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استفاده ازخوزستان بااستان تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي 
SWOTروش 

1، مسعود برادرانزادهمحمد، سعید *سید احمد محمدي نیا، معصومه فروزانی

)29/08/95: ؛ پذیرش08/12/94: (دریافت
چکیده

هـا  یک سرمایه نامحسوس به سرعت در حال تبدیل به یک منبع حیاتی براي بقـاء و پیشـرفت سـازمان   عنوانبهدر دنیاي معاصر که دانش 
با هدف تحلیل نظام مـدیریت دانـش   پیمایشی بسیار با اهمیت است. بر همین اساس، پژوهشی هاآناست، بررسی وضعیت مدیریت دانش 

کارشناسـان سـازمان جهـاد    ،انجـام گرفـت. جامعـه آمـاري پـژوهش     SWOTروش ر اساس کشاورزي استان خوزستان بدر سازمان جهاد
آوري ابـزار جمـع  . شـد انتخـاب  هـا آناز نفر به روش تصادفی سـاده 80اي به حجم که نمونهبودند ) =103Nکشاورزي استان خوزستان (

پایایی پرسشنامه نیز آلفاي کرونباخ براي نقاط قوت ییدتأ. براي شدییدتأنظران به کمک صاحبآنروایی صوري بود کهپرسشنامه،هاداده
دهنـده غلبـه   نشـان SWOTدست آمده از تحلیل ه) محاسبه شد. نتایج ب91/0) و تهدیدها (77/0ها ()، فرصت96/0)، نقاط ضعف (96/0(

هـاي مـؤثر بـر نظـام مـدیریت دانـش       همچنین غلبه تهدید،ن جهاد کشاورزيها در سازماهاي مرتبط با نظام مدیریت دانش بر قوتضعف
، و تـدافعی يمتنوع سـاز کارانه، ، محافظهتهاجمیهاي استراتژيو تدوینSWOTتشکیل ماتریس پس از، عالوهبهبود. ها سازمان بر فرصت

هاي تدافعی نسبت به سایرین در اولویـت قـرار دارنـد. در مرحلـه آخـر نیـز بـا تشـکیل         حاکی از آن بود که استراتژي،IEMنتایج ماتریس 
.شدبندي و راهکارهاي عملیاتی مناسب ارائه اولویت،هاي تدافعیاستراتژي،QSPMماتریس 

.ریزي استراتژي کمی، ماتریس برنامهSWOTمدیریت دانش، هاي کلیدي:واژه

.یرانامالثانی،.دانش آموخته کارشناسی ارشد، استادیاران و دانشیار ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان1
m.forouzani@yahoo.com:مسئول مکاتبات، پست الکترونیک* 
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مقدمه
منبـع  یـک  یـک منبـع کلیـدي تولیـد،     عنوانبهامروزه دانش 

مولـد ارزش و سـرمایه  و ماندن در صحنه رقابتبراي سودمند 
,Demchigهـا مطـرح شـده اسـت (    بـراي سـازمان   در ). 2015

آنچـه  شـک یبـ دنیاي پرشـتاب و سرشـار از تحـول امـروزي،     
هـا نسـبت بـه یکـدیگر و کسـب مزیـت       موجب برتري سازمان

شـود، برخــورداري از نیـروي انســانی   مــیهـا  رقـابتی ســازمان 
و همکــاران، یــانپوریــاسالباکیفیــت، خــالق و پویــا اســت (

در این راستا، بیشتر تحقیقات انجام گرفتـه، دانـش را   ). 1393
ــش   ــد دان و صــریح)Tacit knowledge(ضــمنیدر دو بع

)Explicit knowledge(  شـاکري  مورد توجـه قـرار داده) و انـد
دانش ضمنی، دانش مبتنی بر تجربـه افـراد   ). 1389، همکاران

هـا،  کند. این دانش در رفتار آدمی به شـکل نگـرش  را بیان می
شـود  ها و غیره ابراز مـی ها، تعهدات، انگیزهها، ارزشیابیدیدگاه

)Koskinen & Vanharanta, . بر خالف دانش ضـمنی،  )2002
دانش صریح، دانشی است که به روشـنی در کلمـات، اعـداد و    

مدون و کدگذاري شده است. این دانش، قابـل مشـاهده   ،رقاما
عملیـاتی هـاي دسـتورالعمل و به آسانی در قالـب مشخصـات،  

Anand(باشـد  هـا قابـل اشـتراك مـی    دادهواستاندارد et al.,

هـا در  از دانـش سـازمان  %80بیش از است گفته شده .)2010
و قالب دانش ضمنی است و همین مسأله، اهمیـت گـردآوري   

دهـد. هـدف از ثبـت دانـش     ثبت این نوع دانش را نشـان مـی  
ضمنی، از بین بردن یا کم کردن خطر از دست دادن یـا تـرك   

). 1387اسـت (شـریف،   انکارکنان سازمان و ماندگار کردن آن
دانسـتن  يسـازمان دادن بـرا  به زبـان سـاده،  مدیریت دانش، 

سـازمان،  یتصرف دانـش حیـات  برايهماهنگیاست. کوشش
اشتراك دانش میان یک سازمان و برجسته کـردن در حافظـه   

و يوربهـره گیري، افزایشتصمیمي بهبودبرایسازمانیجمع
هاي ). در ایران، بر اساس پژوهش1384ي، گاند(استينوآور

هـا،  انجام شده، متوسط سطح تحصیالت کارکنـان در سـازمان  
توسعه و نسبت هاي تحقیق وتعداد کارکنان مشغول در بخش

اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلـی در حـال افـزایش    
هـاي کشـور بـه    ها حـاکی از گـرایش سـازمان   است. این نشانه

باشـد. در سـطح کـالن    هاي مبتنی بر دانش میسمت فعالیت
هاي مبتنی بر دانش افـزایش یافتـه  جامعه نیز تأکید بر فعالیت

ي انداز بیسـت سـاله  چشمتوان به سند که در این خصوص می
امـا بـا وجـود    ؛ )1385ایران اشاره نمـود (ابطحـی و صـلواتی،    

تـوان اذعـان   هایی که در این زمینه شـده اسـت، مـی   پیشرفت
داشت که یکی از دالیل وجود مشـکالت و مسـائل فـراوان در    

هـاي  هـاي ایرانـی، ضـعف رویـه    تمام سطوح و زوایاي سـازمان 
اي ایجـاد، نگهـداري و انتقـال    مدیریت دانش در راستمندنظام

هاي گسـترده میـان   دانش است که خود منجر به وجود شکاف
هــا شــده اســت دانــش موجــود و دانــش مــورد نیــاز ســازمان

). اخیراً در سازمان جهـاد  1391(محمدي مقدم و قربانی زاده، 
هـاي کشـور کـه بـا     یکـی از سـازمان  عنـوان بـه کشاورزي نیز 

ارتبــاط اســت و خــود در آمــوزش در وواحــدهاي تحقیقــات
هــاي اجرایــی، برگیرنــده واحــدهایی همچــون تــرویج، بخــش

خدماتی و نظارتی است، مدیریت دانـش جریـان یافتـه اسـت     
لـزوم توجـه بـه مسـأله     بنابراین،؛ )1389،و همکاران(شاکري

سـازمان  عنـوان بـه مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي 
رشـد درمـؤثر هـاي  (یکـی از بخـش  متولی بخش کشاورزي

عـدالت و تـأمین غـذایی امنیـت پایـدار، توسـعه اقتصـادي، 
وري هر چـه بیشـتر   در جهت افزایش کارایی و بهرهاجتماعی)

آن حائز اهمیت است. بررسی مطالعـات مختلـف حـاکی از آن    
یا الگوهاي مختلفـی  هامدل،است که در زمینه مدیریت دانش

اند و یا اینکه بـه رابطـه   ارائه شدههادر سطح سازمان یا شرکت
بین عوامل مختلف به صورت مجـزا ماننـد سـرمایه اجتمـاعی،     
ســرمایه فکــري، ســرمایه انســانی، فرهنــگ ســازمانی، تعهــد  
سازمانی و... با مدیریت دانش پرداخته شـده اسـت (قنبـري و    

و ؛ زعفریـان 1389؛ دانش فرد و شهابی نیـا،  1391اسکندري، 
یکـی  ،). با این حال1386، و همکارانلوانی؛ ا1387، همکاران

از نقاط ضعف مطالعات صورت گرفته، فقدان جامعیـت در مـد   
نظر قرار دادن تمامی عناصر مؤثر در یک نظام سازمانی با نگـاه  

رو، در ایـن پـژوهش بـه تحلیـل     به مدیریت دانش است. ازاین
نظــام مــدیریت دانــش در ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان  

پرداخته شده است.SWOTا استفاده از تحلیل خوزستان ب
ریـزي  ، یک روش مؤثر و ساختار یافتـه برنامـه  SWOTتحلیل 

هـا و همچنـین شناسـایی    ریـزي اسـتراتژي  است که در طـرح 
هاي یک پروژه بـه منظـور بـه ثمـر رسـیدن      و اولویتپتانسیل

,Buta(گیردروي مورد استفاده قرار میاستراتژي پیش 2007,

cited in Ghorbani et al., توان بـر اسـاس تحلیـل    . می)2015
SWOT هـا و  و همچنـین فرصـت  ، نقاط قوت و ضعف داخلـی

تهدیدهاي خارجی را شناسایی کرد. بـا ایـن حـال، بـا وجـود      
هـا اغلـب تنهـا تصـور     اهمیت این موضوع، بسیاري از شـرکت 

یـدهاي  هـا و تهد مبهمی از نقاط قوت و ضـعف خـود، فرصـت   
Houben(موجـود دارنـد    et al., ,Zack(زاك).1999 از )2002

حمایــت کــرده و آن را ابــزاري SWOTتحلیــل یريکــارگبــه
هـاي دانشـی   اي از منـابع و قابلیـت  مناسب جهت تهیه نقشـه 
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ها و سازمان جهـت درك بهتـر از نقـاط قـوت، ضـعف،      شرکت
اسـت. بـه   ها و تهدیدهاي موجود در این زمینه دانسـته  فرصت

و راهبـرد  طور کلی باید گفت که در زمینه تـدوین اسـتراتژي  
شـرکت و همچنـین در زمینـه تـدوین و     یـا براي یک سازمان 

ي گردشـگري در یـک منطقـه    انتخاب استراتژي جهت توسعه
هاي بسیاري انجام شـده  پژوهشSWOTبا استفاده از تکنیک 

سـتنایی،  ؛ رحیمی و رنجبر د1392(کاظمی و همکاران، است
ــاران، 1391 ــم1390؛ بشردوســت و همک ــی و س اواتی، ؛ امین
ــل 1389 ــاز باوی ــی و خب ــدوي، ؛1388، ؛ امین افتخــاري و مه
1385Ghorbani et al., 2015; Pesonen & Horn, 2014;(،

ي نظـام  هاي مناسب جهت بهبود و توسعهاما تدوین استراتژي
مدیریت دانش در یک سازمان یا شرکت با استفاده از تکنیـک  

SWOTباشد.هاي بیشتر می، هنوز نیازمند انجام پژوهش
بایـد عوامـل   SWOTانجام تحلیـل  برايحال با توجه به اینکه

مورد توجه قرار گیرد و همچنین بـه  زمانهمداخلی و خارجی 
دلیل اینکه هدف این تحقیـق تحلیـل نظـام مـدیریت دانـش      

بنابراین عالوه بر فرایند مـدیریت دانـش بایـد بـه سـایر      ،است
متغیرهاي مؤثر بر این فرایند توجه شود، در این راسـتا، مـدل   

KAFRA-Context Aware Frame(کافرا work(  به دلیل مـد
محیط درون سازمان و محیط خـارج از  زمانهمنظر قرار دادن 

سازمان و نیز بیان رابطـه سـایر متغیرهـا بـا فراینـد مـدیریت       
پایه اصلی چارچوب نظري این تحقیق انتخـاب  عنوانبهدانش، 

هـاي ایـن   . سپس عناصر تشکیل دهنده هر یـک از بخـش  شد
مدل از طریق بررسی مبـانی نظـري و مـرور تحقیقـات انجـام      

هـاي  انـد از متغیـر  زمینه مشخص شد که عبـارت شده در این 
سازمانی (فرهنگ، سـاختار، وظیفـه، دسترسـی بـه اطالعـات،      

ــی  ــاداش، ویژگ ــات  سیســتم پ ــاوري اطالع ــردي)، فن ــاي ف ه
افزارهـا، دسترسـی و اسـتفاده از    (دسترسی و استفاده از سخت

افزارهاي مرتبط با مدیریت دانـش، دسترسـی و اسـتفاده از    نرم
هاي اجتماعی)، فراینـد مـدیریت دانـش    ، شبکهاینترنت و وب

ــادگیري و توســعه،    ــابی، ی (شناســایی، کســب، اســتفاده، ارزی
نگهداري و حذف، تسهیم)، منـابع دانـش (حافظـه خویشـتن،     

عوامـل  اسناد کاغذي، اسناد مبتنی بر کامپیوتر و پایگـاه داده)، 
کی، یمحیطی (سیاسی، اجتماعی، اقتصـادي، دولتـی، تکنولـوژ   

؛ 1390ري،سـ تحوبازارها، رقابت، زمان) (صـفدریان آموزشی،
Hamid؛1384صـلواتی، وابطحی et al., 2007; Okunoye &

Bertaux, 2006; Hamid & Nayan, 2005; Holsapplea &

Joshi, .)1نگاره) (2000
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چارچوب نظري تحقیق-1نگاره
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پژوهشروش 
ی پیمایش انجـام شـده   با استفاده از روش کماین پژوهش 

است. تمام کارشناسـان سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان      
اند. بر اسـاس  جامعه آماري مد نظر بودهعنوانبهخوزستان، 

ـ  بخـش امـور اداري سـازمان جهـاد     دسـت آمـده از   هآمار ب
تعــداد کارشناســان 1394کشـاورزي خوزســتان، در سـال   

گیـري در ایـن پـژوهش بـه     نمونـه نفـر بـود.   103سازمان 
صورت تصادفی ساده بـود کـه بـر اسـاس جـدول مورگـان       

، از هـا آوري دادهدست آمد. براي جمـع هنفر ب80تعداد آن 
اي و پرسشنامه که حاصل مرور منابع و مطالعـات کتابخانـه  

بـود، هاي حاصل از مصاحبه بـا کارشناسـان  همچنین یافته
بـوده  ي چهار بخش مجـزا استفاده شد. این پرسشنامه دارا

اهمیت هر یک از يدیدگاه کارشناسان در زمینهدر آن که 
شـده در  ها و تهدیدهاي شناسایینقاط قوت، ضعف، فرصت

عملکرد نظام مـدیریت دانـش سـازمان و سـپس وضـعیت      
مورد پرسش قـرار  موجود هر یک از این عناصر در سازمان

جمعـی از  ي تـدوین شـده توسـط    . روایی پرسشنامهگرفت
نظـران گـروه تـرویج و آمـوزش دانشـگاه      اساتید و صـاحب 

براي شد.ییدتأکشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان
هـاي پرسشـنامه، یـک مطالعـه پـیش      گویهسنجش پایایی 

کارکنـان نفـري از کارشناسـان و   30راهنما از یک نمونـه  
اداري مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان شوشـتر انجـام     

یب آلفاي کرونبـاخ در قسـمت سـنجش میـزان     گرفت. ضر
)، 96/0)، نقــاط ضــعف (96/0قــوت (اهمیــت بــراي نقــاط 

بر ها دادهدست آمد. ه) ب91/0) و تهدیدها (77/0ها (فرصت
، تجزیـه و تحلیـل شـدند؛ بـراي ایـن      SWOTمبناي مدل 

بنـدي  ) ارزیـابی و اولویـت  1منظور، چهار مرحله دنبـال شـد:   
ــارجی،   ــی و خ ــل داخل ــاتریس )2عوام ــکیل م و SWOTتش

ــی و خــارجی  )3تعیــین اســتراتژي،  ــاتریس داخل تشــکیل م
)IEM -Internal & External Matrix( تشکیل مـاتریس  4و (

ــه ــی ( برنام ــتراتژي کم ــزي اس Quantitative Strategicری

Planning Matrix-QSPM.(
و بحثهایافته

خارجیبندي عوامل داخلی و مرحله اول) ارزیابی و اولویت
پس از بررسی عوامـل داخلـی و خـارجی تأثیرگـذار بـر نظـام       

ان جهـاد کشـاورزي اسـتان خوزسـتان،     مدیریت دانش سـازم 
عامـل  34دست آمد که از این مقدار هعامل داخلی ب68تعداد 

عامل دیگـر موجـب ضـعف نظـام مـدیریت      34موجب قوت و 
عامـل  17دانش در سازمان است. تعداد عوامـل خـارجی نیـز    

هـا و تهدیـدهاي مـؤثر بـر     تعیین شد که در برگیرنده فرصـت 
عامـل  8در سازمان بودند. از ایـن تعـداد،   نظام مدیریت دانش 

تهدید شناخته شدند.عنوانبهعامل 9فرصت و عنوانبه
ــی   ــل داخل ــابی عوام ــاتریس ارزی ــف) م Internal Factors(ال

Evaluation -IFE(
گونـه  آمده است. همان1جدول نتایج ارزیابی عوامل داخلی در 

دهـد مـاتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی      نشان می1که جدول 
اند از:شامل شش جزء است که عبارت

باشد.عوامل داخلی: شامل نقاط قوت و ضعف می- 1
وزن: بر اساس اهمیت و حساسیت هر عامـل، بـه هـر یـک     - 2

توسـط کارشناسـان داده شـد و سـپس     10تا 0امتیازي بین 
ــه کارشناســان جمــعنظــر ــاز کلی ــانگین امتی آوري شــد و می

ها محاسبه گردید.اکتسابی براي هر یک از عامل
وزن نسبی: براي محاسبه وزن نسبی هـر کـدام از عوامـل،    - 3

هـاي اکتسـابی بـراي نقـاط قـوت و ضـعف       ابتدا مجمـوع وزن 
شـود  مالحظـه مـی  1که در جدول طورهمانمحاسبه گردید. 

و براي نقـاط ضـعف   22/220عوامل قوت ها برايمجموع وزن
وع دســت آمــد. ســپس وزن هــر عامــل بــر مجمــهبــ08/244
هاي نقاط قوت و ضـعف تقسـیم شـد تـا وزن نسـبی هـر       وزن

دست آید.هعامل ب
میانگین رتبه: با توجه به وضـعیت موجـود سـازمان، بـراي     - 4

(قـوي) و بـراي   3(بسیار قوي) یـا  4نقاط قوت به ترتیب رتبه 
(بسـیار ضـعیف) توسـط    1(ضـعیف) یـا   2عف رتبـه  نقاط ضـ 

ــادري و 1391کارشناســان اختصــاص داده شــد (امیــدي،  ؛ ق
سپس میـانگین  ).1389سماواتیان، و؛ امینی1390همکاران، 

محاسبه گردید.رتبه براي هر یک از نقاط قوت یا ضعف 
امتیاز نهایی: این امتیاز براي هر عامل (قوت یـا ضـعف) بـر    - 5

وزن نسـبی در میـانگین رتبـه محاسـبه گردیـد.      مبناي ضرب 
5/2چنانچه جمع کل امتیازات نهایی در این ماتریس بـیش از  

هاي به عمل آمـده،  بینی، بدین معنی است که طبق پیشباشد
ها غلبه خواهد داشـت و اگـر امتیـاز    رو بر ضعفهاي پیشقوت

هاسـت  ها بر قوتي غلبه ضعفدهندهباشد نشان5/2کمتر از 
؛ مـوالئی هشـجین   1392؛ سرایی و شمشیري، 1389عرابی، (ا

).1392و پوررمضان، 
دسـت آمـده از   هبندي: با توجه به امتیازهاي نهایی باولویت- 6

ــر  ــی، ه ــل داخل ــابی عوام ــوت و ضــعف  ارزی ــاط ق ــک از نق ی
بندي شدند.اولویت
دهـد کـه مجمـوع    نشـان مـی  1آمده از جـدول  دستهنتایج ب

و مجموع امتیاز نهایی نقاط ضـعف  5/1امتیاز نهایی نقاط قوت 
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شد. همچنین مجموع امتیازات نهایی نقاط قـوت  86/0تقریباً 
ي غلبه نقاط ضعف بر نقـاط  دهندهشد که نشان36/2و ضعف 

انـد  عبارتترین نقاط قوتبندي، مهمقوت است. از نظر اولویت
بـا  "ل مناسـب در بـین کارشناسـان   رعایت احترام به شک"از: 

ــاز نهــایی  ــودن کارشناســان "در رتبــه اول، 054/0امتی دارا ب
در 053/0با امتیاز نهـایی  "متخصص از سطح تحصیالت باال 

روابط دوسـتانه و مبتنـی بـر اعتمـاد افـراد درون      "رتبه دوم و 
گونـه کـه   در رتبه سوم. همـان 050/0با امتیاز نهایی "سازمان

نقـاط قـوت از دیـد کارشناسـان،     ینتـر مهمشود، مشاهده می
روابط دوستانه مبتنی بر احترام و اعتمـاد متقابـل و همچنـین    

باشـد.  وجود کارشناسانی با سطح تحصیالت باال در سازمان می
، 1آمــده در جــدول دســتههمچنــین، بــا توجــه بــه نتــایج بــ

تمایل بیشـتر کارشناسـان   "اند از: عبارتترین نقاط ضعفمهم
ي شرح وظایف و تمایـل کمتـر بـه    ه عمل کردن در محدودهب

در رتبـه اول،  0283/0با امتیـاز نهـایی   "انجام نوآوري و ابداع
گـذاري دانـش   هاي مرتبط به اشتراكدر نظر نگرفتن فعالیت"
بـا امتیـاز   "معیاري براي ارزیابی عملکرد کارشناسـان عنوانبه

مشکالت پـیش  مستند نکردن"در رتبه دوم و 0279/0نهایی 
بـا  "هـا ها در هنگام انجام پـروژه آمده و نحوه فایق آمدن بر آن

در رتبه سوم.0274/0امتیاز نهایی 

) نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستانIFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی (-1جدول 

زن(نقاط قوت)عوامل داخلی متغیر
و

بی
 نس

زن
و

تبه
ن ر

نگی
میا

یی
 نها

یاز
امت

یت
ولو

ا

فناوري 
اطالعات

افزاري هاي سختزیرساختبرخورداري سازمان از شرایط مناسب 
7/080/01523/160/04819S5، پرینتر، شبکه و ...).دورنگارپیوتر، کاممانند(

به گذاري دانش در سازمانفضایی امن براي به اشتراكوجود
6/790/01463/190/04665S11.اینترانت (شبکه داخلی)دلیل برخورداري از

فرایند مدیریت 
-دانش

شناسایی دانش

هاي ضمن از امسال جهت برگزاري دورهانجام نیازسنجی فردي 
6/340/01373/120/04260S19.خدمت

در نیازهاي دانشی خود مند سازمان ازبینی نظامارزیابی و پیش
6/330/01363/160/04308S18.هایی براي برآورده ساختن آن نیازهاآینده و اجراي برنامه

فرایند مدیریت 
کسب -دانش

دانش

6/780/01463/210/04687S8سازمان براي کسب دانش مورد نیاز.امکان استفاده از اینترنت در

هاي علمی مشارکت فعال کارشناسان در جلسات و نشست
6/180/01333/110/04140S26.مختلف برگزار شده در درون سازمان

هاي امکان کسب اطالعات سودمند از طریق نشستن پاي صحبت
6/910/01493/200/04762S7.کارشناسان باتجربه سازمان

فرایند مدیریت 
-دانش

نگهداري
6/250/01353/120/04200S24.کاريجلساتهايیافتهونتایجتمامیمستندسازي 

فرایند مدیریت 
-دانش
گذاري اشتراك

دانش

فراهم بودن زمینه مناسب براي اشتراك فکري با دیگر 
و مالقاتهاي مختلف سازمان از طریق کارشناسان بخش
.ارتباطات رو در رو

6/090/01313/150/04132S27

تشویق و حمایت مدیران هر واحد در به مناسب بودن 
5/910/01273/080/03920S30.گذاري دانش زیر مجموعه خوداشتراك

–سازمانی 
سیستم پاداش

در سازمان و تشویق هایشنهادپدریافت فعال بودن سیستم
5/750/01243/080/03814S32.خالقانه از طریق آنهایشنهادپدهنده کارشناسان ارائه

نامه، هاي معنوي (سپاسسازمان از لحاظ پاداشعملکرد مناسب 
5/760/01243/170/03933S29.هاي کارشناسانتشکر و...) به منظور تقدیر و ارج نهادن به تالش
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1جدول ادامه 

زن)قوتعوامل داخلی (نقاط متغیر
و

بی
 نس

زن
و

تبه
ن ر

نگی
میا

یی
 نها

یاز
امت

یت
ولو

ا

–سازمانی 
فرهنگ

6/920/01493/360/05008S3روابط افراد درون سازمان.مبتنی بر اعتماد بودن دوستانه و

6/180/01333/200/04259S20حمایت فرهنگ کنونی و رایج سازمان از توزیع دانش و اطالعات.

هاي نو در فضاي ارزش قائل شدن به خالقیت و طرح اندیشه
5/530/01193/080/03668S34اجتماعی سازمان.

ي همکاري و مشارکت در این تأکید فراوان بر تقویت روحیه
5/710/01233/100/03812S33سازمان.

–سازمانی 
هاي ویژگی

فردي

برخورداري کارشناسان از تجربه و مهارت مناسبی در انجام 
7/180/01553/180/04918S4کارهاي خود.

7/610/01643/240/05310S2باالبرخورداري کارشناسان سازمان از سطح تحصیالت 

روز مناسب بودن توجه کارشناسان این سازمان به مطالعه و به
6/860/01483/170/04684S10خود.بودن دانش در حوزه کاري

از تسلط و مدیریت مناسب بر کارها و برخورداري کارشناسان
6/800/01463/200/04687S9وظایف خود.

افزارهاي سازمان از تسلط مناسب بر نرمکارشناسانبرخورداري 
6/680/01443/140/04518S14مرتبط با تخصص خود.

رعایت احترام به شکل مناسب در بین کارشناسان نسبت به 
7/680/01653/280/05425S1یکدیگر

–سازمانی 
ساختار

6/650/01433/200/04583S13برخورداري کارشناسان از امنیت شغلی مناسب.

ها در سازمان به شکل ها و رویهمشیاعمال قوانین، مقررات، خط
6/250/01353/160/04254S21مناسب.

در هنگام کارشناسان هايها، نظرات و مشورتاستفاده از ایده
5/760/01243/150/03908S31گیري.تصمیم

گیري مطمئن براي مدیران از طریق فراهم ساختن امکان تصمیم
6/520/01403/170/04452S16.هاآناطالعات و دانش انتقال داده شده توسط کارشناسان به 

6/300/01363/130/04247S22فعالیت افراد در مشاغل و واحدهاي مرتبط به تحصیالت خود.

از استقالل و آزادي عمل مناسب در کار برخورداري کارشناسان
6/240/01343/110/04180S25خود.

مشارکت اعضاي هاي تخصصی و ترویجی با تولید و انتشار نشریهمنابع دانش
6/540/01413/190/04493S15سازمان.

در –سازمانی 
دسترس بودن 

اطالعات

جهت تسریع تأکید مدیریت سازمان بر کاربرد اتوماسیون اداري 
6/900/01493/230/04800S6کارها و افزایش قابلیت دسترسی به اطالعات.

آگاهی دقیق کارشناسان از جاهاي ممکن جهت کسب دانش و 
5/890/01273/210/04072S28اطالعات مورد نیاز خود.

اطمینان خاطر داشتن کارشناسان از دسترسی به دانش و 
6/840/01473/150/04641S12.هاآنخودداري از سوي گونهیچهتخصص دیگر همکاران بدون 

دسترسی سریع و راحت به اطالعات و دانش مورد نیاز در 
6/700/01443/060/04416S17هاي داخلی سازمان براي افراد آن بخش.محدوده بخش

هاي مختلف کاري به شکل مینهقرار گرفتن اطالعات در ز
شده در بخش بایگانی سازمان و در اختیار قرار دادن بنديطبقه

نیاز آن.بنا براطالعات مورد نیاز هر کاربر (کارشناس) 
6/310/01363/100/04213S23

_50188/1_22/2204743/0جمع نقاط قوت
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1جدول ادامه 

زن)ضعفعوامل داخلی (نقاطمتغیر
و

بی
 نس

زن
و

تبه
ن ر

نگی
میا

یی
 نها

یاز
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یت
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فناوري 
اطالعات

افزاري که بتوان تجارب و دانش استفاده نکردن این سازمان از نرم
6/530/01411/730/02433W25خود را در آن ثبت و با دیگر همکاران به اشتراك گذاشت.

7/260/01561/520/02377W31.براي همه افراد و سرعت پایین آندر دسترس نبودن اینترنت 

هاي اجتماعی مجازي (واتس از شبکهاستفاده نکردن کارشناسان 
گذاري دانش خود با دیگر آپ، وایبر و ...) براي به اشتراك

همکاران.
6/490/01401/610/02250W33

به فناوري بودجه اختصاص داده شده در حد مطلوب نبودن
6/880/01481/620/02401W29اطالعات.

فرایند مدیریت 
کسب -دانش

دانش

7/140/01541/660/02553W16هاي ضمن خدمت.کافی نبودن تعداد دوره

هاي آموزشی غیر حضوري روي آوردن سازمان به برگزاري دوره
6/790/01461/680/02457W24.به شکل مجازي به دلیل کمبود بودجه

هاي ضمن خدمت و مرتبط بیشتر دورهجنبه عمومی داشتن
7/160/01541/690/02606W11کارشناسان.هاي فنی و تخصصی کار نبودن آن با جنبه

فرایند مدیریت 
-دانش

استفاده

ها و دانش گوناگون در استفاده نکردن سازمان، از افراد با مهارت
7/530/01621/590/02579W13جاي مناسب خود.

فرایند مدیریت 
-دانش

یادگیري و 
توسعه

هاي ضمن خدمت توسط اکثر مورد جدي قرار نگرفتن دوره
7/180/01551/710/02644W7کارشناسان و شرکت کردن در آن فقط براي رفع تکلیف.

احساس نیاز کمتر به پیشرفت و بهبود دانش در سازمان به دلیـل  
اینکه بیشتر ارباب رجوع این سازمان کشاورز بوده و قرار نداشـتن  

روز بـودن اطالعـات و سـطح    در شرایط مناسب از لحاظ بـه هاآن
سواد.

7/250/01561/680/02623W9

فرایند مدیریت 
ارزیابی-دانش

گذاري دانش (مانند هاي مرتبط به اشتراكلحاظ نکردن فعالیت
معیاري عنوانبهسمینار از تجربیات فردي، انتقال تجربیات و ...) 

براي ارزیابی عملکرد کارکنان.
7/330/01581/770/02794W2

فرایند مدیریت 
-دانش

نگهداري

اقدام نکردن افراد باتجربه و متخصص در یک زمینه خاص، به 
7/160/01541/670/02575W14مستندسازي تجربیات شخصی خود.ثبت و 

دارا نبودن سازمان از روشی براي نگهداري دانش نظري و عملی 
7/290/01571/570/02465W23شوند.کارشناسانی که به هر دلیلی از سازمان جدا می

مستندسازي کردن فقط نتایج و عدم مستندسازي مشکالت پیش 
هـا و  هـا در هنگـام انجـام فعالیـت    نحوه فایق آمدن بـر آن آمده و 

هاي محوله.پروژه
7/330/01581/740/02747W3

فرایند مدیریت 
-دانش
گذاري اشتراك

دانش

عدم تمایل برخی کارشناسان در انتقال دانش و معلومات خود به 
سایر همکاران براي حفظ برتري و موقعیت خود نسبت به 

دیگران.
6/740/01451/670/02424W26

به فکر افتادن افراد جهت انتقال دانش و تجربه خود به دیگر 
6/580/01421/690/02395W30همکاران فقط در روزهاي پایانی و آخر خدمت خود.

تأثیر داشتن بحث قومیتی در این سازمان در تعامالت روزانه و 
5/650/01221/740/02117W34انتقال دانش.

–سازمانی 
فرهنگ

ي شرح تمایل بیشتر کارشناسان به عمل کردن در محدوده
8/360/01801/570/02827W1وظایف و تمایل کمتر به انجام نوآوري و ابداع.

7/050/01521/650/02505W19اعتماد نداشتن برخی کارشناسان به اظهارات مافوق خود.
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1جدول ادامه 

زن(نقاط ضعف)عوامل داخلی متغیر
و

بی
 نس

زن
و

تبه
ن ر

نگی
میا

یی
 نها

یاز
امت

یت
ولو

ا

–سازمانی 
وظیفه

خدمت کردن افراد در این سازمان به مدت طوالنی در یک 
جا نشدن در مشاغل مختلف (عدم وجود سیستم بهپست و جا

چرخشی شغلی).
7/080/01521/580/02409W27

–سازمانی 
هاي ویژگی

فردي

هاي زمانی مداوم و منظم (هر ها در دورهاستخدامانجام نشدن
سال) و ایجاد اختالف سنی شدیدي بین کارشناسان 10تا 5

به سبب آن.
7/590/01631/510/02468W22

آگاهی و درك درست نداشتن مدیران و کارشناسان از اهمیت 
6/960/01501/680/02518W17مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان.

احساس عدم مورد اهمیت و مورد توجه قرار گرفتن توسط 
7/710/01661/640/02723W4سازمان در برخی از کارشناسان.

6/810/01471/640/02405W28ترس داشتن برخی از کارشناسان در استفاده از تکنولوژي.

–سازمانی 
ساختار

گیرنده بودن مدیر در هر بخش از سازمان و تنها تصمیم
استفاده کردن از کارشناسان آن بخش تنها در کسب نظرات و 

.هاآنهاي ایده
7/620/01641/630/02675W5

یلبه دلها محدود شدن جریان ارتباطی بین واحدها و قسمت
7/230/01561/690/02632W8طبیعت و نوع ساختار فعلی سازمان.

تخصص الزم برخی مدیران جهت برخوردار نبودن از 
7/420/01601/600/02557W15گیري مناسب.تصمیم

–سازمانی 
سیستم پاداش

هاي مادي به ازاي پرداخت پاداشاي و ناعادالنه بودنسلیقه
7/700/01661/510/02504W20کارکرد مناسب.

و تخصص افراد در مؤثر بودن روابط بیشتر از شایستگی و دانش 
7/570/01631/640/02674W6ارتقاء افراد.

وجود نداشتن قوانینی جهت ملزم کردن و تشویق کارشناسان 
7/380/01591/560/02480W21گذاري دانش خود با دیگران.سازي یا به اشتراكبه مستند

منابع دانش

7/440/01601/610/02580W12اتوماسیون.رغم وجود نگاري سنتی علیتمایل به استفاده از نامه

سازي تجارب بسیاري از کارشناسان فقط در حافظه ذخیره
خویش و ثبت نکردن در هیچ جاي دیگري (مانند دفتر، رایانه و 

.(...
7/190/01551/620/02509W18

مقبولیت و استفاده بیشتر از اسناد کاغذي به دلیل نبود اعتماد 
مجازي و نبود مهارت کافی در استفاده از کامپیوتر به دنیاي 

هاي ثبت و نگهداري اسناد).(برنامه
6/990/01511/540/02318W32

تضعیف عملکرد سازمان به دلیل بازنشسته شدن بسیاري از 
7/690/01661/580/02617W10کارشناسان و نبود افراد باتجربه مناسب براي آن پست.

_85844/0_08/2445257/0جمع نقاط ضعف

_36032/2_30/4641جمع کل

)EFEب) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (
آنچـه ارزیابی عوامل خارجی نیز بر اسـاس رونـدي مشـابه    

کار گرفته شد، صورت گرفـت  براي ارزیابی عوامل داخلی به
است.آمده 2که نتایج آن در جدول 

با توجه به تأثیر این عوامـل بـر وضـعیت موجـود سـازمان،      
3) یـا  یفرصـت عـال  (4هـا بـه ترتیـب رتبـه     براي فرصـت 

1(تهدید جزئی) یا 2ها رتبه (فرصت عادي) و براي تهدید
؛ 1391(تهدید جدي) توسط کارشناسان داده شد (امیدي، 
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). 1389ســماواتیان، و؛ امینــی1390قــادري و همکــاران، 
آوري و میـانگین رتبـه  نظر کلیه کارشناسـان جمـع  سپس 

ها محاسبه شد. امتیاز نهایی براي هـر  براي هر یک از عامل
ها و تهدیدها) بر مبناي ضرب وزن نسـبی آن  عامل (فرصت

عامل در میانگین رتبه مربوطه محاسبه شد. چنانچه جمـع  
باشـد،  5/2کل امتیازات نهـایی در ایـن مـاتریس بـیش از     

رو هـاي پـیش  ، فرصتبینیاست که طبق پیشبدین معنی
5/2بر تهدیدها غلبه خواهد داشت و اگـر امتیـاز کمتـر از    

هاست (اعرابـی،  ها بر فرصتي غلبه تهدیددهندهباشد نشان
ــوالئی هشــجین و 1392؛ ســرایی و شمشــیري، 1389 ؛ م

نهـایی امتیازهـاي بـه توجـه ). سپس، با1392پوررمضان، 
هافرصتیک ازهرخارجی،عواملابیارزیازآمدهدستبه
.شدندبندياولویتسازمانرويپیشتهدیدهايو

دهـد کـه مجمـوع    نشان می2آمده از جدول دستنتایج به
ــاز نهــایی 54/1هــا امتیــاز نهــایی فرصــت و مجمــوع امتی

. همچنـین، مجمـوع امتیـازات    اسـت 81/0ها تقریباً تهدید
دست آمد که به35/2یکدیگر ها با ها و تهدیدنهایی فرصت

هـاي  هـاي بیرونـی بـر فرصـت    ي غلبـه تهدیـد  دهندهنشان
بیرونــی موجــود بــراي مــدیریت دانــش در ســازمان جهــاد 

بنـدي،  کشاورزي اسـتان خوزسـتان اسـت. از نظـر اولویـت     
تدوین و تصویب قوانین و "اند از: ها عبارتترین فرصتمهم

بـر دانـایی   ي مبتنـی ي توسـعه مقررات مناسـب درزمینـه  
هـاي  توسط دولت جهـت حمایـت و پشـتیبانی از سـازمان    

اسـتفاده  "در رتبه اول، 22/0با امتیاز نهایی "دانش محور
هــاي بزرگــی نظیــر دانشــگاه از پتانســیل علمــی دانشــگاه

در 21/0بـا امتیـاز نهـایی    "چمران، رامین، جندي شـاپور 
ا هاي بایجاد بستري مناسب جهت ثبت تجربه"رتبه دوم و 

ارزش افراد همـراه بـا عرضـه و در دسـترس قـرار گـرفتن       
در 2/0بـا امتیـاز نهـایی    "هاي نوین در سـطح جامعـه  فناوري

آمـده  دسـت باشند. همچنین با توجه به نتایج بـه رتبه سوم می
هـاي مــدیریت دانـش بــراي   تــرین تهدیـد ، مهـم 2در جـدول  

غلبـه روحیـه  "انـد از:  سازمان جهاد کشاورزي اسـتان عبـارت  
بـا  "ی در بـین مـردم در سـطح جامعـه    گرایایی بر جمعرفردگ

هـا  توقف یا عدم اتمام پروژه"در رتبه اول، 095/0امتیاز نهایی 
بـا امتیـاز   "هـا ها بر اثر تغییر دولتبه دلیل عدم ثبات مدیریت

باور برخی کارشناسان مبنـی بـر   "در رتبه دوم، 093/0نهایی 

زنـدگی دسـتیابی بـه  برايها در کار عدم سودمندي تالش آن
در رتبه سوم.09/0با امتیاز نهایی "مطلوبمادي

و تعیین استراتژيSWOTمرحله دوم) تشکیل ماتریس 
ها، ابتدا عواملی که بر اسـاس امتیـاز   به منظور تعیین استراتژي

شـدند.  SWOTاند، وارد مـاتریس  نهایی در اولویت قرار گرفته
هــا و بــه صــورتی کــه نقــاط قــوت داخلــی در مقابــل فرصــت

تهدیدهاي خارجی و همچنین نقاط ضـعف داخلـی در مقابـل    
هـا و تهدیـدهاي خـارجی قـرار داده شـد. پـس از آن،       فرصت

هـاي مناسـب جهـت بهبـود نظـام مـدیریت دانـش        استراتژي
سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان خوزسـتان در چهـار دسـته       

ــاي اســتراتژي ــاجمی)، SOه ــاز(ST(ته ــوع س WOي)، متن

).3(جدول (تدافعی) ارائه گردیدWTکارانه) و (محافظه
)IEMمرحله سوم) تشکیل ماتریس داخلی و خارجی (

از این ماتریس بـراي تعیـین موقعیـت نظـام مـدیریت دانـش       
سازمان جهاد کشاورزي خوزستان استفاده شد. بـراي تشـکیل   

هاي ارزیابی هر یـک  از ماتریساین ماتریس باید نمرات حاصل 
از عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عمودي مـاتریس  
اخیر قرار داد تا وضعیت نظام مدیریت دانش سازمان مشـخص  

هاي مناسب را انتخاب کرد. بـا مطابقـت   شود و بتوان استراتژي
دادن مجموع امتیازات نهایی ماتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی    

دسـت  (بـه )35/2ریس ارزیابی عوامـل خـارجی (  ) و مات36/2(
) IE)، با مدل ماتریس داخلی و خارجی (2و 1آمده از جداول 

) 4هاي تدافعی (خانـه  توان دریافت که استراتژي)، می2نگاره (
براي نظام مدیریت دانش در سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان    

دهنـده آن اسـت کـه    است. این خانه نشـان خوزستان مناسب
وضعیت نظام مدیریت دانش سازمان از نظـر محـیط داخلـی و    

باشـد؛ بنـابراین بایـد از    تـر مـی  خارجی از حد متوسط ضعیف
هاي تدافعی جهـت بهبـود وضـعیت نظـام مـدیریت      استراتژي

دانش سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان استفاده شود.
بـراي نظـام   ،با توجه به ماتریس داخلی و خـارجی بنابراین،

ــ ــتان،   م ــاورزي خوزس ــاد کش ــازمان جه ــش س دیریت دان
انـد از:  هـاي تـدافعی انتخـاب شـدند کـه عبـارت      استراتژي

WT1 ،WT2 ،WT3 ،WT4 ،WT5 ،WT6 ،WT7 ،WT8و
WT9هـا بـا   ي بعـد بایـد ایـن اسـتراتژي    سپس در مرحله؛

) QSPMریزي اسـتراتژي کمـی (  استفاده از ماتریس برنامه
بندي شوند.اولویت
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) نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستانEFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی (-2جدول 

زنها و تهدیدها)عوامل خارجی (فرصتمتغیر
و

زن 
و

بی
نس

ن 
نگی

میا
تبه

ر

یاز 
امت

یی
نها

یت
ولو

ا

هــاي بزرگــی نظیــر دانشــگاه دانشــگاهاســتفاده از پتانســیل علمــی آموزشی
8/040/06153/480/21407O2چمران، رامین و جندي شاپور.

تکنولوژي

فرصت مناسب ایجاد شده براي پیشرفت و ترقی افراد و در نتیجـه  
گســترده،اطالعــاتیهــايهــا از طریــق اســتفاده از بانــکســازمان
الکترونیــک وتجــارتمجــازي،دنیــاياطالعــات،ســریعپــردازش

دور.راهازآموزش

7/040/05393/420/18421O7

هاي با ارزش افراد با عرضـه  ایجاد بستري مناسب جهت ثبت تجربه
63/70584/044/320082/0O3هاي نوین در سطح جامعه.و در دسترس قرار گرفتن فناوري

سـازمان  وجود بازارهاي بزرگ خارجی نظیر عراق و فرصـتی بـراي   بازار
7/410/05673/440/19503O4جهاد کشاورزي به منظور افزایش صادارات غیر نفتی کشور.

سیاسی
وخـود بـا دیگـر کشـورها    حرکت کشور بـه سـمت بهبـود روابـط    

ها و بهبود شرایط المللی و در نتیجه کاهش تحریمبینهايسازمان
اقتصادي.

7/490/05733/380/19370O5

بهبود عملکرد سازمان از طریـق افـزایش همکـاري خـود بـا      امکان رقابتی
7/410/05673/380/19163O6اي نظام مهندسی.هاي مشاورهبخش خصوصی مانند شرکت

دولتی

ي توسعهتدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب در زمینه 
توسط دولت جهت حمایت و پشتیبانی از مبتنی بر دانایی 

هاي دانش محور.سازمان
8/360/06403/490/22323O1

هاي صنعتی استان نظیر شرکت نفت و صنایع همکاري با شرکت
5/750440/03/2314210/0O8هاي مرتبط.فوالد در زمینه

_54479/1_13/594524/0هاجمع فرصت

هـاي  هـا در سـال  کاهش کیفیت علمی دانـش آموختگـان دانشـگاه   آموزشی
7/920/06061/440/08726T8اخیر.

دولتی
پایین بودن پایه حقوقی کارشناسان این سـازمان نسـبت بـه سـایر     

ها و تمایل کارکنان به شـغل دوم بـه سـبب آن و در نتیجـه     ارگان
کاهش اثربخشی آنان درون سازمان.

8/900/06811/320/08989T5

سیاسی

اثـر  هـا بـر  ها به دلیل عدم ثبات مـدیریت توقف یا عدم اتمام پروژه
7/390/05651/650/09329T2ها.تغییر دولت

وسیاسیهايتفاوت در گرایشسازمانی به سبباثربخشیکاهش
6/780519/066/108611/0T9کارکنان.ارزشییا

اجتماعی

و در روحیـه تعـاون و انضـباط اجتمـاعی در جامعـه     ضعیف شـدن  
7/890/06041/580/09538T1ی).گرایایی بر جمعرغلبه روحیه فردگ(نتیجه در سازمان

کارکنانبرخیمؤثرعملکردبرايبزرگروانیوذهنیبروز موانع
اعتیـاد، ماننـد اجتماعیهايآسیببرخیبه دلیل وجودمدیرانو

فرزندان.تربیتیمشکالتوخانوادگیجديمشکالت
8/060617/046/109004/0T4

اقتصادي

هـاي  نحوه مـدیریت و بـه ثمـر رسـاندن پـروژه     ایجاد مشکالتی در
محوله به این سـازمان بـه سـبب کمبـود بودجـه دولتـی ناشـی از        

ها و مشکالت مالی دولت.کاهش قیمت نفت، تحریم
8/010/06131/450/08886T6

در کار هاآنباور برخی کارشناسان مبنی بر عدم سودمندي تالش 
8/160/062445/10/09053T3.مطلوبماديزندگیدستیابی بهبراي

ازخانوادهانتظاراتافزایشوجود مشغولیت فکري به سبب
طیدرانتظاراتتغییرواقتصاديشرایطتغییردلیلکارکنان به

زمان.
8/460647/035/10/08738T7

80874/0_57/715476/0جمع تهدیدها
35353/2_70/1301جمع کل
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نظام مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستانSWOTدست آمده از ماتریس ههاي باستراتژي-3جدول 
)WOکارانه (هاي محافظهاستراتژي)SOهاي تهاجمی (استراتژي

SO1

اي در سطح وزارتخانه و تدوین منشور اخالق حرفه
WO1تر اطالعات.و راحتتبادل منطقیسازمان براي 

برانگیختن فرهنگ نوآورانه از طریق تصویب قوانینی براي ایجاد 
تغییرات ساختار مناسب و حرکت به سمت ساختار ارگانیکی و 

افزایش خود مختاري کارشناسان.

SO2

هاي منطقه جهت همکاري نامه با دانشگاهامضاي تفاهم
متخصص با آن ی کارشناسان آموزش-پژوهشی
ها و نیز برقراري ارتباط با واحد ارتباط با صنعت دانشگاه
دفتر یا واحدي در آن یستأسهاي مزبور جهت دانشگاه
مند و سیستماتیک ها براي همکاري نظامدانشگاه

کارشناسان متخصص با دانشگاه.

WO2

سازي براي همکاري با مراکز آموزش عالی استان به منظور ظرفیت
دانش در سازمان و تدوین نظام پاداش و پرداخت بر مبناي اشتراك 

کمیت و کیفیت اشتراك دانش در قالب برگزاري سمینارها از 
اي.تجربیات فردي و حرفه

SO3

گیري از جو دوستانه حاکم و اعتماد همکاران براي بهره
هاي ثبت تجربیات با ارزش افراد به کمک فناوري

مرتبط.
WO3

سازي هاي اطالعات و ارتباطات براي مستندفناوريیريکارگبه
عنوانبهها ها و مشکالت اجرایی برنامهفرآیندهاي انجام فعالیت

).lesson learnedهاي فراگرفته شده (درس

SO4

ي کشاورزي با کشور عراق نامه درزمینهامضاي تفاهم
هاي جنوبی مانند بصره جهت انجام در استانیژهوبه

هاي تحقیقاتی و تولیدي مشترك و درآمدزا براي پروژه
هاي متخصصین سازمان با استفاده از تجارب و مهارت

در سازمان.

WO4

) در مشاغل از Task significanceتوجه به عنصر اهمیت وظیفه (
ي طریق طراحی مجدد مشاغل در سازمان و ارائه بازخورد درباره

تأکید بر گسترش بازارهاي اثربخشی عملکرد شغلی به کارشناسان با 
خارجی براي محصوالت کشاورزي.

SO5

برقراري روابط علمی با دیگر کشورها و تبادل اطالعات 
هاي مشترك و ل تشکیل کمیتهها از خالبا آن

افزاري سازمان جهت برداري از امکانات سختبهره
برقراري و تسهیل ارتباطات و تبادل اطالعات با آن 

ها.سازمانکشورها و 

WO5

کارگیري اندیشی از خالل بحرکت به سمت مدیریت مشارکتی و گروه
هاي تعاملی، طوفان فکري، هاي تصمیم گروهی مانند گروهتکنیک

ها و حمایت گروه اسمی و جلسه الکترونیکی به منظور مقابله با تحریم
از تولیدات ملی.

SO6

سازمان و يچابک سازسازي و حرکت به سمت کوچک
سپاري بخشی از وري آن از دو طریق برونارتقاء بهره

کارگیري ها به بخش خصوصی و نیز بهفعالیت
اداري در راستاي تسریع فرایندهاي تبادل يخودکارساز

اطالعات در درون سازمان.

WO6

ارتقاء کارشناسان بر مبناي نتایج ارزیابی عملکرد و با رعایت عدالت 
اي.عدالت رویهسازمانی مبتنی بر

SO7

به همراه باتجربهاستفاده از دانش ضمنی کارشناسان 
شدنیلتبدهاي دنیاي مجازي جهت کارگیري فرصتبه

سازي و فروش منابع به یک سازمان کارآفرین و فراهم
هاي تحقیقاتی.یافتهسازييتجاراطالعاتی و 

WO7

کارآمدي، شایستگی و تقویت انگیزه براي یادگیري از خالل توجه به 
گیري هاي ضمن خدمت با بهرهروز بودن در ارتقاء و طراحی دورهبه

ها باشد.اثربخش از خدمات دنیاي مجازي که متضمن کارآمدي آن

SO8

گیري از به یک سازمان یادگیرنده با بهرهشدنیلتبد
هاي اطالعات و ارتباطات (اینترنت) و نیز محکفناوري
هاي پیشرو در ) با سازمانbenchmarkingزنی (
استان.

WO8

تغییر ساختار مکانیکی سازمان به سمت ساختار ارگانیکی باشد که 
داراي ارتباطات رو به پایین، جانبی و رو به باال با جریان آزاد اطالعات 

شرکت نفت، هاي پیشرو در منطقه ماننداز سازمانیريالگو گبا 
صنایع فوالد و...
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3ادامه جدول 
)WTهاي تدافعی (استراتژي)STسازي (استراتژهاي متنوع

ST1

پذیر گرایی فرهنگ سازمانی و جامعهارتقاء بعد تیم
هایی مانند کار گروهی نمودن کارشناسان و انتقال ارزش

گیري از روحیه ها با بهرهو تشکیل شورا و کارگروه
گذاري افراد به یکدیگر و تقویت آن با ترویج احترام
.هاها و سمبلها، آیینها، روایتداستان

WT1

کننده براي کارشناسان در جهت ترغیب هاي تشویقپیگیري برنامه
افزایی ها به تعاون و همکاري در کارها و وظایف خود به منظور همآن

ویژه درابداع (بهدانش و تخصص و همچنین باال بردن خالقیت، 
.مدیریت دانش)يزمینه

ST2

) مدیران با Power distanceکاهش فاصله قدرت (
کارشناسان و اعطاي اختیار بیشتر به کارشناسان 

ها و متخصص جهت کاهش ریسک عدم ثبات مدیریت
.ابهامات سیاسی

WT2

کارگیري در هگذاري دانش جهت بتعیین معیارهایی براي اشتراك
ارزیابی عملکرد کارشناسان و ثبات این معیارها در خط مشی 

ها چنین معیارهایی حذف اي که با تغییر مدیریتسازمان به گونه
نگردند.

ST3

کارشناسان بر مبناي اعتماد و صمیمیتی که دارند 
توانند صندوق خرد ایجاد کرده تا از لحاظ اقتصادي می

کاهش کنند که این کار باعث به یکدگیر کمک 
هاي فکري کارشناسان شده و نیز بهبود عملکرد دغدغه

ها را در بحث مدیریت دانش شود.آن

WT3

هاي تشویقی مادي به منظور افزایش انگیزه و فراهم کردن سیاست
تالش کارشناسان در مستندسازي فرآیندهاي انجام وظایف مانند 

ها به ژهنحوه فایق آمدن بر مشکالت پیش آمده در هنگام انجام پرو
.هاجاي صرفاً تأکید بر نتایج پروژه

ST4

پذیر کردن محیط کار براي کاهش تضاد کار و انعطاف
زندگی و توجه همزمان به زندگی کاري و زندگی 

هاي روانشناسی شخصی کارشناسان با برگزاري دوره
روابط خانوادگی و تربیت فرزندان، حل یدرزمینه

ه منظور حفظ تمرکز مسأله، امنیت اجتماعی و ... ب
روانی و ذهنی کارشناسان براي ارائه خدمات و عملکرد 

.مناسب در سازمان

WT4

روانی کارشناسان عالوه بر تمرکز بر صرفاً - روحیتوجه به وضعیت 
انجام وظایف و عملکرد شغلی، به منظور افزایش حس مهم بودن در 

.زندگیهاي آموزش سبک ها و همچنین برگزاري کالسبین آن

ST5

اي توسط کارشناسان اندازي یک سایت مشاورهراه
تخصص خود به مظور کسب درآمد یسازمان در زمینه

هاي هاي اجتماعی در شبکههمچنین تشکیل گروه
Normativeاجتماعی (ایجاد تعهد هنجاري (

commitment(در کارشناسان (.

WT5

-هها با بگیريتصمیمحرکت سازمان به سمت کاهش تمرکز در 
هاي شورایی به جاي مشورتی و گیريتصمیمکارگیري استراتژي

.افزایش حس مفید بودن در کارکنان

ST6

جویی در بودجه و زمان از طریق ها و صرفهکاهش هزینه
کارگیري اتوماسیون اداري و تسهیل دسترسی به هب

.هاي پژوهشیاطالعات براي انجام فعالیت
WT6

ها شایستگی و دانش و ها و نحوه مدیریت آنگذاري پروژهدر وا
تخصص افراد بیش از روابط شخصی (پارتی بازي) مد نظر باشد (به 

هاي سازمان کم و دلیل کم و محدود بودن بودجه قطعاً تعداد پروژه
ها بیشتر خواهد بود بنابراین انتخاب افراد متخصص و تقاضا براي آن

.)یز اهمیت استران شایسته بسیار حامدی

ST7

برگزاري جلساتی به منظور صمیمی کردن جو و فرهنگ 
سازمانی براي انتقال تجربیات پرسنل باتجربه از محیط 
کاري و خانوادگی، کسب مهارت نحوه غلبه بر مشکالت 

.اي و زندگی شخصیزندگی حرفه

WT7

هاي آموزش ضمن خدمت متنوع و بر اساس نیاز موضوعات دوره
ها باشد تا به افزایش هاي آنکارشناسان و بعضاً با حضور خانواده

کننده منجر شود.عالقه، تمرکز کارشناسان شرکت

ST8

هاي هاي الکترونیکی براي آموزشاستفاده از آموزش
onضمن خدمت ( -job-training و خارج از خدمت (

)off -job- training جهت سازگاري شغلی و ارتقاء (
.وهاي تازه استخدام شدهکیفی نیر

WT8

هاي کاري از بین کارشناسان تسهیل روابط سازمانی با تشکیل گروه
هاي مختلف سازمان به منظور افزایش درگیري و واحد و قسمت

.آموزي کارشناسان تازه واردمهارت

ST9

intergroupبهبود روابط میان گروهی (

development آموزي ) از طریق حل مسئله، حساسیت
گیري و هاي مختلف سیاسی در تصمیمو مشارکت طیف

هاي اي به فعالیتسازي و ترویج نگرش حرفهتصمیم
.اي و حزبیهاي فرقهجاي نگرشهسازمان ب

WT9

افزایش حس نیاز به ارتقاء دانش فردي و تخصصی در بین 
هاي ارزشی و سیاسی، همچنین جاي بروز تفاوتکارشناسان به
به ارتقاي همزمان سطح دانش کشاورزان با ایجاد تحریک آنان 

.هاي بیرونیهایی از جمله انگیزهزمینه
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ریزي استراتژي کمی مرحله چهارم) تشکیل ماتریس برنامه
)QSPM(

هـاي انتخـاب شـده بـر اسـاس      اسـتراتژي بنـدي براي اولویت
بـه شـرح زیـر عمـل شـد      ریزي استراتژي کمیماتریس برنامه

):1392(کاظمی و همکاران، 
) ابتدا عوامل داخلی و خارجی و همچنین امتیـاز نهـایی هـر    1

شـد.  ریـزي اسـتراتژیک منتقـل   ها به جدول برنامهکدام از آن
هاي تدافعی، در ردیف باالي مـاتریس  ي استراتژيسپس کلیه

ــزي اســتراتژیک فهرســت شــدند.  برنامــه ــراي تعیــین 2ری ) ب
جذابیت هر استراتژي تدافعی، بنا بر اهمیت هر یـک از عوامـل   

4تـا  1در تدوین آن اسـتراتژي امتیـازي از   SWOTچهارگانه 
دست آوردن ارزش جذابیت، امتیاز نهـایی  ) براي به3داده شد. 

هر عامل در امتیاز جـذابیت آن اسـتراتژي ضـرب شـد، بـدین      
رتیب ارزش جذابیت هر یـک از عوامـل بـراي هـر اسـتراتژي      ت

هـاي جـذابیت   ) در مرحله آخر، از جمع ارزش4مشخص شد. 
ریزي اسـتراتژیک، امتیـاز ارزش نهـایی    هر ستون جدول برنامه

کـه  دسـت آمـد  هاي تـدافعی بـه  جذابیت هر یک از استراتژي
هایی اسـت کـه از جـذابیت بیشـتري     ي استراتژيدهندهنشان
).4وردار هستند (جدول برخ

تـرین  دهد که مهمنشان می4آمده از جدول دستنتایج به
ها تدافعی براي سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان    استراتژي

افزایش حس نیاز به ارتقـاء دانـش   "اند از: خوزستان عبارت
ــروز    ــه جــاي ب ــین کارشناســان ب ــردي و تخصصــی در ب ف

هاي ارزشی و سیاسی، همچنـین تحریـک آنـان بـه     تفاوت
هـایی  سطح دانش کشاورزان با ایجاد زمینهزمانهمارتقاي 

بــا جمــع نمــره جــذابیت "هــاي بیرونــیاز جملــه انگیــزه
-تعیین معیارهایی براي اشـتراك "در رتبه اول، 4465/10

ــهگــذاري دانــش جهــت  ــابی عملکــرد یريکــارگب در ارزی
سـازمان بـه   یمشـ خـط یارها در کارشناسان و ثبات این مع

هـا چنـین معیارهـایی حـذف     اي که با تغییر مـدیریت گونه
در رتبـه دوم،  9453/9، بـا جمـع نمـره جـذابیت     "نگردند

کننـده بـراي کارشناسـان در    هـاي تشـویق  پیگیري برنامه"
ها به تعاون و همکاري در کارها و وظـایف  جهت ترغیب آن

ص و همچنـین بـاال   افزایی دانش و تخصخود به منظور هم
"مدیریت دانـش) يویژه در زمینهبردن خالقیت، ابداع (به

در رتبه سوم.9306/9با جمع نمره جذابیت 

ماتریس داخلی و خارجی نظام مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزي خوزستان- 2نگاره 

)QSPMریزي استراتژیک (هاي تدافعی حاصل از ماتریس برنامهاستراتژيبندياولویت-4جدول 
WT4WT3WT7WT5WT8WT6WT1WT2WT9هااستراتژي
جمع نمره جذابیت2521/85309/87072/83051/93191/989/99306/99453/94465/10
رتبه987654321
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هاو پیشنهادگیرينتیجه
یـک سـرمایه   عنـوان بهدر دنیاي پرشتاب معاصر که دانش 

بـه سـرعت در حـال    هاي مـادي  نامحسوس در کنار سرمایه
تبدیل به یک منبع کلیـدي و حیـاتی بـراي بقـاء و پیشـرفت      

ها است، لزوم توجه بیشتر به دانش ضـمنی موجـود در   سازمان
ذهن اعضاي سازمان عالوه بر دانش صریح موجود در سـازمان  
به دلیل احتمال ترك یا بازنشستگی اعضـاي سـازمان، بیشـتر    

یـک اسـتراتژي بـه    عنـوان به. مدیریت دانش شودمیاحساس 
هـاي فکـري را کـه در نـزد     کند تا دارایـی ها کمک میسازمان

اي سازمان وجود دارد، مهار کنند و از این طریق قـادر بـه   اعض
؛ دنباشو به موقع به افراد در زمان درستیازنارائه دانش مورد

ــه      ــت ب ــراد جه ــرانگیختن اف ــایی ب ــتا، توان ــین راس و در هم
ـ      اشتراك ،دسـت آورنـد  هگـذاري دانـش خـود بـا دیگـران را ب

ها بسیار بـا  بنابراین، بررسی وضعیت مدیریت دانش در سازمان
رو، لزوم توجه به مسأله مـدیریت دانـش در   اهمیت است. ازاین

ســازمان متــولی بخــش عنــوانبــهســازمان جهــاد کشــاورزي 
کشاورزي به دلیل تأثیر و اهمیتـی کـه بخـش کشـاورزي در    

دالتعـ و تـأمین غـذایی امنیـت پایدار،توسعهاقتصادي،رشد
دسـت  هاجتماعی کشور دارد، بسیار حائز اهمیت است. نتایج بـ 

هاي مرتبط بـا  دهنده غلبه ضعفنشانSWOTآمده از تحلیل 
هـا در سـازمان جهـاد کشـاورزي     نظام مدیریت دانش بر قـوت 

استان خوزستان است (مجموع امتیاز نهایی مـاتریس ارزیـابی   
) اسـت).  36/2>5/2تـر از حـد نصـاب (   عوامل داخلی پـایین 

هـاي مـؤثر بـر نظـام     دهنده غلبه تهدیـد نشان،نتایجهمچنین
باشـد (مجمـوع امتیـاز    میهامدیریت دانش سازمان بر فرصت

تـر از حـد نصـاب    نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی پـایین 
ــاتریس 35/2>5/2( ــس از تشــکیل م ــه عــالوه، پ ) اســت). ب

SWOTکارانــه، محافظــههــاي تهــاجمی، و تعیــین اســتراتژي
)، IEو تدافعی، نتایج ماتریس داخلی و خـارجی ( يمتنوع ساز

هاي تدافعی نسبت به سـایرین  حاکی از آن است که استراتژي
براي مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزي استان خوزسـتان  
در اولویت قرار دارند. در مرحله آخر نیـز بـا تشـکیل مـاتریس     

هـاي تـدافعی   )، استراتژيQSPMریزي استراتژي کمی (برنامه
بندي شدند. از سوي دیگر، با توجه به اینکه منـابع هـر   اولویت

ریـزي از ایـن   باشد و بایـد بـا انجـام برنامـه    سازمان محدود می
منابع محدود به نحو درست استفاده کند، منطقی خواهـد بـود   

کـه  ییهـا آنویژه ههاي تدافعی، بکه سازمان بر روي استراتژي
وسـیله زمینـه   تمرکز کند. بـدین ،اندلویت اول قرار گرفتهدر او

افزایش کارایی و اثربخشی نظام مدیریت دانش سـازمان جهـاد   

ــارایی و     ــزایش ک ــالطبع اف ــتان و ب ــتان خوزس ــاورزي اس کش
اثربخشی هر چـه بیشـتر ایـن سـازمان در بخـش کشـاورزي       

تر از آن کشور فراهم آید.استان و مهم
هاي تدافعییاتی شدن استراتژيپیشنهادهایی براي عمل

ــرد    - 1 ــابی عملک ــور ارزی ــه منظ ــده ب ــدوین ش ــاي ت معیاره
یـک قابلیـت   عنوانبهگذاري دانش را کارشناسان باید اشتراك

به رسمیت بشناسد و آن را روشن و شفاف از سـلیقه مـدیران   
منفک کند.

افزایش ضریب حقـوقی کارشناسـان بـه ازاي عضـویت یـا      - 2
جـاي اینکـه افـراد فکـر کننـد      مختلف بهشرکت در شوراهاي 

اعضاي غیر مفیدي براي سازمان هستند و وقت خود را صـرف  
مشاغل دوم کنند و تأکید بـر حضـور نقشـی    یژهوبهامور دیگر 

.هاگیريها و تصمیمکارکنان در انجام پروژه
هاي کاريایجاد فضاي مناسب سازمانی براي انجام فعالیت- 3

هـا و  و امکان رشد و توسعه کارشناسان بـا توجـه بـه خواسـته    
هـا و  نیازهاي ایشـان از جملـه احتـرام بـه تفکـر و اندیشـه آن      

هاي متناسب با سطح عملکرد.پرداختيارائههمچنین 
حقیقــاتی تخصصــی بــراي مــدیریت هــاي تتشــکیل تــیم- 4

هاي تحقیقـاتی و رعایـت عـدالت سـازمانی و انصـاف در      پروژه
ها بر اساس شایستگی و خبرگی.عضویت افراد در این تیم

هاي کاري از بین کارشناسان داوطلـب در هـر واحـد    گروه- 5
آمـوزي کارشناسـان تـازه    سازمان به منظور هـدایت و مهـارت  

تشکیل شود و بر مبناي کیفیت و کمیت عملکردي آنـان  ،وارد
ن دسـته از  اي بـراي ایـ  هاي ارزیابی ساالنه، امتیاز ویـژه در فرم

کارشناسان در نظر گرفته شود.
هـاي  واحدهاي مختلف در برگـزاري کارگـاه  جلب همکاري - 6

هــاي مشــترك و همچنــین اي و یــا انجــام پــروژهبــین رشــته
هـاي تخصصـی و   برقراري ارتباط بـین کارشناسـان بـا زمینـه    

تجربیات مختلف به منظـور کـاهش ضـعف دانشـی و مهـارتی      
.کارشناسان

هاي مشارکتی، مشـارکت نماینـدگان کارکنـان    هاتخاذ شیو- 7
گیري و تشـکیل دوایـر کیفیـت در راسـتاي ایجـاد      در تصمیم

.دلبستگی و تعهد به سازمان
) و کـار گروهـی و   team workingهاي کاري (توجه به تیم- 8

پذیري از طریـق تقویـت فرهنـگ سـازمانی بـا      افزایش انعطاف
شـدن بـه یـک    توجه کردن بـه خالقیـت و نـوآوري و تبـدیل    

.سازمان یادگیرنده
- هــاي ضــمن خــدمت در امــاکن ســیاحتیبرگــزاري دوره- 9

هـا  ها و ارائه تسـهیالت رفـاهی بـه آن   زیارتی با حضور خانواده
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هـاي مـادي   ها و نیز پرداخت پـاداش جهت حضور در این دوره
هـاي الزم را طـی دوره کسـب    براي کارشناسـانی کـه قابلیـت   

اند.کرده
کارگیري متعادل نظام پاداش مادي مبتنی بر پـول  هب-10

شـدگی) بـراي ایجـاد    و پاداش درونی (تشویقی و شـناخت 
ــزه در  ــانانگی ــت مستندســازي فرآکارکن ــام جه ــد انج ین

جهــاد زیــرا در صــورتی کــه ادراك کارشناســان ،هــاپــروژه
مثبتـی بـر   یرتـأث از عدالت توزیعی بهبـود یابـد،   يکشاورز

اهـد داشـت (کریمـی گـوغري و     افزایش عملکـرد آنـان خو  
).1391همکاران، 

هاي آموزش سبک زندگی، مبـارزه بـا   برگزاري کالس-11
هاي اجتماعی، امنیت اجتماعی و ... همراه با تـدارك  آسیب

هـاي رفـاهی تفریحـی خـانوادگی بـه منظـور       دیدن برنامه
تقویت روحیـه کارشناسـان در فـایق آمـدن بـر مشـکالت       

م بـودن در بـین کارشناسـان.    زندگی و افزایش احساس مه
اتخاذ اقداماتی بـراي کـاهش تضـاد کـار و زنـدگی از      -12

هـاي کـاري منعطـف، دورکـاري، تخفیـف در      خالل برنامـه 
رایگــان، مهــدکودكهــاي نگهــداري از کودکــان و هزینــه

مراقبت از کودکان در محل کار، ارائـه خـدمات بهداشـتی.    
هاي آتـی  پژوهشعالوه بر این موارد، براي بهبود روند -13

-متیازبندي ماتریس برنامهشود ادر این زمینه پیشنهاد می

ریزي استراتژیک، با مد نظر قرار دادن نظـرات کارشناسـان   
بــه شــکل گروهــی انجــام گیــرد؛ المقــدوریحتــمطلــع و 

هـاي  وضعیت نظام مدیریت دانش عـالوه بـر رده  همچنین، 
در هاي کشـاورزي یعنـی  هاي صفی فعالیتستادي در رده

هـاي آتـی مـورد    هشمراکز خدمات کشاورزي نیـز در پـژو  
.بررسی قرار گیرد
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Abstract
Nowadays, examination of the status of knowledge management is very important, because of knowledge as an
intangible asset has rapidly changed to a vital resource for survival and progress of organizations. Accordingly, a
survey study to analyze the knowledge management system of Khuzestan’s Organization of Agriculture Jihad,
based on SWOT method was conducted. The statistical population consisted of the whole agricultural specialists
working at Khuzestan’s Organization of Agriculture Jihad (N=103) during the study period. Then, using simple
random sampling method a sample of 80 persons was selected. The instrument was a questionnaire which its
face validity was approved by a panel of experts. To examine its reliability, a pilot study was carried out and
Cronbach's alpha was calculated (coefficients of 0.77 to 0.96). The findings of SWOT analysis indicated the
dominance of weaknesses on strengths as well as threats on opportunities. In addition, by making the SWOT
matrix, invasive, conservative, diversifying and defensive strategies were developed. The interception of the axes
in the internal and external matrix (IE) suggested that the defensive strategies are of great priority than the
others. At the last stage, using quantitative strategic planning matrix (QSPM), defensive strategies were
prioritized. And finally, regarding to more paying attention to defensive strategies, appropriate operational
solutions were developed.

Keywords: Knowledge Management, SWOT, Quantitative Strategic Planning Matrix.
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