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   توسعه تحلیل سند رد Visone افزار و نرم اي شبکه تحلیل از رویکرد استفاده
  هرمزگان استان زیست محیط

  
  2و دنیا خیرخواه 1حنانه محمدي کنگرانی*

  هرمزگان، بندرعباس، ایران،  دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزي دانشکده دانشیار،1
  هرمزگان، بندرعباس، ایران دانشگاه آبخیزداري، ارشد کارشناسی دانشجوي2

  17/04/1394 :رشیپذ خیتار ؛ 02/02/1394 :افتیدر خیتار
  چکیده

 محیطی زیست مسائل و مشکالت با توسعه حال در کشورهاي ویژه هب جهان شهرهاي اغلب امروزه  
ها و  چالش ،تبع شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران به .هستند رو هب رو مختلفی

تواند باعث  می ها آن ارزیابی و شناسایی ،زیست کشور وجود دارد که بررسی محیط در ارتباط بامشکالتی 
 سند تحلیل هدف با پژوهش این زیست کشور گردد. محیط پیشرفت و در جهت ارتقاء تعیین راهکار

 روابط شبکه تحلیل و بررسی به منظور، ینا هب که است شده انجام هرمزگان استان زیست محیط توسعه
درجه،  مرکزیت هاي شاخص نیز و Visoneافزار  نرم و اي شبکه تحلیل روش از استفاده با سازمانی میان

 متریکبندي چند بعدي غیر مقیاسبندي و شاخص  برشی، گروه ن نقاطهمچنیبینابینی و بردار ویژه، و 
 بسیاري قوت نقاط داراي هرمزگان استان زیست محیط توسعه سند که داد نشان نتایج. است شده پرداخته

 ،زیست محیط موضوع به فرابخشی نگاه وجود به توان می جمله آن از که است سازمانی میان روابط منظر از
 استان گذار سیاست و ریز برنامه يها سازمان به ویژه توجه و سند، تدوین در اي شبکه رویکرد بودن حاکم
تواند مدیران و  می اي همچنین تحلیل شبکه .نمود اشاره استانداري و استانداري ریزي برنامه معاونت مانند
  مدیریت پایدار یاري نماید. و گذاري سیاستراستاي ریزان منابع طبیعی را در  برنامه

  

 استان زیست محیط توسعه سند اي، شبکه تحلیل روش سازمانی، بین هاي شبکه :کلیدي هاي واژه
  بینابینی و درجه مرکزیت هرمزگان،

                                                             
 kangarani@ut.ac.ir :مکاتبه مسئول*
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  مقدمه
ـ  جهـان  شـهرهاي  اغلـب  امروزه    مسـائل  و مشـکالت  بـا  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  در ویـژه  هب

 -اقتصـادي  مختلـف  عوامـل  بـه  توجـه  نیازمنـد  هـا  آن حـل  کـه  رو هستند به رو مختلفی محیطی زیست
این   به ).2008 مزینی، و (مرادحاصلها است  آن تحلیل و تجزیه و نهادي و فیزیکی سیاسی، اجتماعی،

ارتبـاط  در  ها زیست را باید در مشکالت آن محیط هاي متولی هاي اساسی سازمان یکی از چالشترتیب 
دلیـل اهمیـت روزافـزون مسـائل      اغلـب کشـورهاي جهـان بـه     با دیگر نهادها جستجو کرد؛ همچنـین 

اند. در ایران این  زیست ساخته زیستی، سازمان مشخصی را مسئول رسیدگی به امر حفاظت محیط محیط
هـاي عدیـده ایـن     با وجود تـالش شده است که  زیست گذاشته حفاظت محیطر عهده سازمان وظیفه ب

هـاي سـازمانی    ترین چالش عمدهاز  زیستی کشور روند فزاینده دارند؛ طسازمان، همچنان مشکالت محی
ضـعیف   نقص در قوانین و مقررات، جایگـاه سـازمانی نسـبتاً    توان به زیست می زمان حفاظت محیطسا

پراکندگی شدید وظایف مربوط به حفـظ  و زیست،  سازمان براي حفاظت قاطعانه و یکپارچه از محیط
عـدم   همچنـین ). 2010فریـادي،  زیست میان نهادهاي مختلف دولتی اشـاره کـرد (عبـداللهی و     محیط

منظـور   اي و یـا قـوانین بازدارنـده بـه     هـاي کـالن توسـعه    ها و برنامه زیستی در سیاست مطالعات محیط
هـاي قـانونی در    زیستی از مهمترین ضـعف  هاي فاقد مجوز محیط ها و پروژه جلوگیري از اجراي طرح

هاي  دلیل ماهیت عرصه چراکه به ،)2012باشد (رحمتی،  میدر ایران زیستی  فرآیند ارزیابی اثرات محیط
 تکرار سبب تواند می حوزه، این در کشور کنونی حتی و پیشین هاي برنامه ارزیابی عدم محیطی، زیست

 بـا . نمایـد  تشـدید  را کشـور  در زیسـت  حیطم کیفی و کمی زوال به رو روند و شده گذشته اشتباهات
 از استفاده با یا  و شود نمی انجام یا  ما کشور در ها برنامه و ها سیاست ارزیابی که مهم مساله این به توجه
 به تواند می ارزیابی جدید هاي روش از استفاده ضرورت گیرد، می صورت آماري ساده بسیار هاي روش
 کمـک  مسـاله  حـل  رویکرد با صحیح هاي برنامه و ها سیاست تدوین طریق از منابع این وضعیت بهبود
  .)2009 (محمدي کنگرانی، نماید
ـ    ثر در سیاست زیستؤمطالعه نهادهاي مدر    هـا، پیشـنهادها در تغییـر     ثیر آنأمحیطـی و شـناخت ت
هاي اتخاذي از سوي نهادها، تغییر ارکان سازمانی در جهت افزایش کارایی، جایگزینی سـازمان و   رویه

تعریف مشکالت از سوي دیگر، ). 2012فر،  (عبدالهی و رضوانینهاد دولتی دیگر قابل بررسی است یا 
ي  هاي سیاسی مناسب، اغلب شامل شبکه حل گیري سیاسی و پیدا کردن راه محیطی براي تصمیم زیست

  مطالعـه کـه در ایـن بـین،     )2009باشد (جانتی و همکـاران،   پیچیده از درك روابط علّت و معلولی می
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 زیـادي  عملـی  و علمی ارزش، پیچیده مدیریتی سیستم عنوان یک به سازمانی، میانارتباطات  هاي شبکه
 دخیـل  بیرونـی  عوامـل  آن در کـه  هـایی  پـروژه  به توجه اخیراً ).2006(کابن و همکاران،  اند پیدا کرده

 سـازمانی  میـان  هاي پروژه از ما شناخت حال این با ،است گرفته قرار توجه مورد ها پژوهش در هستند،
  ).2011 است (بکر و همکاران، محدود

بـا  تواند اراتباطات میـان یـک مسـاله     عنوان یک روش حل مساله که می به اي شبکه تحلیل رویکرد  
 مـورد  کننـد،  مـی  مطالعـه  را سازمانی میان ارتباطات که محققانی میان درمسایل مرتبط را برقرار نماید، 

 مطالعـه  براي که است داده گسترش را عقایدي ،پژوهشی غنی بدنه این. است گرفته قرار زیادي توجه
 روابـط  از کـه  هـایی  شـبکه  مطالعـه  بـراي  را هـا  آن و گرفتـه مـورد اسـتفاده قـرار     افراد بین هاي شبکه
 تواننـد  مـی  ها سازمان که اند کرده پیشنهاد محققان رو این از. است برده کار به آید، می پدید سازمانی میان

 سـوابق  بررسی براي توانند می و اند گرفته قرار روابط شبکه در که شوند نگریسته آفرینانی نقش عنوان به
گاالتی و همکاران، ( گیرند قرار مطالعه مورد سازمانی، میان هاي شبکه در ها سازمان گرفتن جاي نتایج و

 احاطـه  روابـط  اجتمـاعی  سـاختارهاي  ثیرگـذاري أت چگـونگی   مطالعه و بررسی به روش این ).2011
 بر را اجتماعی هاي شبکه تحلیل اساس و پرداخته باورها و عقاید بر سازمانی یا گروهی فردي، ي کننده

  کاربردهایی و ها مدل ها، تئوري شامل روش این همچنین. دهد می قرار نهادها میان متقابل روابط اهمیت
   ).2007همکاران،  و کنگرانی محمدي(باشد  می اي رابطه فرآیندهاي و مفاهیم اساس بر

 زیست در هاي محیط و مقایسه بازسازي سیاست) به بررسی 2013بیکر و اکربرگ (همچنین   
زیست در کشورهاي  هاي محیط این نتیجه رسیدند که بازسازي سیاست کشورهاي مختلف پرداخته و به

ثیر توزیع قدرت در بین کنشگران دولتی و خصوصی در طی مراحل مختلف أمختلف تحت ت
بر نگاه فنی،  زیست عالوه ها همچنین نتیجه گرفتند که براي بهبود وضعیت محیط سیاستگذاري است. آن

  مسایل اجتماعی و سیاستی را نیز مورد بررسی قرار داد. باید

 منابع مدیریت با رابطه در اجتماعی هاي شبکه تشریح و بررسی بهنیز  )2013(همکاران  و بیلین  
 صورت محیطی زیست دانش طریق از طبیعی منابع مدیریت که داشتند اظهار ها آن. پرداختند طبیعی

 اسناد راهبرد و بودجه تقسیم براي گیري تصمیم در اجتماعی هاي شبکه نقش که حالی در ؛گیرد می
 اطراف در اجتماعی هاي شبکه با رابطه در را خود مطالعات ها آن. باشد می پنهان آن بطن در سیاسی
 در اجتماعی هاي شبکه از استفاده که رسیدند نتیجه این  به و دادند انجام استرالیا ویکتوریاي در شهري
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 اجتماعی پذیري انعطاف ایجاد سبب وبوده  گیري تصمیم در سیاستگذاران نفع به طبیعی منابع مدیریت
    .شود می

 هـاي  شـبکه  در فرابخشـی  و بخشـی  بـین  هاي همکاري بر ثرؤم عوامل ،)2006(و هسناگس  کرات  
 نتـایج  .دادنـد  قرار بررسی مورد را اروپایی کشور 8 در زیست محیط با مرتبط يها سازمان هاي سیاست
 میـان  همکـاري  و روابـط  ایجـاد  سـبب  مـالی  هـاي  مشوق و نهادي فشار عامل دو که داد نشان تحقیق
 نداشـته  میـان  ایـن  در زیادي ثیرأت اعتماد، و علمی تخصص هاي شبکه و است بوده مختلف هاي بخش
 حـوزه  در سیاسـتی  هـاي  شـبکه  بررسی براي اي شبکه تحلیل مدل که دادند نشان ها آن همچنین. است

   .است مناسب زیست محیط
یکرد محیطی ایران با رو هاي زیست به ارزیابی نقش دولت در چالش ،)2008مراد حاصل و مزینی (  

ذاري و گدولت ایران که در شرایط حاضر متولی سیاسـت نتایج نشان داد  پرداختند. زیست محیطاقتصاد 
ایفاي نقش خود در فرآیند توسـعه  باشد، زمانی خواهد توانست در راستاي  می زیست محیطحفاظت از 

  پایدار گام بردارد که ابتدا به اصالح و مهندسی مجدد ساختار اقتصادي و جایگاه خود بپردازد.
 از یکـی عنوان منطقه مورد مطالعه این پـژوهش انتخـاب شـده اسـت،      که بهنیز در استان هرمزگان   

 داشـتن  وجـود  بـا  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  ،اسـتان  زیسـت  محیط توسعه زمینه در طرحم مدیریتی مسائل
 کارشناسـان  هـاي  تالش همچنین و هرمزگان استان محیطی زیست ذخایر و منابع و زیبا اندازهاي چشم

 ؟ وشود مین مشاهده هرمزگان استان زیست محیط توسعه راستاي در چشمگیري تغییرات مجموعه، این
 نهادها سایر با مرتبط رسمی -قانونی روابط در هرمزگان استان زیست محیط کل اداره ناکافی قدرت آیا
 بـا حاضر  پژوهش بنابراین است؟ شده سازمان این پیشرفت عدم یا رکود باعث اجرایی يها سازمان و

 و بررسـی  بـه  منظور، ینا هب که است شده انجام هرمزگان استان زیست محیط توسعه سند تحلیل هدف
  .است شده پرداخته اي شبکه تحلیل رویکرد از استفاده با سازمانی میان روابط شبکه تحلیل

  
  ها مواد و روش

 چهارم برنامه پایان سال دو( هرمزگان استان زیست محیط توسعه سند از حاضر پژوهش انجام براي  
 در هرمزگان استان محیطی زیست وضعیت سند این در. است شده استفاده) کشور توسعه پنجم برنامه و

 توسعه سند گزارش خالصه( است زیر صورت به که است گرفته قرار بررسی مورد بخش پنج
  ):2008 هرمزگان، استان محیطی زیست
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 احیاء حفاظت، زیستی؛ تنوع از پایدار برداري بهره و حفاظت راهبرد 7 با طبیعی زیست محیط بخش -
 توسعه و احیاء حفاظت، ،خاك -طبیعی منابع توسعه و احیاء حفاظت، ،آب -طبیعی منابع توسعه و

 منابع توسعه و احیاء حفاظت، مرتع؛ -طبیعی منابع توسعه و احیاء حفاظت، ،جنگل -طبیعی منابع
  .شیالت -طبیعی منابع توسعه و احیاء حفاظت، زدایی؛ بیابان -طبیعی

 از حفاظت دریایی؛ زیست محیط از پایدار برداري بهره راهبرد 3 با دریایی زیست محیط بخش -
  .ژنتیکی ذخایر و اي گونه تنوع از حمایت و حفاظت ها؛ زیستگاه و ها اکوسیستم پایداري

 صوت؛ و هوا آلودگی -زیست محیط با توسعه سازگاري راهبرد 6 با انسانی زیست محیط بخش -
 فاضالب؛ آلودگی -زیست محیط با توسعه سازگاري آب؛ آلودگی - زیست محیط با توسعه سازگاري
 مدیریت -زیست محیط با توسعه سازگاري خاك؛ آلودگی -زیست محیط با توسعه سازگاري

  .مصرف و تولید الگوهاي -زیست محیط با توسعه سازگاري محیطی؛ زیست
 محیطی؛ زیست اخالق و فرهنگ اشاعه راهبرد 2 با پژوهش و همگانی آموزش مشارکت، بخش -

  . محیطی زیست مطالعات و تحقیقات بخش تقویت
 انسانی؛ نیروي - یزیست محیط مدیریت ساختار توانمندسازي راهبرد 3 با مدیریتی ساختار بخش -

 -یزیست محیط مدیریت ساختار توانمندسازي تشکیالت؛ -یزیست محیط مدیریت ساختار توانمندسازي
  .تجهیزات و ها ساختمان

 منظر از استان محیطی زیست توسعه فراروي هاي فرصت و قوت نقاط از برخی سند، این براساس  
 تنوع از ناشی جانوري و گیاهی هاي حوزه در زیستی تنوع از عبارتند طبیعی زیست محیط

 از برخورداري ؛ناپذیر تجدید و تجدیدپذیر انرژي عظیم منابع از برخورداري ؛خشکی هاي اکوسیستم
 حفاظت مناطق از ناشی اکوتوریستی غنايو  و جانوري؛ گیاهی ارزشمند و اهمیت حائز ژنتیکی ذخایر
 بادي، و آبی هاي فرسایش زیست، دیر درختان گرم، آب هاي چشمه وحش، حیات پناهگاه شده،

  .ها دره هزار ها و فشان گل
 زیست محیط منظر از استان محیطی زیست توسعه فراروي تهدیدهاي و ضعف نقاطترین  مهم  

 نادرست برداري بهره از ناشی خسارات ایجاد و زیستی تنوع کاهشگونه بیان شده است:  نیز این طبیعی
 و مراتع اي، رودخانه هاي اکوسیستم در اولیه تولید اهشک ؛مرتع ظرفیت حد از بیش چراي و مراتع از

 از ناشی آب بحران؛ وحش حیات هاي زیستگاه در آب منابع کاهش نتیجه در و ها جنگل
 مناسب مدیریت وجود عدم؛ استان سطح در متعدد نمکی گنبدهاي وجود و متعدد هاي خشکسالی
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 نیازهاي با سرزمین هاي قابلیت از گیري بهره در توازن دم؛ عنادر گیاهی هاي گونه از حفاظت جهت
 کلیه اجراي و سیاستگذاري طراحی، در محیطی زیست مالحظات به توجه عدم ؛مدت دراز و مدت میان

 هاي دیدگاه بر مبتنی توسعه استراتژي وجود عدم و نگري بخشی؛ و اجتماعی و اقتصادي هاي فعالیت
  .نگري آینده و محیطی زیست

 براي رویکردي روش، این. است شده استفاده اي شبکه تحلیل روش از پژوهش این انجام منظور به  
 سیاسی، علوم اجتماعی، علوم هاي حوزه آن اصلی خاستگاه که بوده اجتماعی ساختارهاي مطالعه

 از آن هاي فعالیت عمده اما رسد؛ می پیش سال 50 به آن قدمت و بوده ها  گراف تئوري و شناسی مردم
 شده بندي طبقه ها گراف کاربردي تئوري تحت اي شبکه تحلیل. است شده آغاز میالدي 70 دهه

آماري.  تحلیل و آمار با تا دارد سروکار ریاضیات با بیشتر و) 2009 همکاران، و کنگرانی محمدي(
 براي که صورت این بهاست،  ها ماتریس جبر و ها گراف تئوري شامل روش این در ریاضیات کاربرد

 الگوهاي به مربوط هاي داده و اطالعات نمایش براي و ها ماتریس از اطالعات و ها داده ورود و ثبت
 خود بر نه دارد، تمرکز آفرینان نقش روابط روي بر تحلیل نوع این. شود می استفاده ها گراف از ارتباطی

 امکان که است آن روش این مزایاي دیگر از). 2014 ریدل، و هنمن( آنان هاي ویژگی و آفرینان نقش
 مدیر یا گیرنده تصمیم به و ساخته میسر را مرتبط مسایل با مسئله یک میان ارتباطات تحلیل و بررسی

 هایی اندازه و مفاهیم راستا این در. باشد داشته کامل مشارکت فرآیند این در که دهد می را امکان این
 هاي شبکه مرتبط، افزارهاي نرم کمک به و ها آن اعمال با که شده ارایه گیرنده تصمیم به دادن یاري براي

 باید گیرنده تصمیم واقع در. شود می ترسیم "شان میان روابط" یا و "نقاط جایگاه" تحلیل براي مختلفی
 هاي اندازه و مفاهیم پژوهش،  فرضیه و هدف اساس بر موجود، مختلف هاي اندازه و مفاهیم میان از

 ترین مهم و 2بندي گروه و 1مرکزیت توان می ها اندازه این ترین مهم از. کند اعمال و انتخاب را مناسب
   ). 2014 همکاران، و کنگرانی محمدي( برد نام را 3قدرت توان می مفهوم

 استفاده شبکه در کنشگران ترین مهم تعیین و شناسایی براي که است اي گسترده مفهوم مرکزیت  
، بینابینیویژه، مرکزیت  بردار مرکزیت هاي شاخص از تحقیق این در که این به توجه با. شود می

                                                             
1  - Centrality 
2- Grouping  
3- Power  
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 در است، شده استفاده غیرمتریک چندبعدي بندي مقیاس و نیز شاخص برشی نقاط ،درجه مرکزیت
  :)2014(هنمن و ریدل،  شوند می معرفی ها شاخص این اینجا

 مرکزي همسایگان داراي که است بردارویژه مرکزیت بیشترین داراي اي نقطه: 1بردارویژه مرکزیت -
  .شود می بیشتر قدرت سبب بیشتر  بردارویژه مرکزیت واقع در باشد، بسیاري

 دیگر نقاط جفت از بسیاري بینابین که است بینابینی مرکزیت بیشترین داراي اي نقطه: 2بینابینی مرکزیت
 این. گذرد می ها آن از دیگر نقاط ارتباطی هاي راه که هستند اي واسطه نقاطی واقع در. باشد گرفته قرار

  .دارند را ارتباطات افزایش یا کردن محدود قدرت نقاط،
 باشد، تر مرکزي اي نقطه هرچه دهد؛ می نشان را ارتباطات تعداد مرکزیت، این: 3درجه مرکزیت -

  .است بیشتر آن درجۀ مرکزیت
 که شود میها اطالق  اي از تکنیک به مجموعه :MDS(4( غیرمتریک چندبعدي بندي مقیاس شاخص -

اي براي انتساب یک مکان در فضاي سه بعدي به یک راس مورد استفاده قرار  در تحلیل شبکه
  .تر هستند به یکدیگر نزدیک» هم شبیه به« اي که رئوس گیرند، به گونه می
 و غیرمتصل بخش دو به شبکه ساختار ها، آن حذف با که هستند نقاطی برشی نقاط: 5برشی نقاط -

 شوند می حاصل برشی نقاط حذف از پس شبکه شدن مجزا از نیز قطعات. شود می تبدیل ارتباط بدون
  .شود می گفته بلوك ها آن به که

  Visone نمودن، دیداري قابلیت باافزارهاي ارایه شده در این روش است که  ترین نرم نیز از تازه 
امکان تحلیل و ترسیم ، داراي قابلیت گرافیکی باالیی بوده و دائم طور به ها شبکه تحلیل و ترسیم

  سازد.  ها را فراهم می همزمان داده
 تحلیل روش از استفاده با هرمزگان استان زیست محیط توسعه سند نیز پژوهش این انجام براي  

 طبیعی منابع با مرتبط نهادهاي که صورت ینا هب. گرفت قرار تحلیل مورد Visone افزار نرم و اي شبکه
 اساس این بر. شدند تعریف شان میان ارتباطات عنوان  به ها آن قانونی تکالیف و شبکه نقاط عنوان به

 آن، هاي ستون و همکار و اجرایی از اعم ها سازمان آن، سطرهاي که گردید تشکیل دووجهی ماتریسی

                                                             
1- Eigenvector Centrality  
2- Betweenness Centrality   
3- Degree Centrality  
4- Non-metric Multi Dimensional Scaling 
5- Cut points  



حنانه محمدي کنگرانی و دنیا خیرخواه 

68 

 شد تبدیل سازمان -سازمان وجهی تک ماتریس به دووجهی، ماتریس این سپس. بودند اجرایی اقدامات
 مرکزیت هاي شاخص از نیز شبکه این تحلیل براي. گیرد قرار تحلیل مورد سازمانی میان روابط تا

استفاده  برشی نقاط، و بندي چندبعدي غیرمتریک مقیاس، مرکزیت بردار ویژه ،بینابینی، مرکزیت درجه
  شد.

 
  نتایج

 آن، در که دهد می نشان را اجرایی اقدامات -سازمان دووجهی شبکه اولیه نمایش 1 شماره شکل 
 شدت خطوط، ضخامت همچنین. اند شده داده نشان مربع با اجرایی اقدامات و دایره با ها سازمان

 ماده قانونی 97سازمان و  43شکل  شود که در این براین اساس، مشاهده می .دهد می نشان را ارتباطات
ارتباط داراي  189دارد که در این میان  ها و مواد قانونی وجود ارتباط میان سازمان 311و در مجموع 

  .1هستند 2ارتباط داراي ارزش  122و  1ارزش 

  
  .هرمزگان زیست محیطسند توسعه  اجرایی اقدامات -سازمان دووجهی شبکه اولیه نمایش -1 شکل

                                                             
، 2اند؛ اما در ارزش  ها تنها در یک ماده قانونی مکلف به همکاري شده هاي ذیربط آن ین معناست که سازمانا هب 1ارزش  - 1

 بط در دو ماده قانونی داراي تکلیف مشترك هستند.هاي ذیر سازمان
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 دهد می نشان بینابینی مرکزیت شاخص براساس را سازمانی میان روابط وجهی تک شبکه 2 شکل  
 هرچه اساس، براین .باشد می ها سازمان بینابینی مرکزیت میزان دهنده نشان دوایر اندازه آن، در که

 ارتباطات شدت نیز خطوط ضخامت و است بیشتر آن بینابینی مرکزیت میزان باشد، تر بزرگ اي دایره
  . دهد می نشان را سازمانی میان

  
  .بینابینی مرکزیت شاخص اساس برهرمزگان  زیست محیطسند توسعه  سازمانی میان روابط وجهی تک شبکه -2 شکل

  
طور  همان. دهد می نشان را درجه مرکزیت شاخص براساس سازمانی میان روابط وجهی تک شبکه 3 شکل 

هاي اجرایی، استانداري، سازمان جهاد  ریزي استانداري، دستگاه در شکل مشخص است، معاونت برنامه که
 اند. ین مرکزیت را به خود اختصاص دادهکشاورزي و سازمان گردشگري و میراث فرهنگی بیشتر

  

  
  .درجه مرکزیت شاخص اساس بر هرمزگان زیست محیطسند توسعه  سازمانی میان روابط وجهی تک شبکه -3 شکل
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تنها نقطه . دهد می نشان را برشی نقاط شاخص براساس سازمانی میان روابط وجهی تک شبکه 4 شکل
  است. شده داده نشان آبی رنگ با که باشد استانداري می ریزي برنامه برشی شبکه معاونت

  

  
  .برشی نقطه شاخص اساس بر هرمزگان زیست محیطسند توسعه  سازمانی میان روابط وجهی تک شبکه -4 شکل

 
بـر   .دهـد  اس مرکزیت بردارویژه را نشـان مـی  بر اس سازمانی میانوجهی روابط  شبکه تک 5شکل   

هـاي   ارگـان ها و  ، دستگاهریزي استانداري ترتیب معاونت برنامه شود که به اساس این شبکه مشاهده می
 منـابع  کـل  اداره ،فرهنگـی و سازمان گردشگري و میـراث  ذیربط، استانداري، سازمان جهاد کشاورزي 

بت به بقیه ي باالتري نس از مرکزیت بردارویژهپژوهشی  و علمی مراکز و هرمزگان آبخیزداري و طبیعی
   اند. قرار گرفته ها سازمان

  
  .ویژه بردار مرکزیت شاخص اساس بر هرمزگان زیست محیطسند توسعه  سازمانی میان روابط وجهی تک شبکه - 5 شکل
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 کـه اسـاس آن،   دهـد  نشـان مـی   را) MDS(بندي چندبعـدي غیرمتریـک    شاخص مقیاس 6شکل   
  است. همبستگی

  
  .استان هرمزگان زیست محیطسند توسعه  براساس ها سازمان غیرمتریک چندبعدي بندي مقیاسشاخص  -6 شکل

  
  گیري و نتیجه بحث
 در متفاوت هاي رسالت و وظایف با متفاوت سازمان 44 که شود می مشاهده ،1با توجه به شکل   

 موضوع به فرابخشی نگاه دهند نشان امر همین که اند شده همکاري به مکلف زیست محیط موضوع
 تالش از حاکی شبکه این در فراوان ارتباطات وجود همچنین. باشد می هرمزگان استان در زیست محیط
  .باشد می سند این بر اي شبکه رویکرد و نگاه کردن حاکم براي
 میزان بیشترین داراي استانداري ریزي برنامه معاونت که شود می مشاهده ،2اساس شکل  بر  

 جایگاه در ذیربط هاي دستگاه وهرمزگان  کشاورزي جهاد سازمان استانداري، و است بینابینی مرکزیت
 که نکته این به توجه با. باشد می یکسان ها سازمان سایر براي مرکزیت این میزان. اند گرفته قرار بعدي

 میزان باالبودن باشد، می سازمانی میان روابط در اي واسطه قدرت بودن دارا دهنده نشان بینابینی مرکزیت
 کنندگی هماهنگ جایگاه به صحیح توجه از حاکی هرمزگان استانداري ریزي برنامه معاونت براي آن
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. باشد می هرمزگان استان در زیست محیط حوزه هاي سیاستگذاري و ها ریزي برنامه در معاونت این
 سازمان این به صحیح و ویژه توجه دهنده نشان هرمزگان استانداري به بعدي جایگاه اختصاص همچنین

 دو هر باالي جایگاه که است زیست محیط حوزه در بودجه تخصیص براي ریزي برنامه منظر از
 دیگر، سوي از. شود میمحسوب  هرمزگان استان زیست محیط توسعه سند قوت نقاط از سازمان،
 نام ذکر رغم علی چراکه باشد؛ می سند این ضعف نقاط از ذیربط هاي دستگاه بینابینی مرکزیت باالبودن

 مسئول، سازمان نام ذکر جاي به اجرایی اقدامات از برخی در همچنان سند، این در نهاد و سازمان 44
 امر این وضعیت، این ناصحیح مدیریت صورت در که است شده اکتفا ذیربط هاي دستگاه ذکر به تنها
 این همچنین. شود ها کاري موازي و ها کاري دوباره یا اجرا در هایی ناهماهنگی ایجاد سبب تواند می

 سازمان شکل، این براساس. بگذارد باز ریزان برنامه و مدیران سلیقه اعمال براي را راه تواند می مساله
 سند، تر دقیق بررسی با که است باالیی بینابینی مرکزیت داراي نیز هرمزگان استان کشاورزي جهاد

 است استان این در کشاورزي تولیدات در آب موضوع اهمیت دلیل به جایگاه این که گردید مشخص
 به درستی به که گردد زیست محیط تخریب منجربه تواند می آن، از ناصحیح برداري بهره و مدیریت که
 منظر از ها سازمان سایر با استان زیست محیط حفاظت کل اداره یکسان جایگاه اما. است شده توجه آن

 و ها سیاست اجراي و ها گیري تصمیم در را کل اداره این قدرت تواند می بینابینی مرکزیت شاخص
 اقدامات و ها سیاست اصلی مسئول کل، اداره این که این به توجه با درواقع،. نماید تضعیف اقدامات،
 از. دهد اختصاص خود به را باالتري جایگاه که رفت می انتظار است، استان زیست محیط حوزه اجرایی

 و استانداري استانداري، ریزي برنامه معاونت میان ارتباطات بیشترین نیز سازمانی میان ارتباطات منظر
   .دارد وجود ذیربط هاي دستگاه

 سازمان ذیربط، هاي دستگاه استانداري، ریزي برنامه معاونت که شود می مشاهده 3 شکل اساس بر  
 و طبیعی منابع کل اداره فرهنگی، میراث و گردشگري سازمان هرمزگان، استان کشاورزي جهاد

 سایر. هستند ها مرکزیت بیشترین داراي ترتیب به وهشیژپ و علمی مراکز و هرمزگان آبخیزداري
 در نیز هرمزگان استان زیست محیط حفاظت سازمان که دارند یکسانی وضعیت کمابیش نیز ها سازمان

 تعداد دهنده نشان که درجه مرکزیت شاخص ماهیت به توجه با بنابراین. گیرد می قرار ها آن زمره
 گرفت نتیجه چنین توان می باشد، می بیشتر قدرت و ارتباطات معناي به آن بودن بیشتر و بوده ارتباطات

 ریزي برنامه معاونت باالي جایگاه بینابینی، مرکزیت شاخص مانند نیز شاخص این خصوص در که
 نقاط از استان زیست محیط حفاظت سازمان پایین جایگاه و قوت نقاط از استانداري و استانداري
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 و طبیعی منابع کل اداره براي زیاد قانونی ارتباطات دارابودن همچنین. شود می محسوب سند ضعف
 محسوب سند این قوت نقاط دیگر از گردشگري و فرهنگی میراث سازمان و استان آبخیزداري

 طبیعی منابع موضوعات میان تنگاتنگ ارتباط به سند این گران تدوین توجه دهنده نشان چراکه ؛دگرد می
 موضوع به فرابخشی نگاه بر است دیگري کیدأت و بوده زیست محیط موضوع با گردشگري و

  .استان این در زیست محیط
 نقطه تنها است، شده داده نشان یآب رنگ با که استانداري ریزي برنامه معاونت 4اساس شکل  بر  

 سند این براي قوت نقطه یک توضعی این برشی، نقطه مفهوم به توجه با که باشد می شبکه این برشی
 پیوستگی و انسجام دهنده نشان شبکه یک در برشی نقاط تعداد بودن کمتر چراکه ؛شود می محسوب

   .باشد می سند تدوین در اي شبکه نگاه بودن حاکم و شبکه باالي
  توسعه سند در اصلی قدرت کانون ،استانداري ریزي برنامه معاونتنیز  5شکل  به توجه با  

 ارتباطات معاونت این که شود می مشخص خطوط ضخامت به توجه با و باشد می استان زیست محیط
 است کرده برقرار زیست محیط حفاظت سازمان وري استان او آبخیزد طبیعی منابع کل اداره با خوبی

 اجراي و تدوین در تواند می معاونت این و شده محسوب شبکه قوت نقاط از مطلب این که
 بردارویژه مرکزیت میزان بودن کم طرف دیگر، از .باشد داشته اساسی نقش زیست محیط ي ها سیاست

 از ،ستا ها آن اجراي و و ها سیاست و ها برنامه اصلی متولی که زیست محیط حفاظت سازمان براي
   .شود می محسوب سند این ضعف نقاط
اند.  گرفته قرار یکدیگر از ییکسانکمابیش  فاصله با سند در نامبرده يها سازمان، 6شکل  براساس  

بلکه بر اساس روابط  ،گیرد در خال صورت نمی ها سازمانبندي  طراحی و گروهاین نکته که  با توجه به
قرار   که نحوه شود میمشاهده پذیرد،  انجام میدر شبکه وجود دارد،  ها سازمانو همبستگی که با سایر 

مناسبی چیدمان  استان هرمزگان داراي زیست محیطتوسعه در سند  ي مکلف شدهها سازمانگرفتن 
دهنده جایگاه  باشد. این امر نشان از یکدیگر، کمابیش یکسان می ها سازمانبوده و فاصله تمامی 

در صورت . بنابراین استها با یکدیگر  قدرت متوازن آننیز و درگیر  هاي سازمانکمابیش یکسان کلیه 
توان به مزایایی مانند سادگی در انجام امور، ارتباطات  می، ها سازماناز سوي انجام صحیح وظایف 

 این دست یافت.شده   تدوین يها اجراي سیاست و تر در مسیر رسیدن به اهداف تر و آسان سریع
 مرتبط مسایل به سند کنندگان تنظیم توجه  دهنده   نشان و شود می محسوب سند این قوت نقاط از مطلب

 شده  تدوین هاي سیاست اجراي در ها سازمان صحیح جایگاه بر کیدأت با زیست محیط   توسعهبا 
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 همه میان ارتباطاتپراکنش  و، قدرت متوازن توزیع ،اي شبکه نگرشبودن   حاکم همچنین. باشد می
  .دنباش می سیاستی سند این قوت نقاطدیگر  از درگیر، يها سازمان

  
 گیري کلی نتیجه

 داراي هرمزگان استان زیست محیط توسعه سند که دهد می نشان پژوهش این هاي یافته بندي جمع  
 به فرابخشی نگاه به توان می جمله آن از که است سازمانی میان روابط منظر از بسیاري قوت نقاط

 يها سازمان به ویژه توجه و سند تدوین در اي شبکه رویکرد بودن حاکم ،زیست محیط موضوع
 سوي از. نمود اشاره استانداري و استانداري ریزي برنامه معاونت مانند استان سیاستگذار و ریز برنامه
 عمرانی هاي سازمان از بسیاري با هرمزگان استان زیست محیط تحفاظ کل اداره یکسان جایگاه دیگر،
 ترابري و راه کل اداره و هرمزگان اي منطقه آب سهامی شرکت هرمزگان، فاضالب و آب شرکت مانند

 اداره این نقش شدن  کمرنگ یا جایگاه ضعف منجربه تواند می ناصحیح، مدیریت صورت در هرمزگان،
در  باشد. که پاسخ پرسش نخست این پژوهش می شود استان در محیطی زیست هاي گیري تصمیم در

گیري نمود که اگرچه قدرت در این شبکه  توان چنین نتیجه پاسخ به پرسش دوم این پژوهش نیز می
 روابط در هرمزگان استان زیست محیط کل اداره ناکافی کمابیش یکسان توزیع شده است، اما قدرت

 این پیشرفت عدم یا تواند منجربه رکود می اجرایی يها سازمان و نهادها سایر با مرتبط رسمی - قانونی
 نتایج با و یکسان) 2014( همکاران و کنگرانی محمدي تحقیقات نتایج با نتایج ایناداره گردد. 

  .  است متفاوت) 2009( همکاران و کنگرانی محمدي تحقیقات
 آتی هاي برنامه تدوین در ها سازمان بین روابط اي شبکه توزیع به شود می پیشنهاد اساس، براین  

 سایر تحلیل و بررسی براي اي شبکه تحلیل روش هاي قابلیت از و شده بیشتري کیدأت و توجه توسعه
تواند در  همچنین این روش می .گردد استفاده موضوعات و سطوح کلیه در استانی و ملی سیاستی اسناد

 مجریان و اثر و میزان دخالتطبیعی  زیست و منابع محیطدر حوزه  انجام شدههاي  بخش ارزیابی پروژه
شده،   بررسی  که در شبکه اما با توجه به این مورد استفاده قرار بگیرد. اجرایی هاي برنامهمدیران در  و

گیري نمود که وجود نقص در اسناد سیاستی در  چنین نتیجهتوان  نقاط قوت فراوانی مشاهده شد، می
زیست در استان هرمزگان نبوده   زیست، دلیل اصلی کاهش کمی و کیفی وضعیت محیط ي محیط حوزه

توان  بایست تحقیقات دیگري صورت پذیرد. براین اساس، می ثر اصلی، میؤو جهت یافتن عوامل م
 پیشنهادهاي زیر را ارایه نمود: 
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  زیست ي محیط زیست به سمت مدیریت یکپارچه محیطاز از حفاظت حرکت.  
 کل اداره زیست به در موضوعات مرتبط با محیط کنندگی و هماهنگنظارتی اصلی   واگذاري وظیفه 

  .زیست محیط حفاظت
  زیستی در سطح استان محیطامور   ادارهمشارکت مردم و نهادهاي مردمی در.  
  محیطی در سطح کشور جامع ارزیابی زیستسند قوانین و مقررات تدوین.  
  

  هاي ترویجی رهیافت
ها در سطح کالن و  با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین سازمانزیست،  منابع طبیعی و محیط  حوزه در

 روش رسد که از  نظر می ، ضروري بهطبیعی و انسانی  ها در حوزه هاي آن ثیرات تصمیمات و سیاستأت
ریزان کلیدي و  گیر و برنامه هاي تصمیم ها، شناخت قدرت در تبیین روابط بین سازمان اي تحلیل شبکه

گرفتن همزمان مالحظات با در نظر زیست  طبیعی و محیط گذاري منابع ساماندهی سیاستگذاري و قانون
  ،ترکیب اطالعات غامض و پیچیده با این روشمچنین هدر سطح کالن استفاده گردد. چندگانه و 

طور  بهو   تکثیر و بازیابی سریع اطالعات پیرامون روابط متقابل کنشگران را به صورت شبکهن امکا
   سازد. می میسرمنظم و فشرده 
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Abstract 

Today, most cities in the world, especially in developing countries are facing a 
variety of environmental problems. Iran, as a consequence of its economic, social, 
cultural and political conditions, has environmental problems and challenges that 
studying and evaluating them will improve environment progresses. This research 
tries to analyze the Environmental Development Policy Document of Hormozgan 
Province through investigation and analysis of inter-organizational relation 
network using network analysis approach, Visone software, and cut points, degree 
and betweenness centralities, and also non-metric multidimensional scaling index. 
Results showed that this policy document has several strengths from inter-
organizational relation perspective such as existence of a multi-sectoral view on the 
environment, networking approach in document codification, and emphasizing on 
planner and policy-maker organizations such as planning department of governor 
and the governor. In addition network analysis can help natural resource managers 
and planners in policy-making and the sustainable management.  
 
Keywords: Inter-organizational networks, Network analysis approach, 
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