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 بررسي مديريت  دانش ضمني امنيت غذايي با تأكيد بر سازمان 
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  چكيده
 ديرينه كشاورزي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از جمله ايران است چالش امنيت غذايي

مديريت . باشدميكه تابع دو عامل، رشد فزاينده جمعيت و روند توليد محصوالت غذايي 
دانش موجود در سازمان جهاد كشاورزي، به ويژه دانش صريح و ضمني كه با امنيت غذايي 

كشاورزي محسوب  منطقه سازگار باشد جزء وظايف اصلي مديران و كارشناسان سازمان جهاد
هدف بررسي مديريت دانش امنيت غذايي كارشناسان و مديران سازمان اين تحقيق با . دشو مي

ي كليدي اين تحقيق با توجه به ها گروه. كشاورزي استان فارس طراحي گرديد مركزي جهاد
تحقيق با استفاده از . استان فارس هستندمدل رابرتسون، كارشناسان و مديران جهاد كشاورزي 

طور تصادفي و با توجه به مبحث امنيت غذايي هاس بكارشن ۶۸روش پيمايشي انجام گرفت و 
 روايي صوري. و اهميت سه واحد دامپروري، باغباني و زراعت از اين سه واحد انتخاب شدند

 يز طريق آزمون راهنما ضريب آلفااپايايي براي ييد قرار گرفت و أتوسط متخصصان مورد ت
 شدنيت غذايي از پنج شاخص استفاده براي بررسي دانش ضمني ام. دست آمدهب ۷۲/۰كرونباخ 

. اند دست آوردههب ۵۰از   ۲۰درصد افراد امتيازي كمتر از  ۸۰دست آمد كه هو اين نتيجه ب
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نشان داد بيشترين استفاده از منابع دانش صريح به ترتيب شامل كتب، مجالت،  ها يافته
 مورد استفاده رتباطيي اها همچنين،  بيشترين روش. استي سازماني ها و پژوهش ها گزارش

. هستندگوي رودرو تبراي ارتقاء دانش ضمني،  گفتگو با همكاران،  شركت در سمينارها و گف
. ي دارد دار معنياستفاده از مجالت با  دانش ضمني امنيت غذايي افراد همبستگي مثبت و 

گي مثبت ارتباطي گفتگو با همكاران با دانش ضمني امنيت غذايي افراد همبست  همچنين روش
باالخره افرادي كه در طول خدمت خود عالوه بر كارشناس سمت مديريت . ي دارد دار معنيو 

  .، دانش امنيت غذايي بيشتري دارنداند نيز داشته
/ جهاد كشاورزي استان فارس سازمان/ كشاورزي/ امنيت غذايي/ مديريت دانش: ها كليد واژه

  ).استان(فارس 
∗ ∗ ∗ 

  مقدمه
ميرند زيرا تقاضاي   ميهزار نفر در جهان در اثر گرسنگي  ۴۰زانه در حال حاضر رو

رود انتظار مي. جمعيت رو به رشد جهان بيشتر از توان عرضه توليدكنندگان است
ميليارد نفر بيشتر از  ۵/۲ميليارد نفر باشد كه  ۸بالغ بر  ۲۰۲۵جمعيت جهان در سال 

كشورهاي در حال توسعه رخ بخش عمده اين افزايش جمعيت در . جمعيت فعلي است
 ۲۰۲۵براي تامين غذاي اين جمعيت، عملكرد همه غالت مصرفي در سال . خواهد داد

 ).۱۳۸۴پور و مجتهدي، وطن( باشد ۱۹۹۰از عملكرد آنها در سال درصد بيش  ۸۰بايد
سال اخير تحوالت مثبت زيادي در حوزه كشاورزي در سطح جهان و  ۵۰اگرچه در 

ي صنعتي به وقوع پيوسته است، اما همچنان بسياري از كشورهاي در در كشورها ويژه به
اين كشورها توليد مواد . حال توسعه قادر به تامين امنيت غذايي كشور خود نيستند

اند اما امنيت غذايي ندارند، به طوري كه بسياري از كشورها نظير غذايي را افزايش داده
دليل نبود امنيت تجارت جهاني، مواد غذايي  اند كه بهچين و ژاپن به اين نتيجه رسيده
اصوال امنيت غذايي در جهان تابع دو . )۱۳۷۸کمالي، ( مورد نياز خود را ذخيره كنند
  .)۱۳۷۸نسيمي، ( است کشاورزي توليد ميزانعامل رشد فزاينده جمعيت و 
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  رشد فزاينده جمعيت
بر . اندتبيين كرده را دانشمندان مختلفي چگونگي افزايش جمعيت و عوامل مؤثر بر آن

ترين نظريه در اين زمينه يعني نظريه مالتوس، افزايش استانداردهاي زندگي  اساس قديمي
به ويژه مرگ و مير (موجب افزايش نرخ رشد جمعيت از طريق كاهش مرگ و مير 

 شود، به طوري كه با ادامه اين روند، با توجه به منابع محدود و افزايش باروري مي) نوزادان
نيز  )Sheffield, 2001( لديشف. )Foley, 2000( كره زمين، بقاي انسان به خطر خواهد افتاد

. معتقد است كه در صد سال آينده، جمعيت جهان به دو برابر ميزان كنوني خواهد رسيد
ميليارد نفر تخمين  ۳/۹‐ ۱۰بيشتر دانشمندان، جمعيت جهان را در پنجاه سال آينده، حدود 

  .)۱۳۸۱، ونهريس( زنند مي
از نظر ساختار جمعيت، ايران كشور جواني است كه تازه به مرحله اشتغال رسيده 

، ۱۳۷۹طبق آخرين آمار سازمان برنامه و بودجه، جمعيت ايران در سال . است
 و )۱۳۸۴مرکز آمار ايران، ( است بودهنفر  ۶۴۵۲۸۰۰۰، ۱۳۸۰نفر و در سال ۶۳۶۶۴۰۰۰

شبکه ( ميليون نفر خواهد رسيد ۱۰۰به بيش از  ۲۰۲۵طبق برآورد سازمان ملل در سال 
مين أخشك و نيمه خشك براي ت  ميايران با داشتن شرايط اقلي. )۱۳۸۴اينترنتي آفتاب، 

امنيت غذايي و پاسخگويي به نيازهاي جمعيت خود نياز به يك مديريت كارآمد  دارد 
قه را سازماندهي كند و در تا بتواند دانش، فناوري و فنون موثر بر شرايط اقليمي هر منط

راستاي توسعه كشاورزي، افزايش توليد، توزيع مناسب مواد غذايي و در نهايت 
  .دستيابي به امنيت غذايي گام بردارد

  

  يميزان توليدات كشاورز
از گذشته ذهن بسياري از انديشمندان به اين موضوع معطوف بوده است كه كره زمين 

درباره ظرفيت منابع كشاورزي جهان، . مين كندأند تتواغذاي چه ميزان جمعيت را مي
فناوري و خالقيت انسان براي افزايش توليد مواد غذايي به نحوي كه تمام افراد دسترسي 

كشاورزي نه تنها يكي . شود ميهايي ابراز كافي به مواد غذايي داشته باشند اغلب نگراني
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م اقتصادي است كه جمعيت هاي توليدكننده مواد غذايي بلكه يك بخش مهاز بخش
. اندوسيعي از كشورهاي در حال توسعه براي اشتغال و كسب درآمد به آن وابسته

سازمان خواربار و ( بنابراين، توسعه كشاورزي عامل مهمي براي امنيت غذايي است
  .)۱۳۷۶کشاورزي ملل متحد، 

 ۸۵، در حال حاضرحدود يوزارت جهاد کشاورز يبراساس گزارش سالنامه آمار
ون يليم ۵/۱۳، يون تن محصول زراعيليم ۵/۶۲شامل  يون تن محصوالت کشاورزيليم

د يالت در کشورتوليهزار تن ش ۴۵۵و  يون تن محصول داميليم ۶/۸، يتن محصول باغ
اتحاديه مرکزي ( هزار تن است ۸۰۰د گوشت قرمز حدود ين توليهمچن. شوديم

ران از نظر تنوع يا ن گزارش،يطبق ا .)۱۳۸۴هاي روستايي و کشاورزي ايران، تعاوني
 ۱۰يکي از د كل يمقام سوم جهان و از نظر مقدار تول يدارا يد محصوالت باغيتول

  .)۱ جدول(کشور اول جهان است 
  

  ۱۳۸۳توليد محصوالت غذايي كشور و استان فارس در سال  ‐ ۱جدول 

توليد محصول در   نام محصول
  )تن(كشور

توليد محصول در 
  )نت(استان فارس

كشاورزي  نسبت توليدات
  فارس به كل كشور

  ۹/۶  ۱۶۹۸۹۰۸  ۱۱۶۷۶۲۵۲  گندم
  ۸/۹  ۱۸۵۲۳۲  ۱۸۱۹۹۹۰  برنج

  ۷/۹  ۵۸۷۶۳۸  ۵۷۲۹۱۰۵  چغندر
  ۹۹/۲۲  ۱۰۴۰۷۸  ۲۳۹۲۲۶۴  زميني سيب

  ۰۴/۱۳  ۸۲۵۸۹  ۱۰۷۷۵۳۰  سبزيجات
  ۰۶/۲۴  ۲۴۹۷۵۰  ۶۰۰۹۵۴۷ گوشت گاو وگوساله

  ‐ *  ۲۱۸۵۶۰۰  ماكيان  گوشت
  ۹۵/۱۸  ۲۵۱۵۲۲  ۴۷۶۸۵۸۹  شير گاو

  ۱۳۸۴مركز آمار ايران،: خذأم    .در اين زمينه آماري ارائه نشده است*
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  تعاريف و مفاهيم امنيت غذايي
شناساني است كه پيرامون نيازها و شرايط رشد و شكوفايي آبراهام مزلو از جمله روان

ه مراتبي از از نظر وي، انسان داراي سلسل. انسان مطالعات فراواني انجام داده است
. نيازهاست كه در آن، نيازهاي زيستي و فيزيولوژيك بر نيازهاي ديگر مقدم هستند

براي اينكه شخص به نيازهاي باالتر خود پاسخ . دسته دوم از نيازها، امنيت غذايي است
هرسي و بالنچارد، ( نياز شوداي از لحاظ فيزيولوژيكي و ايمني بيبدهد بايد تا اندازه

سرچشمه . ترين نيازهاي انسان استاين رو، امنيت غذايي يكي از ضرورياز . )۱۳۸۰
تر از آن  و حتي پيش ۱۹۷۰فكري امنيت غذايي به بحران غذا در جهان در اوايل دهه 

بانك جهاني در . گرددباز مي ۱۹۴۸به بيانيه حقوق بشر درسازمان ملل متحد در سال 
دسترسي تمام مردم به غذاي كافي در اعالم كرد كه مفهوم امنيت غذايي،  ۱۹۸۶سال 

اين تعريف تمامي سطوح اعم از . تمام اوقات به منظور كسب زندگي سالم و فعال است
هاي مربوط بنابراين، كليه بخش. گرددبين المللي، كشوري،  خانواده و فرد را شامل مي

يت ئولمسهاي كشاورزي يعني مجموعه بخش اقتصاد مواد غذايي ها و ستاندهبه داده
  از سوي ديگر، كمالي .)۱۳۷۸نسيمي، ( تامين نيازهاي غذايي جامعه را بر عهده دارند

امنيت غذايي را به معناي فراهم بودن غذا، قابليت دسترسي افراد به مواد غذايي و ثبات 
   )۱(.)۱۳۷۸کمالي، ( كندغذايي تعريف مي

كند تا  ايي كمك ميدر مبحث امنيت غذايي، بررسي ميزان توليد و مصرف مواد غذ
فاصله بين وضع موجود و رفتارهاي صحيح مصرف مواد غذايي مشخص شود و 

افراد براي داشتن يك زندگي سالم بايد كالري مورد نياز بدن خود . كمبودها معلوم گردد
حدود يك ميليارد نفر در جهان قادر به تأمين غذاي كافي  خود نيستند،  .را تامين نمايند
عده، نيمي چنان با كمبود كالري روبرو هستند كه در معرض ابتال به انواع  و از ميان اين

  .)Azadi, 2003( ذهني و حتي مرگ قرار دارند و هاي جسميبيماري
يزان مصرف کالري روزانه يك فرد به عوامل مختلف از جمله وزن، قد، جنس، سن م

جهاني  سازمانهاي دطبق استاندار. )۱۳۸۴قندي، ( و فعاليت روزانه وي بستگي دارد
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کالري و دختران  ۲۲۲۰سال روزانه  ۱۴تا  ۱۱، پسران در سنين بين خواربار و کشاورزي
سال بايد  ۱۸تا  ۱۵پسران درسنين . کالري نياز دارند ۱۸۴۵در همين گروه سني حدود 

. کالري  دريافت كنند ۲۱۱۰کالري و دختران در همين گروه سني تقريبا  ۲۷۵۵حدود 
شبکه ( کالري نياز دارند ۲۰۰۰و زنان به  ۲۵۰۰ن بزرگسالي روزانه  حدود مردان در سني

كالري   ۲۰۰۰ ‐۲۵۰۰بنابراين، بدن روزانه به طور متوسط به  .)۱۳۸۴اينترنتي آفتاب، 
هرم مواد غذايي براي تأمين . نياز دارد كه بايد از طريق مواد غذايي مختلف تامين گردد

در قاعده اين هرم غالت و حبوبات قرار دارند كه . كالري مورد نياز بايد رعايت شود
داراي مقادير زيادي کربوهيدرات هستند و بايد بيش از ساير مواد غذايي از آنها استفاده 

ي گوشتي ها فرآورده. دهندميوه جات و سبزيجات سطح بعدي هرم را تشکيل مي. گردد
، ها در رأس هرم چربي. گيرند كه منشاء حيواني دارندو لبني در سطح سوم قرار مي

سبد  .)۱۳۸۴رساني پزشکان ايران، پايگاه اطالع( شيريني جات و انواع روغن قرار دارند
مواد غذايي بر اساس شرايط كشور و بر اساس آخرين اطالعات  بدين ترتيب تدوين 

ها، گوشت  ها، ميوه زميني، سبزي سيبنان، برنج، ماکاروني، حبوبات،  :گرديده است
واحد ( و شکر قند و مرغ، شير و لبنيات، روغن جامد و مايع، قرمز، گوشت سفيد، تخم

 ۲۹طور متوسط به هن تغذيه معتقدند هر فرد روزانه بامتخصص. )۱۳۸۳مرکزي خبر، 
گرم  ۲۰ايران اين مقدار حدود  در. گرم پروتئين حيواني در جيره غذايي خود نياز دارد

تر از ميزان درصد پايين ۳۰دهد پروتئين دريافتي سرانه در كشور است كه نشان مي
همچنين مقدار مصرف روزانه . )۱۳۸۴شبکه اينترنتي آفتاب، ( مورد توصيه فائو است

صادقي و ( گرم در كشورهاي مختلف متغيراست ۴۵۵تا  ۱۸۹و ميوه از  سبزي
مصرف روزانه  ها براي حفظ سالمتي و مقابله با بسياري از بيماري .)۱۳۸۴خسرواني، 

از  .)۱۳۸۴واحد خبر سيمرغ، ( گرم از اين مواد براي بدن ضروري است ۴۰۰‐ ۴۵۰
ها درصد از مجموع كالري مورد نياز بدن از كربوهيدرات ۶۰تا  ۵۰سوي ديگر، بيش از 

 ۲۰۰غالت بطور متوسط  درآمد، مصرف سرانة در كشورهاي كم . شودمين ميأت
كيلوگرم در سال  ۸۰۰اين مقدار  از . گرم در روز است ۵۰۰كيلوگرم در سال و يا تقريباً 
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 كيلوگرم در سال در كشور هندوستان متفاوت است ۲۰۰ت متحده آمريكا تا در اياال
)Azadi, 2003(.  

ث  است و مباح يبخشنيله چند جانبه و بئک مسي  در حال حاضر، امنيت غذايي
ر مباحث مرتبط با آن هر يت بهداشت غذا و سايو سالمت غذا، رعا يمنيغذا، ا نيمأت

در اين تحقيق،  .)۱۳۸۴خبرگزاري مهر، ( ک دستگاه مستقل استي يکار يك درحوزه
امنيت غذايي به معناي توليد، توزيع و ثبات مواد غذايي به نحوي كه افراد به طور 

داشته باشند و زندگي سالم و فعالي را سپري  مستمر به مواد غذايي دسترسي كافي
در چنين تعريفي از امنيت غذايي، سه عامل مهم براي . نمايند، در نظر گرفته شده است

توليد محصوالت غذايي، توزيع مناسب : گيردرسيدن به امنيت غذايي  مدنظر قرار مي
  . محصوالت غذايي، و تامين ثبات مواد غذايي در شرايط بحراني

الل سياسي و اقتصادي و خود كفايي در تامين محصوالت كشاورزي و غذايي استق
هنگام بحث پيرامون توليد مواد غذايي، بررسي  .از مهمترين اهداف كشور است

ايران كشوري است كه اقتصاد ملي آن . هاي كشاورزي در اولويت قرار دارند سازمان
ت و ساختار اقتصادي اجتماعي آن هاي كشاورزي استوار بوده اسهمواره بر پايه فعاليت

هاي اخير، بر اثر رشد سريع جمعيت و در سال. ها حول آن شكل گرفته استطي قرن
ضرورت تامين احتياجات غذايي مردم، با توجه به مشكالت سياسي و اقتصادي و 

بيني تقاضا براي غذا و تامين مواد اوليه بسياري از صنايع، ضرورت توسعه بخش پيش
بنابراين، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان . شودبيش از پيش احساس ميكشاورزي 

  . متولي توليد كننده غذا نيازمند اجراي راهكارهاي موثر براي تامين امنيت غذايي است
عامل ديگر در برقراري امنيت غذايي با توجه به تعريف موردنظر، توزيع مناسب 

است كه جزء غذاي اصلي مردم به شمار توليدات غذايي به ويژه آن دسته از توليداتي 
گردد، از جمله بهداشت مواد غذايي، به در اين راستا مسائل متعددي مطرح مي. رودمي

از اين رو،  . كنندگان برسدشكلي كه مواد غذايي با كيفيت مرغوب به دست مصرف
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 كنندگانبندي مناسب مواد غذايي و كم كردن ضايعات موادي كه به دست مصرفبسته
از سوي ديگر، توزيع عادالنه مواد غذايي در شرايطي . رسد حائز اهميت استمي

گذاري آنها با  شرايط اقتصادي قشرهاي مختلف جامعه پذير است كه نحوه قيمتامكان
كنندگان در همچنين توجه به خريد به موقع محصوالت غذايي از توليد. متناسب باشد

هاي كالن دالالن موثر استفادهگيري از سوءها و جلوكاهش ضايعات و كنترل قيمت
  .خواهد بود

.  ثبات و پايداري مواد غذايي از موارد ديگري است كه بايد به آن توجه داشت
هاي مديريت بحران و تجزيه وتحليل اطالعات در راستاي توزيع و  طراحي نظام

هاي حمايت از همچنين توجه به سياست. رسدسازي مواد غذايي الزم به نظر ميذخيره
توليدكنندگان به پايداري محصوالت كشاورزي داخلي و حمايت از آن كمك شاياني 

هاي جبران خسارت كشاورزان در زمان وقوع از سوي ديگر، تقويت نظام. خواهد كرد
موارد ديگري كه در . بالياي طبيعي نظير سيل، خشكسالي و غيره بايد مد نظر قرار گيرد

بدان توجه كرد، گسترش و توسعه صنايع تبديلي و ايجاد نظام  ثبات مواد غذايي بايد
مطلوب توزيع مواد غذايي و كشاورزي از طريق انبار داري، سيلوسازي و ساخت  

  .ها استخانهسرد
  

  نقش مديريت دانش در امنيت غذايي
تأمين . اندكشورهاي مختلف براي دستيابي به امنيت غذايي تدابير مختلفي اتخاذ كرده

ها و غالباً بخش كشاورزي آنها به يت غذايي همواره يكي از وظايف اصلي دولتامن
مين كند أاز اين رو، براي اينكه هر كشوري بتواند امنيت غذايي خود را ت. آيدحساب مي

  . )Leeuwis, 2003( بايد به توسعه بخش كشاورزي توجه خاص مبذول نمايد
نيت غذايي در سازمان كشاورزي بايد اطالعات، دانش، فناوري و فنون مرتبط با ام

سازماندهي اطالعات و دانش موجود در سازمان به . به روشي مناسب سازماندهي شود
ويژه آن نوع دانشي كه با شرايط اقليمي هر منطقه سازگار است جزء وظايف اصلي 
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اين دانش ممكن است در سطوح . گرددمديريت سازمان كشاورزي محسوب مي
تندسازي شده باشد و يا اينكه به مرور به صورت تجربي در اختيار مختلف سازمان مس

توجه به دانش غير رقمي و ضمني افراد، كه پس از جنگ جهاني دوم . افراد قرار گيرد
مطرح گرديد، به نقش موثر كاركنان و متخصصان در سازماندهي  اين نوع دانش اشاره 

. تواند در اين زمينه موثر واقع شودراهكارهاي مديريت دانش مي .)Prusk, 2001( دارد
هاي دانشي در سازمان در زمينه موضوعات بخش مديريت دانش با شناختن شكاف

پردازد و با فراهم كردن شرايط الزم براي تعامل افراد و مختلف به تجزيه وتحليل مي
  .كندتبادل تجربيات در مسير مناسب، از هدر رفتن وقت جلوگيري مي

  

  مديريت دانش

توان آنها را به جاي  يكديگر به كار ده، اطالعات و دانش واژگاني هستند كه نميدا
درك و شناخت آنها و چگونگي تبديل يكي به ديگري در كارهاي علمي و . گرفت

  . مديريت دانش اهميت زيادي دارد
هايي عيني و مجرد در مورد يك رويداد هستند كه از ها رشته فعاليتداده :داده
. تر دراكرصاحب نظر علم مديريت به تنهائي مفهومي مربوط و هدفدار نيستندديدگاه پي
توان مواد ها را ميداده. كنندها را در يك سامانه فناوري ذخيره ميداده ها معموالًسازمان

ها مواد اوليه ضروري در واقع داده. گيري نيز به شمار آوردخام مورد نيازبراي تصميم
 ي برخوردارندياز اهميت باال ها ند كه براي كليه سازمانبراي خلق اطالعات هست

)Thomas and Laurence, 1998(.  
آيند كه از فرستنده ارسال و اطالعات در واقع نوعي پيام به شمار مي :اطالعات

دريافت اطالعات براي اين منظور است كه درك . شوندتوسط گيرنده دريافت مي
بنابراين، . ها و رفتارهاي او دگرگون گردندداوريگيرنده نسبت به مسائل تغيير كند و
ها، در سازمان. )Dixon, 2000( دهدكننده آن شكل مياطالعات به بينش و ديد دريافت
. ندشوي به جاي ديگر منتقل مييافزارها از جا و سخت اطالعات با كمك نرم افزارها
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الً اينكه چه تعداد پيام يا شود؛ مثمعيار سنجش كمي، ميزان تبادل و ارتباط را شامل مي
شود؟ معيار سنجش كيفي، ميزان اطالع اطالعات در مدت زماني مشخص مبادله مي

دهد؛ مثالً اينكه آيا پيام دريافتي ديد رساني و قابل استفاده بودن اطالعات را نشان مي
 كند تا شرايط خاصي رادهد؟ آيا اين پيام به گيرنده كمك ميجديد به گيرنده آن مي

ها، درك كند، تصميمي مناسب بگيرد يا مشكلي را حل كند؟ اطالعات بر خالف داده
هاي دار هستند و به عقيده پيتر دراكر برقراري ارتباط و هدفمند بودن از ويژگيمعني

اطالعات نه تنها داراي قابليت تاثيرگذاري بر گيرنده هستند بلكه خود . اطالعات است
  . شوندهدف خاصي سازماندهي مي نيز شكل خاصي دارند و براي

هاي ها، اطالعات موجود و نگرشدانش تركيبي سيال از تجربيات، ارزش :دانش
گيري از تجربيات و كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي ارزشيابي و بهره

-آيد و به كار ميدانش در ذهن دانشور به وجود مي. دهددست ميهاطالعات جديد ب
ها نه تنها در قالب مدارك و منابع دانشي بلكه در شكل ين، دانش در سازمانهمچن. رود
دانش از . شودهاي كاري، فرآيندهاي سازماني، اعمال وهنجارها مجسم ميرويه

تبديل اطالعات به دانش در عمل برعهده . گيردها ريشه مياطالعات و اطالعات از داده
  .)۱۳۷۹داونپورت و الرنس، ( خود فرد است

به طوركلي تعريف دقيقي كه مورد توافق عام باشد  مديريت دانشما در مورد ا
   كنندرا فرايند كاربرد دانش خلق شده تعريف مي برخي مديريت دانش. وجود ندارد

)Quintas et al., 1997( .نظران مديريت دانش را اين در حالي است كه بيشتر صاحب
فيقي از ابعاد انساني، روانشناسي، جامعه شناسي دانند كه تليك مفهوم مديريتي جامع مي

ها، مدارك دهد تا ايدهها اجازه ميدر واقع، مديريت دانش به سازمان. و فناوري است
توان فرهنگي را در درازمدت با استفاده از مديريت دانش مي. واطالعات را توزيع كنند

اما . يابدكند و تغيير ميشد ميايجاد كرد كه افراد دانش را يك امر مستمرتلقي كنند كه ر
تر از مديريت دانش كه توسط اسنودن مطرح شده و مبناي اين تحقيق بوده تعريف كلي

است، بر تمايز آشكار بين دانش ضمني و دانش صريح مبتني است و عبارت است 
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هاي هوشمند كه به شكل دانش صريح ازشناسايي، بهينه سازي و مديريت فعال سرمايه
شود ويا به شكل دانش ضمني در ذهن اتي نظير كتاب و غيره نگهداري ميدر مصنوع

سازي دانش صريح از طريق در دسترس قرار بهينه. گيردقرار مي ها اشخاص يا گروه
گيرد و بهينه سازي دانش ضمني با ايجاد دادن دائمي مصنوعات دانشي  صورت مي

 گيردانجام مي انش يكديگرگيري از دها براي پيگيري و بهرهها و گروهجماعت
)Snowden, 2000( . مديريت دانش يك مبنا و ديدگاه سازماني نوين است كه روابط بين

كيد أدهد، بر ارتباط زنجيروار بين دانش و عمل تتغيير مي كاركنان در يك سازمان را
ه دانش مفيد چيزي است كه ب. دهدطور مستمر كارايي سازمان را افزايش ميكند و بهمي

براي اين منظور، شناسايي . )Toumi, 2002( يك فكر موثر و قابل انعطاف منتهي گردد
  داونپورت و الرنس پروساك. اچ. سمتا. منابع دانش از اهميت بااليي برخوردار است
دانش بيروني : اندرود به سه دسته تقسيم كردهمنابع دانش را كه به اين منظور به كار مي

استفاده از اينترنت؛ دانش ساختمند دروني كه به صورت مكتوب مانند ) هوش رقابتي(
هاي گزارش در آمده است و معموال به اشكال مختلف در دسترس قرار دارد مانند كتب،

ي ساختار دروني يعنغيره؛ و دانش بي ها وها، مقالهها، اسناد، يادداشتپژوهشي، نوشته
هاي افراد نهفته است، مانند پايگاهمستند در ذهن دانشي كه به طور پراكنده و غير

شوند، و نوعي دانش گردآوري هاي آموخته شده ناميده مياي، كه گاهي درسمباحثه
توانند اي گفتگوهايي است كه همكاران مي پايگاه مباحثه. شده اما كمتر نظام يافته هستند

- به گفتهاي خاص ضبط كنند و نسبت به وسيله آن تجربيات مشترك خود را در زمينه
  .)۱۳۷۹داونپورت و الرنس، ( هاي ديگران واكنش نشان دهند

آورد، فرهنگ مديريت دانش كارآمد، نتايج معلوم وملموسي را از منابع به دست مي
سه فعاليت . پردازدبخشد و به حل مسائل روز ميتسهيم دانش را در سازمان توسعه مي

، جنبش كيفي، وجنبش انساني يا مديريت اطالعات: اند ازكلي مديريت دانش عبارت
مديريت اطالعات بر اين موضوع مبتني است كه  .)Prusak, 2001( عوامل انساني
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به عبارت ديگر، برخي از اطالعات . هاي متفاوتي هستنداطالعات مختلف داراي ارزش
. اي خاص داراي ارزش بيشتري هستند و بايد با آنها به طور متفاوت رفتار كرددر زمينه

  . شودن ديدگاه نقطه عطف مديريت امروزي محسوب مياي
پردازد كه نمايد و به اين مسئله ميجنبش كيفي به رضايت كاربران توجه مي
برند و چگونه دانش در بين سطوح فرآيندهاي دانشي چگونه كيفيت كار را باال مي

 ونگيهمچنين در جنبش كيفي، چگ. يابدشود و گسترش ميمختلف سازماني تسهيم مي
  .گيردهاي حاصل از فرايندها مدنظر قرار ميو كيفيت ارائه ستانده نتايج

در اين جنبش، در زمينه آموزش و فراگيري . جنبش انساني پايه نظري محكمي دارد
افراد درون سازمان كه عمدتا نرخ باز گشت باالئي دارند، در قالب توليد باالي كاركنان، 

اگر چه بسياري . شودگذاري ميخشي كاركنان سرمايهبها و تسهيل تحركتوسعه مهارت
هاي آموزشي براي نيروي انساني را براي سازمان هزينه به ها اجراي برنامهاز سازمان
گذاري انساني جزئي از وظايف مديريت دانش آورند نه سرمايه، اما سرمايهحساب مي
  .رودبه شمار مي

  

   هاي مديريت دانش فعاليت
  :ريت دانش شامل موارد زير استهاي مدي فعاليت
هاي دانش صريح به منظور تسهيل دسترسي بهنگام به ايجاد و بهبود محمل ‐

ها، اطالعات و دانش در شرايط مقتضي براي اشخاص واقعي در زمان داده
  .مورد نياز

دهي دانش ضمني از طريق ايجاد مجموعه دانشي، شبكه  مستندسازي و شكل ‐
هاي دانشي از طريق گروه ها وي، و همكاري با شبكهالمللدانشي، پيوستگي بين

دانش ابزارهاي الكتريكي به منظور مستندسازي دانش و تبديل دانش ضمني به 
 .صريح



  ۱۵۱  ...منيت غذايي با تأكيد بربررسي مديريت دانش ضمني ا
  

خلق مستمر دانش و گسترش آن در سطوح مختلف سازمان، از طريق بهبود   ‐
 .يادگيري سازماني و تسهيل گفتگوي درون سازماني

تشخيص، )الف: (مايه ارزشمند از طريقمديريت دانش به عنوان يك سر ‐
مستندسازي، ) ب(اندازهاي دانش؛ طراحي، تجزيه وتحليل، و تعيين چشم

هايي كه بندي زمينهاولويت) ج(هاي هوشمند؛ و كاربرد موثر و سنجش سرمايه
 .هاي بيشتري از سوي مديريت دانش استمستلزم تالش

يت دانش از طريق بهبود ارتقاي فرهنگ و بهبود زيرساختار فرهنگي مدير ‐ 
دهي، تسهيم ها، شناخت افراد از يكديگر و برقراري نظام مناسب پاداشمشاركت

هاي مورد كارگيري ابزارها و  فناوريهاي جديد، و بهدانش همراه با خلق ايده
 .نياز گسترش مديريت دانش

 .د نيازهاي مورها، راهبردها و فناوريبهبود هوش رقابتي و به دست آوردن داده ‐ 

(Thomas and Laurence,1998; Francis, 1999; Dorothy,1995; Etienne and Snyder, 

2000; Karl - Erik,1997 )  
گيري و مديريت دانش به طور چشمگيري در بهبود پايايي فرآيندهاي تصميم 

كيفيت نتايج آن مؤثر است، و نيز از آن براي تشخيص روابط بين اطالعات جديد، 
  .شودها  استفاده ميقايق، يادگيري و تعيين ارزش نظامدانستن ح

  
  اهداف تحقيق 

 هدف كلي اين تحقيق را بررسي مديريت دانش ضمني امنيت غذايي مديران و
كشاورزي استان فارس و شهرستان مرودشت با كمك  كارشناسان سازمان مركزي جهاد

يژه تحقيق شامل اهداف و. دهدمدل تشخيص نيازهاي دانشي رابرتسون تشكيل مي
  :بررسي موارد زير است
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دانش ضمني امنيت غذايي كارشناسان و مديران سازمان مركزي جهاد كشاورزي  ‐
  استان فارس؛

منابع كسب دانش صريح مورد استفاده كارشناسان و مديران سازمان مركزي جهاد  ‐
  كشاورزي استان فارس؛

ان و مديران سازمان مركزي ي ارتقاي دانش ضمني مورد استفاده كارشناسها روش ‐
  جهاد كشاورزي استان فارس؛ و

متغيرهاي موثر برارتقاي دانش ضمني امنيت غذايي مديران و كارشناسان در سازمان  ‐
  .مركزي جهاد كشاورزي استان فارس

  
  الگوي تشخيص نيازهاي دانشي رابرتسون: چارچوب نظري تحقيق

ش در سازمان وجود دارد غالباً به دو الگوهايي كه در راستاي راهبردهاي مديريت دان
در الگوهاي نوع اول، با توجه . شوندتقسيم مي" پايين به باال"و " باال به پائين"دسته كلي 

به سلسله مراتب سازماني، اقدامات الزم در زمينه مديريت دانش را  مديران تشخيص 
ريت دانش از كاركنان اما در الگوهاي نوع دوم، اقدامات مدي. كننددهند و طراحي ميمي

ها دهد كه اغلب در سازمانهاي فراوان تحقيقاتي نشان مييافته. گرددميداني آغاز مي
گردد هايي كه ارائه ميشود و توصيهنيازهاي دانشي كليدي كاركنان ناديده گرفته مي

. باال است كه اغلب براي كاركنان مفيد نيست هاي مديران و كاركنان ردهبررسيحاصل 
ارائه كرده است اساساً بر تجزيه و تحليل  )Robertson, 2004( الگويي كه رابرتسون

نيازهاي كليدي كاركنان استواراست ولي در عين حال در آن از هر دو الگوي نوع اول و 
  :اين الگو شامل مراحل زير است. شوددوم استفاده مي

فرهنگ مديريت دانش و  ها در اشاعهاين گروه: هاي كليدي كاركنانتشخيص گروه ‐۱
هاي آنها همچنين به طور مستقيم با فعاليت. كنندهاي آن نقش مهمي ايفا ميفعاليت

  .  ها باتوجه به ماهيت هر سازمان متفاوت هستندالبته اين گروه. كاري درگيرند
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فنون  براي انجام اين كار،: تجزيه و تحليل  نيازهاي كلي و مسائل كليدي كاركنان ‐۲
  .توان به كار گرفت مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدهرا مي مختلفي

تطبيق نتايج مباحث با راهبردهاي پيشنهادي مديران رده باالترو مستند سازي نتايج  ‐۳
  .براي تدوين راهبرد كلي و موثر

بعداز : هاي مناسب با توجه به نيازهاي شناسايي شدهبررسي نتايج براي ارائه توصيه ‐۴
هاي ها و تحليل آنها و همچنين استفاده از راهكارهاي پيشنهادي مديران ردهبررسي نياز
  .  هاي مناسب را به آنها ارائه نمودتوان توصيهباالتر مي

ها كه در نهايت اقدامات مناسب با توجه به اجراي اقدامات فني بر اساس توصيه ‐۵
  .)۱نگاره(مراحل باال انجام  خواهد گرفت 

  

  
  p.4-5 ,   Robertson, 2000: خذأم 

  

  مراحل الگوي تشخيص نيازهاي دانشي ‐۱نگاره 
  

 ارائه
  يها توصيه

 مناسب
 

 تجزيه
 و

 تحليل
 نيازها

 شناخت
هاي گروه  

 كليدي
 كاركنان

راهبردكز تمر

 پيشنهاد  مديران

 مباحث سازماني
 

 نيازهاي كاركنان
 موانع

 اقدامات
 فني
 و

 راهبردي
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  هاي كليدي كاركنانتشخيص گروه: مرحله اول
  هاآوري دادهروش پژوهش و جمع )الف

پژوهش با روش پيمايشي بين مديران وكارشناسان سازمان مركزي جهاد كشاورزي 
به دليل ضرورت توجه به سه واحد زراعت، دامپروري و . استان فارس انجام گرفت

كارشناس از اين سه حوزه به صورت تصادفي و  ۶۸باغباني در توليد مواد غذايي، 
در طراحي پرسشنامه تحقيق از پنج شاخص در . داوطلبانه در پژوهش شركت كردند

كه  يدقالب متغيرهاي وابسته براي سنجش دانش ضمني امنيت غذايي استفاده گرد
مفاهيم امنيت غذايي، ميزان كالري مورد نياز بدن، ميزان اطالع از توليدات : اند ازعبارت

، ميزان مواد غذايي مورد نياز بدن بر حسب گرم، و  ۸۳و  ۸۲ي ها كشاورزي در سال
هاي ارتباطي و منابع اطالعاتي و نيز روش. هاي مسئول امنيت غذاييشناخت سازمان

.  ير سابقه و سن متغيرهاي مستقل اين تحقيق را تشكيل دادندهاي فردي نظويژگي
به منظور سنجش . پرسشنامه توسط متخصصان مورد تاييد قرار گرفت روايي صوري

نفر از كارشناسان آزمون راهنما به عمل آمد كه بر اساس آن  ۲۰پايايي پرسشنامه از 
ه جمع آوري گرديد و هاي مربوطسپس داده. به دست آمد ۷۲/۰ضريب آلفاي كرون باخ
و در دو دسته آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و  spssبا استفاده از نرم افزار 

  .تحليل قرار گرفت
  

 هاي فردي ويژگي )ب

  سن 
سال،   ۵۴بيشترين سن. جمعيت مورد مطالعه در سه گروه سني طبقه بندي شدند

د نيمي از جمعيت مورد حدو. سال بود ۴۰سال، و ميانگين سن حدود ۲۴كمترين سن 
  .در سنين ميانسالي قرار داشتند) ۲/۴۹(مطالعه 
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  )سال(توزيع فراواني سن جمعيت مورد مطالعه  ‐۲جدول 

  هاي تحقيق يافته :خذأم
  

  مدرك و رشته تحصيلي
درصد داراي  ۸/۱۱درصد داراي مدرك كارشناسي و  ۷/۸۶نفر مورد مطالعه،  ۶۸از 

 ۹۲/۱۴شته دامپروري، درصد در ر ۲۶/۴۹از اين تعداد، . مدرك كارشناسي ارشد هستند
هاي درصد در ساير رشته ۹۴/۱۱درصد در رشته زراعت، و  ۸۸/۲۳در رشته باغباني، 

تحصيل ) شناسيآالت، آبياري، اقتصادكشاورزي، و خاكپزشكي، ماشينگياه(كشاورزي 
همچنين شايان ذكر است كه تقريبا تمام جمعيت مورد مطالعه متناسب با رشته . اندكرده

  . د و در واحد مربوطه به كار مشغول هستندتحصيلي خو
  

  درصدتراكمي  درصد نسبي  فراواني  گروه سني
۳۰‐۲۱  ۶  ۸۲/۸  ۸۲/۸  
۴۰‐ ۳۱  ۳۲  ۰۶/۴۷  ۸۸/۵۵  
۵۰‐۴۱  ۲۵  ۷۷/۳۶  ۶۵/۹۲  
۶۰‐۵۱  ۲  ۹۴/۲  ۵۹/۹۵  

  ۱۰۰  ۴۱/۴  ۳  بدون جواب
  ۵۳/۶=انحراف معيار                      ۴۰=نما                       ۴۳/۴۰=ميانگين
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  هاي تحصيلي جمعيت مورد مطالعهتوزيع فراواني رشته ‐ ۳جدول
  درصد تجمعي  درصد نسبي  فراواني  رشته تحصيلي
  ۵۳/۴۸  ۵۳/۴۸  ۳۳  دامپروري
  ۲۴/۶۳  ۷۱/۱۴  ۱۰  باغباني
  ۸/۸۶  ۵۳/۲۳  ۱۶  زراعت
  ۱۰۰  ۲/۱۳  ۹  ها ساير رشته
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۶۸  مجموع

  هاي تحقيقيافته: ذخأم
  

  واحد سازماني 
 درصد ۲/۱۶درصد دامپروري،  ۵/۴۸: واحد سازماني افراد مورد مطالعه بدين قرار است

درصد افراد واحد سازماني خود را اعالم  ۴/۴ ضمناً .درصد زراعت ۹/۳۰باغباني، و 
درصد به عنوان مدير يا  ۴۰درصد به عنوان كارشناس و  ۶۰از اين افراد، . اندنكرده

مسئول واحدهاي سازماني مختلف سازمان جهاد كشاورزي مانند مركز خدمات، اداره 
  .اندتعاون و غيره مشغول كار بوده

  

  سابقه خدمت 
سال  ۲۱‐۳۰سال و  ۱۱‐ ۲۰سال،  ۱۰سه گروه كمتر از  سابقه خدمت افراد به

به خود  را درصد ۴/۲۹درصد و  ۵۰درصد،  ۶/۱۴بندي گرديد كه به ترتيب  تقسيم
بنابراين، بيش از نيمي از جمعيت مورد مطالعه داراي سابقه كاري . اختصاص دادند

  .اندسال بوده ۲۰تا  ۱۰بين
  



  ۱۵۷  ...منيت غذايي با تأكيد بربررسي مديريت دانش ضمني ا
  

  لي و مسائل کليدي کارکنانکتجزيه و تحليل  نيازهاي :  مرحله دوم 
  بررسي ميزان دانش ضمني امنيت غذايي جمعيت مورد مطالعه) الف

. اولين هدف ويژه اين تحقيق، بررسي ميزان دانش ضمني امنيت غذايي كاركنان است
  :دانش ضمني امنيت غذايي به وسيله پنج شاخص طبق فرمول زير به دست آمده

( )54321 xxxxxf   ي امنيت غذاييدانش ضمن=  ++++
  كه در اين فرمول

۱ x = امتياز  ۵تا  ۰يك پرسش با دامنه بين (مفاهيم و تعاريف امنيت غذايي(  
۲ x = امتياز ۵تا  ۰يك پرسش با دامنه بين (ميزان كالري مورد نياز بدن(  
۳ x =دو پرسش با دامنه بين ( ۸۳و  ۸۲هاي ميزان اطالع از توليدات كشاورزي در سال
  )تيازام ۱۰تا  ۰
۴ x = ۵تا  ۰يك پرسش با دامنه بين (ميزان مواد غذايي مورد نياز بدن بر حسب گرم 

  )امتياز
۵ x =امتياز ۲۵ تا ۰پرسش با دامنه بين  ۵(هاي مسئول امنيت غذاييشناخت سازمان(  

براي . براي هرشاخص يك گزينه درست و چند گزينه نادرست تعريف گرديد
 ،امتياز و هر پاسخ نادرست ۵به هر پاسخ درست، سنجش دانش ضمني امنيت غذايي 

  ۵۰به اين ترتيب، دامنه امتياز  شاخص امنيت غذايي حداكثر . صفر امتياز تعلق گرفت
  . و حداقل صفر بود

  
  مفاهيم و تعريف امنيت غذايي: شاخص اول

: ي زير استها اين شاخص بر مفهوم تعريف امنيت غذايي تاكيد دارد و شامل گزينه
اول، افزايش توليد محصوالت غذايي به نحوي كه سالمت همه افراد جامعه  گزينه

توليد محصوالت غذايي در راستاي خودكفايي كشور و  ،مين گردد؛ گزينه دومأت
دسترسي آسان افراد به مواد غذايي به نحوي كه با  ،گزينه سوم ؛يازي از وارداتن يب
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مواد  توليد ،گزينه چهارم ؛ ومين كنندأتبتوانند نياز خود را  آنهاتوزيع مناسب آن همه 
با توجه به . به نحوي كه سالمت همه افراد جامعه تامين شود آن توزيع و ثبات و غذايي

درصد  ۷/۴۵گويان، از بين پاسخ ،تعريف امنيت غذايي كه در اين تحقيق بيان گرديد
ا انتخاب ر) ها بقيه گزينه( نادرست پاسخ درصد ۷/۳۶و ) گزينه چهارم( پاسخ درست

  .گذاشتند پاسخبدون  را  پرسش درصد ۶/۱۷و  كردند
  

توزيع فراواني جمعيت مورد مطالعه بر حسب پاسخگويي به  مفهوم و تعريف  ‐۴جدول 
  امنيت غذايي

  فراواني تجمعي  درصد نسبي  فراواني  ها پاسخ
  ۶/۱۷  ۶/۱۷  ۱۲  گزينه اول
  ۶/۱۷  ۰/۰  ۰  گزينه دوم
  ۷/۳۶  ۱/۱۹  ۱۳  گزينه سوم

  ۴/۸۲  ۷/۴۵  ۳۱  نه چهارمگزي
  ۱۰۰  ۶/۱۷  ۱۲  بدون جواب
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۶۸  مجموع

  ي تحقيقها يافته: خذأم
  

  ميزان كالري مورد نياز بدن :  شاخص دوم
كالري  ۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰طور متوسط  همقدار كالري مورد نياز افراد در سنين مختلف ب

درصد  ۸/۳۰ و تدرصد پاسخ درس ۳/۳۵ از بين پاسخگويان،. باشد مي) سومگزينه (
  . درصد  به اين شاخص پاسخ ندادند ۹/۳۳و  را برگزيدند نادرستپاسخ 
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  توزيع  فراواني  جمعيت مورد مطالعه بر حسب پاسخگويي به كالري مورد نياز بدن  ‐ ۵جدول 
  فراواني تجمعي  درصد نسبي  فراواني  ها پاسخ

  ۷/۱۴  ۷/۱۴  ۱۰  گزينه اول
  ۹/۲۷  ۲/۱۳  ۹  گزينه دوم
  ۲/۶۳  ۳/۳۵  ۲۴  ومگزينه س

  ۱/۶۶  ۹/۲  ۲  گزينه چهارم
  ۱۰۰  ۹/۳۳  ۲۳  بدون جواب
  ۱۰۰  ۱۰۰  ۶۸  مجموع

  ي تحقيقها يافته: خذأم
  

  ۸۳و  ۸۲ي ها ميزان اطالع از توليدات كشاورزي در سال: شاخص سوم
ميزان . ي سازماني تدوين گرديدها به تفكيك واحد ي مربوط به اين شاخصها پرسش

از واحد ، ميزان توليد گندم و برنج از واحد باغباني و سبزيجاتتوليد محصوالت باغي 
نتايج . پرسش گرديداز واحد دامپروري و ميزان توليد گوشت سفيد و قرمز  ،زراعت
در مورد بر اساس اين نتايج، . االت در جدول زير نشان داده شده استؤسبه پاسخ 

 ندددا نادرست پاسخ رصدد ۳/۱۰و  درست پاسخ درصد ۷/۱۴، ۸۲ميزان توليد در سال 
، ۸۳ميزان توليد در سال  دربارة همچنين. گذاشتندپاسخ  پرسش را بدوندرصد  ۷۵و 
درصد به اين  ۷۵و دادند درصد پاسخ نادرست  ۷/۱۴ و درصد پاسخ درست ۳/۱۰
  .ارائه گرديده است ۶در جدول  ها نتيجه يافته .ندال پاسخ ندادؤس
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عه بر حسب پاسخگويي به توليد محصوالت غذايي توزيع جمعيت مورد مطال  ‐۶جدول 
  ۱۳۸۳و۱۳۸۲در سال 

ميزان 
  توليد

واحد 
  سازماني

  بدون جواب  نادرست  درست

 فراواني
درصد 
 نسبي

 فراواني
درصد 
  نسبي

  فراواني
درصد 
  نسبي

  
  توليد
  سال
۸۲  

  ۸/۳۳  ۲۳  ۰  ۰  ۰  ۰  زراعت
  ۱/۱۹  ۱۳  ۰  ۰  ۸/۱۱  ۸ باغباني

  ۱/۲۲  ۱۵  ۳/۱۰  ۷  ۹/۲  ۲دامپروري

  ۷۵  ۵۱  ۳/۱۰  ۷  ۷/۱۴  ۱۰  مجموع

  توليد
  سال
۸۳  

  ۲۵  ۱۷  ۹/۵  ۴  ۹/۲  ۲  زراعت

  ۱/۱۹  ۱۳  ۰  ۰  ۰  ۰ باغباني
  ۹/۳۰  ۲۱  ۸/۸  ۶  ۴/۷  ۵دامپروري

  ۷۵  ۵۱  ۷/۱۴  ۱۰  ۳/۱۰  ۷  مجموع
  ي تحقيقها يافته: خذأم 

  
  د غذايي مورد نياز بدن برحسب گرمميزان موا: شاخص چهارم

نتايج . سازماني افراد مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت اين شاخص به تفكيك واحد
ت و پاسخ نادرس ۶/۲۰پاسخ درست، ۲/۱۶.نشان داده شده است ۷بررسي در جدول 

  .بدون پاسخ حاصل اين بررسي بوده است درصد ۲/۶۳
  



  ۱۶۱  ...منيت غذايي با تأكيد بربررسي مديريت دانش ضمني ا
  

توزيع فراواني جمعيت مورد مطالعه بر حسب پاسخگويي به ميزان مواد غذايي  ‐۷ جدول
  بدن بر حسب گرممورد نياز 

واحد 
  سازماني

  ها  درصد نسبي پاسخ  ها فراواني پاسخ
  بدون پاسخ  نادرست  درست  بدون پاسخ  نادرست  درست

  ۲۵  ۹/۵  ۹/۲  ۱۷  ۴  ۲  زراعت
  ۸/۸  ۴/۴  ۹/۵  ۶  ۳  ۴  باغباني
  ۴/۲۹  ۳/۱۰  ۴/۷  ۲۰  ۷  ۵  دامپروري
  ۲/۶۳  ۶/۲۰  ۲/۱۶  ۴۳  ۱۴  ۱۱  مجموع

  ي تحقيقها  يافته: خذأم
  

  ول امنيت غذاييئي مسها شناخت سازمان: مشاخص پنج
ي مختلف ها ي انجام شده در اين تحقيق مشخص گرديد كه سازمانها بر اساس بررسي

از جمله جهاد كشاورزي  ،به نحوي با مبحث امنيت غذايي درارتباط هستندهر كدام 
توزيع بازرگاني متولي  ،نقل و متولي توليد، بهداشت متولي سالمتي، ترابري متولي حمل

هاي اين  يافته. اداره استاندارد متولي ايمني و سالمتي مواد غذايي هستند و واد غذاييم
  .شود ديده مي ۸بررسي در جدول 

 ۸۲دهد كه حدود  ميمجموع امتيازات كسب شده توسط افراد مورد مطالعه نشان 
متياز كسب شده ميانگين ا ؛اند دست آوردهه امتياز و كمتر ب ۲۰، امتياز ۵۰از آنها از درصد
  .)۹جدول ( است ۸۲/۱۵
  

  



 ولي، زهرا الچيني منصور شاه  ۱۶۲
 
  

  غذايي امنيت مسئول يها سازمانتشخيص توزيع جمعيت مورد مطالعه برحسب  ‐۸ جدول

  مسئول يها سازمان

افراد آگاه به 
  مسئولي ها سازمان

افرادنا آگاه به 
  بدون جواب  مسئولي ها سازمان

درصد   فراواني
  نسبي

 درصد  فراواني
  نسبي

درصد  فراواني
  نسبي

  ۸/۸  ۶  ۹/۲  ۲  ۳/۸۸  ۶۰  د كشاورزيهاج
  ۸/۸  ۶  ۱/۴۴  ۳۰  ۱/۴۷  ۳۲  بهداشت

  ۸/۸  ۶  ۹/۲۷  ۱۹  ۳/۶۳  ۴۳  اداره بازرگاني
  ۸/۸  ۶  ۳/۸۸  ۶۰  ۹/۲  ۲  ترابري
  ۸/۸  ۶  ۳/۸۲  ۵۶  ۹/۸  ۶  استاندارد

  ي تحقيقها يافته: خذأم
  توزيع فراواني امتياز دانش ضمني جمعيت مورد مطالعه  ‐۹جدول 

  هاي تحقيق يافته: خذأم

  درصد تجمعي  درصد نسبي  فراواني  امتياز
  ۰  ۰/۰  ۰  ۵كمتر از 
۵  ۸  ۸/۱۱  ۸/۱۱  
۱۰  ۱۴  ۶/۲۰  ۴/۳۲  
۱۵  ۲۰  ۴/۲۹  ۸/۶۱  
۲۰  ۱۳  ۱/۱۹  ۹/۸۰  
۲۵  ۹  ۲/۱۳  ۱/۹۴  
۳۰  ۳  ۴/۴  ۵/۹۸  
۳۵  ۱  ۵/۱  ۱۰۰  

    ۱۰۰  ۶۸  مجموع
    ۸۲/۱۵=ميانگين    )۰‐۵۰= (دامنه



  ۱۶۳  ...منيت غذايي با تأكيد بربررسي مديريت دانش ضمني ا
  

  منابع دانش صريح ‐ ب
كنند به شش دسته  مينابع كسب دانش صريح كه افراد از آنها استفاده م ،در اين پژوهش

ي ها ي بين سازماني، پايگاهها ي درون سازماني، پايگاهها كتب تخصصي، مجالت، پايگاه
كه دهد  مينتايج نشان . ي سازماني تقسيم گرديده استها ها و پژوهش جهاني و گزارش

ميانگين استفاده از و سازماني بيشترين  يها و پژوهش ها ميانگين استفاده از گزارش
 رو، از اين. است ين مقداري درون سازماني و بين سازماني و جهاني كمترها پايگاه

كنند بيشتر از منابع مكتوب  ميدانش ضمني خود استفاده  يمنابعي كه افراد براي ارتقا
منابع  اين در حالي است كه استفاده از است،ي سازماني ها نظير كتاب و گزارش

ي درون ها هوشمند كه داراي سرعت بيشتري براي دسترسي هستند، نظير پايگاه
  .استك اند  ،سازماني، بين سازماني و جهاني

  
  توزيع منابع دانش صريح مورد استفاده  ‐۱۰ جدول

  ميانگين  ي ارتباطيها روش
  )به درصد(

انحراف 
  معيار

  حداكثر
  )به درصد(

  حداقل

  ۰  ۸۰  ۸۷/۶  ۷۴/۳۱  كتب تخصصي
  ۰  ۶۵  ۵۴/۱۲  ۱۴/۲۱  ي پژوهشيها گزارش

  ۰  ۵۰  ۸۶/۱۰  ۳۱/۱۸  مجالت
  ۰  ۷۰  ۱۹/۱۲  ۵/۱۱  ي درون سازمانيها پايگاه
  ۰  ۳۰  ۷/۴  ۴/۷  ي بين سازمانيها پايگاه

  ۰  ۴۰  ۷/۹  ۶/۱۰  ي جهانيها پايگاه
  ي تحقيقها يافته: خذأم 
  



 ولي، زهرا الچيني منصور شاه  ۱۶۴
 
  

  ي ارتقاي دانش ضمنيها روش ‐ ج
تلفن، گفتگوي  استفاده از: اند از عبارتمورد مطالعه  ي ارتقاي دانش ضمني جمعيتها روش
طبق  .ها شركت در سمينارها و گردهماييو رو، جلسات بحث و گفتگو با همكاران،  در رو

استفاده از روش جلسات بحث و گفتگو با همكاران و شركت در سمينارها و ، ۱۱جدول 
  .داشته است مقدار رابيشترين و استفاده از تلفن كمترين  ها گردهمايي

  
  ي ارتقاي دانش ضمنيها توزيع جمعيت مورد مطالعه در استفاده از روش ‐۱۱جدول

 ضمني ي ارتباطي ارتقاي دانشها روش
  ميانگين

  )درصد(
انحراف 
  معيار

  حداکثر
  )درصد(

  حداقل

  ۰  ۶۰  ۰۴/۱۵  ۸۱/۳۳  جلسات بحث و گفتگو بين همكاران
  ۰  ۷۰  ۵۴/۱۶  ۵۱/۲۷  ها شركت در سمينارها و گردهمايي

  ۰  ۷۰  ۰۴/۱۵  ۵۷/۲۴  گفتگوي رو در رو
  ۰  ۸۰  ۷/۱۶  ۲۱/۱۲  تلفن

  هاي تحقيق يافته: خذأم
  

در  ي آموزشي جمعيت مورد مطالعه صرفاًها دورهكه دهد  ميي تحقيق نشان ها يافته
ي آموزشي مرتبط با مفاهيم امنيت غذايي ها اما دوره ،ي فني بوده استها ارتباط با جنبه
 يك از واحدهاي سازماني برگزار نشده است طور اختصاصي در هيچ هو توجه به آن ب

  .)۱۲جدول(



  ۱۶۵  ...منيت غذايي با تأكيد بربررسي مديريت دانش ضمني ا
  

  گانه  ي سهها ي تخصصي گذرانده شده در طول خدمت در واحدها دوره ‐ ۱۲جدول
  جهاد كشاورزي

  ي تحقيقها يافته: خذأم
  

به  را دانش خود نتواننداگر  در مورد اينكه جمعيت مورد مطالعه هاي پاسخ همچنين
ارائه گرديده  ۱۳كار خواهند كرد، در جدول هچ ارتقا دهندي فوق ها كمك منابع و روش

  . است

  ي آموزشي گذرانده شده به تفكيكها دوره  واحدسازماني

  باغباني

  مصرف كودهاي بيولوژيك
  بازاريابي محصوالت

  هيدروكالچر
  هااصالح باغ

  اي كشت گلخانه
  سازي مصرف آنها كودها و بهينه

  كيهاي خورا هاي قارچ بيماري

  دامپروري

  پرورش گاوشيري و پرورش طيور
  دام و تغذيه دام فناوري

  براي دام نويسيجيره غذايي
  يد محصوالت داميلاقتصادي كردن تو

  اصالح نژاد
  پرورش گوسفند

  در تغذيه دام فناوري زيستي
  

  
  زراعت

  بهينه سازي بستر زمين ،آفات گياهي
  كاهش ضايعات گندم و برنج

  آبياري تحت فشار
  ت انباريآفا

  زراعي گندم مديريت مزرعه و به

  استفاده از كمباين
  هاي هرز مبارزه با علف

  تسطيح ليزري
  اقتصاد كشاورزي
  تغذيه گياهي



 ولي، زهرا الچيني منصور شاه  ۱۶۶
 
  

  ي ديگر كسب دانش توسط افراد مورد مطالعهها منابع و روش ‐۱۳جدول 
  درصد  فراواني  دست آوردن اطالعات هي بها راه

  ۳۵/۳۲  ۲۲  ارتباط با صاحبنظرانتماس با اساتيد دانشگاه و 
  ۷/۱۴  ۱۰  اقدام مجدد/ تالش بيشتر

  ۲/۱۶  ۱۱  آوري اطالعات تجديدنظر در جمع
  ۵/۲۳  ۱۶  مشورت با همكاران

ي آموزشي و ها اري دورهزارائه پيشنهاد به سازمان براي برگ
يا اعتراض به سازمان به دليل همكاري نكردن در برقراري 

  دهي آموزشي تقاضا شها دوره
۳  ۴۱/۴  

  ۸۲/۸  ۶  بدون جواب
  ي تحقيقها يافته: خذأم

شناخت جمعيت مورد مطالعه از «ي مطرح شده در تحقيق در مورد ها يكي از پرسش
ي افراد مورد مطالعه به اين پرسش در ها بود كه پاسخ »و تجربيات ديگران ها پژوهش
درصد از افراد  ۷۰ بيش از شود، طور كه مالحظه مي همان .ارائه گرديده است ۱۴جدول 

  .وتجربيات ديگران آشنايي ندارند ها با نتايج حاصل از پژوهش
  

  و تجربيات ديگر همكاران ها شناخت افراد از نتايج پژوهش ‐ ۱۴جدول
  درصد  فراواني  ها گويه

  ۷۵  ۵۱  »منفي«پاسخ 
  ۶/۲۰  ۱۴  »مثبت«پاسخ 
  ۴/۴  ۳  »تا حدودي«پاسخ 

  هاي تحقيق يافته: خذأم
  



  ۱۶۷  ...منيت غذايي با تأكيد بربررسي مديريت دانش ضمني ا
  

  وامل موثربرارتقاي دانش ضمني امنيت غذايي جمعيت مورد مطالعهتعيين ع ‐ د
  منابع ارتقاي دانش ضمني ‐۱

براي بررسي تاثير منابع ارتقاي دانش ضمني افراد مورد مطالعه از آماره ضريب 
دهد كه فقط استفاده از مجالت رابطه  مينتايج نشان . گرديد استفاده همبستگي پيرسون

  .رتقاي دانش ضمني افراد داردا باي  دار معنيمثبت و 
  

دانش ضمني جمعيت مورد مطالعه با  يمبستگي استفاده از منابع و ارتقاه ‐۱۵جدول 
  آماره ضريب همبستگي پيرسون

  ي تحقيقها يافته: خذأم
  
  ي ارتقاي دانش ضمني  ها روش ‐۲

بر ارتقاي دانش ضمني جمعيت مورد مطالعه از آماره  ها روش ثيرأبراي  بررسي  ت
گفتگوي  ،ها كه از بين روش دهد مينتايج نشان . اده شدضريب همبستگي پيرسون استف

  .ي با ارتقاي دانش ضمني دارد دار معنيبين همكاران رابطه مثبت و 
  

 Sig(2-tailed)  ضريب همبستگي پيرسون  منابع اطالعاتي

  ۲۸۳/۰  ۱۳۷/۰  كتب تخصصي
  ۰۰۲/۰  ۳۷۲/۰  مجالت

  ۱۹۴/۰  ‐۱۸۳/۰  ي درونيها پايگاه
  ۹۱۵/۰  ‐۰۱۴/۰  ي بين سازمانيها اهپايگ

  ۳۲۹/۰  ‐۱۲۴/۰  ي جهانيها پايگاه
ي ها و پژوهش ها گزارش

  ۷۸۵/۰  ۰۳۵/۰  سازماني



 ولي، زهرا الچيني منصور شاه  ۱۶۸
 
  

ي ارتقاي دانش  با ها همبستگي دانش ضمني امنيت غذايي و استفاده از روش ‐۱۶جدول 
  آماره ضريب همبستگي پيرسون

  Sig(2-tailed)  ضريب همبستگي پيرسون  ي ارتباطيها روش
  ۳۵۴/۰ ‐۱۲۱/۰ تلفن
  ۷۰۹/۰ ‐۰۴۸/۰ رودررو
  ۰۰۴/۰ ۳۸۲/۰ گفتگو
  ۴۹۴/۰ ۰۸۷/۰ سمينار

  ي تحقيقها يافته: خذأم
  

  سن و سابقه كاري ‐۳
بر طبق رابطه دانش ضمني امنيت غذايي جمعيت مورد مطالعه با سن و سابقه كار آنها 

   .دهد ميي را نشان ن دار معنيمبستگي پيرسون رابطه ه
  

  همبستگي دانش ضمني با سن و سابقه كاري با آماره همبستگي پيرسون ‐۱۷جدول 

  ي تحقيقها يافته: خذأم  
  

  يتمسئولنوع  ‐۴
ش ضمني امنيت غذايي افراد از يت افراد مورد مطالعه بر دانمسئولبراي بررسي تاثير نوع 

گروه اول در . براي اين منظور افراد به دو گروه تقسيم شدند. استفاده شد t-testآماره 
وگروه دوم در طول خدمت  اند يت كارشناسي را بر عهده داشتهمسئولطول خدمت فقط 

  Sig(2-tailed)  ضريب همبستگي پيرسون  سن و سابقه كار
  ۵۶۶/۰  ‐۰۷۲/۰  سن

  ۹۲۳/۰  ۰۱۲/۰  سابقه كار



  ۱۶۹  ...منيت غذايي با تأكيد بربررسي مديريت دانش ضمني ا
  

ي مختلف مرتبط با جهاد ها بخش يتمسئوليا  يت، مديريكارشناس پست عالوه بر
نتايج . اند دار بوده را نيز عهده مركز خدمات، اداره تعاون و غيره رياستزي نظير كشاور
تفاوت  مذكور بين ميانگين ميزان دانش ضمني امنيت غذايي دو گروهكه دهد  مينشان 
كه عالوه بر كارشناس در طول يعني كساني وجود دارد  =P ۰۱/۰ي در سطح  دار معني

از ميانگين  دانش ضمني امنيت غذايي  اند بودهنيز خدمت خود داراي سمت مديريت 
  .اند باالتري برخوردار بوده

  
يت با مسئولمقايسه دانش ضمني جمعيت مورد مطالعه از لحاظ دارا بودن نوع  ‐۱۸ جدول

  t-testاستفاده از آماره 
 ميانگين Sig(2-tailed) t  سمت افراد

    ۳۳/۱۴ كارشناس
  ۲۸۳/۳‐  ۰۰۲/۰      
     ۵/۲۰ رشناسمدير و كا

  ي تحقيقها يافته: خذأم
  

  ن مسئوال  ديدگاهتلفيق نتايج با تجربيات و : مرحله سوم
ي دانشي موجود در سازمان مركزي كشاورزي استان ها براي بررسي تنگناها و شكاف

امنيت غذايي از الگوي تشخيص نيازهاي دانشي  زمينهفارس و شهرستان مرودشت در 
راي بررسي  دانش ضمني امنيت غذايي افراد مورد مطالعه از ب. شدرابرتسون استفاده 

. دست آمد هپنج شاخص استفاده گرديد و شاخص كلي امنيت غذايي از مجموع آنها ب
امتياز دانش ضمني  ۵۰ مجموع در صد افراد از ۸۰دهد كه  ميي تحقيق نشان ها يافته

  .)۹جدول ( اند دست آورده هبامتياز  ۲۰كمتر از امنيت غذايي 



 ولي، زهرا الچيني منصور شاه  ۱۷۰
 
  

ي ارتقاي دانش ضمني  مورد استفاده ها بررسي منابع ارتقاي دانش صريح و روش
دهد كه كتب،  مينتايج تحقيق نشان . بوده استاز جمله اهداف ويژه اين تحقيق افراد 
بيشترين ميانگين استفاده از منابع به ترتيب ي پژوهشي سازماني و مجالت ها گزارش

ي درون سازماني، بين ها استفاده از  پايگاه ).۱۰جدول(اند  را داشتهدانش صريح 
دانش هستند، بسيار ضعيف  يسازماني و جهاني كه داراي سرعت باالتري براي ارتقا

اول، اين منابع به اندازه كافي نياز  :باشدداشته تواند سه دليل  مياست كه اين مسئله 
نحوه استفاده  ، افرادو سوم ؛شناسند ميدوم، افراد آنها را ن ؛كند ميمين نأدانشي افراد را ت

  . دانند مياز آنها را ن
ي  بحث و گفتگوي ها دهد كه استفاده ازروش ميي تحقيق نشان ها همچنين يافته

ي ارتقاي ها عنوان روشه در رو ب بين همكاران، شركت در سمينارهاو گفتگوي رو
. اند شتهين ميانگين را دابيشتربه ترتيب دانش ضمني در بين جمعيت مورد مطالعه 

دهند تا با همكاران خود به  ميبراي ارتقاي دانش ضمني خود ترجيح بنابراين، افراد 
از سوي  اي ويژه اين در حالي است كه هيچ آموزش. بحث و گفتگوي دوستانه بپردازند

فني و  ي آموزشي صرفاًها نشده است و دوره ارائهدر اين راستا  سازمان جهاد کشاورزي
جمعيت مورد مطالعه در مواجه  همچنين. حد برگزار گرديده استوا بنا بر تخصص هر

و يا  برقرار كنندبا اساتيد دانشگاه تماس  كهدهند  ميشدن با مسائل دانشي خود ترجيح 
  ).۱۱جدول( با همكاران خود مشورت نمايند

و تجربيات  ها توجه به پژوهشكه  دهد مينتايج تحقيق نشان ، از سوي ديگر
اول،  :باشد چيزتواند دو  ميدليل اين مسئله  ،)۱۴جدول(است م همكاران بسيار ك

دوم، افراد از سازماندهي  است؛، توسط سازمان ضعيف ها مستند سازي نتايج پژوهش
  .دنوسيله سازمان و استفاده از آن در شرايط مقتضي آگاهي ندار هب ها نتايج اين گزارش

يي جمعيت مورد مطالعه حاكي نتايج بررسي عوامل موثر بر دانش ضمني امنيت غذا
از آن است كه بين منابع دانش استفاده از مجالت تخصصي با  دانش ضمني امنيت 
غذايي افراد رابطه مثبتي وجود دارد وآنان دانش صريح خود را بيشتر از اين نوع 
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همكاران با دانش ضمني امنيت غذايي  ميانهمچنين گفتگوي . كنند ميمجالت كسب 
اما بين سن و سابقه كار افراد با  دانش ضمني امنيت غذايي  ،ي دارد دار يمعنآنان رابطه 
دانش ضمني امنيت غذايي افرادي كه در طول . ي وجود ندارد دار معنيآنها رابطه 

 اند كارشناس بودهصرفاً با افرادي كه  اند خدمت خود عالوه بر كارشناس، مدير نيز بوده
  . هستنداول از دانش بيشتري برخوردار  و گروه ي وجود دارد دار معنيتفاوت 

نتايج  ،ي مديرانها به منظور استفاده از راهنمايي ،با توجه به مراحل مدل رابرتسون
  :به شرح زير استآنها  ديدگاه. فوق در اختيار آنها گذارده شد

افراد بعد از انجام هر پروژه پژوهشي يا فعاليت كاري موظف هستند كه نتايج كاري  ‐
يك  ها ارائه دهند اما ممكن است اين گزارشبه سازمان به صورت گزارش  خود را

  .توان اين مسئله را براي آنها توجيه كرد ميكه  تلقي نشودمنبع دانشي براي افراد 
تواند  ميي فردي خود مختار هستند و سازمان ها افراد در انتخاب منابع با توجه به ويژگي ‐ 

  .مختلف براي رفع نيازهاي دانشي آنها فراهم  نمايدي يكساني را براي افراد ها فرصت
از . اي امنيت غذايي آشنا سازد افراد را با مباني و تعاريف پايهداند كه  ميسازمان الزم  ‐
  .استي آموزشي در اين زمينه موثر ها برقراري كالس رو، اين
زم است طي كند و ال ميتالش  ها برقراري ارتباط با ديگر سازمانزمينه سازمان در  ‐

  .تر گردد هاي منسجم اين ارتباط محكم برنامه
سازماني و جهاني در سازمان فعال است ولي ممكن است  ي درون و بينها پايگاه ‐

اي عالقه دارند كه  عده مثالً. سليقه افراد در استفاده از اين منابع با يكديگر متفاوت باشد
  .بحث كنندف با هم مختلمسائل  بارةبا هم بنشينند و ضمن صرف چاي در

  

  ي نهايي ها و توصيهها پيشنهاد: مرحله چهارم
ي ها مرحله نهايي الگوي نيازهاي دانشي رابرتسون به تلفيق نتايج پژوهش و راهنمايي

ي عملي در سه حيطه مديريت اطالعات، ها نتايج بصورت توصيهاين  .پردازد ميمديران 
  :دشو ميرائه جنبش كيفي و جنبش نيروي انساني به شرح زير ا
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  مديريت اطالعات
ي مورد ها توجه به روش با تا ي مناسب و يكسان براي كليه افرادها فراهم كردن زمينه ‐

براي . دست آورندهنظر خود اطالعات مورد نياز را در شرايط مقتضي و به سرعت ب
ن كيد بر برگزاري سمينارها در راستاي ارتقاي دانش ضمني امنيت غذايي ممكأت ،نمونه

  .است اطالعات مورد نياز آنان را در زمان مقتضي در اختيار آنها قرار ندهد
ي ارتباطي نظير گفتگوي رودرو و جلسات بحث و گفتگو ها حمايت سازمان از روش ‐

ي مدون و در فضاي كاري ها بين همكاران براي ارتقاي دانش افراد در قالب برنامه
تواند شرايطي را ايجاد كند  ميسازمان  ،شده ي از پيش تعيينها بر اساس برنامه. مناسب

در جلسات بحث و ) اي يك بار براي نمونه هفته(كه افراد در دوره زماني تعيين شده 
و در نهايت نتيجه اين جلسات به صورت  ،گفتگو با يكديگر به تبادل اطالعات بپردازند

  .شودتفاده مستند در اختيار سازمان قرار گيرد تا به عنوان منبع از آنها اس
ي درون سازماني و جهاني ها سازماندهي منابع دانش صريح مورد نياز افراد در پايگاه  ‐

. نحوه استفاده از آنها و فراهم كردن امكانات و وسايل الزم در زمينهو آموزش افراد 
ي مختلف درون سازماني در اختيار كارشناسان و ها براي تحقق اين توصيه بايد پايگاه

  . ار گيردمديران قر
ي بين سازماني در راستاي شناخت كارشناسان و مديران از ها تحكيم پايگاه ‐

اين امر در . منبعي پرسرعت به عنوان ها ي مختلف و آگاهي آنان از اين پايگاهها سازمان
 ها همكاري بين سازمان. با توجه به تحوالت محيطي نيز موثر است ها تعامل بين سازمان
  .استثر ؤي بين سازماني مها ايگاهدر راستاي تقويت پ

  

  جنبش كيفي
. ي مديريت دانشهاراهبردآميز  موفقيت گيريكار هي عملي براي بها رتهاكسب م ‐

. ي كاري الزامي استها مهارت وي آموزشي ها دورهميان ايجاد پيوند  ،براي اين منظور
دانشي خود را در  افراد بايد به صورت كاربردي فرا گيرند كه تنگناهاي ديگر، به عبارت
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 و راهبردهابنابراين، الزم است افراد با مباني، . زمينه امنيت غذايي چگونه رفع نمايند
همچنين . الگوهاي مديريت دانش آشنا شوند تا در شرايط مقتضي از آنها استفاده نمايند

و واحدهاي سازماني در زمينه چگونگي  ها ضروري است تا همه افراد در تمام بخش
و منابع مختلف براي  ها دانش توانايي الزم را كسب كنند و بتوانند از ميان روش ارتقاي

ارتقاي دانش امنيت غذايي، منابع و روش مناسب را به كار گيرند تا به بهترين نحو به 
  .اطالعات مورد نياز خود دست يابند

  
 جنبش انساني

استاي آشنايي افراد با ي مختلف اداري در رها ي آموزشي براي واحدها برگزاري دوره ‐
  .ي تحقيقها مفاهيم، مباني و مسائل امنيت غذايي بر اساس شاخص

حمايت مديران از فرهنگ تسهيم دانش و : تقويت فرهنگ اشاعه مديريت دانش ‐
براي  ،ثر خواهد بودؤاستفاده از دانش ضمني افراد در اشاعه فرهنگ مديريت دانش م

  :ر استفاده كردتوان از راهكارهاي زي مياين منظور 
عنوان  هي مختلف  امنيت غذايي و معرفي آنان بها جنبه بهشناسايي افراد آگاه  •

 .منبع به افراد ديگر
و افراد  ها موفق يا ناموفق واحدها، گروه يها و پروژه ها سازماندهي پژوهش •

  .منابعاين وجود مختلف و آگاه كردن ديگران از 
دانش خود به  انتقال به خاطراد دهي به افرمناسب پاداش نظامبرقراري  •

  .ديگران
بررسي مداوم دانش افراد با كمك الگوهاي مديريت دانش، تشخيص به موقع  ‐

  .نگام به اين نيازهاه نيازهاي آنان و پاسخگويي به
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  يادداشت
 ايتاريخچه ،دارد امنيت غذايي كه امروزه مورد توجه روز افزون كشورهاي در حال توسعه قرار ‐ ۱

و حتي  ۱۹۷۰سرچشمه فكري امنيت غذايي به بحران غذا در جهان در اوايل دهه . طوالني دارد نسبتاً
 ۱۹۷۰در آغاز دهه . گردد بر مي ۱۹۴۸ازمان ملل متحد در سال س تر از آن به اعالميه حقوق بشرپيش

تي و ثباتوليد مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه دستخوش بي. شددنيا با بحران غذا روبرو 
شد كه تعادل شكننده ميان جمعيت و غذا در جهان به وخامت  بيني ميبود و پيش كاهش شديد شده

كنفرانس جهاني غذا به ابتكار  ،به منظور پيشگيري بيشتر از عواقب وخيم اين بحران. بيشتر گرايد
بار به صورت در اين كنفرانس امنيت غذايي شايد براي اولين . تشكيل شد ۱۹۷۴سازمان ملل متحد در 
 :، سازمان ملل متحد امنيت غذايي را به اين  شرح  تعريف كرد۱۹۷۵در سال . جدي مطرح گرديد

عرضه مستمر كاالهاي غذايي اصلي در سطح جهاني به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثي كردن 
االهاي غذايي اصلي فائو نيز امنيت غذايي را دسترسي به ك. اثرات نامطلوب نوسانات توليد و قيمت آن 

كه امنيت غذايي عبارت است از دسترسي تمام مردم  دکربانك جهاني اعالم  ۱۹۸۶در سال . اعالم كرد
المللي تغذيه كنفرانس بين ۱۹۹۲در سال. به غذاي كافي در تمام اوقات به منظور زندگي سالم و فعال

زندگي سالم و  ‐ ۵ و ،زمان ‐۴ ،نيتام ‐ ۳ ،دسترسي ‐ ۲، غذاي كافي ‐۱: مفاهيم اصلي امنيت غذايي را
  .فعال اعالم نمود
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