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      چکیده

مدیریت دانش ضرورتا شامل ایجاد، کشف، سازماندهی، کاربرد و تسهیم دانش به عنوان یک منبع است. مزایاي رقابتی زمانی حاصل 

ها در بلندمدت داشته باشد. منابع انسانی در هر سازمانی منابع عظیمی گذاري سازمانسیاستشود که مدیریت دانش نقش مهمی در می

هاي اجتماعی و سیاسی، و همچنین عالیق فردي و از دانش را دارا بوده که ممکن است به طور آشکار و واضح از آن آگاه نباشند. زمینه

براي دریافتن این که چه عواملی باید براي تسهیل مدیریت دانش در یک سازمان گروهی بر انتقال این دانش عملی به سایرین اثرگذارند. 

با زمینه کشاورزي مورد توجه قرار گیرد، این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شد. چندین نقشه مفهومی براي آشکار ساختن نظرات کارشناسان 

ان جهاد کشاورزي استان خوزستان تهیه شد. پاسخگویان با استفاده و متخصصان در مورد عوامل موثر بر انتقال و مدیریت دانش در سازم

ي آورگیري گلوله برفی و با معرفی سایر مطلعین کلیدي در زمینه مدیریت دانش در سازمان انتخاب شدند. براي جمعاز روش نمونه

استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که در SimpleMind افزار ها از نرماطالعات از مصاحبه بدون ساختار و براي تجزیه و تحلیل داده

ا برنده یکل دو دسته عامل در تحریک فرایند مدیریت دانش در سازمان موثرند: عوامل درونی و بیرونی سازمان که هر یک تاثیر پیش

ا و ها، همکاري با سایر نهادههاي تربیت نیروي انسانی مانند دانشگاهاند. عوامل بیرونی دربرگیرنده کارکرد سیستمبازدارندگی داشته

شود: جو عمومی سازمان و عوامل فردي ها، و ارباب رجوعان مطلع و طالب دانش بروز است. عوامل درونی به دو دسته تقسیم میسازمان

ضمن خدمت، هاي هاي دولتی)، کاربرد تکنولوژي اطالعاتی، دورهکه هر یک دربرگیرنده عناصر مختلفی است. نحوه اداره سازمان (نظام

گیري، مکانیسم نگهداري و حفظ دانش، دسترسی به اطالعات هاي حمایتگرانه مدیران براي تحریک تسهیم دانش، فرایند تصمیمدیدگاه

دهی، مکانیسم استخدام و بازنشستگی نیروي انسانی از جمله عوامل درونی هستند بندي شده، وظایف شغلی، نظام پاداشسازمانی طبقه

هاي فردي کارکنان، رفتار کسب دانش، معیارهاي ارزیابی دانش کسب شده، و گیرند. به عالوه، ویژگیومی سازمان نشات میکه از جو عم

  نیاز براي مدیریت دانش به عنوان عناصر فردي تشخیص داده شدند.  

  منابع انسانی، مدیریت دانش، نقشه مفهومی، سازمان جهاد کشاورزيکلیدي: هاي واژه



  2                                   خوزستان کاربرد نقشه مفهومی در بررسی عوامل مهم در مدیریت دانش: مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي 

  مقدمه

، تغییرات عمیقی در حوزه علوم و فناوري ایجاد کرده است به طوري »دانش، قدرت است«انقالب دانش با تمرکز بر شعار

، اي نامحسوسسرمایه هاي نامحسوس، تاکید دارند و دانش به عنوانکه در دوران اخیر، متخصصان اقتصاد بر ارزشمندي سرمایه

 که اندیافتهدر توجهی، قابل ). مدیران به طرز1384(ابزاري و کرمانی القریش،  رودترین منبع اقتصادي به شمار میبنیادي

). در این 1385است (جعفري و همکاران،  امروز جهان در پایدار رقابتی مزیت به دستیابی براي بهتري منبع یادگیري و دانش

اي هیافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایهمند براي هایی اشاره دارد که به طور نظامبه  تالش 1میان، مدیریت دانش

). 1390گیرد (فدائی و همکاران، ها صورت مینامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیري مستمر و تسهیم دانش در سازمان

ري از ادانش است. بسی دست یافتن بهشود که دربرگیرنده فازهاي شناخت و اي ارایه میفرایند مدیریت دانش به عنوان چرخه

هاي عمده در ساخت یک سیستم مبتنی بر دانش، فرایند استخراج دانش است. این فرایند محققان معتقدند که یکی از گلوگاه

سازي و بیان کردن آن به یک شیوه قابل فهم است شامل کسب و انتقال دانش افراد به شیوه انتزاعی و موثر، سازماندهی، مدل

مورد توجه قرار گرفته  4و صریح 3در بیشتر تحقیقات انجام شده، دانش در دو بعد ضمنی ).0142و همکاران،  2(واسکوئز براوو

دانش صریح، دانشی است که به روشنی در کلمات، اعداد و ارقام، مدون و کدگذاري شده ). 1389است (شاکري و همکاران، 

 ها قابل اشتراكداده و استاندارد عملیاتی ايهدستورالعمل است. این دانش، قابل مشاهده و به آسانی در قالب مشخصات،

 کند. این دانشدانش ضمنی، دانش مبتنی بر تجربه افراد را بیان میبر خالف دانش صریح،  .)2010و همکاران،  5باشد (آناندمی

) 2002، 6(کوسکینن و وانهارانتاشود ها و غیره ابراز میها، تعهدات، انگیزهها، ارزشیابیها، دیدگاهدر رفتار آدمی به شکل نگرش

باید در نظر داشت که بخشی از دانش سازمانی که به عینیت نرسیده و در  دهد.اي از دانش بشر را تشکیل میبخش عمده و

). در این میان، 1387ذهن افراد باقی مانده است، اگر فرد دانندة آن، سازمان را ترك کند، از سازمان خارج خواهد شد (شریف، 

هود هاي نامشمند براي یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایههایی اشاره دارد که به طور نظامریت دانش به تالشمدی

اخیراً در ). 1390گیرد (فدائی و همکاران، سازمان، تقویت فرهنگ یادگیري مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می

فته است. در این مجموعه، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی، رسماً سازمان جهاد کشاورزي مدیریت دانش جریان یا

هاي تحقیقاتی از طریق ذخیره در قالب گزارشات هاي کاربردي را بر عهده دارد. نتایج و یافتهویژه دانش وظیفه تولید دانش، به

دي منتشر و یا در  -، پوستر، فیلم و سیاي و نهایی و مقاالت علمی در مجالت معتبر داخلی و خارجی، کتاب، نشریهمرحله

                                                             
١. Knowledge management  
2 Vásquez-Bravo 
3 Tacit knowledge 
4 Explicit knowledge 
5 Anand 
6  Koskinen and Vanharanta 
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المللی کاربرد دارد. دانشی که تولید اي، ملی یا بینگردد. این نتایج در سطوح مختلف استانی، منطقهعلمی ارایه می مجامع

 هايهشود. برگزاري کالس، کارگاگذاردن (تسهیم) به همه کاربران انتقال داده میسازي جهت اشتراك شود پس از ذخیرهمی

هاي به دست آمده هاي انتقال دانش و یافتههاي رادیویی و تلویزیونی از جمله راههاي تخصصی و برنامهآموزشی، نمایشگاه

ابد (شاکري یبرداران انتقال میباشد. نتایج کاربردي و قابل استفاده در سطوح پایلوت و مزارع نمایشی نیز به مخاطبان و بهرهمی

رو، هاي این جریان دانشی در سازمان حایز اهمیت است. از اینبرندهبر همین اساس، شناخت موانع و پیش). 1389و همکاران، 

هاي موجود در نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان پرداخته برندهاین تحقیق به تعیین موانع و پیش

  ). 1) پژوهش مبناي عمل قرار گرفت (شکل 1390و تحصري، است. مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل کافرا (صفدریان 

  

  )1390مدل کافرا (منبع: صفدریان و تحصري،  1شکل 

هاي مناسب براي تسهیل فرآیند تبدیل دانش ضمنی به آشکار و همچنین از سوي دیگر، دستیابی به ابزارها و تکنیک

شماتیک و  از جمله ابزارهاي 7شود. نقشه مفهومیمحسوب مییادگیري بهتر، گام موثري براي پیشبرد هدف مدیریت دانش 

). این ابزار براي نمایش 1389سرهنگی و همکاران،  ،2007، 8وروسو  تیلور (کند است که این امکان را فراهم میدوبعدي 

، 10شود (سنتابه شکل ترسیمی استفاده می 9بازنمایی دانشیافته به منظور روابط بین مفاهیم به طریق منجسم و سازمان

شود که توسط ). نقشه مفهومی از مفاهیمی تشکیل می1390؛ خمسان و برادران خاکسار، 1386، مصرآبادي و همکاران، 2008

 یابندصورت شبکه منسجم به هم پیوند می دهنده به یکدیگر پیوند خورده و از حالت خطی خارج شده، بهیک عامل ربط

کند. عالمت براي بسیاري از ). متصل کردن کلمات با خط، ارتباط بین دو مفهوم را مشخص می1386(مصرآبادي و همکاران، 

نیز  11هاشود. عالوه بر این، در نقشه مفهومی گزارهمفاهیم، یک کلمه است اگر چه گاهی اوقات از نمادها و عالئم استفاده می

                                                             
7 Concept Mapping 
8 . Taylor and Wros 
9 . Knowledge Representation 
10 . Senita 
11 . Propositions 
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دهند یا اینکه مورد برخی چیزها و رویدادها در جهان هستند، که هر کدام یا بطور طبیعی رخ می هایی دروجود دارند که شرح

شود شوند. مجموعه حداقل دو مفهوم و یک خط ارتباط دهنده در نقشه مفهومی، یک موضوع (گزاره) نامیده میساخته می

نامند. در واقع، از ترکیب مفاهیم و از متصل کردن خطوط، هاي معنایی میها را واحد). این گزاره1388(عباسی و همکاران، 

). گزاره 2012، 12یباییشکشود به عنوان مثال شیوه سلسله مراتبی یا غیر سلسله مراتبی (کلهر و ساختار نقشه مشخص می

 ي از دانش سازمانهاي بزرگترباشند، اما زمانی که بازنمایی مجموعهبراي بازنمایی یا معرفی واحدهاي کوچک معنی مناسب می

شود. طرحواره یک استفاده می 13هاي بزرگ دانش از طرحوارهیافته مورد نظر است، گزاره چندان کارساز نیست؛ براي مجموعه

از  1960در دهه  14نخستین بار نواك ).1380ساختار انتزاعی است که معرف اطالعات ذخیره شده در حافظه است (سیف، 

دي آموزشی براي بازنمایی دانش به شکل ترسیمی استفاده کرد و آن را ابزاري براي نمایش روابط نقشه مفهومی به عنوان راهبر

، از 16). این ایده بر اساس روانشناسی دیوید آزوبل2004، 15بین مفاهیم به طریقی منسجم و سلسه مراتبی معرفی نمود (چیو

هاي علمی داراي یک ساخت و هرم مفهومی هستند تهروانشناسان مکتب گشتالت، طراحی شده بود. در نظر وي هر یک از رش

تر و به ترتیب تر شده، مفاهیم خاصتر در راس هرم قرار گرفته و هرچه به قاعده نزدیکتر و کلیکه مفاهیم و مطالب عمومی

ن ه آزوبل آگیرد کشود. به این ترتیب، در ذهن فراگیر، سازمانی از شناخت شکل میمطالب جزیی را براي آموختن شامل می

ها یا ، افراد شخصا طرحواره17گرایی). همچنین، بر اساس نظریه ساختار1388نامد (حاتمی و همکاران، را ساخت شناختی می

شوند. یابند و بازنگري یا بازسازي میها گسترش میهاي جدید، این طرحوارهسازند. در یادگیريهاي ذهن خود را مینقشه

ر و رود و اساساً ماهیت تفککنند، دانش قبلی به عنوان چارچوبی براي کسب یادگیري جدید به کار میگرایان بیان میساختار

). از سوي 1388گذارد (مصرآبادي و استوار، توان یاد گرفت تاثیر میدانش بر چگونگی یادگیري و این که اصالً چه چیزي را می

کرة مغز سبب تسهیل و هر دو نیم هاي مفهومی به علت فعال شدننقشهگیري از بهره دارند اعتقاد تربیتی دیگر، روانشناسان

اطالعات به صورت کالمی  ،18همچنین، بر اساس نظریه رمز دوگانه .)1392شود (یعقوبی، یادگیري می -تسریع فرآیند یاددهی

شیوه انجام گیرد، موجب بهبود شوند. اگر رمزگردانی حافظه در مورد یک موضوع به هر دو و تصویري در حافظه رمزگردانی می

گردد. از این رو، راهبردهاي دیداري همچون نقشه مفهومی اطالعات کالمی و دیداري را براي بهبود فرآیندهاي حافظه می

  ). 1386شود (مصرآبادي و همکاران، کند که از این طریق موجب بهبود عملکرد حافظه میکدگذاري و بازیابی در هم ترکیب می

                                                             
12 . Kalhor and Shakibaei 
13 . Schema 
14 . Novak 
15 . Chiu 
16 . Azubell 
17 . Constuctivism 
18 . Dual coding theory 
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ند هایی را نیز که قابل مشاهده نیستها، ساختارها و ویژگیکند، ارتباطومی افزون بر این که اطالعات پایه را منتقل مینقشه مفه

تر ساخته، امکان دهد. بنابراین این روش، به خاطر سپردن، بازیابی و بازخوانی اطالعات را به صورت درازمدت آساننمایش می

). از سوي 1389؛ سرهنگی و همکاران، 1390کند (خمسان و برادران خاکسار، نها را ایجاد میها و ارتباط بین آبازیابی ایده

آورد (حاتمی و را انتقال دهند، فراهم می توانند آنها به تنهایی نمینگر را که عبارتدیگر، نمایش دیداري، یک درك کل

ها، است زیرا به واسطه استفاده از مدل پذیرتوجیهدانش  در مدیریتاین تکنیک ). بر همین اساس، استفاده از 1388همکاران، 

مفاهیم و طرز بیان آنها این امکان را براي تبدیل کردن دانش ضمنی که در فکرهاي کارشناسان و کارکنان قرار دارد به دانش 

ط بین مفاهیم صورت گیرد دهد که استخراج دانش و ایجاد روابکند. استفاده از این تکنیک این امکان را میآشکار فراهم می

 ایران در نقشه مفهومی زمینه در تحقیقات که دهندمی نشان گرفته صورت هاي). اما بررسی2014(واسکوئز براوو و همکاران، 

شه مفهومی کاربرد نق زمینه در و است بوده آموزاناستفاده از این تکنیک به عنوان روشی براي بهبود یادگیري دانش حول بیشتر

 ارهاش به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه نقشه مفهومی ادامه در. است نشده انجام کافی تحقیقات مدیریت دانشدر 

اي که در پردازي محصوالت جدید، شفاف نمودن و شناسایی مسائل بالقوه) در تحقیق خود براي ایده2014چو ( .شودمی

) در تحقیق خود 2014و همکاران ( 19ومی استفاده کرد. وان بون مارتنزي دانش طراحی محصول وجود دارد از نقشه مفهحوزه

هاي جدید، لیکن با روشن تواند از طریق نقشه مفهومی بهبود یابد، اما نه با تدوین نظریهتوسعه تئوري می نشان دادند که

نقشه مفهومی ابزار مناسبی براي یکی رو، دهد. از اینها این کار را انجام میساختن مسایل کلیدي و تعیین روابط بین موضوع

ملی گیري عاي دقیق براي تصمیمها) به عنوان پایهها (تئوريکردن دانش عملی با دانش علمی به منظور توسعه بهتر نظریه

-هاي مختلفی نظیر مصاحبه ساختاریافته، طوفان اندیشه و نقشه مفهومی جهت بروناست. در تحقیقی دیگر از ابزار و تکنیک

) در بررسی اثربخشی نقشه مفهومی 1388مصرآبادي و استوار ( .)2014زي دانش استفاده شد (واسکوئز براوو و همکاران، سا

اي هآموزان در برخی دروس نشان دادند که ارایه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشبر پیشرفت تحصیلی دانش

وزان در دروس مورد بررسی تاثیر مثبتی داشته است. سرهنگی و همکاران آمهاي پیشرفت تحصیلی دانشمرسوم، بر نمره

 شناختی نشان دادند که روش یادگیري سطوح بر مفهومی و نقشه بر سخنرانی مبتنی آموزش تاثیر ) نیز در مقایسه1389(

است. در تحقیقی پیرامون  یسخنران روش از موثرتر دار،معنی یادگیري و یادگیري باالي سطوح به دستیابی براي مفهومی نقشه

) 1386اثربخشی ارایه، ساخت فردي و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی، مصرآبادي و همکاران (

اي هنشان دادند که بیشترین تاثیر نقشه مفهومی در شیوه ساخت انفرادي و کمترین تاثیر آن در ارایه از پیش آماده نقشه
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زان بوده است. بررسی مطالعات فوق حاکی از آن است که وجود خال اطالعاتی در زمینه بررسی کاربرد آمومفهومی به دانش

  باشد. هاي بیشتر در این زمینه مینقشه مفهومی در مدیریت دانش زمینه مناسبی براي انجام پژوهش

  هامواد و روش

 6اي که با به روش گلوله برفی استفاده گردید به گونهگیري هدفمند باشد و که در آن از نمونهاین تحقیق از نوع کیفی می

نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان که در زمینه مدیریت دانش در سازمان آگاهی الزم را داشتند، 

ي تبیین ر زمینهها بر اساس مدل کافرا دهاي مصاحبهساختار بود. سوالي بدون ها مصاحبهآوري دادهمصاحبه شد. ابزار جمع

وضعیت فناوري اطالعات، فرآیند مدیریت دانش، متغیرهاي سازمانی و منابع دانش در سازمان طرح شد. هر مصاحبه یک تا 

-لمهاي مفهومی به شیوه قنقشه ها در قالب نقشه مفهومی ترسیم گردید.یک و نیم ساعت طول کشید. سپس نتایج مصاحبه

افزار براي ترسیم نقشه مفهومی هر یک از کارشناسان از نرمشوند. در این پژوهش هیه میافزار تکاغذي یا به وسیله نرم

SimpleMind .رد هاي مختلف رسم کتوان به شکلگویند، میاي نیز مینقشه مفهومی را که به آن طرح شبکه استفاده گردید

مفهومی عنکبوتی (ایده اصلی در مرکز قرار  که هر یک ویژگی و کاربرد خاص خود را پیدا کرده است. اشکال محتلف نقشه

ها به مانند پاهاي یک عنکبوت از آن خارج شده است)، سلسله مراتبی (اطالعات بر حسب اهمیت به صورت گرفته و گزاره

سیستمی اند)، خطی سازماندهی شده به شکل تر در باال قرار دارند)، فلوچارت (اطالعاتنزولی ارائه شده است و اطالعات مهم

در  که است ارتباطی خطوط و هاگره دارد)، خطی (شامل "خروجی"و  "ورودي"(قالبی شبیه فلوچارت است که عالوه بر آن 

 یشترب یاتجزئ یجهو در نتشود  متصل دیگر هايگره به رابط تواند به وسیلهمی گره اي (هریابند)، شبکهمی ادامه یکدیگر امتداد

 يگیرند و پیوندها رابطههایی داخل کادر قرار میاي (چند مفهوم به شکل هسته) و حلقوي یا چرخهکنداز مسائل مرتبط را ارائه 

؛ 1392؛ یعقوبی، 2011، 20(نونان .اندکنند) کارکردهاي خاص خود را براي موضوعات مختلف داشتهبین آنها را مشخص می

ها و پیوندها، هاي مختلف براي گرهها و شکلبا استفاده از رنگتوان ). در ترسیم نقشه مفهومی می1388مصر آبادي و استوار، 

هاي قبلی و جدید تشخیص گرهبراي هاي مختلف از رنگ توانداد؛ عالوه بر این، میانواع مختلف اطالعات را از هم تشخیص 

 ).2014کرد (واسکوئز براوو و همکاران، استفاده 

  وبحث نتایج

هاي کلیدي وارد نرم افزار شد و براي هر یک از آنها، شوندههاي انفرادي با هر یک از مصاحبههاي حاصل از مصاحبهداده

نشان  ینقشه مفهوم یناز ا اينمونه 2در شکل یک نقشه مفهومی ترسیم گردید تا یک درك کلی از موضوع بدست آید که 
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، پنج عامل/گزاره مهم در زمینه مدیریت 1هد از نظر مصاحبه شونده شماره دنشان می 2همانگونه که شکل  داده شده است.

دانش قابل ذکر است (که هر کدام از عوامل با رنگ خاصی در نقشه مفهومی مشخص شده است و همچنین با پیشروي در بحث 

هاي ضمن خدمت (رنگ از: دورهگردد). این عوامل عبارتند تر میروي مفاهیم هر کدام از آن عوامل،  قطر خط آن عامل نازك

گذاري دانش (رنگ سبز)، فناوري اطالعات (رنگ قرمز)، محیط بیرونی سازمان (رنگ زرد)، و آبی)، عوامل موثر بر اشتراك

 هايهاي فردي در بین پرسنل (رنگ نارنجی). از نظر این کارشناس عوامل بازدارنده براي مدیریت دانش از خالل دورهویژگی

اي در هر سال که شاید نیاز واقعی هاي کلیشهها، تکرار سرفصلبارتند از: کمبود بودجه جهت برگزاري این دورهضمن خدمت ع

گیرند و بسیاري از آنها فقط به منظور رفع تکلیف ها را جدي نمیکارشناسان نباشد و از طرفی خود کارشناسان نیز این دوره

توان به این نکته اشاره هاي ضمن خدمت میرنده مدیریت دانش از خالل دورهبکنند. همچنین از عوامل پیشدر آن شرکت می

هاي ضمن خدمت را برگزار نماید. با نمود: سازمان به دلیل کمبود بودجه تصمیم گرفته است بر اساس نیاز کارشناسان دوره

تبط با مدیریت دانش، استفاده کم افزارهاي مرتوان به عدم استفاده از نرمدر بحث فناوري اطالعات می 2توجه به شکل 

اي ج نگاري سنتی بهگذاري دانش، تمایل کارشناسان به استفاده از نامههاي اجتماعی براي به اشتراكکارشناسان از شبکه

 2ل برنده اشاره کرد. شکاتوماسیون و همچنین تاکید مدیریت در استفاده از اتوماسیون به عنوان عوامل بازدارنده و بعضا پیش

گذاري دانش تاثیر زیادي دارد. در بحث عوامل همچنین بیانگر آن است که حمایت مدیر و شخصیت خود افراد در به اشتراك

ده است. ها اشاره شهاي اخیر و تغییر مدیران در اثر تغییر دولتآموختگان دانشگاهی در سالمحیطی نیز به کیفیت پایین دانش

کارشناسان و باال بودن سن کارشناسان سازمان از جمله عوامل بازدارنده مهمی  همچنین احساس عدم دیده شدن در برخی

ان هاي مفهومی سایر کارشناسهاي حاصل از تحلیل نقشهبراي مدیریت دانش بود که در این نقشه به آن اشاره شده است. یافته

برنده مدیریت دانش در ن عوامل پیشدهد مفاهیم متعددي به عنوانشان می 1آمده است. همانگونه که جدول  1در جدول 

  هاي تدوین شده بر اساس مدل کافرا به دست آمدند. قالب گزاره

  

  1شونده شماره حاصل از تحلیل نظرات مصاحبه نقشه مفهومی 2شکل 
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شود، پاسخگویان ضمن در رابطه با گسترش فناوري اطالعات در سازمان که از ابزارهاي اصلی مدیریت دانش محسوب می

دانند. از جمله نامطلوب بزار نارضایتی از وضعیت موجود فناوري اطالعات در سازمان، عوامل چندي را در این رابطه موثر میا

 سرعتدر سازمان،  همهنبودن اینترنت براي در دسترس سازمان،  اطالعات در يفناوربودن میزان بودجه تخصیص یافته به 

اده و تخصص افراد در استف ی، آگاهکمبود دانش فنیدر بین برخی همکاران،  یدجد يتکنولوژیین اینترنت، ترس از کاربرد پا

رغم یعل يکاغذ ، اعتبار بیشتر و تکیه عمده بر اسنادشبکه) ینتر،پر یوتر،کامپمانند ( ي فناوري اطالعات موجودهاساختزیراز 

 زمینه در یانیکمک شا تواندیم لی یا اینترانتهرچند برخی پاسخگویان اظهار داشتند که شبکه داخ. اداري یونوجود اتوماس

از نظر پاسخگویان  .قرار دهند یگراند یارراحت دانش خود را در اخت یالبا خ اطالعات باشد و باعث شود که همکاران یتامن

نش کمک اي دیگر در سازمان به فرایند مدیریت داهاي فناوري اطالعات، وجود برخی عوامل زمینهعالوه بر وجود زیرساخت

گیري در سازمان، درك اهمیت مدیریت دهی، وظایف و کارها، نحوه تصمیمنماید. این عوامل عبارتند از: نظام پاداششایانی می

دهد عامل ها و مفاهیم حاصله نشان میبررسی گزارهباال، جذب نیروي انسانی، و ماهیت سازمان. دانش از سوي مدیران رده

دهی در سازمان جهاد کشاورزي ند انتقال و یا حتی کسب دانش موثر باشد، نظام و نحوه پاداشتواند در فرایدیگري که می

 گیزگیانیب هاي مادي باعث ایجاد نوعیتوجهی در تخصیص پاداشعدالتی و کمدهندگان، بیاست. به طوري که طبق نظر پاسخ

یق در وظایف محوله و به تناسب دستیابی به اهداف دهی بر اساس توفشده است. به جاي این که پاداش نکارکنان سازمادر 

قوق و ح یزاننداشتن کارمندان از م شود. بنابراین، رضایتسازمان باشد، روال یکسانی براي همه کارکنان در پیش گرفته می

ر و کسب و انتشا انجام دهند یفآنها شده است و باعث شده افراد فقط کارها را در حد رفع تکل یزهپاداش خود باعث کاهش انگ

ند تواند بر فرایگیري در سازمان عامل دیگري است که میباشد. عالوه بر این، نظام تصمیمدانش جدید چندان مورد توجه نمی

و  اتیشنهاداخذ پ يهایستمس مدیریت دانش و ایجاد انگیزه براي توسعه آن در بین کارشناسان سازمان موثر باشد. برقراري

ر امروزه دتاحدودي است که  يمواردها از گیريدر تصمیمکارکنان  یندگانا و استفاده از نماهکارگروه وسعهت ،اتاق فکر یجادا

یی. عامل دیگر، توجه مدیران به دارد نه شورا یلزوما حالت مشورت یماتتصم شود، اما با این حالبه آن توجه میسازمان 

رسد که هنوز اهمیت مدیریت دانش در بهبود عملکرد ان به نظر میمدیریت دانش در سازمان است که طبق اظهارات پاسخگوی

ور را در دستبلندمدت  یزيرافق تفکر و برنامه هاسازمان از سوي مدیران و کارمندان به درستی درك نشده است؛ زیرا مدیریت

مان است؛ به طوري که در حال نیروهاي جدید براي ساز عامل دیگر، روند ضعیف استخدام .دهندکار خود مورد توجه قرار نمی

در حالی  شوند اینمی بازنشستشماري از کارشناسان ساالنه است.  باال یاربس و کارشناسان کارمندان ینب یسن حاضر اختالف

هاي زمانی مداوم و منظم صورت ها در دورهد؛ استخدامآن پست وجود نداربراي جایگزین شدن آنها در افراد مناسب است که 

سال یکبار) که باعث شده است اختالف سنی زیادي بین پرسنل ایجاد گردد. عالوه بر این،در کنار این  10تا  5(هر  گیردنمی
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از منظر  ست.گذاشته ا یرتاث یارعملکرد سازمان بس ، در مجموع برنسبت به گذشته یدآموختگان جدقضیه، کیفیت پایین دانش

ده بندي شبه اطالعات طبقهکافی  دسترسیدهد که اسخگویان نشان میوجود اطالعات و دسترسی به آن، بررسی نظرات پ

ها نشان داد که از نظر در خصوص کسب دانش نیز، بررسی .گیردیقرار م وي یاربر در اخترهر کا یازبنا بر نوجود دارد که 

تر بیش کارشناسان عمدتاهاي آموزشی ضمن خدمت است که پاسخگویان یکی از منابع کسب دانش براي کارشناسان، دوره

هرچند از جمله تحوالت مثبت  .گیرندینم يضمن خدمت را جد هايآموزشکنند و ها شرکت میدر این دوره یففع تکلبراي ر

هاي غیرحضوري به شکل مجازي به گیري دورهو شکل يفرد یسنجیازنهاي آموزشی بر اساس دوره يبرگزاردر این زمینه، 

 مطلوب حد در هاي ضمن خدمتاجراي دوره به شده اختصاص داده باشد. با این حال، بودجهازمان میدلیل کمبود بودجه در س

ري تخصصی توان فاصله و برتوسیله میدر رابطه با تسهیم دانش، تمایل براي اشتراك دانش تقریبا کم است؛ زیرا بدین .باشدنمی

 کیبه  یلآن دانش تبد گذاريبا به اشتراكدارد که کارشناسان  خود را با سایرین حفظ نمود؛ و این اعتقاد ناصحیح وجود

از نظر پاسخگویان، به دلیل حاکم بودن روابط به جاي ضوابط در ارتقاي افراد، حداقل از این نظر که  .شوندیم یکارمند معمول

دانش ابزاري خواهد بود براي کسب موقعیت برتر، بنابراین تمایل براي تسهیم دانش کاهش یافته است. هر چند این مساله 

با این حال،  دانش موثر است. يگذاردر به اشتراك کنندیم که افراد در آن کارعمومیت ندارد و جو عمومی محیط و قسمتی 

 یرياثت یتیقوم دهند، بحثبا وجود آن که نیروهاي تخصصی سازمان را کارشناسان از اقوام مختلف عرب، لر و فارس تشکیل می

انی اورزکش را سازمانان رجوعارباب یشترب ینکها یلدل در خصوص ارزیابی از دانش نیز، به ندارد.آنها  دانش يگذاردر به اشتراك

 اشند،بینم یمناسب یطاز لحاظ به روز بودن و سطح سواد در شراکنند و دهند که در مناطق روستایی زندگی میتشکیل می

رجوع شود. بنابراین، مشتري یا اربابدر دانش و تخصص در کارشناسان نمیو بهبود  یشرفتبه پنیاز احساس موجب تحریک 

از جمله عوامل دیگر که به زعم  گیري فرایند مدیریت دانش دارند.دمات دانشی نیز سهم مهمی در شکلبراي دریافت خ

ه در جامعه است ک یاسیس تواند بر فرایند مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي اثرگذار باشد، تغییراتکارشناسان، می

هاي تحقیقی و یا توقف و تغییر مسیر آنها ناتمام ماندن طرحشود؛ همین مساله به یمسازمان  یرانمدییر در باعث تغعمدتا 

از  بسیاريباعث شده است  یدولتدر بخش  یمالفراگیر ها و مشکالت شود. از سوي دیگر، شرایط منبعث از تحریممنجر می

بودن این ارگان موجب شوند. در واقع، وابسته بودن منابع مالی سازمان به دولت و انتفاعی ناجرا  یتدرصد ظرف 50 ها باطرح

هاي نوین هم تاثیر منفی داشته است. با این وجود، وجود بروز برخی از این مسایل شده به طوري که بر دسترسی به تکنولوژي

غیره و همچنین یک دانشگاه تخصصی کشاورزي برق و سازمان آب و فوالد، شرکت نفت،  یعصناصنایع بزرگ در استان همچون 

 يهمکاردانشگاه شهید چمران اهواز با برخورداري از امکانات پژوهشی و سابقه و تخصص دانشی، امکان و دانشکده کشاورزي 

کند. از سوي دیگر، وجود بازارهاي بزرگ خارجی هم مرز با استان خوزستان مانند ها را فراهم میدر بسیاري از زمینه مثبت
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ر سازمان براي تشویق تولیدکنندگان بخش کشاورزي به کشور عراق، عامل مثبتی است که موجب تحریک جریان دانشی د

  شود. تولید محصوالت بازارپسند و صادراتی می

  برنده و بازدارنده مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزيعوامل پیش 1جدول 

  مفهوم بازدارنده  برندهمفهوم پیش  گزاره

  

ت
عا

ال
اط

ي 
ور

نا
ف

  

 هايروژهپ مورد در جانبی اطالعات براي یافتن اینترنت بیشینه از استفاده

  اجرا حال در

  ترس از کاربرد تکنولوژي در برخی از کارشناسان

 وجود سبب به دانش گذارياشتراك به جهت امن فضاي یک وجود

  داخلی) شبکه( اینترانت

افزاري (مانند کامپیوتر، فکس، هاي سختعدم استفاده مفید از زیرساخت

پرینتر، شبکه داخلی) به دلیل کمبود آگاهی و دانش الزم در زمینه 

  هاي کاربردي آن قابلیت

-  

  اتوماسیون به نسبت کاغذي اسناد بیشتر اعتبار

 داشتن کارشناسان بدون رایانه در بسیار هايفایل و اطالعات وجود

  آنها ار استفاده زمان و مکان کردن مشخص جهت الحاقی توضیح

 ودنب عدم تخصیص بودجه کافی به فناوري اطالعات در سازمان و پایین

  سازمان در اینترنت سرعت

  کارشناسان همه براي اینترنت نبودن دسترس در

  

ی
مان

از
س

ي 
ها

یر
تغ

م
  

  

م 
ست

سی
  

ش
دا

پا
 

  

سازمان  در...)  و تشکر نامه، سپاس( معنوي هايپاداش به مناسب توجه

 در راستاي فرایند مدیریت دانش

  

 بزاريا به کارشناسان انگیزه افزایش براي ابزاري از هاشپادا شدن تبدیل

  آنها انگیزه کاهش براي

  کارشناسان توسط گرفته صورت هاي تالش با هاپاداش تناسب عدم

 و مهارت کسب براي کارشناسان هايتالش به مدیران نهادن ارج عدم

  نیاز مورد دانش

  هاپاداش میزان از کارشناسان رضایت عدم

 اداشپ مانند( کافی انگیزه نبود دلیل به تکلیف رفع حد در کارها انجام

  )مادي هاي

  موثر بودن روابط بیشتر از شایستگی، دانش و تخصص در ارتقاء افراد    

ره
دو

ي 
ها

ن
ضم

ت
دم

خ
  

  هادوره تعداد نبودن کافی  بودجه کمبود دلیل به مجازي شکل به هادوره از برخی برگزاري

  هادوره بیشتر داشتن عمومی جنبه

م
می

ص
ت

ي
یر

گ
  

 در
ن

ما
از

س
  

  گیريتصمیم هنگام در کارشناسان هايایده و نظرات از استفاده

-  

 دانش و اطالعات طریق از براي مدیران مطمئن گیريتصمیم امکان

  به آنهاکارشناسان  توسط شده منتقل

 آنها از استفاده و هاکارگروه فکر، اتاق پیشنهادات، اخذ سیستم وجود

  شورایی نه مشورتی شکل به گیريتصمیم براي

ی
ژگ

وی
ي

ها
 

رز
با

 

م 
هی

س
ر ت

 د
ن

سا
نا

ش
ار

ک

ش
دان

  

  یکدیگر به نسبت متقابل و مناسب احترام

  باال بودن سن کارشناسان و نزدیک شدن آنها به سن بازنشستگی

  مناسب برخورداري از سطح تجربه

 مناسب علمی هايدانسته و تحصیالت

ی
رس

ست
د

 
 به

ت
عا

ال
اط

  

 شده در بنديطبقه شکل به کاري مختلف هايزمینه در اطالعات وجود

  اسکارشن هر نیاز بر بنا آن دادن قرار اختیار در و سازمان بایگانی بخش

-  

ها
ار

 ک
 و

ف
ظای

و
  

-  

 ارهاک از بسیاري کارشناسان سازمان به دلیل انجام از عمل صلب ابتکار

  بروکراتیک و ماشینی شکل به وظایف و
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  مفهوم بازدارنده  برندهمفهوم پیش  گزاره

ب
جذ

 
ي

رو
نی

 

ی
سان

ان
  

-  

سال)  10 تا 5 هر( منظم و مداوم زمانی دوره در هااستخدام انجام عدم

  کارشناسان جدیدالورود و باتجربه فاصله دانشی بین بین کاهش جهت

س
سا

ح
ا

 
از

نی
 

 به
ت

ری
دی

م
 

ش
دان

  

-  

  کارشناسان و مدیران توسط دانش مدیریت اهمیت درك عدم

 جوعر ارباب با داشتن کار و سر دلیل به دانش بهبود به نیاز احساس عدم

  سواد کم عمدتا

  

ن
ما

از
س

ت 
هی

ما
  

-  

هاي ایجاد شده در اثر دولتی بودن زا  نبودن سازمان و ضعفدرآمد

  سازمان

 دلیل دولتی بودن اطالعات و دانش بهعدم تاثیرپذیري سازمان از بازار 

  و بودجه مشخص سیستم

ش
دان

ت 
ری

دی
 م

ند
رای

ف
  

ش
دان

ب 
س

ک
  

  جایگاه و موقعیت کسب کردن دانش صرفا براي حفظ  خاص زمینه یک در دانش کسب از مزایایی و بدست آوردن منافع

ی
یاب

رز
ا

  

ش
دان

ب 
س

ک
ده 

ش
  

  بودن دانش ارایه شده از مفید رجوع ارباب رضایت

  خود کار کیفیت از کارشناس خود رضایت  -

  ناسانکارش از کیفیت دانش و تخصص مسئوالن پاسخگو بودن و ارزیابی

ش
دان

ي 
دار

گه
ن

  

 ه،نقش شکل کارشناس) یا به ذهن در( تجربه شکل نگهداري دانش به

 دمور دانش به دسترسی باال در رایانه که سبب سرعت در اعداد فرمول،

  شود.نیاز می

 مهم اطالعات و دانش حفظ در کارشناسان بین در تنبلی ایجاد امکان

خود چرا که بسیاري از کارشناسان، تجارب خود را فقط در  ذهن در

کنند و در هیچ جاي دیگري مثل (دفتر، رایانه) حافظه خویش ذخیره می

  اند.ثبت نکرده

ش
دان

م 
هی

س
ت

  
  آنها به دانش انتقال جهت کافی تخصص و درك با افرادي وجود عدم  مطمئن افراد با فقط دانش گذاريبه اشتراك

  دانش گذارياشتراك به در قومیتی هايتاثیر کم بحث
 زمان کارشناسان باتجربه در دانش انتقال براي کافی زمان وجود عدم

  بازنشستگی

   هاي تخصصی و ترویجی با مشارکت اعضاي سازمانتولید و انتشار نشریه
دانش توسط کارشناسان فقط در صورت مطمئن بودن  گذارياشتراك به

   شغلی و جایگاه خود نیفتادن موقعیت خطر از به

-  

گذاري دانش (مانند سمینار هاي مرتبط به اشتراكلحاظ نشدن فعالیت

از تجربیات فردي، انتقال تجربیات) به عنوان معیاري براي ارزیابی 

  عملکرد کارشناسان

کارشناسان به انتقال دانش و معلومات خود به سایر عدم تمایل برخی 

  همکاران براي حفظ برتري و موقعیت خود نسبت به دیگران

ی
ط

حی
 م

ل
وام

ع
  

 نایعص نفت، شرکت( استان صنعتی هايشرکت با مثبت همکاري امکان

  دانش مدیریت بویژه مختلف هايزمینه در..)  و فوالد

یجه ها و در نتارگان سایر به نسبت سازمان این حقوقی اشل بودن پایین

  دوم شغل به کارشناسان برخی تمایل

ع کشاورزي و مناب چمران،( استان هايدانشگاه علمی پتانسیل از استفاده

  و....) طبیعی خوزستان

 تمشکال و هاتحریم ظرفیت به دلیل وجود درصد پنجاه با هاپروژه اجراي

  دولت مالی

 براي مناسب کشور عراق، فرصتی نظیر خارجی بزرگ بازارهاي وجود

غیرنفتی، ایجاد درآمد و در نتیجه رونق بازار دانش و  صادرات افزایش

  تخصص

-  

  گیريبحث و نتیجه

نتایج مطالعه نشان داد که در کل دو دسته عامل در تحریک فرایند مدیریت دانش در سازمان موثرند: عوامل درونی و 

هاي تربیت اند. عوامل بیرونی دربرگیرنده کارکرد سیستمبرنده یا بازدارندگی بودهبیرونی سازمان که هر یک داراي تاثیر پیش
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ها، و ارباب رجوعان مطلع و طالب براي دانش بروز است؛ و با سایر نهادها و سازمان نیروي انسانی مانند دانشگاهها، همکاري

شوند: جو عمومی سازمان و عوامل فردي که هر یک دربرگیرنده عناصر مختلفی است. عوامل درونی نیز به دو دسته تقسیم می

هاي حمایتگرانه مدیران براي تحریک دمت، دیدگاههاي ضمن خهاي دولتی)، تکنولوژي اطالعاتی، دورهنحوه اداره سازمان (نظام

وظایف  بندي شده،گیري، مکانیسم نگهداري و حفظ دانش، دسترسی به اطالعات سازمانی طبقهتسهیم دانش، فرایند تصمیم

زمان ادهی، مکانیسم استخدام و بازنشستگی نیروي انسانی از جمله عوامل درونی هستند که از جو عمومی سشغلی، نظام پاداش

هاي فردي کارکنان، رفتار کسب دانش، معیارهاي ارزیابی دانش کسب شده، و نیاز براي گیرند. به عالوه، ویژگینشات می

مدیریت دانش به عنوان عناصر فردي تشخیص داده شدند. بررسی نظرات کارشناسان نشان داد که سازمان جهاد کشاورزي در 

د افرارهایی که بتوانمابر و غیره) در شرایط مناسبی است اما در زمینه استفاده از نرمافزار (رایانه، نزمینه دسترسی به سخت

گذاري دانش) را پشتیبانی کند، عملکرد مناسبی نداشته است. همچنین مدیریت دانش (ایجاد، کاربرد، نگهداري و به اشتراك

ر هایی تغییاید بیشتر به سمت برگزاري دورهرسد که به دلیل کمبود بودجه، بهاي ضمن خدمت به نظر میدر بحث آموزش

بتی گام مث يفرد یسنجیازن ها با انجامدوره يبرگزار يبرامسیر دهد که واقعا مورد نیاز پرسنل باشد، هرچند تصمیم سازمان 

ر و ر تقدینامه، تشکر و غیره) به منظوهاي معنوي (سپاسسازمان از لحاظ پاداش در این زمینه است. به لحاظ سیستم پاداش،

ي اهاي مادي به ازاي کارکرد مناسب، سلیقههاي پرسنل، عملکرد مناسبی دارد؛ اما به لحاظ پرداخت پاداشارج نهادن به تالش

رسد باعث شده سیستم پاداش هاي دولتی قابل رویت است و به نظر میعمل کرده است؛ هرچند این موضوع در بیشتر سازمان

اي براي کاهش انگیزه آنها بدل شود. همچنین در خصوص بکارگیري منابع زه پرسنل است به وسیلهکه عمدتا براي افزایش انگی

گیرد، باعث شده اختالف سنی هاي زمانی مداوم و منظمی صورت نمینیروها در دوره انسانی جدید به دلیل آن که استخدام

نشستگی، منابع غنی از تجارب و دانش ضمنی افراد خارج زیادي بین پرسنل ایجاد گردد که با خروج برخی نیروها به دلیل باز

شود؛ حال آن که در صورت استخدام نیروهاي جدید در کنار نیروهاي باتجربه و باسابقه، امکان انتقال تجارب و دانش ضمنی می

ل که یک سري عوام توان گفتهاي کسب شده از طریق نقشه مفهومی میشود. بنابراین با توجه به یافتهاین افراد فراهم می

درون و برون سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان تاثیر گذاشته است. عوامل درونی نظیر 

سیستم پاداش، کیفیت و کمیت آموزش ضمن خدمت پرسنل، زمان استخدام و جذب منابع انسانی جدید، خارج شدن منابع 

هاي فردي کارشناسان، درك اهمیت و احساس نیاز به نشستگی، فناوري اطالعات و ویژگیدانش ضمنی از سازمان به دلیل باز

الت ها، مشکآموختگان دانشگاهمدیریت دانش در بین مدیران، و همچنین عوامل بیرونی (محیطی) نظیر کاهش کیفیت دانش

توان دست آمده میبا توجه به نتایج به مالی دولت در تامین بودجه، و وجود بازارهاي با جذابیت براي تولیدات کشاورزي.

  پیشنهادهاي زیر را ارائه کرد:
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ها براي هاي ساده و راحت در فرایند اتوماسیون اداري و تشویق کارشناسان به استفاده از این سامانهبکارگیري سامانه -1

  تسهیل دسترسی به اطالعات در جهت حفظ و ذخیره دانش

اي هاي شورایی به جگیريتصمیم ها با بکارگیري استراتژيگیريتصمیم حرکت سازمان به سمت کاهش تمرکز در -2

 مشورتی و افزایش حس مفید بودن در کارکنان

پژوهشی کارشناسان متخصص سازمان با آن  -هاي منطقه جهت همکاري  آموزشینامه با دانشگاهامضاي تفاهم -3

 هاي مزبور نعت دانشگاهها و نیز برقراري ارتباط علمی با واحد ارتباط با صدانشگاه

هاي مشترك و همچنین برقراري اي و یا انجام پروژههاي بین رشتهجلب همکاري واحدهاي مختلف در برگزاري کارگاه -4

 هاي تخصصی و تجربیات مختلف به منظور کاهش ضعف دانشی و مهارتی کارشناسان ارتباط بین کارشناسان با زمینه

نهادهاي خصوصی ارایه دهنده خدمات دانشی به کشاورزان و کارشناسان سازمان جهاد تشویق همکاري بیشتر میان  -5

 کشاورزي

 هاي زمانی جذب نیروهاي جوان و تطابق فرایند جذب نیرو و بازنشستگی کارشناسانتغییر در دوره -6

ش منظور افزای روانی کارشناسان عالوه بر تمرکز صرف بر انجام وظایف و عملکرد شغلی، به -توجه به وضعیت روحی -7

  هاي آموزش سبک زندگیحس مهم بودن در بین آنها و همچنین برگزاري کالس

هاي آموزش ضمن خدمت متنوع و بر اساس نیاز کارشناسان جهت افزایش عالقه و تمرکز انتخاب موضوعات دوره -8

  کننده کارشناسان شرکت

   منابع:

). امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فوالد کشور(مورد مطالعه: ذوب 1384ابزاري، م. و کرمانی القریش، م. ر. (

  .138-121): 3(17، مجله علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهانآهن اصفهان). 

طالعات در مدیریت ریسک پروژه. ). نقش مدیریت دانش و فناوري ا1385ور، ف. (جعفري، ج.، ابن رسول، س. الف. و دیده

  .37-31): 7(5، نشریه بین الملی علوم مهندسی

 هاينقشه به کمک یمیدرس ش یمآموزش مفاه یفیت). بهبود ک1388ج. ( ی،ر. و عباس یرزایی،عبداله م ،ج. ی،حاتم

 .296-281 ):4(3، فناوري آموزش. یمفهوم

). مقایسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومی فردي و مشارکتی با شیوه سنتی. 1390خمسان، ا. و برادران خاکسار، ز. (

 .75-57): 1(1، هاي خارجههاي زبانشناختی در زبانپژوهش
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Abstract 

Knowledge management is essentially creation, discovering, organizing, application and sharing of 

knowledge as a resource. Competitive advantages are to be achieved when knowledge management play 

a major role into the long term policymaking of organizations. Human resources in each organization 

have a lot of knowledge of which they may not aware explicitly. Social background, political contexts and 

group or individual interests in specific interaction settings affect transferring this practical knowledge to 

others. To find out which factors should be taken into account to facilitate knowledge management in an 

agricultural organizations, this study was carried out in a qualitative manner. Several concept mapping 

exercises were devised to elicit the views of agricultural experts about the factors affecting knowledge 

transferring and management in their organization. The participants were selected through a snowball 

sampling method in which each participant was asked to introduce other potential information-rich cases 

about knowledge management. Results showed that two main factors are involved in motivating the 

knowledge management process: internal and external organizational environment. External factors 

included efficiency of human training systems such as universities, cooperation with other related 

organizations, institutes, and demanding informant clients. The internal environment per se divided into 

two categories: general atmosphere of organization and individual-related factors each one included 

different elements. Type of administrating system (governmental systems), application of information 

technology, in-service training courses, principal supportive views to motivate knowledge sharing, 

decision making process, knowledge preserving and protecting mechanism, accessibility to classified 

organizational information, task and duty manuals, rewarding system, human resource employing and 

retiring mechanism are the main internal factors which constitute the organization general atmosphere. 

In addition, personal characteristics of staffs, knowledge acquisition behavior, evaluation criteria of 

knowledge goodness, and need to knowledge management recognized as the main individual-related 

elements.  
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