ـ ااز  و پیشنهادي محقـق از بـرازش کـاملی برخـوردار بـوده       نی

مراکـز   ارزیـابی انتقـال دانـش   بـراي   اريیـ مدل بـه عنـوان مع  

  .داستفاده کردور موزش از راه از طریق آ تحقیقات کشاورزي

هاي مدرسان، محققـان و مروجـان در خصـوص     آیا بین دیدگاه

انتقـال دانـش از مؤسسـات پژوهشـی     هاي اصـلی مـدل    عامل

تفـاوت وجـود   موزش از دور آبرداران از طریق  کشاورزي به بهره

  . دارد

نتایج ماتریس تحلیل عاملی در فضاي پـس از  . 6جدول 

انتقـال  چرخش براي انتخاب عوامـل اصـلی مـرتبط بـا     

بـرداران   دانش از مؤسسات پژوهشی کشاورزي به بهره

از نظــر مدرســان، محققــان و  مــوزش از دورآاز طریــق 

  مروجان

  مروج  محقق  مدرس  ها گروه

  واریانس تأثیر  واریانس تأثیر  واریانس تأثیر  ها عامل

  22/9  50/15  07/11  تولید و خلق دانش

فناوري آموزش از 

  دور
70/10  63/13  48/8  

  08/8  22/11  75/9  منابع مالی

  24/7  35/7  52/7  تولید محتوي

  73/6  07/6  10/7  فناوري

روانشناختی و 

  فردي
79/6  96/5  53/6  

  42/6  82/4  52/6  فرهنگ سازمانی

  98/5  80/4  87/5  گذاري سیاست

  71/58  39/69  35/65  تأثیر کل

  محاسبات تحقیق: مأخذ

دهد کـه از نظـر سـه گـروه      نشان می) 6(هاي جدول  یافته

هـا توافـق امـا در میـزان تـأثیر       مورد بررسی در عنـوان عامـل  

نظرات مدیران سـطح نهـادي و عملیـاتی     در .تفاوت وجود دارد

کـه از نظـر    هـا توافـق وجـود دارد بـه طـوري      در عنوان عامـل 

درصد اسـت امـا    5/15میزان تأثیر تولید و خلق دانش محققان 

ــان   07/11از نظــر مدرســین   22/9درصــد و از نظــر کارشناس

درصد مشاهده شد، همچنـین محققـان میـزان تـأثیر فنـاوري      

درصد بیـان داشـتند امـا مدرسـین      63/13آموزش از راه دور را 

ــان  70/10 ــد  48/8درصــد و کارشناس ــراز نمودن ــد اب در . درص

هـاي روانشـناختی    درسـین و کارشناسـان تـأثیر عامـل    مقابل م

گذاري را بیشـتر از محققـان    فردي، فرهنگ سازمانی و سیاست

به طور کل محققان میزان تـأثیر واریـانس کـل    . مطرح نمودند

کـه   درصـد مطـرح نمودنـد در صـورتی     39/69هـا را   این عامل

ــه مدرســان ــه و کارشناســان 35/65 ب درصــد معتقــد  71/58 ب

  .بودند

  

  گیري بحث و نتیجه -5

ــش از راه دور  ــال دان ــت انتق ــرین مزی امکــان دسترســی  مهمت

بـرداران بـه دانـش تولیـدي مؤسسـات       جمعیت میلیـونی بهـره  

دسترسـی بـه اطالعـات و دانـش تولیـدي      . باشـد  تحقیقاتی می

مراکز تحقیقات کشاورزي حق همـه کشـاورزان جهـت توسـعه     

دانــش و برابــري در دسترســی بــه . فــردي و روســتایی اســت

آنهـا بـه    اطالعات موجود حاکی از رسانش یکنواخت و عادالنه

به موزونی هـر چـه بیشـتر توسـعه      کلیه صاحبان منافع است و

ــین  .انجامــد کشــاورزي در اقشــار یــا منــاطق مختلــف مــی اول

هاي انتقال دانـش   هاي این پژوهش نشان داد که شاخص یافته

ي آمـوزش از  از طریق آموزش از دور شامل خلق دانش، فنـاور 

دور، تأمین مالی، تولیـد محتـوا، فنـاوري، فرهنـگ سـازمانی و      

گذاري عوامل تبیین کننده مدل انتقال دانش از طریـق   سیاست

ــوزش از دور  ــتندآم ــش و   هس ــام دان ــدرکاران نظ ــت ان  و دس

اطالعات کشاورزي بایـد بـه شـاخص خلـق دانـش و فنـاوري       

جـه بیشـتري   آموزش از دور و دیگر عوامل به ترتیب اهمیت تو

نمایند تا به اثر بخشی و کـارایی در انتقـال دانـش مؤسسـات و     

نتـایج پـژوهش حاضـر     .مراکز تحقیقات کشاورزي دست یابنـد 

هاي اصـلی انتقـال دانـش از طریـق      دهد که شاخص نشان می

آموزش از دور به ترتیب اهمیت شامل عامل اول، خلـق دانـش   

مـالی  تـأمین  شاخص دوم، فناوري اموزش از دور شاخص سوم، 

شـاخص پـنجم،    ،شاخص چهارم، تولید محتـوا و مستندسـازي  

 ،شــاخص ششــم، روانشــاختی ،ت و ارتباطــاتفنــاوري اطالعــا

شـاخص هشـتم، سیاسـت     ،شاخص هفـتم، فرهنـگ سـازمانی   

دهد که بین نظـرات   باشد و همچنین نتایج نشان می گذاري می

 ها توافـق وجـود   محققان و مربیان و مروجان در عنوان شاخص
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ها در تبیین مدل انتقال دانـش   سهم واریانس کل شاخص .دارد

باشد اما در میزان تـأثیر تفـاوت وجـود     درصد می 37/61از دور 

 5/15از نظر محققان میـزان تـأثیر تولیـد و خلـق دانـش       .دارد

ــا از نظــر مدرســین   درصــد و از نظــر  07/11درصــد اســت ام

فنـاوري  همچنین محققـان میـزان تـأثیر    . درصد 22/9مروجان 

درصد بیـان داشـتند امـا مدرسـین      63/13آموزش از راه دور را 

در مقابـل  . درصـد ابـراز نمودنـد    48/8درصد و مروجان  70/10

هـاي روانشـناختی فـردي،     مدرسین و کارشناسان تأثیر شاخص

گذاري را بیشـتر از محققـان مطـرح     فرهنگ سازمانی و سیاست

ریـانس کـل ایـن    به طور کل محققـان میـزان تـأثیر وا   . نمودند

درصد مطرح نمودند در صورتی که مدرسـان   39/69ها را  عامل

درصد معتقد بودند که این تفـاوت   71/58و کارشناسان  35/65

هــاي شــغلی  هــا در نشــانگرها تحــت تــأثیر مســئولیت دیــدگاه

  .هاي آماري است نمونه

 و همکــاران ، علــم بیگـی )1384(نتـایج مطالعــات علیپـور   

ــازمی)1390( ــارانو ه ، رمــ ــک )2006( مکــ ، )2002(، بلــ

ــی ــای قاضـ ــاوري )1392(ی زاده و عطـ ــام )2009(، سـ ، گراهـ

ــانیج)2007( ــاران ، لی ــون و ) 2009( و همک ــا ) 2008(سوانس ب

شـاخص فرهنـگ و   و پژوهش حاضر در شاخص خلـق دانـش   

انتقـال مـؤثر    که تأکید بر این است. روانشناختی همسویی دارند

هـاي دانشـی،    دانش نیازمند آگاهی تولید کننده دانش از ویژگی

محیطی، فنی، دریافت کننده دانش و مشـارکت گیرنـده دانـش    

، مصـدق  )1384(نتایج مطالعـات نصـیري   . در تولید دانش است

ــاران  ــا  )1390(و همک ــورمن و هارت ــن زاده و ) 2006(، ن حس

ــاوري  ) 1386( ــاخص فن ــژوهش در ش ــن پ ــا ای ــات و  ب اطالع

گـذاري   ارتباطات، تأمین مالی، فرهنگ، روانشـناختی و سیاسـت  

هرگونه برنامه انتقال دانش مؤثر نیازمنـد ایجـاد   . همسویی دارد

ــالی و     ــأمین م ــات، ت ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــاخت فن زیرس

هاي فردي گیرنـده دانـش و فرهنـگ تسـهیم دانـش و       ویژگی

، )2008(انـگ  سیاست گـذاري اسـت و نیـز نتـایج مطالعـات و     

ــی  ــارو)1385(کریم ــدخوري )2007( ، م ــایان و بی ، )1386(، ش

با شاخص فناوري آمـوزش از  ) 2010(و فانگ ) 2003(ویلسون 

لذا در انتقال دانش از راه دور بایـد اینترنـت   . دور همسویی دارد

هاي انتقال دانش اینترنت پایه بـه علـت ارزان    پایه باشد و شیوه

 هم در انتقال دقیق تر دانـش و هـم در   تواند و تعاملی بودن می

ایجــاد انگیــزه در مخاطــب در جهــت کســب دانــش و توســعه 

  .روستایی از طریق مجازي مؤثر باشند

  

  پیشنهادات -5-1

برابر نتایج تحقیق براي کـاربرد مـدل انتقـال دانـش از طریـق      

وجـه بـه ایـن مـوارد     آموزش از دور به منظور توسعه روستایی ت

ریزي عملیاتی انتقال دانـش   برنامه 3برابر شکل . ضروري است

مراکز تحقیات کشاورزي در سه بعـد و هشـت شـاخص و سـی     

ت برابـر  ابـدین منظـور پیشـنهاد   . نشان داده شده استنشانگر 

بـا ایجـاد   ) هشت شاخص تأیید شده بـدین شـرح اسـت، الـف    

تحقیقـات کشـاورزي   پایگاه دانش الکترونیکی دانش در مراکـز  

بین تولیدکنندگان و کاربران دانش تعامل و اعتماد برقـرار شـود   

با توجه بـه اینکـه   ) ب. هاي تحقیقاتی تقاضا محور شود تا طرح

هاي آموزش از راه دور، اطالعـات، دانـش و مهـارت را در     شیوه

زمان کم و بـا هزینـه انـدك در اختیـار انبـوه کشـاورزان قـرار        

ه واالیـی در نظـام آمـوزش کشـاورزي پیـدا      دهد باید جایگا می

هاي آموزشی اینترنت محـور و تعـاملی در اولویـت     کنند و شیوه

 هـاي برابـر آمـوزش و    ایجـاد فرصـت  در راستاي ) قرار گیرند ج

 گانفنون کشـاورزي بـراي تمـامی تولیدکننـد     یادگیري علوم و

نیارمنـد تـأمین منـابع مـالی، ایجـاد و توسـعه        بخش کشاورزي

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات منـاطق روسـتایی و      زیرساخت 

تولیـد محتـواي   . باشـد  مراکز خدمات ترویجـی و آموزشـی مـی   

هاي مخاطبـان شـرط    اي متناسب با ویژگی آموزشی چند رسانه

) ه. موفقیـت انتقـال دانـش از طریـق آمـوزش از راه دور اسـت      

انتقال دانـش بـه فرهنـگ صـاحبان دانـش و کـاربران دانـش        

هـاي   باید فرهنگ انتقـال دانـش توسـط مشـوق    و ارتباط دارد 

مورد تعمیـق قـرار   ) نظیر ترفیع و ارتقاء(معنوي، مادي و قانونی 

هاي آموزش انتقال دانـش بـه صـورت ترکیبـی      دوره) ف. گیرد

ــوري ( ــه حض ــردد ) نیم ــزار گ ــات از  ) و. برگ ــال اطالع در انتق

. و تلفن همـراه اسـتفاده گـردد    پایههاي آموزشی اینترنت  روش

انسـانی و تشـکالتی در    ،در حال حاضر بیشترین منابع مـالی  )ز

اختیار تولید کنندگان دانـش و حـداقل منـابع در اختیـار توزیـع      

ــدگان دانــش اســت ــال دانــش و   .کنن ــزام و تشــویق در انتق ال

اطالعات کشاورزي بـه صـورت الکترونیکـی و رعایـت تعـادل      

سـانی و  نظام دانش کشاورزي از نظر ساختار سـازمانی، منـابع ان  

بـرداران و مروجـان از    منابع مالی و تقویت سواد اطالعاتی بهـره 

مهمترین اقدامات در انتقال سریع و همگانی دانـش کشـاورزي   

  .باشد می
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 هاي مرتبط با انتقال دانش از طریق آموزش از دور خالصه نتایج تحلیل عاملی، عامل. 3شکل 

 ها زیرشاخص ها شاخص ابعاد

 مدیریت دانش

 خلق دانش

 تولید محتوا

فناوري آموزش 

 از دور

 تولید فیلم آموزشی-3تولید محتواي چاپی  -2تولید محتواي الکترونیکی -1

امـوزش  -3هاي بـرخط   آموزش پیامکی آموزش-2آموزش از طریق اینترنت -1

-5اجتمـاعی   هاي آموزش از طریق شبکه-4ها ها، وبالگ، سایت از طریق ویکی

 آموزش ترکیبی-6آموزش از طرق پست الکترونیک 

خلق دانش اثرکذار مستقیم بر تولید -2برداران  تناسب دانش با فناوري بهره-1

مشارکت در خلق -4اعتماد بین تولید، انتقال دهنده و دریافت کننده دانش -3

 دانش توسط کنشگران نظام دانش

 فردي

 روانشناختی

 تعامل مشارکت کشگران نظام دانش-2اخت مخاطبینشن-1

  زمینه

 فرهنگ سازمانی

 تامین مالی 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 سیاست گذاري

سیاست -2توازن ساختاري،انسانی و مالی در نظام دانش کشاورزي-1

 گذاري دولت در حوزه آموزش الکترونیکی

تامین مالی براي -2ایجاد شبکه الکترونیکی دانستامین مالی براي -1

تامین مالی تامین مالی جهت زیر ساخت -3تولید محتواي چند رسانه اي 

 تامین مالی براي اجراي دوره اموزشی انتقال دانش-4انتقال دانش

  توسعه زیر ساخت فناوري اطالعات وارتباطات-1

 ارتقاء مدیریت اطالعات -2

 

فرهنگ سازمانی حاکم بر مؤسسات و -2ر رسانش دانش گذار د سرمایه-1

باور به خلق و انتقال دانش به عنوان یک -3مراکز تحقیقات کشاورزي 

 کار تیمی و تسهیم دانش- 4ارزش

فرایند انتقال 

 دانش از راه دور



  69                                      1394، شماره اول، بهمن دوره اول ،رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزي     

  

  منابع 

شـریف، محمـد و علـم    اسدي، علی اکبر؛ شریف زاده، مرتضی؛ 

رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه "). 1393(بیگی، امیر 

. "کشاورزي با تأکید یر نظام دانش و اطالعات کشـاورزي 

  .چاپ دوم، جهاد دانشگاهی واحد تهران

اهمیـت مستندسـازي و رعایـت    "). 1390(فریده  پورسلیمانیان،

وري و مـدیریت فنـاوري   آمالکیت فکري جهت توسعه نـو 

، 17، شـماره  فصـلنامه توسـعه تکنولـوژي   . "کشور صنایع

52-41.  

مفــاهیم و : مــدیریت دانــش " .)1386(زاده، محمــد  حســن

 .تهران، انتشارات کتابدار ".ها زیرساخت

شاکري، فاطمه؛ غفـوري، سـید حبیـب اهللا و شـاکري، منصـور      

کـاربردي در  -فرایند مدیریت دانـش تخصصـی  "). 1389(

نشـریه اقتصـاد و   . "بـرداران  حلقه تحقیقات ترویج و بهـره 

، 24جلـد   ،)علـوم و صـنایع کشـاورزي   (توسعه کشاورزي 

  .479-490، 4شماره 

هـاي   زیرسـاخت "). 1386(بیدخوري، علی رضا  شایان، حمید و

اساسی جهت گسـترش آمـوزش الکترونیکـی در منـاطق     

مجموعـه مقـاالت دومـین    . "روستایی با تأکید بـر ایـران  

ــی  ــادگیري الکترونیک ــراس ی ــتان و  . کنف ــگاه سیس دانش

  .105-110. بلوچستان

صدیقی، ژیال؛ مجدزاده، سید رضا؛ نجـات، سـحرناز و غالمـی،    

ــایج  ترجمــه دانــش و بهــره"). 1387(ژالــه  ــرداري از نت ب

  .چاپ اول، دانشگاه علوم پزشکی تهران. "پژوهش

ایرج؛ زارعی، بهـروز و اسـدي،    علم بیگی، امیر؛ ملک محمدي،

قش تحقیـق و توسـعه کارآفرینانـه    ن تبیین"). 1390(علی 

مبتنــی بــر ترجمــان دانــش در موفقیــت انتقــال فنــاوري 

سال سوم، شـماره یـازدهم،    ."کشاورزي توسعه کارآفرینی

  .107-126، 1390بهار 

سـازگاري نظـام دانـش و اطالعـات     "). 1384( حسـن علیپـور،  

. ")گنــدم ( کشـاورزي بـراي توســعه و تــرویج غــالت   

ه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه رشت. رسـاله دکتري

  .آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

محمـد   نوراهللا نوري ونـدي، آزاده و چیـذري،   ی، احمدرضا؛عمان

راهکارهاي اشاعه اطالعات کشاورزي بـر پایـه   "). 1387(

نشـریه  . "در نظام کشاورزي ایران (IT)فناوري اطالعات 
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