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 (1399تیر ، تاريخ تصويب 1398 دي)تاريخ دريافت  

 چکیده

 سازماني ترتیبات و هايگذاراستیس ها،فناوري از پايه ايمجموعه به Spatial Data Infrastructure (SDI) هاي مکانيزيرساخت داده

 ايجاد يالمللنیبسازماني تا ملي و  سطوح تمامي در براي کاربران مکاني به اشتراک گذاشتن اطالعات جهت را بستري گردد کهمي اطالق

 تحلیلي و به لحاظ هدف کاربردي است. جامعه آماري پژوهش شامل کارشناسان -کند. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش توصیفيمي

منظور مطالعه و ارزيابي سازمان جهاد کشاورزي باشد. بهيم  SDI ثر درؤهاي کلیدي مواحد سازمان جهاد کشاورزي است و نمونه آماري

شناسايي شده و در قالب  سازماني SDIموفق  يسازادهیپدر اجرا و  مؤثرعوامل و موارد  ، ابتداSDI يسازادهیپاستان آذربايجان غربي از نظر 

استفاده شده و اين معیارها  ياشبکه يهالیتحلاطالعات از  يآورجمعپس از  شد. يآورجمعتخصصي  يهامصاحبهطي انجام  ايپرسشنامه

زش، مهارت، هاي مکاني، انگیدادهمتغیرهاي مرتبط با موجوديت  ترتیببه نتايج اين قسمت بیانگر اين مهم است که مورد ارزيابي قرار گرفتند.

کلي  نتايج د.اناوري، منابع انساني و وضعیت اطالعاتي باالترين رتبه را به خود اختصاص دادهادراک، سیاست، منابع مالي، ساختار سازماني، فن

هاي مشخص پايین است و همچنین نبود سیاست و دستورالعمل SDIو ادراک نسبت به  يآگاهکه در سطح سازمان  دهديم نشانتحقیق نیز 

هاي . با اين حال وجود انگیزه باال و بستراستهاي مهم اين سازمان از چالشسازي و اشترک گذاري داده يکي براي تولید داده و ذخیره

 SDI زیآمتیموفق يسازادهیپهاي کامپیوتري مناسب از نقاط قوت بسیار مهم براي و سیستم هاسازمانمخابراتي براي تبادل داده بین 

تحلیل قرار گرفت و نتايج و مورد بررسي و تجزيه  SDIبودن  زیآمتیقموف يسازادهیپباشد. در ادامه با استفاده از مقیاس لیکرت امکان مي

حاصل  يبندجمعباشد. درصد مي 37/85بینانه درصد و در حالت خوش 7/60دبینانه در حالت ب SDI يسازادهیپنشان داد که حداقل شانس 

آذربايجان  يجهاد کشاورزدر سازمان  SDIي استقرار هدهد که با توجه به شرايط زمینسنجي نشان ميو امکان يازسنجیناز نتايج شناخت 

 .باشدغربي فراهم مي

يغرب جانيآذربا کشاورزي، جهاد ،GISسنجي، امکان ،(SDI)مکاني  اطالعات زيرساخت واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

هاي مکاني هاي دادهدر چهل سال گذشته، زيرساخت

(SDIمبنايي را براي کشف، ارزيابي و کاربرد داده )ي هاي مکان

فراهم آورده  سازمانيدهندگان در سطح براي کاربران و ارائه

سیستمي مبتني بر مشارکت اطالعات مکاني  SDI[. 1] است

 عنوانبهو  باشديم هاارگانو همچنین بین  هاسازماندرون 

 دهديميک بستر توانمندساز، اين امکان را به کاربران مختلف 

ني داشته و به نیاز پوياي کنو تريیعوستا با يکديگر همکاري 

بهبود ، SDIاز هدف  در واقع [.2]پاسخ بهتري ارائه دهد 

 هاي جغرافیاييداده يگذاراشتراکدسترسي، استفاده و به 

به بر مشکل تکثیر و با غل بتوان تا [3,4ت ]توسعه يافته اس

در ، از هدر رفتن بودجه مالي و زمان هاداده يآورجمع

-بهره که اما با وجود اهمیتي؛ [5] کردجلوگیري  هاسازمان

 اطالعات مکاني و توصیفي در مديريت هايسیستم از گیري

 در مهم اين دارند، گیريتصمیم و سازيتصمیم فرايندهاي

 ما مورد کشوري و استاني میاني، سطوح در هاسازمان مديريت

 مديريت سیستم حاضر، درحال[. 6] است غفلت واقع شده

 سنتي الگوي از کل، ادارات و هاسازمان از بسیاري در اطالعات

 و اطالعات از عظیمي حجم طور روزافزون،به و کندمي پیروي

 و آوريمذکور جمع هايارگان در کاغذپايه اغلب هايداده

 تنهانه ها،روش اين کارگیريبه .شوندمي سازيذخیره

 و تحلیل امکان بلکه باالست، هزينه و زمان صرف مستلزم

 با همواره را نظر مورد نتايج به دستیابي و هاداده بررسي

. عالوه بر آن، در بسیاري از [7] ساخته است مواجه دشواري

مختلف سازمان از وجود اطالعات  واحدهاي موجود در سطوح

 ورمنظبهدر ديگر واحدها مطلع نیستند و سازوکار مناسبي 

مکاني تولید شده درون  يهادادهدر مورد  يرساناطالع

 و اجرا در چنین شرايطي، طراحي، [.8] سازمان وجود ندارد

 استفاده و دستیابي گذاري،اشتراک با که مکانیسمي نگهداري

 عنوان حرکتبه تواندمي [9]کند تسهیل  را نيمکا هايداده از

 تمامي آن در که شود تلقي محیطي ايجاد منظوربه آغازين

 و همديگر همکاري با تکنولوژي یلهوسبه توانندمي متولیان

 در خود اهداف به بتوانند بهتر نتیجه در و باشند داشته تعامل

 [.10]يابند  دست سیاسي و اداري مختلف سطوح

 يینهزمفعالیتي در  عنوانبهسازماني،  SDIدر اين زمینه 

مکاني و توصیفي قادر است تا با استفاده از  يهادادهمديريت 

چارچوبي براي حل مسائل موجود در  عنوانبهخود،  يهامدل

مکاني و توصیفي در سازمان مورد  يهادادهمديريت  يینهزم

 يانهگوبهد نظر را استفاده قرار گرفته و بستر اطالعاتي مور

 [.11] کنديمشايسته فراهم 

 کشاورزي جهاد سازمانبا عنايت به مسائل مطرح شده، 

 گستره و ساختار دلیل به نیزاستان آذربايجان غربي 

 متعدد هايمعاونت و هامديريت داشتن با وسیع سازماني

 اطالعات از عظیمي حجم و متفاوت وظايف شرح با همراه

  SDI سیستم يک نیازمند موردنیاز، توصیفي و مکاني

 به . در واقعباشدمي ملي استانداردهاي بر اساسسازماني 

 با مرتبط عناصر و هاپديده اغلب مکاني ماهیت دلیل

 نیل راستاي در RS و GIS هايفناوري از استفاده کشاورزي،

 جامع اطالعات و آمار به دستیابي و دقیق کشاورزي اهداف به

 هايظرفیت و منابع بهتر هرچه مديريت نتیجه در و دقیق و

 کشاورزي بخش مجريان و مديران توجه مورد کشاورزي،

 استفاده ضرورت و اهمیت به توجه با حال .است شده واقع

 به توجه کشاورزي، منابع مديريت در مذکور هايفناوري از

 بسیار کاربردي، نتايج به دستیابي راستاي در استانداردها

 اساس بر GIS هايسیستم که چرا گردد،مي تلقي مهم

 به بسته و نموده عمل کاربران سوي از شده تعريف شرايط

 را متفاوتي نتايج ها،تحلیل نوع و ورودي هايداده کیفیت

سیستم برپايي در الزم رعايت استانداردهاي نمايند.مي ارائه

مهمي  ينکته مفید نتايج به دستیابي منظوربه مذکور هاي

 ارائه چنین سازوکاري رود. چرا که اگرمي شمار به بارهيندرا

 با هماهنگ متولي امور کشاورزي، هايسازمان شود، اجرا و

 تولید در کارياز موازي جلوگیري با و کنندمي عمل يکديگر

 در جهت زيادي هايتالش و زمان هزينه، مشترک، هايداده

 بنابراين؛ [12] شد خواهد حفظ هاداده نگهداري و توسعه

 مناسب مکاني اطالعات یستمس يک سازيیادهپطراحي و 

عوامل شناسايي و  سازمان شناختدر اين سازمان نیازمند 

است سازماني  SDIموفق  سازيیادهپثر در اجرا و ؤو موارد م

 گردد.محسوب ميکه هدف اين تحقیق 

بیان مقدمه و در اين راستا، چارچوب پژوهش حاضر را 

مسئله، بررسي پیشینه، معرفي سازمان مورد بررسي، توضیح 

و نهايتًا ارائه نتايج  هايافتهفرآيند روش تحقیق، تحلیل 

 .دهديمتشکیل 

 پیشینه تحقیق -2

اطالعات مکاني از  هاييرساختزمباحث مربوط به 

آکادمیک مطرح  صورتبهمیالدي  1990و  1980 يهادهه
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پژوهشي منتشر گرديد  يهاطرحو در قالب مقاالت، کتب و  

 سطوحمطالعات مختلف با تمرکز بر کشورهايي که [. 13]

را مورد ارزيابي  SDI، توسعه کننديمرا اجرا  SDIمختلف 

. در ادامه به برخي از اين مطالعات صورت گرفته انددادهقرار 

 در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.

-(، به بررسي و ظرفیت1395سبکبار و همکاران )فرجي 

سازي و توسعه یادهپسنجي شهرداري بابلسر از نظر 

اند يافتهدر( پرداخته و SDIي مکاني )هادادههاي يرساختز

يي هاچالشدر اين شهرداري با  SDIسازي و توسعه یادهپکه 

 اصلي متولیان ادراک و فرهنگ آگاهي، بودن پايینمانند 

 و هاسیاست نبود مکاني، هايداده کارگیريبه و تولید

 هايفراداده و هاداده تولید براي مشخص هايدستورالعمل

 هايداده يروزرسانبه و استانداردسازي و آن به مربوط

-سیاست در باال انگیزه وجود طرفي، مواجه است. از همربوط

 برقراري منظوربه الزم فني يطوجود شرا و شهرداري گذاران

از نقاط  SDI فعالیت در مؤثر واحدهاي همه میان ارتباط

[. کوک و 6بوده است ] اين زمینه در مهم بسیار هايقوت

-چگونه مي»( در پژوهشي با اين عنوان که 2005لئونن )ون

ي مکاني در سطح ملي هادادههاي يرساختزتوان موفقیت 

هاي هاي دادهمعتقداند زيرساخت« را مورد ارزيابي قرار داد؟

آوري، نگهداري، انتشار و استفاده از جمع (SDI) مکاني

 يتئور از سندگانينو .کنداطالعات مکاني را تسهیل مي

هاي يرساختز يابيارز يبرا يابزار عنوانبه يسازمان

و بیان  نداهکرد استفاده ي مکاني در سطح مليهاداده

مؤلفه ،  SDIهاياند که با توجه به تغییر مداوم مؤلفهداشته

وسعه ت توانسازماني نیز بايد بر اين اساس تغییر کند تا ب

يالکین . در همین زمینه [9] ردرا ايجاد ک  SDIبیشتر 

( نیز به بررسي و تشريح مطالعات اولیه سازماني و 2014)

ي مکاني هادادهي زيرساخت ملي ي اقدام در زمینههابرنامه

پرداخته و دريافته است که  SDIترکیه و مزاياي حاصل از 

ي هافرصتبخشد و يمحاکمیت ملي و محلي را بهبود 

کند. يمبیشتري را براي مشارکت دموکراتیک فراهم 

تر در برابر يعسرهمچنین موجب افزايش امنیت و واکنش 

[. بهبودي و همکاران 14گردد ]يمهاي اورژانسي یاتعمل

 يهادادهيرساخت زتوسعه ( در مقاله خود به ارزيابي 2018)

ايج . نتاندپرداخته(، آذربايجان شرقيايران )استان در  مکاني

بدبینانه  صورتبه SDIسازي یادهپنشان داده است که امکان 

 [.5باشد ]يمدرصد  48/89و در حالت بدبینانه  12/64

( به بررسي وضعیت 2018کالنتري اسکوئي و همکاران )

و  اندپرداختهدر ايران ي مکاني ملي هادادههاي يرساختز

ملي موفق در ايران،  SDIاند که دستیابي به يک يافتهدر

هاي سیاسي، يرساختزي کامل از امجموعهمستلزم ايجاد 

[. کانتي 15حقوقي، فرهنگي، منابع انساني و نهادي است ]

(، در پژوهش خود ضرورت ايجاد 2018و همکاران )

هاي مکاني در مناطق ساحلي هاي محلي دادهزيرساخت

)مطالعه موردي: خلیج کوچک در ساحل سائو پائولو برزيل(، 

-افتهاند. يبراي ارزيابي تنوع زيستي مورد بررسي قرار دادهرا 

ها بیانگر اين است که در دسترس بودن اطالعات مکاني 

اي، ي چند رشتهيکپارچه و جامع در چارچوب يک پروژه

-هاي روشحلئه و تعريف راهيک گام مهم در جهت ارا

شناختي براي توصیف محیط زيست مناطق ساحلي و 

در پژوهشي ديگر  [.16]آيد شمار ميمديريت آن به

(، معتقداند که شهرهاي 2019چاتورويدي و همکاران )

اي هستند که هاي پیچیده توزيع شدههوشمند سیستم

را  ءاها، حسگرها و اينترنت اشیممکن است ذينفعان، برنامه

 براي ايجاد ارتباط و استفاده در چنین شرايطي،درگیر کنند. 

هاي زيرساخت هاي ناهمگن در شهرهاي هوشمند،از داده

د نقش مهمي در ايجاد قابلیت توانمي هاي مکانيداده

 [.17]د ها داشته باشها و سیستم عاملهمکاري بین سیستم

 مبین ضرورت و ،شده انجام تحقیقات نتايج بررسي

هاي دادهاي مکاني در سازي ايجاد زيرساختاهمیت پیاده

 اين سطوح مختلف است. همچنین تحقیقات داخلي بیانگر

 ياندازراه و طراحي امکان حاضر حال در که است واقعیت

 یدکنندهتول هايسازمان اغلب براي کاربردي SDI يک

 سازمان در باشد. لذامي فراهم کشورمان در مکاني يهاداده

-داده با يطورکلبه که سازماني عنوانبه نیز کشاورزي دجها

 از نیز هاپردازش و هاتحلیل در و داشته سروکار مکاني هاي

 انجام و بررسي به نیاز کند،مي استفاده مکاني هايداده

 زيرساخت سازيیادهپ سنجيامکان و نیازسنجي مطالعات

 و خاص شرايط و استانداردها از استفاده با مکاني اطالعات

 .شودمي احساس سازمان، اين هايپتانسیل

 سازمان مورد بررسی -3

 سازمان مورد ارزيابي در اين تحقیق جهاد کشاورزي

 .(1استان آذربايجان غربي است )شکل 
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 چارت سازماني جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي -1شکل 

ريزي و امور برنامه"از چهار معاونت  اين سازمان

بهبود "، "توسعه مديريت و منابع انساني"، "اقتصادي

ا و هبا مديريت "بهبود تولیدات دامي"و  "تولیدات گیاهي

هاي جهاد هاي مستقل، مديريتادارات مربوطه، مديريت

شهرستان، مرکز آموزش جهاد کشاورزي،  17کشاورزي 

ا هابع طبیعي و ادارات، شرکتمرکز تحقیقات کشاورزي و من

و مراکز آموزشي وابسته )اداره کل دامپزشکي، اداره کل 

-منابع طبیعي و آبخیزداري، اداره کل شیالت، شعب شرکت

هاي وابسته( تشکیل شده است که زير نظر رئیس سازمان 

 باشند.مشغول فعالیت مي

 حفاظت، ق،یدق يکشاورز انجام منظوربه اين سازمان

 يهانیزم اطالعات مستمر يروزرسانبه و کشت تيريمد

 التمحصو کشت ريز سطح نییتع نیهمچن و استان يکشاورز

 و يسرمازدگ ل،یس همانند يعیطب مخاطرات و يکشاورز

 اصالح يبرا يزيربرنامه و موقعبه رانهیشگیپ اقدامات و خبنداني

 پروانه صدور آن بر عالوه. باشديم SDI ازمندین کشت يالگو

 یزناستان  يکشاورز يليتبد عيصنا و دیتول و يبرداربهره

 شدن دارشناسنامه با که چرا باشديم SDI از استفادهنیازمند 

 رگيد ،يبرداربهره و استفاده يبرا بار هر ،يکشاورز يهانیزم

 .ستین ازین مختلف يهااستعالم به

 هاروشمواد و  -4

 روش و مراحل تحقیق -4-1

هاي مورد استفاده در هر تحقیق علمي، با توجه به روش

؛ ها را داردمربوط به آن روش يهادادهمحقق نیاز به 

نیاز روش، مورد انتخاب قرار  برحسبها داده گريدعبارتبه

گیرند. اين تحقیق به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ مي

 ستیلکچتحلیلي مبتني بر مصاحبه و تهیه -روش توصیفي

معه آماري تحقیق شامل کارکنان کارشناسي است. جا

باشد. مي کشاورزي استان آذربايجان غربي سازمان جهاد

اي و مطالعه منابع کتابخانه هاي نظري، ازبراي بررسي

-جمع منظوربهبررسي اسناد و مدارک و از روش مصاحبه 

آوري فرايند آوري اطالعات استفاده شده است. طي جمع

اده واحدهاي سازمان جهاد فبررسي است منظوربهها، داده

ها و اطالعات مکاني و توصیفي کشاورزي از داده کشاورزي

ها و بررسي کیفیت مديريت گیري از آنو میزان بهره

کارشناسان مديران و اطالعات در وضعیت موجود سازمان، با 

در ادامه جهت  .گرديدمصاحبه و پرسشنامه تکمیل آن 

( در SDI) يسازهادیپ يسنجامکانهاي انتخاب شاخص

سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي، پس از 

معیار مورد شناسايي  11بررسي ادبیات تحقیق، مجموعاً 

پرداخته  هاآن( به 1قرار گرفت که در قالب جدول شماره )

 است.و توضیحي در مورد هر کدام ارائه گرديده شده 

هاي زيرساخت دادهسازي سنجي پیادههاي امکانمعیار -1جدول 

 ( در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربيSDIمکاني )

 شرح معیار

هاي ارزش داده

 مکاني

هاي ها و دادهمیزان ارزش و اهمیت نقشه

 مکاني

 انگیزش
-میزان انگیزه براي ايجاد و استفاده از قابلیت

 SDI هاي

 مهارت

وجود نیروي کار ماهر )میزان آشنايي 

مورد استفاده در  يافزارهانرمکارشناسان با 

 (SDIزمینه 

 ادراک
در  GIS و SDIطرح میزان ادراک و آگاهي از 

 دو سطح عمومي و تخصصي

 وجود سیاست، برنامه و نقشه راه آينده سیاست

 ساختار
وجود يک بخش به شکل واحد يا کمیته 

 اجرا و نظارت يبرا GIS و SDIبه مربوط 

 میزان منابع مالي تخصیص داده شده منابع مالي

 منابع انساني
میزان پتانسیل نیروي انساني متخصص جهت 

 موفقیت و پیشرفت

 فناوري
و  يافزارسختوجود فناوري در دو بخش 

 يافزارنرم

 روابط
اي و گذاري و ارائه سرويس دادهاشتراک

 ديگر هايرساني به دستگاهخدمات

 هاوضعیت داده
هاي مکاني در و داده هانقشهمیزان اهمیت 

 مهم يهايریگمیتصم
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ي استخراج شده از مطالعات انجام شده معیارها مجموعه 

جهت اخذ تأيیديه نهايي در اختیار گروهي  مرتبط با موضوع،

از خبرگان دانشگاهي قرار گرفت که مورد تأيید اين گروه 

 نیز واقع گرديد.

در  ياپرسشنامه، امعیارهاين از  يریگبهرهدر ادامه با 

موفق  يسازادهیپارتباط با عوامل و موارد مؤثر در اجرا و 

SDI  نفر از  42به روش گلوله برفي بین طراحي و سازماني

ها و ادارات مديريت شاغل درکارشناسان و مديران 

بهبود "و  "بهبود تولیدات گیاهي"هاي زيرمجموعه معاونت

به همراه  "ريزي و امور اقتصاديبرنامه"و  "تولیدات دامي

آب و خاک و امور "، "امور اراضي"چهار مديريت مستقل 

و  "صنايع کشاورزي و روستايي"، "فني مهندسي

و تکمیل گرديد.  قرار گرفت "هماهنگي ترويج کشاورزي"

 يهاداده با اين گروه تخصصي با انجام مصاحبه همچنین

که واحدهاي  گرديد. الزم به ذکر است يآورجمعیاز مورد ن

 هايشان دربه دلیل ماهیت اجرايي و مستقیم فعالیتفوق 

ها و امور کشاورزي و همچنین ماهیت مکاني فعالیت

 .، مورد بررسي قرار گرفتندGISها از ديدگاه اطالعات آن

 ( مشخصات کارشناسان و مديران2)شماره جدول 

ي استان آذربايجان غربي را که در اين سازمان جهاد کشاورز

اين افراد  را بدون ذکر اسامي اندداشتهپژوهش مشارکت 

 .دهديمارائه 

 مشخصات مديران و کارشناسان -2جدول 

 تخصص
 تحصیالت

 کارشناسي کارشناسي ارشد دکتري

و  علوم کشاورزي

 منابع طبیعي
2 12 4 

 3 5 - علوم اقتصادي

 2 3 - علوم طبیعي

 4 7 - علوم مهندسي

 يهاکیتکنشده با استفاده از  يآورجمعاطالعات 

 لیتحل و هيتجز( مورد MCDMچند معیاره ) يریگمیتصم

اي هترين تکنیکها از اساسيقرار گرفته است. اين تکنیک

 آيندشمار ميگیري فضايي بهپشتیباني از تصمیم

از علوم و  ياگستردهامروزه در طیف [. 21,20,19,18]

گیري چند معیاره هاي تصمیمتحقیقات خاص از روش

-سنجي پیادهشود. در اين پژوهش براي امکاناستفاده مي

( در سازمان جهاد SDIهاي مکاني )سازي زيرساخت داده

کشاورزي استان آذربايجان غربي از روش فرايند تحلیل 

 يا( استفاده شده است. فرايند تحلیل شبکهANPشبکه )

(ANP( اولین بار از سوي )1999 )Saaty  معرفي شد. از

هاي کمي و هاي اين روش دخالت دادن معیارجمله مزيت

گیري، سهولت و همزمان در فرايند تصمیم طوربهکیفي 

پذيري و قابلیت بررسي سازگاري سادگي کاربرد، انعطاف

ها است. ارزيابي تأثیرات غیرمستقیم معیارهاي قضاوت

مختلف بر يکديگر و اهمیت نسبي اين تأثیرات در شبکه، 

ارزيابي چارچوب و  منظوربهمعیارهاي مرتبط  يبندتياولو

ترين گزينه در موارد متعارض و متقابل انتخاب مناسب

مسئله تصمیم از جمله مراحل اين  يسازمدل)معیارها( با 

گفت که در  توانيمدر مجموع [. 22] باشديمتکنیک 

 يروابطمواردي که عناصر تصمیم مستقل از هم نبوده و 

ها وجود دارد اين قابلیت، امکان در نظر گرفتن مابین آن

و در  [23] هاي متقابل بین عناصر را فراهم آوردهوابستگي

نتیجه، امکان ارائه راهبردهاي مناسب براي مسائل پیچیده 

فرايند تحلیل  آورد.هاي متعدد و متنوع را فراهم ميبا معیار

 در چهار مرحله زير خالصه کرد: توانيم( را ANP) ياشبکه

الف: ساخت مدل و تبدیل مسئله یا موضوع به یک 

و  آشکار طوربهبايد موضوع يا مسئله : یاشبکهساختار 

روشن به يک سیستم منطقي، مثل يک شبکه تبديل شود. 

از طريق طوفان مغزها و يا  توانيمرا  ياشبکهاين ساختار 

هر روش مناسب ديگري چون روش دلفي، يا روش گروه 

/ مسئله مورد نظر آورد. در اين مرحله موضوع دستبهاسمي 

 اهخوشه عنوانبه هاگرهکه در آن  ياشبکهبه يک ساختار 

. عناصر درون يک خوشه شوديممطرح هستند، تبديل 

ديگر ارتباط  يهاخوشهيا تمامي عناصر ممکن است با يک 

اثرگذار  هاآنبوده يا بر  هاآنداشته باشند )تحت تأثیر 

)وابستگي بیروني( با پیکان )فلش(  هاارتباط. اين (باشند

. همچنین ممکن است عناصر درون يک شونديمنشان داده 

خوشه بین خودشان داراي ارتباط متقابل باشند )وابستگي 

 يک کمان متصل به لهیوسبه هاارتباط گونهنيادروني( که 

 .شوديمآن خوشه نشان داده 

و تعیین  زوجیتشکیل ماتریس مقایسه ب: 

بر ، هاخوشهعناصر تصمیم در هر يک از : بردارهای اولویت

در ارتباط با معیارهاي کنترلي دو  هاآنمیزان اهمیت  اساس

نیز براساس نقش و  هاخوشه. خود شونديمبه دو مقايسه 

در دستیابي به هدف، دو به دو مورد مقايسه قرار  هاآنتأثیر 

، تصمیم گیران در مورد مقايسه دودويي عناصر و يا رندیگيم

کنند. عالوه براين،  يریگمیتصمدو به دو بايد  هاخوشهخود 
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متقابل بین عناصر يک خوشه نیز بايد دو به دو  يهايوابستگ

ر گیرند. تأثیر هر عنصر بر روي عنصر ديگر مورد مقايسه قرا

ر باز طريق بردار ويژه قابل ارائه است. اهمیت نسبي عناصر 

در اين . شوديمکمیتي ساعتي سنجیده  9مقیاس  اساس

که نشانگر  شوديمقسمت، بردار اهمیت داخلي محاسبه 

که از  هاستخوشهاهمیت نسبي )ضريب اهمیت( عناصر يا 

 (:1)رابطه  ديآيم دستبهطريق رابطه زير 

(1) 𝐴𝑊 = 𝜆𝑚𝑎𝑥𝑊 

 که در آن:

A،ماتريس مقايسه دودويي معیارها : 

W)و : بردار ويژه )ضريب اهمیت 

maxλ.بزرگترين مقدار ويژه عددي است : 

، ساعتي چندين روش ارائه wبراي محاسبه بردار ويژه 

 زارافنرمکرده است. در صورتي که محاسبات قرار است بدون 

خاصي انجام شوند، بهتر است از روش تقريب میانگین 

بنابراين در اين مرحله بردارهاي ؛ هندسي استفاده شود

 .رندیگيماولويت داخلي مورد محاسبه قرار 

ج: تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر 

کلي در يک  يهاتياولوبراي دستیابي به ماتریس حد: 

 w)داخلي  يهاتياولوسیستم با تأثیرات متقابل، بردارهاي 

مناسب يک ماتريس وارد  يهاستونهاي محاسبه شده( در 

. در نتیجه، يک سوپر ماتريس )در واقع يک ماتريس شونديم

که هر بخش از اين ماتريس ارتباط بین دو  (شده يبندمیتقس

اين  .ديآيم دستبه، دهديمخوشه در يک سیستم را نشان 

. با جايگزيني بردار نامنديمنوع ماتريس را سوپر ماتريس اولیه 

در  هاخوشهداخلي )ضرايب اهمیت( عناصر و  يهاتياولو

 .ديآيم به دستسوپر ماتريس اولیه، سوپر ماتريس ناموزون 

در مرحله بعد، سوپر ماتريس موزون از طريق ضرب 

ه محاسب ياخوشهمقادير سوپر ماتريس ناموزون در ماتريس 

. سپس از طريق نرمالیزه کردن سوپر ماتريس شوديم

موزون، سوپر ماتريس از نظر ستوني به حالت تصادفي تبديل 

 [.24] مي شود

با به توان  در مرحله سوم )نهايي(، سوپر ماتريس حد

رساندن تمامي عناصر سوپر ماتريس موزون تا زماني که 

مامي ت گريدعبارتبهواگرايي حاصل شود )از طريق تکرار(، يا 

 شوديمهمانند هم شوند، محاسبه  سيسوپر ماترعناصر 

 :(2)رابطه 

(2) 𝑙𝑖𝑚𝑘 (
1

𝑁
)∑𝑊𝑘

𝑁

𝑘=1

 

اگر سوپر ماتريس تشکیل شده د: انتخاب گزینه برتر: 

نظر گرفته باشد، يعني  شبکه را در در مرحله سوم، کل

نیز در سوپر ماتريس لحاظ شده باشند، اولويت کلي  هانهيگز

در سوپر ماتريس حد  هانهيگزاز ستون مربوط به  هانهيگز

نرمالیزه شده قابل حصول است. اگر سوپر ماتريس، فقط 

بخشي از شبکه که وابستگي متقابل دارند را شامل شود و 

گرفته نشوند، محاسبات  در نظردر سوپر ماتريس  هانهيگز

دست ب هانهيگزبعدي الزم است صورت بگیرد تا اولويت کلي 

که بیشترين اولويت کلي را داشته باشد،  يانهيگزآيد. 

 .شوديمبرترين گزينه براي موضوع مورد نظر انتخاب  عنوانبه

 ANPاي فلوچارت فرايند تحلیل شبکه( 2شکل شماره )

 دهد:شان ميرا ن

 
 ANP [25.] ايکهبش لیتحل نديفرا فلوچارت -2شکل 

 يسازادهیپهمچنین براي محاسبه معیارهاي امکان 

SDI مقیاس لیکرتر سازمان از طیف لیکرت استفاده شد. د، 

 جهت هاپرسشنامهمقیاس پاسخ روانشناختي است که در 

يمدست آوردن ترجیحات پاسخگو مورد استفاده قرار به

غیر  يگذاراسیمقدر واقع لیکرت يک تکنیک  .ردیگ

 دهندگانپاسخاز  که در آن تطبیقي و يک بعدي است

که سطح موافقت يا مخالفت خود را در  شوديمخواسته 

 معیار از طريق مقیاس ترتیبي مشخص کنندهر ارتباط با 

وجود براي هر سؤال پرسشنامه پنج مقوله پاسخ در  [.26]

ا باز سؤاالت را  يامجموعهاصلي لیکرت  طیف. داشته است

( يادزکم، متوسط، زياد و خیلي  خیلي کم،پنج گزينه پاسخ )

نتیجتاً براي ايجاد يک مقیاس سنجش نگرش  .برديمبه کار 

کرد االت را با هم جمع ؤاز س يامجموعه يهاپاسخ توانيم

[27.] 
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 بر اساسمحاسبه وزن نسبي معیارها  منظوربهدر ادامه  

چرا که ز نظر کارشناسان استفاده گرديد. اANP  تکنیک

 ذهني کارشناسان بايد يهاقضاوتناشي از  يهاتیقطععدم 

 .[28] ددر محاسبات وزن در نظر گرفته شو

استخراج شده هريک از  ( وزن3در جدول شماره )

 ارائه گرديده است. معیارهاي مورد سنجش

 ANPماتريس  سوپر با استفاده ازيک از معیارها  وزن هر -3جدول 
 وزن معیار

 21897/0 هاي مکانيارزش داده

 16212/0 انگیزش

 11545/0 مهارت

 14779/0 ادراک

 10614/0 سیاست

 05461/0 ساختار

 6616/0 منابع مالي

 3077/0 منابع انساني

 4447/0 فناوري

 3574/0 روابط

 1778/0 هاوضعیت داده

 هایافتهتحلیل نتایج و  -5

 ANPها با روش بندي معیاربررسي نتايج حاصل از رتبه

 عنوانبهدرصد  21ها با ارزش داده دهد که معیارنشان مي

شده است.  یینتع SDI موفق سازيیادهپترين معیار در مهم

درصد از  70دهد که خصوص نتايج ارزيابي نشان مياين در 

هاي مکاني ش و اهمیت دادهکارشناسان اهمیت زيادي به ارز

درصد از کارشناسان ارزش و  4اند. تنها داده اختصاص

هاي مکاني را کم ارزيابي کردند. در واقع بیش اهمیت داده

 درصد از کارشناسان اهمیت زياد و خیلي زيادي را به 70از 

براين در سطح سازمان بنا؛ اندهاي مکاني اختصاص دادهداده

هاي مکاني وجود دهي دادهبه ارزش شرايط خوبي نسبت

 و يکي هاي مکانيشدن اهمیت دادهدارد که بیانگر نهادينه

 باشد. SDIسازي موفق از نقاط قوت در پیاده

درصد  16انگیزش با  ANPاساس نتايج  همچنین بر

 SDIموفق  سازيیادهپدومین معیار مهم در  عنوانبه

اخته شده است که بررسي نتايج انگیزش در سطح شن

هاي با ايجاد واحد يمندعالقهدهد که مي سازمان نشان

GIS  وSDI درصد  60زياد و خیلي زياد، بیش از  در بازه

مندي و وجود انگیزه در قرار دارد که نشان از عالقه

 باشد.مي SDI ياندازراهکارشناسان براي مشارکت در 

 درصد 14ها، اين معیار با ادراک دادهدر ارتباط با 

شده  یینتع SDI موفق سازيیادهپمعیار در  سومین عنوانبه

تواند مي SDIاست. بديهي است که درک صحیح نسبت به 

سازي آن نقش مؤثري داشته باشد. در اين پژوهش، در پیاده

ادراک در سطح عمومي مورد سنجش قرار گرفت و نتايج 

دهد که در سطح عمومي متأسفانه آگاهي بااليي نشان مي

در سطح سازمان وجود ندارد.  SDIو  GISدر مورد 

درصد از کارشناسان سازمان جهاد  50/37 کهيطوربه

و  GISهاي آشنايي کمي درباره قابلیت کشاورزي استان

SDI  .درصد آگاهي  04/44در رفع مشکالت سازمان دارند

داشته و تنها  SDIو  GISمتوسطي در مورد کاربردهاي 

 در GIS و SDIهاي از کارشناسان از قابلیت درصد 45/18

رفع مشکالت سازمان جهاد کشاورزي آگاهي مناسبي دارند. 

با توجه به جديد بودن اين ساختار آگاهي کم  البته

 ازيسیادهپباشد اما در راستاي کارشناسان قابل توجیه مي

هاي الزم را براي آموزش در سازمان مربوطه بايد SDIموفق 

 کارشناسان سازمان تدارک ديد.

درصد در  11در ارتباط با مهارت و سیاست هر کدام با 

اند. نتايج بررسي معیارها قرار گرفته يدهارزشرتبه چهارم 

ي افزار تخصصنشان داد که میزان آشنايي کارشناسان با نرم

GISخواني و ، نقشهSDI  بیش از  کهيطوربهکم بوده است

درصد از کارشناسان آشنايي متوسط به پايین نسبت به  60

دارند که با افزايش  هايسسروافزارهاي تخصصي و اين نرم

سطح مهارت کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزي 

-توان شانس اجراي موفق پیادهمي SDIو  GISدر ارتباط با 

تجزيه  را افزايش داد. همچنین با بررسي و SDIسازي 

در راستاي سیاست سازمان در تحلیل پرسشنامه 

درصد از  76/4 که توان نتیجه گرفتمي  SDIاجراي

برنامه خاصي ندارند  GISهاي مربوط به کارشناسان در بحث

گردد. موردي اجرا مي صورتبه GISو کارهاي مربوط به 

هاي از کارشناسان معتقد بودند که برنامه درصد 14/28

شود. احتمال کم منجر به موفقیت و اجرا مي اجرايي به

درصد نیز میزان موفقیت و اجرايي شدن چنین  85/42

 38/9را متوسط ارزيابي کردند. همچنین  ييهاسیاست

درصد از شاغلین نیز عملیاتي شدن و پیشرفت آن را زياد و 

-خیلي زياد ارزيابي کردند. در يک نگاه کلي مشخص مي

به اجرا، عملیاتي شدن، پیشرفت گردد که يک نگاه مثبت 

در سازمان جهاد  GISهاي مربوط به ها و سیاستبرنامه

 کشاورزي وجود دارد.
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 6ساختار سازماني و منابع مالي هر کدام با ي در زمینه

درصد در رتبه بعدي قرار دارند. در خصوص ساختار سازماني 

توان گفت که سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي مي

د کمیته و يا بخش مشخص براي انجام امور مربوط به فاق

GIS  وSDI ها و تجزيه تحلیل باشد. طبق بررسيمي

درصد از کارشناسان  73پرسشنامه مشخص گرديد که 

-وجود واحد، کمیته و شورا را جهت هماهنگي و سیاست

کارايي  دانند و موفقیت وگذاري کالن را کاماًل ضروري مي

-هاين آمار ب اند.بیني کردهیار باال پیشآن را در سازمان بس

دهنده نیاز سازمان جهاد کشاورزي استان به خوبي نشان

در مورد منابع مالي طبق  .است GISو  SDI ايجاد واحدهاي

هاي انجام شده مشخص گرديد که منابع مالي زيادي بررسي

اختصاص نیافته  GISگذاري در امور مربوط به براي سرمايه

جه اختصاص ددرصد از کارشناسان بو 70ي که طوراست به

ند ارا متوسط به پايین ارزيابي کرده SDIو  GISيافته به امور 

-هاي مهم در اجراي موفقیتتواند يکي از چالشکه اين مي

-با سرمايه توانندآمیز اين طرح باشد. مديران سازمان مي

گذاري در اين امور در آينده هزينه انجام شده را جبران 

 گیري را تسهیل نمايند.و همچنین مديريت و تصمیم کنند

معیار فناوري نیز يکي از معیارهاي مهم در اجراي هرچه 

دهد که وضعیت ها نشان ميباشد. بررسيمي SDIبهتر 

طبق نظر  SDIهاي افزارسازمان از نظر خريد و تجهیزات نرم

. اشدبکارشناسان ضعیف بوده و پاسخگويي نیاز سازمان نمي

سازمان در وضعیت متوسط  GISاز نظر تجهیزات مربوط به 

دارد و همچنین از نظر ارتباطات داراي پهناي  قراربه باال 

 است. SDI  سازيیادهپباندي مناسب براي 

درصد در رتبه  4معیار روابط و منابع انساني هرکدام با 

هاي انجام شده در مورد منابع بعدي قرار دارند. طبق بررسي

درصد از نیروهاي فعال  33/33ني مشخص گرديد که انسا

از  SDIو  GISدر سطح سازمان جهاد کشاورزي در مورد 

درصد از  33/33 برخوردار نیستند. در واقع توانايي بااليي

-نیروهاي انساني سازمان جهاد کشاورزي که با نقشه و داده

 هاي مکاني آشنا هستند، داراي پتانسیل و توانايي متوسطي

درصد پتانسیل و  14/7داراي توانايي زياد  19/26 بوده

توانايي بااليي )بسیار زياد( در اين امور دارند. در مورد روابط، 

گذاري و همچنین نبود عدم وجود سازمان يا شوراي سیاست

ها يا ارائه گذاري دادههاي مربوط به اشتراکزيرساخت

ازنظر  ها،ههاي مکاني و استفاده غیر مجاز از دادسرويس داده

ترين عوامل مؤثر در خصوص محقق نشدن کارشناسان مهم

-ارتباط بین سازماني در مورد اطالعات مکاني محسوب مي

سازي وضعیت هر معیار جهت پیاده( بیانگر 3شود. شکل )

( در سازمان جهاد SDIهاي مکاني )زيرساخت داده

 کشاورزي استان آذربايجان غربي است.

 
هاي سازي زيرساخت دادهوضعیت هر معیار جهت پیاده -3شکل 

 ( در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربيSDIمکاني )

-کمي منظوربهکه قباًل نیز ذکر شد  طورهماندر ادامه 

در سازمان  SDI سازيیادهپموفقیت امکان هاي معیارسازي 

لیکرت ز طیف ي اجهاد کشاورزي استان آذربايجان غرب

ا در ب ینانهبخوشنتايج نشان داد که در حالت . استفاده شد

کم، متوسط، زياد و خیلي  خیلي کم، هاينظر گرفتن پاسخ

در سازمان جهاد  SDIسازي زياد، امکان موفقیت پیاده

اما با در نظر ؛ درصد برآورد شده است 37/85کشاورزي 

ه امکان نانهاي زياد و خیلي زياد، با نگرش بدبیگرفتن پاسخ

 7/60 در سازمان جهاد کشاورزي SDIآمیز اجراي موفقیت

 (.4و شکل شماره  4باشد )جدول شماره درصد مي

در سازمان جهاد  SDIسازي امکان موفقیت پیادهدرصد  -4جدول 

 کشاورزي استان آذربايجان غربي
 نگرش بدبینانه نانهیبخوشنگرش 

37/85 7/60 

 
در سازمان جهاد  SDIسازي موفقیت پیادهامکان درصد  -4شکل 

 کشاورزي استان آذربايجان غربي

0%

50%

100%

خوشبینانه  بدبینانه

85/37 60/7

SDIامکان موفقیت 
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، حداقل امکان موفقیت براي اجرا يا ديگریانببه 

در سازمان جهاد کشاورزي استان  SDI سازيیادهپ

درصد و حداکثر امکان موفقیت براي  7/60آذربايجان غربي 

 باشد.درصد مي SDI 37/85اجراي 

 گیرییجهنت -6

بیانگر اين در کشور ايران صورت گرفته  هاييبررس

 ازجمله يفن یرغ محدودکنندهمسئله است که همواره عوامل 

در  SDI سازيیادهپعوامل مالي و منابع انساني بر سر راه 

مختلف وجود داشته است. در واقع فقدان  يهاسازمان

در افراد  SDI و GISبا نش مرتبط بودجه مناسب و فقدان دا

 ينترمهمدر سطوح مديريتي( همواره از  خصوصبه)

 يهاسازمانرا در  SDI سازيیادهپاست که  ييهاچالش

در پژوهش حاضر است. در همین راستا  روروبهمختلف با آن 

چند معیاره  گیريیمتصم هايیکتکنبا استفاده از که 

(MCDM ) فرايند یريکارگبهو با ( تحلیل شبکهANP ) به

مطالعه و شناخت وضع موجود سازمان جهاد کشاورزي 

هاي مکاني، استان آذربايجان غربي از نظر ارزش داده

انگیزش، مهارت، ادراک، سیاست، ساختار، منابع مالي و 

-هاي مکاني )بر اساس شاخصانساني، روابط و وضعیت داده

رگیري و کاهاي موجوديت، در دسترس بودن، قابلیت به

نتايج نشان  ،ها( پرداخته شده استمیزان استفاده از داده

داد که در حال حاضر، آگاهي و درک اندکي از ارزش 

هاي و مديريت در سطوح گیرياطالعات مکاني در تصمیم

 بهکارشناساني که  ينباوجودامختلف سازمان وجود دارد. 

GIS مکان آشنايي دارند انگیزه زيادي براي فراهم آوردن ا

در سطوح مختلف  SDIو  GISهاي استفاده از سیستم

هاي بسیار مهم اين موضوع، يکي از قوت ؛ کهسازمان دارند

 يجهاد کشاورزدر سازمان  SDI سازيدر راستاي پیاده

ا هاز سوي ديگر، نبود سیاست استان آذربايجان غربي است.

هاي مربوط هاي مشخص تولید داده و فرادادهو دستورالعمل

ها و داده يروزرسانبهبه آن و استانداردسازي داده و فراداده، 

سازي و تهیه نسخه پشتیبان، هاي مربوط، ذخیرهفراداده

ها، تجزيه و گذاري دادهها، به اشتراکنحوه نمايش داده

ا، ههاي کنترل کیفیت دادهها و نیز دستورالعملتحلیل داده

هاي نامشخص در ود بودجهتعريف نشدن منابع مالي و وج

هاي مهم سازمان، از چالش مدتیانمهاي بلندمدت و برنامه

به شمار  سازمان جهاد کشاورزي SDI سازيیادهپدر زمینه 

تمهیداتي مناسب  هاآنکه الزم است در مورد  رونديم

بندي حاصل از نتايج شناخت جمع .انديشیده شود

هد که با توجه به دنشان مي نیز سنجينیازسنجي و امکان

سازمان جهاد  SDIو استقرار  سازيیادهپي شرايط، زمینه

و نیازمند اين است که با اختصاص  باشدکشاورزي فراهم مي

در اين زمینه برطرف موانع فني و غیرفني مناسب  يابودجه

 .و استفاده گردد سازيیادهپدر اين سازمان  SDIتا  گردد

 گانگیرندیمتصمبراي  توانديمنتايج حاصل از اين پژوهش 

و  ربطيذو واحدهاي و مسئوالن سازمان جهاد کشاورزي 

محیط ز  يهاسازماناز جمله  هاسازمانساير  طورینهم

، هواشناسي، تأمین اجتماعي و يبردارنقشهزيست، 

مورد استفاده قرار گیرد. در واقع اين پژوهش  هايشهردار

الگوي نمونه بومي جهت انجام مطالعات  توانديم

 مزبور باشد. يهاسازماندر  SDI سازيیادهپ يسنجامکان
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