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 سرآغاز
 شودمی تلقی قدرت و قوت منشای (1)اطالعات ،امروز جهان در
 مدیریت .دنباشمی مرتبط زمینی موقعیت به هاآن از بسیاری که

 یک عنوانبه که است سازمان گذشته حافظه واقع در، (2)دانش
 و مداوم تغییرات با رویارویی برای اعتماد قابل کنندهپیشگویی
 دانش، امروزه (.1311 مکی، و )عباسی است محیطی مستمر
 سازمانی اگر و هاستسازمان برای استراتژیک منبع یک عنوانبه

 ،دهد شخیصت آن مناسب جایگاه در را دانش صحیح شکل نتواند
 احمدی ترجمه ،1333 کاست،) شد هدخوا مواجه مشکل با

 مدیریت و درک از ستا عبارت دانش مدیریت .(فصیح
 گیریکاربه و منتقل ذخیره، ،ایجاد دانش آن در که یهایزمینه
  .(Moore & Hogan, 2009) شودمی

 هایداده به وابستگی دلیلبه زیستمحیط حفاظت سازمان
 اطالعات سیستم نیازمند ،ثرمؤ دانش مدیریت برای مکانی،
 یک از اطالعات گیانباشت و باال حجم است. (GIS) (3)جغرافیای

 و اثربخش حل در دانش از استفاده و ذخیره کسب، ضرورت و سو
 و راهبردی ریزیبرنامه پویا، یادگیری مشکالت، کارآمد
 در را دانش مدیریت به نیاز دیگر، سوی از بهتر گیریتصمیم
 اشتراک به که دانشی .سازدمی آشکار پیشازبیش هاسازمان
 مواجه هاآن با مدیران و سازمان که لییمسا به و نشود گذاشته
 الودن، و الودن) داشت نخواهد زشیار نشود، پرداخته شوند،می

 وقتی اطالعات این (.1336 ،همکاران و موالناپور ترجمه ،2616
 هیارا مناسب زمان در و صحیح شکل به که هستند ارزشمند
 که است نیاز مورد یارآمدک (4)یاطالعات سیستم ،بنابراین شوند.
 پردازش، آوری،جمع مناسب شکل به را مختلف هایداده بتواند
 توانمند یابزار جغرافیایی اطالعات سیستم .نماید بازیابی و ذخیره

 و محیطی اطالعات پایگاه ایجاد و طراحی در کارآمد آوریفن و
 این باشد.می کارکنان دانش و تجربه با هاآن تلفیق و سازمانی
 برای کامپیوتر بر مبتنی ابزارهای از ایمجموعه ،سیستم
 اطالعات نمایش و تحلیل و هتجزی دستکاری، ذخیره، آوری،جمع
 Burrough & McDonnell, 1998, as cited in) فضایی

Bunch et al., 2012)، باشدمی مدیریت و ایجاد همچنین 
((Klimesova & Oclikova, 2011; Bunch et al., 2012. 
 است دانش مدیریت ابزارهای جمله از وری،آفن این

(Rodriguez & Pablos, 2003). ایجاد، برای سازمان توانایی 
 در رقابتی برتری برای مطلق طوربه دانش، توزیع و ذخیره
 است حیاتی قیمت، و نوآوری سرعت، کیفیت، هایحوزه

(nonaka & takeuchi, 1995). باالی ترقد با سیستم این 
 گیریتصمیم فرایند در تواندمی متنوع، هایخروجی هیارا در خود
 (ESRI, 1995, as بگذارد ثیرتأ احسن نحوبه ریزیبرنامه و

(cited in Sreekanth et al., 2013. بودن دارا با ،آن بر عالوه 
 تغییر را هاداده ،دهدمی امکان مدیران به مدلسازی، هایقابلیت
 قرار بازنگری مورد خودکار طوربه را تجاری هایسناریو و داده
 همکاران، و موالناپور ترجمه ،2616 الودن، و الودن) دهند
 تلفیق ثر،مؤ عوامل تمامی دادن قرار هم درکنار با و (1336
 ،اینترنت از گیریبهره و محورمکان هایداده و معمولی هایداده

 نماید سیستمی و جامع گیریتصمیم به قادر را سازمان
(Klimesova & Oclikova, 2011). سازمان در ،این وجود با 

 است. شده اکتفا سیستم این از محدودی هایکاربرد به مذکور
 و کنندمی فعالیت سازمان این در یمختلف هایرشته انمتخصص
 یکی ،بازنشستگی از قبل هاآن دانش از استفاده و تسهیم ،کسب
 Tom» باشد.می دولتی سازمان این اصلی هایضرورت از

Stewart» به که کندمی یادآوری ها شرکت به را لهامس این 
 و کردی) دهند اهمیت مادی سرمایه از بیش فکری سرمایه
  (.1311 ،ییعطا

 اطالعات سیستم اصلی هایمؤلفه روی تمرکز با ،حاضر تحقیق
 و سیستم این بین ارتباط بررسی و دانش مدیریت و جغرافیایی
 این از بهینه استفاده برای را راه دانش، مدیریت هایمؤلفه
 به توجه اهمیت و کرده هموارتر مذبور سازمان در سیستم
 اکثر مشابه شرایط دلیلبه نماید.می ترروشن را دانش مدیریت
 موفق هاتصمیم و هاتجربه ،سازمان این در هااقدام و هاتصمیم
 جلوگیری تلخ تجارب تکرار از و نمود تسهیم توانمی را اداره یک
 این در مدیریتی هایتصمیم و دانش اهمیت به توجه با .کرد
 با تواننمی آیا جغرافیایی، اطالعات سیستم ثرؤم نقش و ارگان

 دانش مدیریت از گیریبهره ،سیستم این سازیغنی و کارگیریهب
 اطالعات سیستم یک و هداد افزایش سازمان این در را

 ؟نمود ایجاد را دانش مدیریت بر مبتنی استراتژیک
 

 جغرافیایی اطالعات سیستم
 است کامپیوتر بر مبتنی سیستمی ،جغرافیایی اطالعات سیستم
 کرده کمک گیریتصمیم یهافرایند تکمیل به که

((Klimesova & Oclikova, 2011 تولید ،آوریجمع به و، 
 ,ESRI) پردازدمی ییهاداده تحلیل و تجزیه ،بازیابی ،نگهداری

1995, as cited in Sreekanth et al., 2013) دنیای در که 



 301 ... های مدیریت دانشمؤلفهبررسی ارتباط بین سیستم اطالعات جغرافیایی و 

 از متشکل ،سیستم این اند.نموده اشغال را فضایی واقعی
 هیارا به قادر که بوده انسانی نیروی و داده افزار،نرم افزار،سخت
 باشدمی موجود، اطالعات از متنوع هایخروجی صورتبه نتایج

(Moore & Hogan, 2009; ESRI, 1995, as cited in 

Sreekanth et al., 2013)، عظیمی حجم ،سیستمی چنین در 
 نگهداری کم هزینه و زیاد بسیار سرعت با توانمی را اطالعات از
 بر عالوه (.1314 ،فینی ییاباب و تالی )قهرودی نمود بازیابی و
 یک به شدن تبدیل حال در اینترنت ،باشیم داشته توجه باید آن،
 و هاسازمان آن در که باشدمی جهانی مشترک فرمپلت
 هایفعالیت انجام به و کرده برقرار ارتباط یکدیگر با کاروکسب
 مشتریان به افزوده ارزش ایجاد و خدمات هیارا و تجاری مختلف
 Fensel, 2002; as cited in Sreekanth et) پردازندمی خود

al., 2013). ،وب تحت جغرافیایی اطالعات سیستم بنابراین 
 پیدا در بیشتر مشارکت موجب ،گسترده یدسترس ایجاد با تواندمی

 در فضایی مشکالت از ایگسترده طیف برای حل راه کردن
 ESRI, 1995; as cited in Sreekanth et) شود واقعی دنیای

al., 2013). GIS هایقابلیت کارگیریهب شروع با وب، تحت 
 و توسعه روند در مشارکت با کاربران تا دهدمی اجازه تکنولوژیکی
 استفاده دانش تولید جریان برای حتی ،سیستم این از ارتباطات
 اطالعات سیستم ،اینبنابر .(Bunch et al., 2012) کنند

 افزار،نرم افزار،)سخت اصلی عناصر از سری یک از جغرافیایی
 این صحیح کارکرد برای که انسانی( نیروی و سازمان و اطالعات
 که ارتباطی، شبکه همچون ایلفهؤم و باشدمی ضروری سیستم
 این در ترفراگیر کارکردهای ایجاد و حداکثری گیریبهره برای
 ضرورت استراتژیکی سیستم یک به سیستم این تبدیل و سیستم
  .است شده تشکیل ،کنندمی پیدا
 

 دانش مدیریت
 کسب، برای سیستمی و سازمانی یفرایند دانش، مدیریت

 صریح دانش خلق و تسهیم کاربرد، نگهداری، سازماندهی،
 باشدمی آفرینیارزش و سازمان عملکرد افزایش برای کارکنان

(Davenport & Prusak, 1998). رویکرد یک ،دیگر عبارتهب 
 تمام تسهیم و مدیریت شناسایی، جهت یکپارچه سیستماتیک

 هایبانک شامل که است، سازمان اطالعاتی هایدارایی
 نظر به .باشدمی هارویه و هاسیاست مدارک، اطالعاتی،

«Smith» کندمی ایجاد جدید کاری محیط یک دانش، مدیریت 
 و شوند گذارده اشتراک به توانندمی آسانی به تجربه و دانش که

 افراد سمت به تا کندمی فعال را دانش و اطالعات همچنین
 کاراتر و ثرؤم بتوانند هاآن تا یابند جریان واقعی زمان در و واقعی
 را دانش مدیریت توانمی البته (.1313 بیگی، )حسن کنند عمل
 که هاشیوه و هافرایند از گروهی از حاصل جمعی عبارت عنوانبه
 بهبود وسیلههب ،خود ارزش افزایش برای آنها از سازمان یک

 نمود تعریف ،کندمی استفاده فکری یسرمایه از استفاده و کارایی
Boisot, 1995; as cited in Marr et al., 2003)). اساس بر 

 از نقل به ،Stewart & Wiig, 2001) نظرهااظهار از برخی
 متدولوژی یک عنوانبه ش،دان مدیریت (1311 امامی، و ماهیار
 مجموعه امکانات، تمام از برداریبهره و حفظ و یدلتو برای

 روزانه هایفعالیت در سازمانی هر که باشدمی دانش از عظیمی
 مدیریت استراتژی یک اجرای فرایند جوید.می سود هاآن از خود
 ،«Guadamillas» و «Forcadell» هنظری اساس دانش،
 با که دانش کاربرد و توزیع ذخیره، خلق، عملیات از است عبارت
 نامیده دانش مدیریت چرخه که کنندمی درست را ایچرخه هم
 از نقل به ،Forcadell & Guadamillas, 2002) شودمی

 هایفرایند (،1) جدول در (.1310 ،همکاران و خانیموسی
 تاس شده هیارا پردازاننظریه از برخی توسط شده پیشنهاد

(Palanisamy, 2008). 
 

 دانش مدیریت هايفرایند :(1) جدول
 (Palanisamy, 2008) 

 هافرایند پرداز نظریه
(Lee & Choy, 2000) 1- دانش تسهیم -2         دانش ایجاد 

 دانش کاربرد-4        دانش ذخیره -3
(harvich & 

armacost, 2002) 
 دانش جذب -2         دانش ایجاد -1

 دانش انتقال -4  دانش سازماندهی -3

 دانش کاربرد -1
 ((Lawson, 2003 1- دانش جذب -2         دانش ایجاد 

 دانش ذخیره -4  دانش سازماندهی -3

 دانش کاربرد -0        دانش انتشار -1

 

 از: عبارتند دانش مدیریت حیات چرخه هایفرایند ترینمهم
(Jashapara, 2004، 1311 ،همکاران و نوری از نقل به; Lee 

(& Choy, 2000; as cited in Palanisamy, 2008  
 خلق شامل که است پایانبی یفرایند دانش خلق :دانش ایجاد

 ،تازه الگوهای شناخت ،(Maracas, 1999) جدید هایایده
 منظوربه جدید یهافرایند ایجاد و یکدیگر از جدا قواعد ترکیب
  و وریــن از لــنق به ،Jashapara, 2004) تـاس شـدان قـخل
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  .(1311 ،همکاران
 شکل در دانش از نگهداری و ضبط به مرحله این :دانش ذخیره

 و کند حفظ را آن اجزای پیوستگی که دارد اشاره چارچوبی یا و
 تبادل و انتقال زمینهپیش سازماندهی باشید. داشته بازیابی قابلیت
 ،همکاران و نوری از نقل به ،Jashapara, 2004) است دانش
1311).  
 بین دانش توزیع و حرکت از عبارت دانش ادلتب :دانش تسهیم
 صورتبه و مکانیزهغیر ،مکانیزه طوربه دانش هایپایگاه و افراد

 ،همکاران و نوری از نقل به ،Jashapara, 2004) است. دوسویه
 به و نیاز زمان در درست، اطالعات شودمی سبب که ،(1311
 و کسب اهداف جهت رد و باید که شخص همانبه الزم، اندازه
 .شود منتقل کار
 بدون آمده، دستبه دانش و هاایده یعنی :دانش کارگیریبه

 سبمنا و مفید صورت در ،دهنده هیارا فرد مورد در گیریجهت
 یک محصوالت و خدمات در و گیرد قرار استفاده مورد بودن
 و نوری از نقل به ،Jashapara, 2004) شود منعکس سازمان
  .(1311 ،همکاران

 

 ایران زیستمحیط حفاظت سازمان

 و باشدمی نظارتی سازمانی زیست،محیط حفاظت سازمان

 :از دعبارتن آن اهداف ترینمهم

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنجاهم اصل تحقق 
 مندیبهره تضمین و زیستمحیط از حفاظت منظوربه

 حفظ ضمن که نحویهب زیستمحیط از مستمر و صحیح
 و رشد بهبود، ،پایدار توسعه موجبات زیستی مناسبات تعادل
 .آید فراهم هاانسان کیفی اعتالی

 و کشور طبیعی هایاکوسیستم و زیستیتنوع از حفاظت 
 زیستمحیط در گذشته سوء آثار ترمیم

 و زیستمحیط منابع از برداریبهره بر مستمر نظارت 
 زیستمحیط آلودگی و تخریب از ممانعت و پیشگیری

 معقول وریبهره جهت در محیط تحمل قابل ظرفیت ارزیابی 
 زیستمحیط منابع از مستمر و

 

 تحقیق یشینهپ
 و دانش مدیریت ارتباط خصوص در متعددی تحقیقات کنون تا

 سیستم هاآن از اندکی تعداد که شده انجام اطالعاتی هایسیستم

 همین در .اندداده قرار بررسی مورد را جغرافیایی اطالعات
 سیستم و دانش مدیریت هایمؤلفه برخی فقط ،تحقیقات
 هایمؤلفه ،حاضر پژوهش در اند.شده بررسی جغرافیایی اطالعات
 ،جغرافیایی تاطالعا سیستم اصلی یاجزا و دانش مدیریت اصلی
 2663 سال در که تحقیقی در .است شده گرفته قرار بررسی مورد
 مشخص ،است شده انجام «Hogan» و «Moore» توسط
 GIS جغرافیای، اطالعات در دانش مدیریت اعمال برای شودمی

 جغرافیایی هایداده از استفاده و گذاریاشتراک ،دایجا به تواندمی
 توسط 2662 سال در که دیگری تحقیق کند. کمک

«Payakpate»، «Fung»، «Nathakaranakule» و 
«Marinova» است، شده انجام GIS حاصل را وب بر مبتنی 

 کاربران به خدمت به قادر که دانسته GIS و وب فناوری ادغام
 کیفیت از که است فضایی غیر و فضایی اطالعات با متعدد
 سرور از حالعین در و است پسندترکاربر و بوده برخوردار باالتری
 و «Klimesova» تحقیق شود.می استفاده هم GIS کامل

«Vostrovsky» برای متفاوت هایشیوه ،2661 درسال 
 را GIS و داده قرار بحث مورد را دانش تلفیق و سازییکپارچه
 دهد،می نشان و است کرده معرفی دانش مدیریت برای ابزاری
 به جدید دانش تولید در راحتیبه سیستم این کاربردی هایبرنامه
 فضایی تحلیل گوناگون، منابع از تخصصی دانش ترکیب کمک
 و هاتحلیل در اضافی هایداده کارگیریبه موجود، هایداده

 و اهداف شناسیییپویا تحصصی، دانش قبلی، هایپردازش
 توسط که تحقیقی در گیرد.می قرار استفادهمورد هاروند

«Klimesova» و «Ocelikova» گرفته انجام 2611 سال در 
 روی و است شده بررسی GIS توسط دانش مدیریت بهبود ،است
 همچنین ،اطالعات و دانش انتشار و مدیریت ایجاد، امکان
 در .شودمی تایید GIS توسط هزینه و زمان در جوییصرفه
 عنوانبه راحتیبه تواندمی GISکه  شودمی مشخص ،نهایت

 در که تحقیقی در رود. کاربه دانش مدیریت فرمپلت و زیرساخت

 شده انجام «Dragicevic» و «Mason» توسط 2661 سال

 برای دانش مدیریت هایسیستم و وب تحت GISاست، 
 است. شده گرفته قرار مطالعه مورد جامعه مشارکتی ریزیبرنامه
 برای زیستمحیط دانش و مکانی هایداده ادغام بر ،تحقیق این

 سال در که ایمقاله در .کندمی تاکید دارمعنی هایحلراه توسعه
 صورت گرفته «Brozova» و «Klimesova» توسط 2663
 در است. شده کار دانش انتقال یهافرایند و GIS و DSS روی
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 علم کمک به GISو DSSکه  شودمی مشخص ،تحقیق این
 ایعمده نقش ایفای سبب جدید دانش ایجاد با توانندمی مدیریت

 نیز هاییپژوهش شوند. دانش انتقال و گیریتصمیم از حمایت در
 سال در همچنین ،همکاران و «Bunch» توسط 2612 سال در

 در که است شده انجام همکاران و «Sreekanth» توسط 2613
 جذب، در جغرافیایی اطالعات سیستم توانایی هاتحقیق این

 بر متنوع هایخروجی ایجاد و تحلیل و تجزیه دستکاری، ذخیره،
 در کاربر و اطالعات افزار،نرم افزار،سخت همچون اجزایی اساس
 وب تحت و اینترنت ثیرأت و اندداده نشان خوبیه ب را سیستم این
 ،حاضر تحقیق در دانند.می اجزا این همپای نیز را سیستم کردن

 به توجه با ،جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده چگونگی
 ذخیره در تنوع و اطالعات بازنمایی در که مانند بی هایقابلیت

 کاربرد و تسهیم ذخیره، و کسب ایجاد، برای دارد، اطالعات
 و مرجع زمین اطالعات کنار در تجارب و دانشی اطالعات
 با هاآن ارتباط و سیستم این شده تعریف معمول و توصیفی
 اطالعات سیستم نوعی به و شودمی بررسی دانش مدیریت
 به توجه با ،(1) شکل در است. مطرح استراتژیک جغرافیایی

 است شده هیارا تحقیق اولیه مدل ،تحقیق پیشینه و نظری مبانی
 شوند:می بیان زیر بصورت نیز تحقیق اهداف آن از قبل و

 و جغرافیایی اطالعات سیستم بین ارتباط بررسی :اصلی هدف

 .زیستمحیط ظتاحف سازمان در دانش مدیریت هایمؤلفه
 :فرعی اهداف

 شاخص بین ارتباط بررسی GIS دانش مدیریت هایمؤلفه و  

 شاخص از اطالعات مؤلفه بین ارتباط بررسی GIS و 
  دانش مدیریت هایمؤلفه

 شاخص از افزارسخت مؤلفه بین ارتباط بررسی GIS و 
  دانش مدیریت هایمؤلفه

 شاخص از افزارنرم مؤلفه بین ارتباط بررسی GIS و 
  دانش مدیریت هایمؤلفه

 شاخص از شبکه مؤلفه بین ارتباط بررسی GIS هایمؤلفه و 
  دانش مدیریت

 شاخص بین ارتباط بررسی GIS دانش مدیریت و  
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 تحقیق مفهومی چارچوب :(1) شکل

 

 پژوهش شناسیروش
 پژوهش روش

 و کمی تحقیق دسته دو ترکیب لدلیبه حاضر پژوهش روش
 ابتدا در باشد.می اکتشافی آمیخته نوع از آمیخته روش کیفی،
 اطالعات آوریجمع و گوناگون هایجنبه از هاهپدید توصیف

 مطالعه از پس اول مرحله در رو،این از است، ضروری کیفی
 مصاحبه طریق از متخصصان نظر دریافت و موضوع ادبیات
 مدیریت بر GIS تأثیرگذار هایسنجه ها،آن بررسی و عمیق
 که پرسشنامه برای نیز مناسبی گیریجهت ،شد استخراج دانش
 یک آن کنار در .شد اعمال ،است اطالعات وریآگرد اصلی ابزار
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 در تا شد بندیصورت تحقیق ادامه برای فرعی اهداف مجموعه
 با هاییمصاحبه ،منظوربدین شوند. بررسی بعدی مراحل
 ،آماری جامعه شد. انجامسازمان  خارجو  داخل انمتخصص
 و GIS کاربر زیستمحیط حفاظت سازمان مدیران و کارشناسان

 زیستمحیط حفاظت کلاداره مدیران و کارشناسان آماری، نمونه
 گیری،نمونه روش باشند.می تابعه ادارات و اصفهان استان
 است. هدفمند و تصادفیغیر
 

 هاداده تحلیل و گردآوري ابزار

 تبعبه و آماری جامعه گستردگی ،همچنین ،تحقیق نوع دلیلبه
 یمرحله در هاداده آوریجمع روش ،آماری نمونه پیچیدگی آن
 منظوربه ،بعد مرحله در و بود کاربردی و عمیق هایمصاحبه ،اول

 روش شوندگان، پرسش هایدیدگاه به ترسریع دسترسی
 ،نوعیبه و شد گرفته نظر در پرسشنامه ،هاداده آوریجمع

 مرحله .قرار گرفت استفاده مورد اصلی ابزار عنوانبه پرسشنامه
 پرسشنامه توزیع و طراحی در مناسب رویکرد اتخاذ منظوربه ،اول
 40 و توزیع کارشناس 10 بین سوال 41 با پرسشنامه .شد انجام

 توسط شده گردآوری هایداده شد. داده عودت پرسشنامه
 و SPSS 20 افزارهاینرم توسط و آماری طریق به پرسشنامه،

Excell 2007 شدند. تحلیل و توصیف 
 

 پایایی و روایی

 بین پرسشنامه ،هایپرسش صحت و پرسشنامه روایی جهت
 و مشاور استاد راهنما، )استاد انمتخصص و خبرگان از تعدادی
 و شد توزیع اصفهان( زیستمحیط حفاظت کلاداره GIS واحد
 جامعه در آن، روایی و آمده دستهب نتایج از اطمینان از پس
 و اصفهان استان زیستمحیط حفاظت کل )اداره پژوهش آماری
 به مربوط که پرسشنامه اول قسمت شد. توزیع تابعه( ادارات
 توسط که استاندارد است ایپرسشنامه باشد،می دانش مدیریت

 گرفته قرار استفاده مورد و طراحی «Choi» و «Fong» آقایان
(Fong & Choi, 2009 ، 1336 رمضان، و مقیمی از نقل به) و 
 پایایی سنجش برای است. شده استفاده مرتبط هایهمقال در رهااب

 که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب تحلیل روش از پرسشنامه
 آلفای ضریب میزان شود.می مالحظه (2) جدول در آن نتیجه
 شده محاسبه 11/6 میزان پرسشنامه این سوال 41 برای کرونباخ
 شده ییدات آن پایایی بنابراین باشد،می 2/6 از بیش چون که است
  .ندارد اصالحی اقدام به نیازی و
 

 کرونباخ لفايآ محاسبه :(2) جدول
 کرونباخ آلفاي ضریب هاپرسش تعداد

41 11/6 

 

 هایافته
 بررسی ،شده مطرح اهداف چارچوب در حاضر پژوهش هاییافته
 است: شده
 مدیریت هایمؤلفه و GIS شاخص بین ارتباط بررسی اول: هدف
 دانش
 با GIS شاخص که گرفت نتیجه توانمی ،(3) جدول به توجه با

 مؤلفه با متوسط، شدت با و مستقیم ارتباط دانش ایجاد مؤلفه
 با ولی ،دارد ضیف نسبتاً شدت با و مستقیم ارتباط دانش کاربرد
 بیشتر معنادار سطح دانش توزیع و دانش ذخیره هایمؤلفه
61/6=α شود.می رد هاآن ارتباط بنابرایناست و  بوده 

و  GISمؤلفه اطالعات از شاخص بین هدف دوم: بررسی ارتباط 
 مدیریت دانش. هایمؤلفه

اطالعات  توان نتیجه گرفت که مؤلفه(، می4با توجه به جدول )
دانش، توزیع  ایجاد دانش، ذخیره هایمؤلفهبا  GISدر شاخص 

 ای ندارد.دانش و کاربرد دانش، رابطه

 
 دانش مدیریت هايمؤلفه و GIS شاخص بین همبستگی ضریب آزمون :(3) جدول

 GISشاخص  

 تعداد نمونه سطح معناداري ضریب همبستگی پیرسن

 40 66/6 41/6** دانش ایجاد

 40 33/6 13/6 دانش ذخیره

 40 60/6 21/6 دانش توزیع

 40 61/6 30/6* دانش کاربرد
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 دانش مدیریت هايمؤلفه و GIS شاخص از اطالعات مؤلفه بین همبستگی ضریب آزمون :(4) جدول

 GISمؤلفه اطالعات از شاخص  

 تعداد نمونه سطح معناداري ضریب همبستگی پیرسن
 40 13/6 13/6 دانش ایجاد

 40 26/6 -60/6 دانش ذخیره

 40 14/6 63/6 دانش توزیع

 40 14/6 22/6 دانش کاربرد

 

 GIS شاخص از افزار سخت مؤلفه بین ارتباط بررسی سوم: هدف

 دانش مدیریت هایمؤلفه و
 در افزارسخت مؤلفه گرفت نتیجه توانمی ،(1) جدول به توجه با

 کاربرد و دانش توزیع دانش، ایجاد هایمؤلفه با ،GIS شاخص

 متوسط شدت با و مستقیم ایرابطه دانش مدیریت در دانش
 شدت با و مستقیم ایرابطه دانش ذخیره مؤلفه با و است داشته
 .دارد ضعیف نسبتاً

 

 دانش مدیریت هايمؤلفه و GIS شاخص از افزارسخت مؤلفه بین همبستگی ضریب آزمون :(5)جدول

 GISمؤلفه سخت افزار از شاخص  

 تعداد نمونه سطح معناداري ضریب همبستگی پیرسن
 40 66/6 13/6** دانش ایجاد

 40 62/6 31/6* دانش ذخیره

 40 61/6 33/6** دانش توزیع

 40 61/6 41/6** دانش کاربرد

 

 و GIS شاخص از افزارنرم مؤلفه بین ارتباط بررسی چهارم: هدف
 دانش مدیریت هایمؤلفه
  از افزارنرم مؤلفه بین گرفت نتیجه توانمی ،(0) جدول به توجه با

 شدت با و مستقیم ارتباطی دانش ایجاد مؤلفه و GIS شاخص
 دانش توزیع دانش، ذخیره هایمؤلفه با ولی است. داشته متوسط

 ندارد. وجود ارتباطی و است نبوده دار معنا آزمون دانش کاربرد و
 

 دانش مدیریت هايمؤلفه و GIS شاخص از افزارنرم مؤلفه بین همبستگی ضریب آزمون :(6) جدول

 GISافزار از شاخص مؤلفه نرم 

 تعداد نمونه سطح معناداري ضریب همبستگی پیرسن
 40 66/6 42/6** دانش ایجاد

 40 31/6 14/6 دانش ذخیره

 40 23/6 10/6 دانش توزیع

 40 21/6 13/6 دانش کاربرد

 

 و GIS شاخص از شبکه مؤلفه بین ارتباط بررسی پنجم: هدف
 .دانش مدیریت هایمؤلفه
 از شبکه مؤلفه بین گرفت نتیجه توانمی ،(2) جدول به توجه با

 شدت با و مستقیم ارتباطی دانش ایجاد مؤلفه با GIS شاخص
  و مستقیم ارتباطی دانش کاربرد و دانش توزیع هایمؤلفه با قوی،

 ایدانش رابطه ذخیره ؤلفهـود دارد ولی با مـوسط وجـبا شدت مت
 

 ندارد.
 مدیریت دانشو  GISشاخص بین هدف ششم: بررسی ارتباط 

توان نتیجه گرفت که در کل بین (، می1با توجه به جدول )
و مدیریت دانش رابطه و همبستگی مستقیم و با  GISشاخص 

 شدت ضعیف وجود دارد.
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 دانش مدیریت هايمؤلفه و GIS شاخص از شبکه مؤلفه بین همبستگی ضریب آزمون :(7) جدول
 GIS شاخص از شبکه مؤلفه 

 نمونه تعداد معناداري سطح پیرسن همبستگی ضریب 
 40 66/6 03/6** دانش ایجاد

 40 16/6 21/6 دانش ذخیره

 40 66/6 41/6** دانش توزیع

 40 66/6 46/6** دانش کاربرد

 
 دانش مدیریت و GIS شاخص بین همبستگی ضریب آزمون :(8) جدول

 GIS شاخص 

 نمونه تعداد معناداري سطح پیرسن همبستگی ضریب 
 40 61/6 31/6** دانش مدیریت

 

  گیرينتیجه و بحث
 حفاظت سازمان مانند کنترلی و نظارتی هایسازمان در

 آگاهانه و جامع گیریتصمیم و ریزیبرنامه فرایند زیست،محیط
 هایریزیبرنامه و ثرؤم هایگیریتصمیم انجام برای باشد.می حیاتی

 موضوع خصوص در دانش و اطالعات از گیریبهره مناسب،
 دانش نوع است، مهم که چه آن ولی است بدیهی امری نظرمورد
 و کمیت و هاآن به دسترسی چگونگی نیاز،مورد اطالعات و

 و دانش با مواجهه در باشد.می اطالعات این مناسب کیفیت
 دانش، هذخیر دانش، کسب مانند مواردی به توجه اطالعات
 مدیریت هایمؤلفه همان که دانش از استفاده و دانش تسهیم
 اثرگذار بسیار ماتخد هیارا کیفیت در و ضروری باشند،می دانش
 و اطالعات فناوری مزایای و هاتوانمندی به توجه با .باشدمی

 از گیریبهره ها،لفهؤم این از حمایت در اطالعاتی هایسیستم
 و کارایی افزایش در چشمگیری ثیرأت توانندمی متناسب، آوریفن

 که زیستمحیط حفاظت سازمان در باشد. داشته هاهزینه کاهش
 برتر، آوریفن ،است مکانی اطالعات هاآن اطالعات اصلی پایه

 بر عالوه ،سیستم این .باشدمی جغرافیایی اطالعات سیستم
 چرخه و هایمؤلفه دادن قرار پوشش تحت در باال توانایی
 نمودن فراهم و متنوع هاییخروجی هیارا با دانش، مدیریت
 در توجهیقابل نقش تواندمی سناریوسازی، برای پویا محیطی
 ،سیستم این کند. ایفا را اطالعات از کارا و موقعبه گیریبهره
 هایبخش بین هماهنگی و انسجام به صحیح کارکرد برای
 واست  بوده اطالعات و افزارنرم افزار،سخت همچون خود، اصلی
 باال برای همچنین ،امروز جهان آوریفن شرایط با تطابق برای

 از گیریبهره نیازمند شدتبه ،عملکرد کیفیت و کمیت بردن
 خود ناپذیرجدایی بخش عنوانبه اینترنت و شبکه آوریفن
 باشد.می

 سیستم در اینترنت به اتصال قابلیت و نمودن شبکه تحت قابلیت
 کمی افزایش و شدن ترغنی برای محیطی جغرافیایی، اطالعات

 که کندمی فراهم را دانش مدیریت هایمؤلفه از یک هر کیفی و
 و سیستمی تفکر برای بستری آمدن جوده وب سبب سرانجام
 به توجه با ،امر این شود.می ترجانبه همه هاییتصمیم اتخاد
 و جانبههمه توجه لزوم و زیستیمحیط هایتصمیم اهمیت
 هایگام دتوانمی خصوص، این در ریزیبرنامه به سیستمی
 بردارد. حوزه این هایشاخص بهبود برای را ارزشمندی

 
 پژوهش نهایی مدل بررسی

 سیستم بین ارتباط بررسی ،حاضر پژوهش در اصلی هدف
 .باشدمی دانش مدیریت هایمؤلفه و جغرافیایی اطالعات

 با ها آن اصلی اجزای و هالفهؤم اول گام در ،منظور همینبه
 شدند استخراج و بررسی معتبر هایپژوهش و تحقیقات به توجه
 با شد. پراخته ها آن تحلیل و اطالعات آوریجمع به آن از پس و

 و تحقیقات به عنایت با و تحقیق نظری ادبیات و پیشینه به توجه
 اجزای و هالفهؤم خصوص، این در شده انجام هایپژوهش
 سیستم برای شبکه و افزارنرم افزار،سخت اطالعات، اصلی،

 و خلق هایمؤلفه هم دانش مدیریت برای و جغرافیایی اطالعات
 دانش کاربرد و دانش تسهیم و توزیع دانش، ذخیره دانش، ایجاد
 و تجزیه به توجه با شدند. گرفته نظر در اصلی و عمده هایمؤلفه
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 سیستم بین مثبت ارتباط وجود آمده، عملبه هایتحلیل
 حفاظت سازمان در دانش مدیریت و جغرافیای اطالعات
 تایید اصفهان( استان زیستمحیط حفاظت کل)اداره زیستمحیط
 و اطالعات متغیر دو ارتباط آمده دستهب نتایج در ولی .شودمی
 مدل در که شودمی رد دانش مدیریت هایمؤلفه با افزارنرم

 به دانشی اطالعات ورود .است مشاهده قابل هم تحقیق نهایی
 در ،حاصله هایپیشرفت به توجه با جغرافیای اطالعات سیستم
 سنجش و هاماهواره مانند وابسته هایآوریفن و GIS خصوص

 و کارشناسان اکثر که ستا درحالی این و است پذیرامکان دور، از
 این به ،گرفتند قرار جو و پرس مورد تحقیق این در که کاربرانی

 سیستم از استفاده دهدمی نشان ،امر این نداشتند. توجه امر
 شده محدود ،آن معمول کاربرد چند به جغرافیایی، اطالعات
 ،یک گرفت: نظر در امر این برای توانمی را عمده دلیل دو .است

 در که سیستمی ،دو ندارند. سیسم این از کافی اطالعات کاربران
 یا و هزینه مانند دالیلی به توجه با ،شودمی هیارا آنها بین

 ذکربه الزم هاست.قسمت بعضی فاقد و نبوده کامل ها،تحریم
 شده تاکید دانشی اطالعات روی ها،داده آوریجمع در است
 بوده مدنظر هم توصیفی مشخصات و مکانی اطالعات ولی .است
 سیستم در اصلی رسالت لفهؤم این امکان که این دلیلبه .است

 در شده مشخص صورته ب بنابراین است، جغرافیایی اطالعات
 شود.می وارد نهایی مدل
 اطالعات سیستم ،شودمی مشخص رافزانرم مؤلفه رد به توجه با

 دانش مدیریت چرخه عملکرد برای افزارینرم لحاظبه جغرافیایی

 کاربرد و توزیع نگهداری، تولید، کسب، هایقابلیت و است کامل
 به مربوط تکامل درجه این البته .دارد خود در را اطالعات
 با توانمی نوآوری با و است سازمان این در معمول هایکاربرد
 مانند هاییآوریفن و هاافزارنرم سایر با افزارنرم این ترکیب
 را بیشتری مزایایی و هاقابلیت ... و خبره سیستم مصنوعی، هوش
 در آمده دسته ب نتایج به توجه با نمود. کسب سیستم نیا از

 ورود برای متنوع هایافزارسخت وجود ،افزارسخت خصوص
 مناسب هاییخروجی ایجاد و اطالعات از برداریبهره اطالعات،
 بر تواندمی شدتبه هاافزارسخت این تنوع و باشدمی ضروری
 اثرگذار جغرافیایی اطالعات سیستم عملکرد کیفیت و کمیت
 این در دانش مدیریت امر در را ثیرأت بیشترین شبکه، لفهؤم باشد.
 با اینترنت ها،شبکه این ترینمهم دارد. همراهبه سیستم
 سیستم تلفیق صورت در که باشدمی شماربی هایقابلیت

 با توانمی آن کردن وب تحت و اینترنت با جغرافیایی اطالعات
 مدیریت آن تبعبه و سیستم کیفیت و کمیت صحیح، مدیریت
 برای محیطی ایجاد با و داد افزایش توجهیقابل حد تا را دانش
 کارشناسان و مدیران برای موجود اطالعات بودن دسترس در

 هایواحد در را ریزیبرنامه و گیریتصمیم هایشاخص بیشتر،
 یهاتصمیم شدید وابستگی به توجه با و داده ارتقا بیشتری
 دلیلبه که احتمالی هایناهنجاری بروز از زیستمحیط با مرتبط
 مدل ،بنابراین نمود. جلوگیری ،دهندمی ویر اشتباه ییهاتصمیم
 باشد:می (2) شکل صورته ب تحقیق نهایی
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 هاپیشنهاد
 کاربردي هايپیشنهاد

 دلیل)به جغرافیایی اطالعات سیستم از ،شودمی پیشنهاد
 هایداده از استفاده و هاداده نمایش در سیستم این هایقبلیت
 برای سازمان( این در هاگیریتصمیم اهمیت همچنین و مکانی
 .شود استفاده مجموعهزیر ادارات و سازمان این در دانش مدیریت
 برعالوه سیستم این دیگر هایقابلیت است الزم ،آن بر عالوه
 آموزش مدیران و کاربران بین ،آن مرسوم و معمول هایقابلیت
 و سیستم این از ترخالقانه استفاده برای را هاآن و شود داده
  نمود. تشویق استراتژیک سیستم یک به آن تبدیل

 تلفیق و جغرافیایی اطالعات سیستم کمک با ،شودمی پیشنهاد
 مکانی اطالعات نوع دو مناسب ترکیب با و دانش مدیریت با آن
 جامعیت با محیطی ،جغرافیایی اطالعات سیستم در توصیفی و

 فراهم محور مکان یهاتصمیم به ویژه ،هاتصمیم برای کافی
 یهاتصمیم اتخاد برای مناسبی محیط و بستر توانمی یعنی .کرد

 نمود. ایجاد سیستمی

 رسانیروزبه جهتبه بیشتری آموزشی هایدوره ،شودمی پیشنهاد
 کیفیت به ویژه جغرافیایی اطالعات سیستم از کارکنان دانش
 برگزار سازمان این در سیستم این در دانشی و توصیفی هایداده
 این ارزشمند هایخروجی از را استفاده بهترین کاربران تا شود

 به مناسب هایآموزش هیارا با باید ،همچنین ببرند. سیستم
 اطالعات تولید برای سیستم این در موجود اطالعات از کاربران،
به  جلوگیری اطالعات ثمربی انباشت از تا شود استفاده هم جدید

 .عمل آید

 هایقابلیت که نوظهور و متنوع هایافزارسخت ،شودمی پیشنهاد
 را ترمناسب هایخروجی ایجاد و اطالعات ورود برای متعددی
 برای آنها از استفاده و شده شناسایی ،دارند سیستم این برای

 سایر تلفیق امکان ،آن بر عالوه شود. داده آموزش کاربران
 ژنتیک، الگوریتم خبره، های)سیستم هاآوریفن و هایافزارنرم

 همچنین و جغرافیایی اطالعات سیستم با و...( مصنوعی هوش
  شود. توجیه و توضیح مدیران و کاربران برای کار این مزایای

 ارتباطی شبکه یک یا و وب تحت صورته ب GIS از گیریبهره
 اطالعات آن نتیجه و باشند درگیر زیادی کاربران تعداد آن در که

 جامعیت موجود، اطالعات از حداکثری استفاده روزتر،به و بیشتر
 ارتباطی شبکه یک و GIS تلفیق با و باشد.می و... بیشتر
  ذخیره دانش، ایجاد املـع ،یاـارتق و ودـبهب رنت،ـاینت ونـهمچ

 .داشت انتظار توانمی را دانش کاربرد و دانش تسهیم دانش،

 توانمی جغرافیای اطالعات سیستم از منسجم کارگیریهب با
 در ایعمده ثیرأت امر این که نمود ترافقی حدودی تا را سازمان
 تمرکز و دارد میانی هایگیریتصمیم سرعت و هاهزینه کاهش
 بیشتر استراتژیکی و راهبردی لیمسا روی سازمانی باالی سطوح
 .شودمی

 و هاتحقیق از سازمان این در عالی مدیران ،شودمی پیشنهاد
 و دانش مدیریت یا و GIS خصوص در که هاییپژوهش

 چند روی تنها و نمایند حمایت باشندمی محیطی انفورماتیک
 مطالعات و ها،شناسی گونه ها،آلودگی همچون محدود مبحث

 مستقیم صورتهب مذبور تحقیقات ،زیرا نکنند. تمرکز زیستگاهی
 گذارند.می اثر لیمسا این رو مستقیم غیر یا و

 سیستم، این هایخروجی به بخشیدن تنوع با ،شودمی پیشنهاد
 هاواحد تمام تا کنند تهییه را واحد هر برای مناسب هایخروجی
  ند.شو بهرمند آن هایخروجی از بتوانند

به  ،کاربران برای باید آن هایکارکرد و دانش مدیریت مزایای
 هایبرنامه در هاآن حمایت از بتوان تا شود روشن مدیران ویژه

 شود. بیشتر کار پیشرفت سرعت و گرفت بهره دانش مدیریت

 
 آتی هايپژوهش براي پیشنهادها

 اطالعات سیستم هایمؤلفه از تعدادی ،حاضر تحقیق در
 نیاز و است گرفته قرار بررسی مورد دانش مدیریت و جغرافیایی

 انجام یهایتحقیق نیز دو این یاجزا و هالفهؤم سایر روی است
 و کلی بصورت هالفهؤم زمانی محدودیت علتبه ،همچنین شود.
 محققان سایر به تردقیق بررسی برای و اندشده بررسی مقطعی
 کنند. کار لفهؤم این روی ترییجز صورته ب دشومی پیشنهاد

 اطالعات سیستم تلفیق گیرچشم هایمزیت و اهمیت به توجه با
 هایسیستم مصنوعی، هوش مانند هاییآوریفن با جغرافیایی،

 سایر به بنابراین ... و دور از سنجش ،ژنتیک الگوریتم ،خبره
 انفورماتیک قالب در را موارد این ،شودمی پیشنهاد محققان
 در ایعمده تحوالت امر این که دهند قرار بررسی مورد محیطی
 آورد. خواهد وجوده ب اطالعاتی هایسیستم دنیای

 جغرافیایی، اطالعات سیستم روی ییاهتحقیق ،شودمی پیشنهاد
 و دانش مدیریت بخشی اثر بر آن ثیرأت و وب تحت GIS به ویژه
 به ،هاتحقیق این شود. انجام سیستمی کرتف برای محیطی ایجاد
  جغرافیایی اطالعات سیستم به جغرافیایی اطالعات سیستم تبدیل
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 کرد. خواهد کمک استراتژیک

 دانش کاربرد و دانش خلق چگونگی دشومی پیشنهاد محققان به
 دهند. قرار بررسی مورد را سیستم این در

 و جغرافیایی اطالعات سیستم برعالوه ،شودمی پیشنهاد
 توجه هم سیستم این کاربران روی ،دانش مدیریت هایمؤلفه

 هایموقعیت در سیستم این از گیریبهره موجب تا شود بیشتری
  .صورت گیرد متعدد
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