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جهانگیری4

 1دانشیار پژوهشکده علوممحیطی ،هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار محیطزیستی ،دانشگاه شهید بهشتی
 2کارشناس ارشد ،مدیریت محیطزیست ،دفتر آموزش و مشارکت همگانی سازمان حفاظت محیطزیست
 3کارشناس ارشد ،مدیریت محیط زیست ،دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست
 4دانشجوی دکتری کشاورزی اکولوژیک ،دانشگاه زابل
(تاریخ دریافت1390/5/25 :؛ تاریخ تصویب)1392/11/21 :

چکیده
این تحقیق با هدف واکاوی الگوهای نشر اطالعات محیطزیستی بر مبنای نظریه هستیشناسی انجام شد .روش تحقیق پیمایشی -توصیفی
بود که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطالعات جمعآوری شد .جامعه آماری کارشناسان سازمان حفاظت محیطزیست بودند که از میان آنها با
روش نمونهگیری تصادفی -طبقهای 178 ،نفر انتخاب شدند .یافتههای تحقیق نشان داد که از نظر هستیشناسی مفاهیم ،بیشتر اطالعاات
مبادله شده در بخشهای مورد مطالعه ،به آلودگیها و آثار محیطزیستی مربوط است که در یک ساختار پایین به باال به مباحث کلای مانناد
وضعیت منابع محیطزیستی میرسند .یافتهها در مورد هستیشناسی شبکه دانش یا فرایندها و الگوهای نشر نیز نشان داد که الگوهای غالب
برای نشر اطالعات ،الگوی تزریقی و دو مرحلهای است و از بین الگوهای شبکهای نیز بیشتر الگوهای محوری ،درختای و تخصصای بارای
نشر اطالعات استفاده میشوند .همچنین یافتههای تحقیق در مورد هستیشناسی ابزارها و مباحث چند رسانهای بیانگر این است که بیشتر
پاسخگویان ،از ابزارها و روشهای ارتباطی مانند اینترنت (پست الکترونیک و جستجوی اطالعاات) ،کارگااه آموزشای ،ساایتهای خباری،
مقاالت و سمینارها و کنفرانسها برای کسب و نشر اطالعات محیطزیستی استفاده میکنند که ماهیتی محلای و جهاان شاهری دارناد .در
نهایت ،براساس نتایج و در چارچوب مهندسی هستیشناسی ،ایجاد یک شبکه اجتماعی محیطزیستی در فضای مجازی برای تسهیل جریان
اطالعات در مورد حفاظت از محیطزیست پیشنهاد شد.

کلید واژهها :الگوهای نشر ،اطالعات ،محیطزیست ،منابع و کانالهای اطالعاتی ،مفاهیم

 نویسنده مسوول:

Email: hveisi@gmail.com
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سرآغاز
در عرصه توسعه پایدار محیطزیست ،هر کسی باه مفهاوم کلای
یااک ارایااه کننااده و مصاارفکننده اطالعااات بهحساااب میآیااد
) .(Jasjit, 2005این اطالعات شامل دادهها ،آگاهیها و تجاربی
هستند که به گونهای مناسب تادوین شادهاند .تصامیمگیرندگان
محلی و بینالمللی ،دست اندرکاران محیطزیساتی (کارشناساان،
اساتادان ،ماادیران ،داوطلباان و  ،) ...تااا عاماه مااردم در ساطوح
مختلف به اطالعات نیاز دارند .اطالعات محیطزیستی میتواند به
تلفیق مسایل محیطزیساتی در برناماههای توساعه و پروژههاای
عمرانی کمک کند .در این راستا ،برای اطمینان از اطالعات مورد
استفاده در اتخاذ تصمیمها و طراحی ،همانگونه که در دستورکار
 21آمده است ) ،(UN, 1992الزم است اقادامهای تحقیقای و
اجرایی زیر صورت گیرد:
الف) پرکردن شکاف دادهها
ب) تقویت قابلیت دسترسی به اطالعات
خوشبختانه در زمینه اول اقدامهای قابل توجهی در سطح جهانی
و ملی صورت گرفته است کاه از آن جملاه میتاوان باه پایگااه
اطالعاتی منابع جهانی( ،)1پایگاه اطالعاتی سواد محیطزیساتی()2
) (Page & Voigt, 2003و بانکهای اطالعاتی متعدد دولتی و
غیردولتی محیطزیستی در سطح ملی(سایت اطالعرسانی سازمان
محیطزیسات ،و بسایاری از ساایتهای ساازمانهای غیردولتاای
محیطزیستی و دانشگاهی (ویسای و همکااران ،)1390 ،اشااره
کرد .اما ،با وجود چشامانداز مثبات در زمیناه اول یعنای خلاق و
ذخیره دانش ،در زمینه دوم یعنای ساازماندهی و اشااعه داناش،
اقدامهای صورت گرفته کافی نبوده بهطوریکه هنوز بسایاری از
پروژههای و برنامههای محیطزیستی براساس اطالعات قدیمی و
ناکافی بارای دسات انادرکارانی نامشاخ تادوین و از طریاق
روشهای نامناسب عرضه میشوند .چنین وضاعیتی سابب شاده
اساات کااه دانااش و اطالعااات در تصمیمسااازیهای ماارتبط بااا
مدیریت عرصههای محیطزیستی بهکار گرفته نشود .در راساتای
پرکااردن چنااین شااکافهایی(Santi & Grenna, 2003) ،
ارزیابی ارتباطات محیطزیستی( )3را پیشنهاد دادهاند کاه محاور و
هسااته اصاالی ایاان چااارچوب ،روشهااای سااازماندهی و اشاااعه
اطالعات محیطزیستی از طریق تعیین نحاوه ارایاه و شایوههای
دریافت و نوع اطالعات ارایه شده است .بر این اساس در تحقیاق
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حاضر ،برای مدیریت اثربخش اطالعات و دانش محیطزیساتی و
با هدف واکاوی و ارزیابی الگوهای سازماندهی و نشار اطالعاات
محیطزیستی به پرسشهای زیر پاسخ داده شد:
 .1نوع و ساختار اطالعات محیطزیستی به چه صورتی است؟
 .2نشر اطالعات محیطزیستی از چه الگوهایی تبعیت میکند؟
 .3روشها و ابزارهاای ماورد اساتفاده بارای اشااعه و دریافات
اطالعات محیطزیستی کدامند؟
چارچوب نظری
در
عادم موفقیاات رهیافتهااای کنتارل محااور و بااازار
حفاظت از محیطزیست که با عاملیات تعاداد خاصای از ماردم و
دستاندرکاران بخشهای خصوصی و دولتی در نیماه دوم قارن
بیستم اجرا شد )،(Dietz & Stern, 2002; Uslander, 2005
سبب گردید که رهیافتهایی جامع که هماه اقشاار جامعاه را در
برگیرد ،ظهور نماید .در این رهیافتها ،فار اساسای و بنیاادی
این است که همه مردم حاق دارناد محیطزیساتی ساالم داشاته
باشند و همه در قبال آن مسوولیت دارند .از آن جا که قباول هار
مسوولیت و مشارکت در حفاظات محیطزیسات نیازمناد داشاتن
اطالعات و آگاهی از وضعیت محیطزیست است ،این رهیافات را
رهیافت دانش محور( )5میگویند .بدینصورت که مردم با داناش
و آگاهی که از محیطزیست دارند ،باه تناساب تواناایی خاود باه
حفاظت از آن میپردازند .نقطه عطاف تالشهاا در تکامال ایان
رهیافت را میتوان در برگزاری همایشها و کارگاههایی دانسات
که از سال  ،1995در ایاالت متحده امریکاا باهطور سااالنه در
رابطه باا اطالعرساانی در زمیناه محیطزیسات برگازار میشاود
) .(Schimak, 2005نتیجه عملی این اقادامها ،لازوم مادیریت
دانش و طراحی نظاام داناش و اطالعاات محیطزیساتی( )6باود
) .(Schimak, 2005فرایندی که گام اول آن انتخاب مجموعاه
مناسبی از هستیشناسیها بهعنوان ابزار یا ساختارهایی با قابلیت
فنآورانه است که هدف آنهاا ارتقاای ساازماندهی ،بازنماایی و
بازیابی دانش و اطالعات است ) .(Sowa, 2000در ایان رابطاه
(شریف ،)1387 ،به سه نوع معماری .1 :هستیشناسی واحد که
در آن تمام افراد ساازمان بار هستیشناسای واحادی باه تفااهم
میرسند و در صورت تمایل به اشتراک ،نگاشتی( )7الزم نخواهاد
بود .2 ،هستیشناسی محلی که در آن گروههایی از افراد سازمان
محااور()4
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در حوزهای خاص فعالیت دارناد و نگاشات هستیشناسای بارای
اشتراک دانش میان گروهها الزم است و  )3هستیشناسی فردی
که در آن هر یک از افراد سازمان ،از هستیشناسای منحصار باه
فرد و مسقلی استفاده میکنناد ،اشااره میکناد .در ایان نظریاه،
معماری نخست بر کنترل مرکزی بنا شده است و ماهیت ذهنای
دانش فردی و ویژگیهاای داناش مشاترک را نادیاده میگیارد.
معماری سوم نیز حالتی آرمانی دارد .اما ،معمااری دوم بار توزیاع
دانش در بخشهای مختلف سازمان تأکید دارد و هار زیرمجموعاه
سازمانی میتواند طی پنج مرحله مهندسی هستیشناسای شاامل
ساخت ،تطابق محلی ،تحلیل ،ویرایش ،روزآمدساازی )Pinto et
 (al., 2006بااه هستیشناساای سااطح باااال وسااعت بدهااد و
هستیشناسای محلای خاود را داشاته باشاد ) .(Mika, 2006از
اینرو معماری دوم ،مبنای توسعه نظامهاای داناش و اطالعاات
مختلف قرار گرفته است .برای مثال )،(Maruster et al., 2008
برای توسعه نظام اطالعات پایداری ضمن اشاره باه ساه ویژگای
سازگاری ،قابلیت برقرار ارتباط با بخشهای مختلاف و ارزشایابی
دانش ،وجود هستیشناسیهای مناابع انساانی ،فنای ،فراینادی،
موضوعی و اشیای دانشی را در الیاههای تجاریساازی ،داناش،
خدمات و کاربرد ضروری میدانناد (Oprea, 2000) .نیاز نظاام
داناش و اطالعاات هاوا و اقلایم را زیرمجموعاه نظاام حفاظاات
محیطزیست هوا و اقلیم میداناد کاه باا زیار نظامهاای دیگار؛
پیشبینی و مدلسازی هوا ،پایگاههای اطالعاتی در ارتباط است.
در همین زمینه ) ،(Meyer, 2002برای توجه به آثار و پیامدها و
همچنین منشای مسایل محیطزیستی ،هستیشناسایهای مناابع
فنی و انساانی ،فراینادی و اشایا و موضاوعی را در ساه بخاش
متعامل شامل؛ تولید ،انتقال و کاربرد اطالعات سازماندهی کارده
اسات .سارانجام ) (Macris & Georgakellos, 2006مادل
شبکههای دانشی مبتنی بر هستیشناسی( ،)8را برای طراحی یک
چارچوب مناسب معمااری هستیشناسای محیطزیساتی شاامل؛
 .1هستیشناساای مفاااهیم  .2هستیشناساای شاابکه دانااش و
 .3هستیشناسی ابزار و مباحث چند رسانهای ،توساعه داده اسات
(شکل .)1
آنهااا در هستیشناساای مفاااهیم و مباحااث دو نااوع ساااختار
هستیشناساای از باااال( )9و هستیشناساای از پااایین( )10را باارای
سازماندهی اطالعات معرفی میکنند که در مدل از بااال مفااهیم
کالن مانند آلودگی آب ،خاک و هوا مطارح و علل و مؤلفههاای

شکل ( :)1مدل سازماندهی و اشاعه دانش محیطزیستی
بر مبنای هستیشناسی
منبع :تعدیل شده مدل شبکه دانش ) Macris & Georgakellos,

 (2006براساس چارچوب پیشنهادی معماری هستیشناسی
)(Gualtieri & Ruffolo, 2005

آن ریشهشناسی میشود.
برای مثال ،گرم شدن زمین بهعنوان یک موضوع مرتبط با هوا تا
آثار آن بر روی باال آمادن آب اقیانوسهاا پیگیاری میشاود .در
حالی که در مدل از پایین که بیشتر برای ساطوح محلای کااربرد
دارد ،ابتدا مشکالت محلی مانند :وجود گرد و غبار در هوا تبیاین
میشوند ،سپس آثار آن بر سالمتی بشر و همچنین کیفیت هوای
جهانی مشخ میشود .بنابراین ،هار یاک از مشاکالت ،آثاار،
ریشهها و پیامدها خود به یکی از اناواع اطالعاات محیطزیساتی
تبدیل میشود .در هستیشناسی فرایندها و الگوهای نشر نیز سه
الگوی تزریقی( ،)11دو مرحلهای و شبکهای برای نشار اطالعاات
محیطزیستی ذکر شده که در الگوی تزریقی یک فرد اطالعات را
بهطور مستقیم به فرد دیگر انتقال میدهد ،در حالی که در الگوی
دو مرحلهای ،یک فرد واسط که ممکن است رهبر اجتماعی و یاا
یک کارشناس مساوول باشاد ،اطالعاات را منتقال میکناد .در
الگوی شبکهای نیز اطالعات از فرد منبع در اختیار یاک یاا چناد
فرد قرار میگیرد و او نیز آن را با نه روش به افراد دیگار منتقال
میکنند .این روشها به نقال از ) Macris & Georgakellos,
 (2006عبارتند از:
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 .1گراف کامل( : )12در این مدل هر فرد آزاداناه باا ساایر افاراد
بهعنوان منابع اطالعاتی ارتباط برقرار میکند.
 .2شبکه( : )13در این ساختار ،فارد جساتجوکننده اطالعاات ،ناه
کامالً آزاد و نه محدود ،به دوره و منبع خاص بهطوریکاه در
مسیرهایی به هم مرتبط که ممکن است یک طرفاه و یاا دو
طرفه باشند ،برای یافتن اطالعات تالش میکند.
 .3ساختار درختی( :)14در این ساختار فرد اطالع گیرناده در یاک
مسیر کنترل شده که در آن امکان بازگشات باه نقطاه اول و
عقب وجود ندارد و تنها در موقعیتی فعلای بارای رسایدن باه
هدفی که برایش تعیین شده است ،آزادی عمل دارد.
 .4برداری با شاخههای جانبی( :)15هر چند در ایان سااختار تنهاا
یک مسیر اصالی و ثابات وجاود دارد .اماا ،سااختار رواباط و
پیوندها به فرد امکاان طای مسایرهای جاانبی کوتااه بارای
بهرهگیری از دانش و اطالعات جذاب موجود در این مسایر را
میدهد.
 .5ساختار پیچ12یده و سر در گم( :)16در این ساختار فارد بارای
رفع نیاز اطالعاتی خود سعی میکند ،مسیری را با آزماایش و
خطا از یک نقطه شروع و تا پایان ادامه دهد.
 .6شبکه هدایت شده( :)17در این ساختار ،فرد به پیشروی افقی و
طولی برای جستجوی اطالعات در یاک تاوالی زماانی اقادام
میکند و در هر یک از این فواصل زماانی در معار برخای
منابع و گزینهها برای یافتن اطالعات قرار میگیرد.
 .7الیه پنهان( :)18در این ساختار دو الیه ،هار چناد یاک مسایر
ثابات ،غیرخطای و ماوقتی پنهاانی در ساطوح زیارین باارای
بازسازی حوادث (یا استدااللها) طی میشاود اماا در ساطوح
باالیی و در ظاهر با شبکهای موقتی از گزینهها و منابع مواجه
است که نتیجه جستجوی او را تعیین میکند.
 .8ساختار به هم تافته( :)19در این ساختار فرد با طای مسایرهای
مشخ به اطالعات و روایتهایی در مورد یاک موضاوع از
دیدگاههایی مختلف دست مییابد.
 .9ساختار فضای عمل( :)20در این ساختار ،چارچوب اصلی و کلی
اطالعات مشخ است و فرد برای یاافتن ماوارد جزیای باه
جستجوی اطالعات میپردازد.
آنها در پایان معتقد هستناد که اطالعاات محیطزیستای پس از
طی مسیرهای مختلف در چارچوب هستیشناسای مناابع فنای و
اشیا ،با استفاده از یکی از رسانههای فردی ،گروهی و انبوهی که
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ممکن است نوشتاری ،دیاداری و شانیداری باشاند ،در دساترس
مخاطبان قرار میگیرد.
مواد و روشها

واکاوی الگوهای نشر اطالعاات محیطزیساتی ،بخشای از فرایناد
ارزیابی ارتباطات محیطزیستی است )(Santi & Grenna, 2003
که مؤلفههای ساختار زیرنظام انتقال اطالعات محیطزیستی شاامل
مفاااهیم و اطالعااات محیطزیسااتی ،الگوهااای نشاار و روشهااا و
کانالهاااای نشااار اطالعاااات محیطزیساااتی )& Macris
 (Georgakellos, 2006را تبیااین میکنااد .در ایاان تحقیااق،
بررسی الگوهای نشر اطالعاات محیطزیساتی باین کارشناساان
ستادی سازمان حفاظت محیطزیست و اداره کل استان تهران ،با
استفاده از ابزار پرسشنامه و با روش توصیفی -پیمایشی در ساال
 89-1388انجام شد .متغیرهای این تحقیق مناابع اطالعااتی،
الگوهای نشار و روشهاای اطالعرساانی و برخای ویژگیهاای
فردی و شغلی مانند :سن ،سمت شغلی و سطح تحصیالت بودند.
ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته براسااس مادل شابکههای
دانشی مبتنی بار هستیشناسای ) Macris & Georgakellos,
 .(2006محتااوای هاار یااک از مؤلفااههای آن براساااس شاارایط
محیطزیستی کشور از نظر سازمانی و موضوعی باا روش دلفاای
تعیین شد ) .(Scholl et al., 2004اعتباار پرسشانامه باا روش
روایی صوری و توسط گروهی  5نفره از متخصصان محیطزیست
و آموزش ارزیابی که پس از اصالحات الزم جهت بررسی قابلیت
اعتماد در یک مطالعه راهنما ( )21بهکار گرفتاه شاد ) Rubin,
 .(2010نتایج مطالعاه راهنماا کاه باا تکمیال  25پرسشانامه و
پردازش دادههای آن همراه بود ،نشان داد که مقدار ضریب آلفای
کرانباخ برابر  0/83با حد اعتماد  95درصد است که چون باالی
 0/75بود ،از لحاظ آمااری اعتمااد آن تأییاد گردیاد (کرلینجار،
 .)1377جامعه آماری تحقیق نیز کارشناسان ستادی در ساازمان
حفاظت محیطزیست و کارشناسان صافی در اداره کال حفاظات
محیطزیست استان تهران بودند .طی روش نمونهگیری طبقهایا
تصادفی ،به ترتیب  145نفر و  33نفر که با اساتفاده از فرماول
کوکران با اطمینان  95درصد برآورد شده بود ،انتخااب شادند و
برای تکمیل پرسشانامه ماورد مصااحبه حضاوری قارار گرفتناد
) .(Bartlett et al., 2001در نهایات ،بارای تحلیال توصایفی
دادهها آمارههاای میاانگین ،انحاراف معیاار ،ضاریب اخاتالف و
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رتبهبندی استفاده شد .با توجه باه ماهیات ناپاارامتری و رتباهای
دادههااا ،آزمااون ناپااارامتری ماان ویااتنیبرای مقایسااه تفاااوت
میانگینهاااا باااین کارشناساااان ساااتادی و صااافی و آزماااون
کرساکالوالیس ) (Lindlof & Taylor, 2010بارای تبیاین
تفاوت میانگینها بین افراد در معاونتهای مختلاف در رابطاه باا
متغیرهای وابسته تحقیق استفاده شد.
یافتهها

یافتااههای تحقیااق در رابطااه بااا ویژگیهااای فااردی و شااغلی
پاسااخگویان نشااانگر ایاان اساات کااه باایش از  50درصااد از
پاسخگویان ( 103نفر) ،باین  30تاا  40ساال سان داشاتند و
میانگین سنی آنها  34/7سال بود .از نظر جنسیتی نیز یافتاهها
نشان داد که بیش از  55درصد از پاسخگویان زن و  44درصاد
مرد بودند .در رابطه با سطح تحصیالت پاسخگویان نیاز یافتاهها
بازنمای این است که بیش از  95درصد افاراد دارای تحصایالت
کارشناسی و بااالتر بودناد ،بهطوریکاه 50درصاد دارای ساطح
تحصیالت کارشناسای 42/9 ،درصاد کارشناسای ارشاد و 4/1
درصد دکتری بودند و تنهاا  7نفار مادرک تحصایلی پاایینتر از
کارشناسی داشتند .در رابطه باا رشاته تحصایلی نیاز  20درصاد
دارای در رشاااته علاااوم اجتمااااعی 26/7،درصاااد در رشاااته
محیطزیساات و  37/7درصااد در رشااتههای دیگاار تحصاایل
نمودهاند .در رابطه با ویژگیهای شغلی سابقه و محل اشتغال نیز
یافتهها نشان داد که بایش از  77درصاد دارای ساابقه کااری و
شغلی بیش از  5سال بودناد و تنهاا  23/36درصاد کمتار از 5
سال سابقه شغلی داشتند .در همین رابطاه ،پاساخگویان باهطور
متوسط  12/1سال سابقه شغلی و کاری داشتند .همچنین از نظر
محل اشتغال پاسخگویان ،دادهها بیانگر این است که 135نفار
از کارکنان سازمان حفاظت محیطزیست هساتند و تنهاا در حادود
 21درصااد از کارشناسااان اداره کاال میباشااند .دادههااا همچنااین
بازنمای این است که بیشتر پاسخگویان بهترتیب از معاونتهاای
محیططبیعی ،انسانی و آموزش و پاژوهش ،پشاتیبانی و دریاایی
حفاظت محیطزیست بودند.
دادههای جدول ( )1یافتههای تحقیق در مورد ناوع و گوناههای
مختلف مباحث محیطزیساتی (هستیشناسای مفااهیم) را نشاان
میدهد کاه در بخشهاای مختلاف ساتادی و اجرایای ساازمان
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حفاظت محیطزیست جریان دارند .در این زمینه ،یافتاهها نشاان
داد کااه مفاااهیم و اطالعااات ماارتبط بااا منااابع آالینااده منااابع
( ،)M=3/07,Sd=1/39ضااوابط و اسااتاندارهای محیطزیسااتی
( ،)M=3/02 ,Sd=1/39آثاااااار محیطزیساااااتی آلودگیهاااااا
( ،)M=2/9 ,Sd=1/42تخریبهااای اکوسیسااتمی (,Sd=1/23
 ،)M=2/98رویدادها و بحرانهاای محیطزیساتی (,Sd=1/17
 )M=2/88با داشتن اولویتهای  1تا  ،5بیش از سایر اطالعات
در سازمان جریان دارند .در حالی که اطالعات آمااری مارتبط باا
واحدهای صنعتی و کشاورزی ،کنوانسیونهای بینالمللای و ناوع
آالیندهها با داشتن میانگینهایی ماابین  2/60تاا ( 2/80از )5
اولویتهای  5تا  10را باه خاود اختصااص دادهاناد .اطالعاات
ماارتبط بااا حیاااتوحش و ماادیریت مناااطق شااامل :حساساایت
اکولوژیکی منااطق مختلاف کشاور ،اطالعاات زیستشناسای و
بومشناختی ،اطالعات جغرافیایی ،مساایل اقتصاادی و اجتمااعی
مناطق حفاظات شاده و شاکایتهای محیطزیساتی باا داشاتن
میانگینهااای باایش از  2/4و کمتاار از  ،2/6در دسااته سااوم
اولویتها قرار داشتند .دساته چهاار اولویتهاا کاه میانگینهاای
کمتر از  2/4داشتند ،بیشتر مرتبط با مسایل محیطزیست دریایی
و مسایل عمده و کالن جهانی مانند :گرمایش جهاانی ،تغییارات
اقلیمی و گازهای گلخانهای بودند .بررسی تفاوت بین بخشهاای
ستادی شامل معاونتهای مختلف محیطزیست و همچناین اداره
کل محیطزیست تهران بهعنوان نماینده بخش اجرایای حفاظات
محیطزیست کاه باا اساتفاده از آزماون منویاتنی و کرساکال
والیس صورت گرفت نیز نشان داد که بیشتر تفاوتها مارتبط باا
دسته اول و سوم اولویتهاا باین اداره کال و ساازمان حفاظات
محیطزیست میباشد که براساس میانگینهای برآورد شده در هر
دو مورد وضعیت اداره کال بهتار اسات .همچناین در رابطاه باا
مقایسه معاونتهای مختلاف ساازمان حفاظات محیطزیسات از
لحاظ نوع اطالعاات مبادلاه شاده ،یافتاههای آزماون کرساکال
والیس در جدول ( )1نشان داد که در زمینه محیطزیست انساانی
میانگین میزان مبادله اطالعات در معاونت محیطانسانی بایش از
سایر معاونتها میباشاد .در ماورد معاونتهاای محیططبیعای و
محیطزیست دریایی نیز وضعیت به همین صورت بود .به جاز در
مورد اطالعات کلای مانناد :اطالعاات آمااری و برخای مساایل
حقوقی که ماهیت بین بخشی داشتند ،تفاوت میانگینها معنیدار
نشد.
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بخش مهم یک نظام اطالعااتی ،فارایندها و الگوهایای است که
الگوهای و فرایندهای نشر اطالعات محیطزیستی
جدول ( :)1هستیشناسی مفاهیم و مباحث محیطزیستی در بخشهای مختلف سازمان
میانگین

SD

منابع آالیندهها (آب ،هوا و خاک و )...

3/07

1/39

MannWhitney
)U(Z
*2/03

Kruskal
Wallis
)Test(Χ2
**14/50

1

ضوابط و استانداردهای محیطزیستی
آثار محیطزیستی آلودگیها بر جامعه پیرامون
تخریبهای اکوسیستمی محیطزیستی
رویدادها و بحرانهای محیطزیستی
اطالعات آماری
اطالعات محیطزیستی مرتبط با واحدهای صنعتی و کشاورزی

3/02
2/99
2/98
2/88
2/78
2/70

1/39
1/42
1/23
1/17
1/27
1/34

1/33
1/57
1/14
**2/7
1/68
**2/81

**4/32
4/37
**25/24
**20/87
23/02
**20/69

2
3
4
5
6
7

اطالعات مرتبط با کنوانسیونهای بینالمللی

2/67

1/3

**2/56

*14/93

8

آالیندهها نقطهای ،ضمنی ،تجمعی
حیاتوحش و امور مربوطه
حساسیت اکولوژیکی مناطق مختلف کشور

2/61
2/61
2/60

1/38
1/3
1/25

1/13
1/2
1/33

**15/54
**22/89
*13/35

9
10
11

اطالعات زیستشناسی و بومشناختی ،عادات ،رفتار تغذیهای و تولید
مثل گیاهی و جانوری
اطالعات جغرافیایی RS ،GIS ،و ...

2/52

1/32

0/23

**26/39

12

2/51

1/2

**4/18

*10/42

13

مسایل اقتصادی و اجتماعی مناطق حفاظت شده
شکایتهای محیطزیستی

2/45
2/43

1/27
1/34

1/3
**2/66

2/29
**22/83

14
15

آبزیان
اطالعات حقوقی
تغییرات اقلیمی
گازهای گلخانهای

2/37
2/35
2/30
2/28

1/19
1/27
1/24
1/25

0/23
1/03
*2/43
*2/24

**15/67
*10/98
1/03
**5/78

16
17
18
19

اطالعات مرتبط با تنوعزیستی و امور موزه
گرمایش جهانی

2/27
2/26

1/27
1/25

1/02
*2/39

**20/02
1/93

20
21

1/2
1/11

1/6
**2/63

**16/96
**18/22

22
23

نوع اطالعات

2/19
محیطزیست دریایی
1/84
اطالعات درباره مجوزهای شکار و صید
** معنی داری با اطمینان  99درصد
* معنی داری با اطمینان  95درصد
آزمون ) :Mann-Whitney U(Zتفاوت بین اداره کل حفاظت محیطزیست تهران و سازمان حفاظت محیطزیست
آزمون ) :Kruskal Wallis Test(Χ2تفاوت بین معاونتهای مختلف در زیر مجموعه سازمان حفاظت محیطزیست

برای نشر اطالعات و مفاهیم بهکار گرفته میشوند و در چارچوب
آنها روشهای مختلف اطالعرسانی به کاار میروناد .دادههاای
جدول ( ،)2وضعیت باه کاارگیری الگوهاای مختلاف نشار را در
بخشها مختلف مشخ کرده است .به طوری که ایان دادههاا
نشان میدهند باالترین میانگینها کاه بااالتر از  3از  5باوده و
داللت بر استفاده زیاد از این الگوها دارند ،مربوط باه گزیناههایی
اساات کااه بااه تبااادل اطالعااات در یااک عرصااه تخصصاای
( ،)M=3/85,Sd=1/15تباااادل یاااک مرحلاااهای اطالعاااات

رتبه

( ،)M=3/66,Sd=1/21استفاده از افراد رهبر و مطلع برای نشر
اطالعاااات (تباااادل دو مرحلاااهای) (،)M=3/45,Sd=1/37
همچنین نشر سلسله مراتبی اطالعات ()M=3/10 ,Sd=1/36
اشاره دارند .در همین زمینه ،کمترین میانگینها ( )>2/9مرباوط
به گزینههایی است که بر انتقال اطالعات از سوی افراد محوری،
انتشار آزادانه اطالعات و وجود بانک اطالعااتی تخصصای بارای
هر زمینه محیطزیستی اشاره دارند .نکتاه شاایان ذکار ،معنایدار
نبودن تفاوت بین بخشهای ساتادی و صافی محیطزیساتی در
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اطالعات محیطزیستی معنیدار است و تفاوت بیشتر بین معاونت
پشتیبانی سازمان حفاظت محیطزیست و سایر معاونتهاست.

رابطه با الگوهای نشر میباشد .هار چناد تفاوتهاا در رابطاه باا
گزینااه اسااتفاده از کارشناسااان مسااوول باارای انتقااال مااوردی

جدول ( :)2هستیشناسی فرایندها و الگوهای نشر اطالعات محیطزیستی
گزینهها

میانگین

SD

در حیطه کاری من ،بیشتر اطالعات تخصصی کاری با بخشهای مرتبط مبادله میشود.

3/85

1/15

MannWhitney
)U(Z
1/15

Kruskal
Wallis
)Test(Χ2
14/65

1

در حیطه کاری من ،هر کسی اطالعاتی را بخواهد از یک فرد مطلع و مورد اعتماد آن را
کسب و از آن استفاده میکند (الگوی تزیقی).

3/66

1/21

1/43

7/61

2

در حیطه کاری من ،بیشتر اطالعات از مدیر به کارشناس مسوول و بر حسب مورد از
آنها به کارشناسان منتقل میشود (الگوی دو مرحلهای).

3/45

1/37

0/12

*16/80

3

3/10

1/36

0/44

8/22

4

3/09

1/19

0/52

6/34

5

3/04

1/24

0/86

3/01

6

3/01

1/17

0/19

10/53

7

2/95

1/35

0/30

5/26

8

2/91

0/97

1/20

4/55

9

در حیطه کاری من ،بیشتر هر نوع اطالعات محیطزیستی به آسانی با همه بخشهای
بیرون و درون سازمانی مبادله میشود.

2/64

1/19

1/71

13/56

10

در حیطه کاری من ،برای هر یک از زمینههای تخصصی کاری یک بانک اطالعاتی وجود
دارد که به آسانی در دسترس کاربران اطالعاتی درون و برون سازمانی قرار میگیرد.

2/31

1/02

0/90

9/31

11

در حیطه کاری من ،بیشتر یک روال سلسله مراتبی و پلکانی مشخ
شده برای انتقال و دسترسی به اطالعات وجود دارد.

و از پیش تعیین

در حیطههای کاری من ،چند نفر از اطالعات کامل در مورد زمینههای کاری برخودار
هستند و این افراد برحسب مورد به تبادل اطالعات با سایر افراد برون و درون سازمانی
میپردازند.
در حیطه کاری من ،بافت سازمانی بهصورتی است که افراد در هر یک از زیر بخشهای
تخصصی براساس تخص خود در رابطه با موضوع و مسایل پیش آمده به تبادل
اطالعات میپردازند؛ بهنحوی که در مورد یک موضوع دیدگاه مختلفی به فرد کاربر
اطالعات ارایه میشود.
در حیطه کاری من ،بر حسب رویدادها و مسایلی که پیش میآید ،بین مدیران و
کارشناسان شبکه اطالعاتی موقتی شکل میگیرد و و اطالعات مبادله میشود.
زمانی و

در زمینه کاری من ،تبادل اطالعات براساس یک روند سلسله مراتبی مشخ
سازمانی صورت میگیرد.
در حیطه کاری من ،اطالعات تخصصی محیطزیست در اختیار چند نفر قرار میگیرد و
آنها نیز آن را منتشر و اطالع رسانی میکنند.

رتبه

** معنیداری با اطمینان  99درصد
* معنیداری با اطمینان  95درصد
آزمون ) :Mann-Whitney U(Zتفاوت بین اداره کل حفاظت محیطزیست تهران و سازمان حفاظت محیطزیست
آزمون ) :Kruskal Wallis Test(Χ2تفاوت بین معاونتهای مختلف در زیر مجموعه سازمان حفاظت محیطزیست

هستیشناسی روشهای کسب و نشر مفاهیم و اطالعات
محیطزیستی
دادههای جدول ( ،)3در رابطه با هستیشناسی روشهای کساب
و نشر مفاهیم اطالعات محیطزیستی بازنمای این واقعیات اسات
که پاسخگویان بهعنوان دست اندرکاران حفاظات محیطزیساتی
بیشترین اساتفاده را از روشهاا و کانالهاای ارتبااطی؛ اینترنات
(پست الکترنیک و جساتجوی اطالعاات) (،)M=4/01, Sd=1/07

کارگااااه آموزشااای ( ،)M=3/45, Sd=1/13ساااایتهای خباااری
( ،)M=3/37,Sd=1/22مقاالت چاپ شده ()M=3/36, Sd=1/18
و سمینارها و کنفرانسها ( )M=3/32, Sd=1/11بارای کساب و
نشاار اطالعااات محیطزیسااتی دارنااد ،بااه طوریکااه دارای
میانگینهای باالتر از ( 3/32از  )5هستند .در همین زمینه دسته
دوم اولویتها ناظر به روشهای مانناد :گزارشهاای تحقیقااتی
( ،)M=3/10,Sd=1/23نقشاااه ( ،)M=3/98 ,Sd=1/35مناااابع
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مکتوب (نشریات ،ناماه )... ،و برشاورهای تبلیغااتی (,Sd=1/02

 )M=3/08و وب سایت سازمان ( )M=3/08 ,Sd=1/25میباشاد
که بیشتر ماهیت انبوهی و جهان شهری دارند .الزم به ذکر است
که کمترین میانگینهای مرتبط با روشهاا و کانالهاایی مانناد:
گزارشهاااای عملکااارد تخصصااای ساااازمانهای غیردولتااای

( ،)M=2/28 ,Sd=1/16صاادا و ساایما (کلیپهااای تبلیغاااتی و
آموزشی) ( )M=2/20 ,Sd=1/19و جلساات مطبوعااتی هساتند
( )M=2/06 ,Sd=1/069که میانگینهای کمتر از  2/28دارند و
دارای ماهیتی برون سازمانی میباشند.

جدول ( :)3هستیشناسی منابع فنی و اشیای دانشی در فرایند کسب و نشر اطالعات محیطزیستی
میانگین

SD

1
2
3
4

نشست کارشناسی تخصصی
جلسات مشاوره
منابع مکتوب (نشریات ،نامه )... ،و برشورهای تبلیغاتی
گزارشات فردی از کار میدانی

3/01
2/99
3/08
2/95

1/13
1/06
1/02
1/14

MannWhitney
)U(Z
**3/25
*1/75
0/76
*2/45

Kruskal
Wallis
)Test(Χ2
9/16
7/69
6/52
*18/11

12
13
8
15

5
6
7
8
9
10

اینترنت (پست الکترنیک و جستجوی اطالعات)
سمینارها و کنفرانسها
تماس تلفنی
سخنرانی
کارگاه آموزشی
سایتهای خبری

4/02
3/32
2/89
2/63
3/45
3/37

1/07
1/11
1/18
1/03
1/13
1/22

0/43
0/62
0/71
1/25
0/93
0/68

15/08
3/83
11/29
*16/92
9/61
**21/64

1
5
16
18
2
3

11
12

نقشه
مقاالت چاپ شده

3/09
3/36

1/35
1/18

1/86
0/33

14/25
8/21

7
4

13
14
15

نمایشگاه
فیلم آموزشی
صدا و سیما (کلیپهای تبلیغاتی و آموزشی)

2/73
2/58
2/20

1/10
1/20
1/19

0/009
0/19
1/34

6/86
10/98
*18/52

17
19
21

16
17

جلسات مطبوعاتی
گزارشات تحقیقاتی

2/06
3/10

1/06
1/23

1/21
0/79

11/40
14/29

22
6

0/68
0/50
1/03
*2/38
0/56

13/21
10/88
*19/92
9/71
13/54

11
14
20
9
10

روشها و کانالها

ردیف

18
3/02
گزارش عملکرد و تخصصی ادارات کل
19
2/96
گزارش ساالنه محیطزیست
20
2/28
گزارشات عملکرد و تخصصی سازمانهای غیردولتی
21
3/08
وب سایت سازمان
22
3/05
ارجاعات و دستورات اداری
** معنیداری با اطمینان  99درصد
* معنی داری با اطمینان  95درصد
آزمون ) :Mann-Whitney U(Zتفاوت بین اداره کل حفاظت محیطزیست تهران و سازمان حفاظت محیطزیست
آزمون ) :Kruskal Wallis Test(Χ2تفاوت بین معاونتهای مختلف در زیرمجموعه سازمان حفاظت محیطزیست
1/26
1/22
1/16
1/25
1/28

تحلیاال جزییتاار ایاان دادههااا بااهمنظور بررساای تفاااوت بااین
پاسخگویان در بخشهای ستادی و صفی ساازمان محیطزیسات
که در جادول ( )4انجاام شاده اسات ،نشاانگر ایان اسات کاه
دستاندکاران محیطزیستی در سطح صافی و اجرایای در زمیناه
استفاده از روشهایی مانند :نشستهای کارشناسای ،جلساههای
مشاوره ،گزارشهای فردی میدانی و وبسایت سازمان باا افاراد

رتبه

ستادی تفاوت معنایداری دارناد و باه جاز در ماورد وب ساایت
سازمان که کارشناسان ستادی بیشتر از آن برای نشار اطالعاات
استفاده میکنند ،در سایر موارد کارشناساان صافی میانگینهاای
استفاده بیشتری دارند .همچنین بررسی دقیقتر این تفاوتهاا باا
توجه به حیطه تخصصی در معاونتهای مختلف سازمان حفاظت
محیطزیست با استفاده از آزمون کرسکال والیس در جادول (،)5
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بیانگر این است که تفااوت میانگینهاای روشهاای مزباور در
استفاده از روشهایی مانند :گزارشهای فردی میدانی ،سخنرانی،
صاادا و ساایمای و گزارشهااای عملکاارد نهادهااای مااردم نهاااد
غیردولتی معنیدار میباشد و تجزیاه و تحلیال ایان تفاوتهاا از
طریق مقایسه میانگینها ،نیز نشاندهنده این است که در ماورد

همااه روشهااای مزبااور ،میتااوان معاونتهااا را در دو دسااته
گروهبندی کرد .در این زمیناه ،در ماورد گزارشهاای فاردی در
گروه اول نهادهای معاونت محیطانساانی ،دریاایی و آماوزش در
گروه دوم معاونتهای طبیعای و پشاتیبانی هساتندکه بااالترین
میانگینها را دارند.

جدول ( :)4مقایسه بین پاسخگویان صفی و ستادی در استفاده از روشها و کانالهای اطالعاتی
س.محیطزیست

اداره کل

M

SD

M

SD

MannWhitney
)U(Z

Sig

2/79
2/85
2/75
3/15

1/16
1/08
1/07
1/31

3/65
3/30
3/37
2/52

0/98
1/07
1/31
1/16

3/53
1/93
2/60
2/29

0/001
0/05
0/01
0/23

روشها و کانالها
نشست کارشناسی تخصصی
جلسات مشاوره
گزارشات فردی از کار میدانی
وب سایت سازمان

تفاوت

جدول ( :)5گروهبندی معاونتهای مختلف سازمان حفاظت محیطزیست براساس
روشهای مختلف اطالعرسانی
روشها و کانالها
گزارشات فردی از کار میدانی
سخنرانی

M1

M2

M3

M4

M5

3/22
2/68

2/73
2/44

2/55
1/82

2/68
2/67

3/00
3/50

صدا و سیما (کلیپهای تبلیغاتی و آموزشی)

2/32

1/60

2/36

2/58

3/00

گزارشات عملکرد و تخصصی سازمانهای غیردولتی

1/79

2/00

2/00

2/27

2/29

 :M1میانگین محیططبیعی  :M2محیط انسانی  :M3دریایی  :M4آموزش و پژوهش  :M5پشتیبانی

بحث و نتیجهگیری
تعدد و تضاد عوامل دخیل در مدیریت محیطزیست ،سابب شاده
است کاه تصمیمساازیها در ایان عرصاه از پیچیادگی و ابهاام
باالیی برخودار باشد .کااربرد رهیافتهاای داناش محاور مانناد:
ماادیریت سااازگاری ،راهحلاای باارای کاااهش ایاان تضااادها و
پیچیدگیها است ) .(Matthies et al., 2007در این رهیافتها،
شااناختی صااحیح از روشهااای سااازماندهی و اشاااعه دانااش و
اطالعات محیطزیستی باعاث میشاود ،تماام عناصار و عوامال
سیستمی و انسانی با سهولت و کارایی بیشتر به مبادلا داناش و
اطالعات پرداختاه و سااختار مادیریت داناش و اطالعاات را (از
طریق تقویت قابلیات دسترسای باه اطالعاات) بارای مادیریت
اثربخش محیطزیست رشاد دهناد .در ایان زمیناه و در راساتای
تبیین سه مؤلفه نظام دانش و اطالعات محیطزیستی بار مبناای

هستیشناسای ،یافتااههای تحقیااق در رابطاه بااا مؤلفااه مفهااوم،
نوعشناسی اطالعات محیطزیساتی و سااختار آن نشاان داد کاه
بیشتر اطالعااتی کاه در بخشهاای مختلاف ساازمان حفاظات
محیطزیساات جریااان دارد ،در مااورد منااابع آالینااده ،ضااوابط و
استاندارهای محیطزیستی ،آثار محیطزیستی آلاودگی ،تخریبهاای
اکوسیستمی و رویدادها و بحرانهای محیطزیستی در اولویات اول و
مدیریت عرصههای طبیعای در اولویات دوم و ساایر مباحاث کاالن
مانند :گرمایش جهانی و  ...در اولویتهای بعدی است .باا اساتناد باه
این یافتهها و نظار ) (Macris & Georgakellos, 2006در ماورد
ساختار مفاهیم محیطزیستی و )(Noripoor & Shavali, 2005
میتوان نتیجاهگیری کارد .1 :در بیشاتر بخشهاا و معاونتهاا،
اطالعات مبادله شده اغلب جنبه محلی داشته اسات (بااال باودن
میانگین بخش ستادی سازمان حفاظت محیطزیست در مقایسه با
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بخااش صاافی) و بااه آثااار محیطزیسااتی ناشاای از فعالیتهااای
توسعهای و انسانی مربوط هستند و سااختار پاایین باه بااالیی از
لحاظ مؤلفه مفهوم در آنها حاکم اسات .باه نظار میرساد ،نباود
احساس نیاز به اطالعات جهت تصمیمگیریهای کاالن از یاک
سو و فراهم نبودن چنین اطالعااتی از ساوی دیگار ،علات ایان
موضوع باشد .2 .اطالعات محیطزیساتی کاه در هماه نهادهاا و
بخشهای مربوط به آن جریان دارد ،جنبه تخصصی و فنی دارند
تا اجتماعی.
در رابطه با هستیشناسی فرایندها و الگوهاای نشار اطالعاات و
دانااش محیطزیسااتی بااهعنوان مؤلفااه دوم ،یافتااههای تحقیااق
نشاااندهنده ماهیاات تخصصاای و نقااش کلیاادی افااراد خبااره و
کارشناسان مسوول و وجود یک روال و ساناریو سلساله مراتبای
بااود .بنااابراین ،همانگونااه کااه )Watts & Dodds, 2007
; (Macris & Georgakellos, 2006خااطر نشاان کردهاناد،
میتوان نتیجهگیری کرد که که مدلهای اصلی نشار اطالعاات
محیطزیستی در ارگانهای مختلف بیشتر مادلهای تزریقای دو
مرحلااهای و شاابکهای (تخصصاای) ،درختاای (سلسااله مراتباای) و
برداری شاخهدار (مبتنی بر محوریات افاراد خباره و کارشناساان
مسوول) میباشد؛ هر چند در معاونت پشاتیبانی مادل کارشاناس
محااوری رواج بیشااتری دارد .براساااس نتااایج مااذکور میتااوان
استنباط کرد که هناوز پهناه ارتبااطی دو طرفاه کاه ) Meyer,
 (2007آن را برای ایجاد یک نظام اطالعات محیطزیساتی الزم
میداند ،بهوجود نیامده است .همچنین با توجه به کنترل و تسلط
گروهاای خاااص (ماادل کارشااناس محااوری) باار اطالعااات
محیطزیسااتی ،فضااا باارای اجاارای ماادل ساارایت اجتماااعی()22
) (Buskens & Yamaguchi, 1999بهعنوان رهیافتی جدیاد
در حفاظت محیطزیست که طی آن همه افاراد امکاان کنتارل و
آگاهی از اطالعاات محیطزیساتی را دارناد و هستیشناسایهای
واحد به هستیشناسی محلای و فاردی ارتقاا مییابناد ،فاراهم
نیست .در همین زمینه یافتههای تحقیق مبنی بر استفاده بیشاتر
پاسخگویان از کانالها و روشهای ارتباطی (مؤلفه سوم (کانالها
و روشهااای ارتباااطی)) ،ماننااد :اینترناات ،کارگاااه آموزشاای،
سایتهای خبری ،مقالههای چاپ شده ،سامینارها و کنفرانسهاا
برای کساب و نشار اطالعاات محیطزیساتی کاه بیشاتر افاراد
متخص و مسوول امکان استفاده از آن را داشتند ،مؤید هماین
موضوع است .نکته مهم دیگر در رابطه با روشهاا و کانالهاای
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مورد استفاده پاسخگویان ،اولویت دوم آنها در استفاده از روشهاای
نوشتاری با ماهیت انباوهی مانناد :کتاب ،نقشاه و رساانه باود .ایان
موضوع با توجه باه آن چاه ) (Mchombu, 2004بیاان میکناد،
احتماالً ناشی از این است که در فرایند انتقال و انتشار اطالعاات
بیشتر مرحله آگاهی مورد توجه اسات و تعاداد بسایاری کمای از
افراد به مرحله عالقه ،آزمون و رد یا پذیرش وارد میشوند و حتی
اگر مایل به طی مسیر نیز باشند ،امکان آن فراهم نیست.
تبیین یافتهها و نتایج ذکر شده از منظار هستیشناسای ،بیاانگر
معماری و ساختار نامناسب نظام مدیریت و ساازماندهی داناش و
اطالعااات محیطزیساات در کشااور اساات؛ بااه طوریکااه هسااته
فرایندی و فنای مناساب بارای برقاراری ارتبااط نظاممناد باین
هستههای موضوع و منابع انسانی باهکار گرفتاه نمیشاود و باه
هستیشناسی موضوع توجه چندانی معطوف نیست .مؤید این امر،
عدم اجرای طرح آمایشی جامع مناابع محیطزیساتی و در نتیجاه
پایگاههای اطالعات محیطزیستی در سطح کشور است .بار ایان
اساس و در راساتای مهندسای و معمااری هستیشناسای نظاام
ماادیریت و اطالعااات محیطزیسااتی در کشااور ،در ایاان بخااش
توصیهها و پیشنهادهای اجرایی به شرح زیر ارایه میشوند:
 .1به نظر میرسدکه میاانگین پاایین متغیرهاا و حااکم باودن
فضای تخصصی در بیشاتر بخشهاا از ایان موضاوع مهام
سرچشمه میگیرد که رهیافتهاای آنهاا بارای حفاظات از
محیطزیست رهیافت سنتی کنترل مدار و در بهترین وضعیت
نظارتی مبتنی بر استانداردهاست و به رهیافتهاای مادیریت
دانش توجه چنادانی نمیشاود .بناابراین ،در راساتای اولاین
مرحله مهندسی هستیشناسی یعنی ساخت ،توصیه میشاود
کااه بااا برگاازاری کارگاههااای آموزشاای و انتشااار کتااب و
نشریههای تخصصی در تبیین هر چاه بیشاتر ایان رهیافات
نوین بهویژه بین دستاندرکاران محیطزیستی تالش شود.
 .2ایجاد بخش ارتباطات و اطالعات :به نظر میرسد که جریان
ضااعیف ،تخصصاای و اختصاصاای اطالعااات در بخشهااای
مختلف محیطزیستی از این موضوع ناشی میشود کاه یاک
بخاش تخصصاای بارای پیگیااری موضاوع اطالعرسااانی در
پشتیبانی از دورههای آموزشای محیطزیساتی وجاود نادارد.
بنابراین،اطالعات به روز نمیشود .از اینرو پیشنهاد میشاود
در راسااتای اج ارای مرحلااه تطااابق محلاای دانااش ،تحلیاال
اطالعات و همچنین ویرایش فرایند مهندسی هستیشناسی،

واکاوی الگوهای نشر اطالعات محیطزیستی (مطالعه موردی :سازمان حفاظت محیطزیست ایران)

بخشااای تحااات عناااوان اطالعرساااانی ایجااااد و در آن از
متخصصان ارتباطات و فنااوری  ITو محیطزیسات اساتفاده
شود.
 .3ایجاد شبکههای اجتماعی مجازی محیطزیساتی (پارکهاای
فناوری مجازی محیطزیستی) :یکای از نقااط ضاعف اصالی
نظااام اطالعااات فعلاای محیطزیساات کاام تااوجهی بااه بعااد
اجتمااعی اطالعاات محیطزیسااتی یاا هستیشناسای منااابع
انسااانی اساات؛ بهطوریکااه جریااان اطالعااات تخصصاای و
انحصاری است و میان کاربران توزیع نمیشاود .در راساتای
مرحله روز آمدسازی مهندسی هستیشناسای ،ایجااد شابکه
اجتماعی مجازی محیطزیست در چاارچوب پاارک فنااوری،
ایاان امکااان را فااراهم میکنااد کااه متقاضاایان اطالعااات
محیطزیستی از همه اقشار ،ایان امکاان را بیابناد کاه یاک
گیرنده و یک منبع و فرستنده اطالعات محیطزیست باشاند.
بدینصورت که از طریق این شبکه هر فرد اطالعاات ماورد
نیاز خود را بیان کرده و یا مییابد .و دست انادرکاران شابکه
ایاان اطالعااات یااا درخواساات را بااه بخشهااای مربااوط و
متخص ارجاع میدهند .در ایان مرحلاه بهتار اسات یاک
هساااته کارشناسااای از بخشهاااای مختلاااف حفاظااات از
محیطزیست در سطح سازمان و ساایر نهادهاا ایجااد و ایان
اطالعات به آنها منتقل شود .همچنین بهتر اسات ،در کناار
این هسته کارشناسی یک هسته از متخصصان محیطزیسات
در مراکز دانشگاهی و پژوهشی نیز ایجاد شود تاا در صاورت
نیاز برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مطرح شده ماورد
رجوع قرار گیرند و به روزآمدسازی محلی دانش و اطالعاات
محیطزیستی کمک کنند.
 .4ایجاد بانک اطالعات جامع محیطزیساتی براسااس آماایش
سرزمین :در راستای ارتقای هستیشناسی واحد باه محلای و
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ایجاد هستیشناسی فردی بهعنوان یک الگوی ایدهال بارای
نشر اطالعات محیطزیستی که طی آن افراد برای دستیابی
به اطالعات محیطزیستی به بانکهای اطالعاتی معتبر و باه
روز مراجعااه میکنناااد ،ایجااااد باناااک اطالعاااات جاااامع
محیطزیستی براسااس آماایش سارزمین پیشانهاد میشاود.
بدیهی است که در چنین شرایطی منبع اطالعات از اعتباار و
اعتماد کافی برخودار خواهد بود.
یادداشتها
)1. Global Resource Information Database (GRID
network.
2. Environmental Literature Database
3. Environmental Communications Assessment
4. Command-and-Control and Market-Based
Approaches
5. Knowledge Based Approach
6. Environmental Information and Knowledge
Systems
7. Mapping
8. ontology-based knowledge networks
9. The upper ontology
10. The lower ontology
11. Hypodermic needle
12. The complete graph
13. The network
14. The Tree
15. The vector with side branches
16. The maze
17. Directed network
18. The hidden story
19. The braided plot
20. Action space
21. Pilot Study
22. The Social Contagion Model
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