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  1چکیده
بـسیاري  نداشـتن   موفقیـت  گزاري منابع طبیعی در پی گسترش نگرش جامع به مدیریت و سیاست   

هـاي   سـوي اسـتفاده از روش   بسیاري از متخصصان این حـوزه را بـه       پیشین،   هاي ها و طرح   از سیاست 
هـاي گذشـته را بـراي      ها و طرح   هاي سیاست ء یافتن نقاط ضعف و خال     کشانده است که امکان   جدید  

باشـد کـه اصـل را بـر روابـط       هاي نوین می  یکی از این روش  "اي تحلیل شبکه ". سازد ها فراهم می   آن
بنـدي امکـان     شـبکه  .ها را تحلیل می نمایـد      هاي ارتباطی، آن   میان فاکتورها قرار داده و با ترسیم شبکه       

تـوان در دنیـاي    سازد؛ زیرا نمی   له با مسایل مرتبط را میسر می      أرتباطات میان یک مس   بررسی و تحلیل ا   
مطالعـات معـدودي از ایـن روش در حـوزه       .  امروز مرز دقیق و مشخصی میان مسایل برشمرد        هپیچید

کـامالً نوپـا بـوده و کاربردهـاي     نیز   در ایران    این روش . اند یط زیست استفاده نموده   منابع طبیعی و مح   
ایـن روش و کاربردهـاي فـراوان آن، بـه     معرفـی   با هـدف  این مقاله . شمارش ناشناخته مانده است    بی

هاي مرتبط با منـابع طبیعـی در قـانون برنامـه             هاي قانونی میان سازمان    ترسیم و تحلیل شبکه همکاري    
هـاي درجـه      براي محاسبه مرکزیـت    Netdraw و   UCINETافزارهاي   چهارم توسعه پرداخته و از نرم     

نتـایج نـشان دادنـد کـه توزیـع قـدرت میـان        . و بینابینی و نیـز ترسـیم شـبکه اسـتفاده نمـوده اسـت              
کم اي حـا  هاي درگیر به درستی صورت نگرفته و در تدوین این سـند قـانونی، رویکـرد شـبکه       سازمان

 درهـاي سیاسـتی و مـدیریتی     اي، کارایی بـاالیی در ارزیـابی برنامـه    همچنین تحلیل شبکه. نبوده است 
در نهایـت پیـشنهاد شـد مـدیران و         . هـا دارد   و نشان دادن نقاط قوت و ضـعف آن        حوزه منابع طبیعی    
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اي در ارزیـابی   هـاي روش تحلیـل شـبکه    هـا و قابلیـت   عـی، از توانـایی  یگزاران حوزه منابع طب   سیاست
 و تهیـه  ها براي تـدوین  هاي پیشین این حوزه بهره برده و از نقاط قوت و ضعف آن ها و برنامه   سیاست
  .هاي آتی استفاده نمایند ها و برنامه سیاست

  

مرکزیت،   برنامه چهارم توسعه، منابع طبیعی، گزاري مدیریت و سیاستاي،   تحلیل شبکه: کلیديهاي واژه
UCINET  

  
  مقدمه

دهند که تـاکنون انـواع    بررسی تاریخی تحوالت مدیریتی و سیاستی منابع طبیعی در ایران نشان می  
لـین  او. انـد  ابع طبیعی در کشور اعمـال شـده    نها در خصوص م    گذاري ها و سیاست   دیریتمختلفی از م  

ت و فوایـد عامـه وقـت مبنـی بـر       و اقـدام وزارت فالحـ  1297 بـه سـال    تالش دولت در این حـوزه     
نخـستین  . گـردد   بـاز مـی  -یاربابی و خصوص جمله   از   -هاي دولتی  برداري و تعیین حدود جنگل     نقشه

 توسط سازمان جنگلبانی وقت تهیه و به تـصویب مجلـس   1321ماه   دي17 در    نیز در این حوزه  قانون  
در ساختار و تـشکیالت مـدیریتی منـابع         کنون تغییرات فراوانی    از آن زمان تا   . رسیدوقت  شوراي ملی   

را نیـز در پـی   مـدیریت  گـذاري و   سیاسـت هاي  ها و شیوه  ایران به وقوع پیوسته که تغییر روش  طبیعی
کید بر نقش نهادهاي أاري منابع طبیعی و ت  گذ رش نگرش جامع به مدیریت و سیاست      گست. داشته است 

هاي منـابع طبیعـی سـبب شـده اسـت تـا        ها و طرح    سیاستبسیاري از    نداشتنمردمی در پی موفقیت     
که امکـان  آورند هاي جدیدي روي  ها و تکنیک  روش بهمتخصصان و کارشناسان این حوزه بسیاري از   

درواقـع  . سـازد  ها فـراهم مـی     هاي گذشته را براي آن     ها و طرح   هاي سیاست ءف و خال  یافتن نقاط ضع  
توانـد بـه انتخـاب        مـی  هـاي اعمـال شـده      ها و مدیریت   سیاستبررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف        

  .)2010کنگرانی و همکاران،  محمدي (کمک نمایددر این حوزه زیرساخت و تشکیالت مناسب 
هـاي   اي امروز و نیاز روزافزون بـه آگـاهی از دسـتاوردها و پیـشرفت         از سوي دیگر، پیچیدگی دنی    

 را "گـسترش ارتباطـات  "نیـاز بـه    ها، بیش از پیش علمی و تکنولوژیکی جدید براي حل این پیچیدگی   
توانـد در سـطوح مختلـف ماننـد فـردي و             ضرورت، این ارتباطات مـی     بنابر. دهد کید قرار می  أمورد ت 

باشد که  المللی مطرح شود؛ اما نکته مهم چگونگی ارتباط برقرار شده می         ینسازمانی یا محلی، ملی و ب     
 برقـرار  پس در یک ارتباط به ظـاهر سـاده  . تواند هم پویایی و هم رکود و یا پسرفت را شامل شود          می

هـاي    کنون تـالش  ها تـا   تر آن  چه دقیق منظور بررسی هر    باشند که به   کننده می  شده، عوامل بسیاري تعیین   
  . شده استبسیاري
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له، شناخت أر خصوص حل مسباشد که د هاي مطرح شده می ترین تکنیک  از تازه"اي تحلیل شبکه"
ثر واقع شـده و     ؤریزي و مدیریت سازمانی م     گذاري، برنامه  گیري، سیاست  سازي، تصمیم  تصمیمروابط،  

شارکت کامـل داشـته   مـ که در این فرآینـد  دهد  میگذار این امکان را  گیرنده، مدیر یا سیاست  به تصمیم 
بندي امکان  از سوي دیگر شبکه. اساس تجارب و مهارت خود نتایج را تولید نمایدباشد و در نهایت بر  

کنگرانـی و   محمـدي  (سـازد  سایل مرتبط را نیز میسر میله با مأبررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مس    
حلیل روابط اجتماعی و کمـک بـه   توانایی باالي این روش در به تصویر کشیدن و ت     . )2010همکاران،  

اقتـصادي در   -تر و نیز اهمیت روزافـرون مـسایل اجتمـاعی    نقص گذاري و مدیریت بهتر و بی      سیاست
المللی منـابع طبیعـی از ایـن     بین از متخصصان و کارشناسان برخیهاي منابع طبیعی سبب شد تا   حوزه

  .طبیعی استفاده نمایندمنابع حوزه روش براي حل برخی مسایل سیاستی و اجتماعی در 
هـاي رسـمی و       ثیر قـدرت  أبا هدف بررسی و تحلیل مقدار ت      ) 2011(کنگرانی و همکاران     محمدي
طبیعـی از روش تحلیـل     منـابع  ثر بر تخـصیص مقـدار بودجـه در حـوزه    ؤعنوان عوامل م    غیررسمی به 

 روابـط رسـمی و   اي بـراي ترسـیم شـبکه    شـبکه  همچنین از رویکرد تحلیـل   . اي استفاده نمودند   شبکه
اسـاس  هاي قدرت رسمی و غیررسـمی بر  انونطبیعی و تحلیل ک هاي مرتبط با منابع       غیررسمی سازمان 

برقراري ارتباط رگرسیونی میان این . ها استفاده کردند ویژه سازمان  هاي درجه، بینابینی و بردار      مرکزیت
اي نـشان داد کـه     شبکه ز رویکرد تحلیلها با استفاده ا یافته سازمان  ها و مقدار بودجه تخصیص  مرکزیت

ثر بـوده و قـدرت   ؤبـر تخـصیص مقـدار بودجـه مـ     ) اسـتانداري (داشتن ارتباط با کانون اصلی قدرت     
  رویکـرد تحلیـل  . ثر باشـد ؤاز قدرت رسمی، بر تخـصیص بودجـه مـ     بیش  تواند    تر می  غیررسمی بیش 

 در راستاي حفاظت "قدرت" و "روابط"تر با محوریت   هاي بیش   تواند براي انجام پژوهش     اي می   شبکه
  .طبیعی سودمند باشد و مدیریت بهتر منابع 

  درختـان  و نـوع گونـه   ثیر سـن، انـدازه  أاي براي بررسی ت از تحلیل شبکه) 2008(و همکاران فولر  
ـ . ها در کنار هم و در زیر درختان بزرگ استفاده نمودند       جنگلی بر توانایی زیستن گونه     یـن منظـور   ه اب

اي   اجتماعات گونـه ندي و طول مسیر براي تحلیل شبکه      ب  نقاط، ضریب خوشه   هاي درجه   ز اندازه آنان ا 
هـا   ها و ارتباطات، زیستن گونه  قطري استفاده کردند؛ در این شبکه نقاط، گونه       کالسه 7ترسیم شده در    

تقابـل معـین در   ها با تعداد ارتباطـات م  نتایج نشان دادند که تعداد گونه. باشد در همسایگی یکدیگر می  
اي کـاهش    نقطـه   افزایش قطر سـاقه، بـه سـرعت درجـه          هاي قطري مختلف، متفاوت بوده و با       کالسه

شناسی و اکولوژي جنگـل مناسـب    فولر و همکارانش این روش را براي انواع مطالعات جنگل     . یابد می
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اي بـراي کـسب    دانسته و پیشنهاد کردند که پیش از اتخاذ تصمیمات مدیریتی، از روش تحلیـل شـبکه    
  .تر استفاده نمایند اطالعات بیش

 دلیـل  گیـري کـه بـا مـشکل کـاهش منـابع بـه        به مطالعه یک جامعه مـاهی    ) 2008(کرونا  و  بودین  
در این جامعه با وجود داشتن سرمایه اجتماعی باال که از . برداري بیش از حد مواجه بود، پرداختند      بهره

 آشکار شد، میل و رغبت پایینی بـراي گـزارش نمـودن    اي سازي توسط روش تحلیل شبکه   طریق کمی 
عالوه، افراد مهم مشخص شده، ارتباط کمی با نهادهاي مالی و بازارهاي  هب. ها وجود داشت   شکنی قانون

عمـومی بـراي   پاینـدي  توانـد نبـود    تنهایی می هها ب مهم داشتند که هر دوي این عوامل یا هر یک از آن        
همچنین همگنی افراد مهم و مشخصات ساختاري     .  حد را توضیح دهد    گیري بیش از   رسیدگی به ماهی  
 نفـوذي قـرار دارد، از دالیـل    تنها یک شخص در موقعیـت کـامالً  ها، که آشکار نمود  شبکه ارتباطی آن 

  .دیگر براي شناخت ناکافی از تغییرات شرایط اکولوژیکی و کاهش منابع بود
 هـاي بـین بخـشی و فرابخـشی در     بر همکاريثر ؤبه بررسی عوامل م  ) 2005 (حسناگس و کروت  

 12اي پرداختند؛ بررسـی    هاي سیاستی نهادهاي مرتبط با محیط زیست با استفاده از تحلیل شبکه            شبکه
 فـشارهاي نهـادي، دو عامـل اصـلی     هـاي مـالی و    کشور اروپایی نشان داد که مشوق     8 سیاستی   شبکه

بخشی بوده و در مقابـل، دانـش و اعتمـاد در ایـن     بخشی و فرا ها و روابط میان   همکاري وجودآورنده  به
هـاي سیاسـتی در      اي را براي بررسـی شـبکه       ها تحلیل شبکه   همچنین آن . اند سزایی نداشته  هثیر ب أمیان ت 

  .اند حوزه محیط زیست مناسب دانسته
مله از جدر ایران ها  ه حوزهدر همو کاربردهاي گسترده این روش ها  قابلیتکه هنوز  با توجه به این  

اي و مبـانی، اصـول    تحلیـل شـبکه  روش  این مقاله با هدف معرفـی  ه است، منابع طبیعی ناشناخته ماند   
با تئوریک و معیارهاي آن تهیه شده و مطالعات داخلی و خارجی در حوزه منابع طبیعی را برشمرده و                

 طبیعی در قانون هاي منابع هاي مرتبط با مدیریت و سیاست کاربرد این روش در تحلیل جایگاه سازمان    
کنـد تـا کـارایی     ، تالش میبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران    

  .مورد آزمون قرار دهد مسایل حوزه منابع طبیعی حلروش را در این 
کـه  اسـت   سـاختارهاي اجتمـاعی   اي رهیافتی براي مطالعه تحلیل شبکه: اي مبانی نظري؛ تحلیل شبکه   

باشـد و    ها می  شناسی و تئوري گراف    هاي علوم اجتماعی، علوم سیاسی، مردم      اه اصلی آن حوزه   خاستگ
  اسـت  مـیالدي آغـاز شـده   70ي آن از دهـه  هـا  رسد؛ اما عمده فعالیـت   سال پیش می  50قدمت آن به    

حـوزه   در    از کاربرد مفهوم شـبکه     کلی حدود دو قرن   طور  به). 1979،   لینهارت و هلند   ؛1950،  بریستد(
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هـاي مختلـف    و مطالعات بسیاري در حوزه) 2007،  کنیسوراب (گذرد  میو مدیریت   گذاري   یاستس
، مـواد  )1979، زجیلـسترا (اي  تحلیـل سیاسـت انـرژي هـسته     توان بـه  صورت گرفته که از آن میان می   

 وگرانـد  ( و علـم  )2003و همکـاران،  کـارپنتر  (، محیط زیست    )1992،  اشنایدر(شیمیایی و مخابرات    
  .اشاره نمود) 1999، پشک
رهاي اجتمـاعی روابـط    چگـونگی تأثیرگـذاري سـاختا   کلی این روش به بررسـی و مطالعـه    طور به
اي این است   کلی در رهیافت شبکهقاعده.  پردازد قاید و باورها می فرد یا گروه یا سازمان بر عکننده احاطه

هاي  رد بررسی قرار گیرند و نه ویژگیهاي روابط میان و درون واحدها مو که در ابتداي امر باید ویژگی
ها و یا جوامع و روابط نیز شامل احساس افراد  ها، سازمان توانند افراد، گروه این واحدها می. خود واحدها

، چنـدلر ؛ 2005، کروت و حـسناگس    ( باشند عات، و یا تبادل پول و کاال      نسبت به یکدیگر، تبادل اطال    
 اهمیت روابط متقابـل میـان       هاي اجتماعی را بر پایه     ل شبکه یتحل،  )1994( فاوست   و واسرمن   ).2008

اي بیان  اساس مفاهیم و فرآیندهاي رابطه و کاربردهایی برها ها، مدل واحدها دانسته و آن را شامل تئوري
هـاي تحلیـل     اي از روش   هـاي اجتمـاعی مجموعـه      تحلیـل شـبکه   ) 1992(اسـکات     عقیدهبه  . ندنک می

  .پردازد هاي مختلف ارتباطی این ساختارها می ه به بررسی جنبهساختارهاي اجتماعی است ک
هـاي پیچیـده،    هـا، سیـستم    ریزي پروژه  ریزي و برنامه   توان طرح  اي می  از موارد کاربرد تحلیل شبکه    

هاي ارتباطی، پخش و انتـشار       هاي حمل و نقل، شبکه     هاي اجتماعی، سیستم   مدارهاي الکتریکی، شبکه  
ها، تئوري سـازمان،   اي، تئوري سازمانی، تحلیل متون و نوشته   سنجی رایانه  زیستهاي واگیردار،    بیماري

  .)2005،  ارلباكوبراندس (تحقیقات تبارشناسی و تحلیل وقایع را نام برد 
شـود   بنـدي مـی    هـا طبقـه    ربردي گـراف  اي تحت تئوري کـا     از دیدگاه علوم کامپیوتر، تحلیل شبکه     

تر با ریاضیات سروکار دارد تـا بـا آمـار و           اي بیش  ی تحلیل شبکه  کلطور  به). 2005براندس و ارلباك،    (
هـا و نیـز    جـا و سیـستمی شـبکه    امکان توصیف فشرده، یـک کمی؛ به این دلیل که با ریاضیات  تحلیل  

کاربرد ریاضیات در این روش نیـز       . شود هاي بزرگ ایجاد می    خصوص شبکه  امکان کار با کامپیوتر در    
هـا و اطالعـات از      باشد؛ به این صورت که براي ثبـت داده         ها می   ماتریس ها و جبر   شامل تئوري گراف  

هـا اسـتفاده    هـاي مربـوط بـه الگوهـاي ارتبـاطی از گـراف       ها و براي نمایش اطالعـات و داده   ماتریس
  .)2001، هانمن( شود می
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  :ترین مفاهیم مطرح در این تئوري عبارتند از مهم
ود ارتباط نب   وجود یادهنده  یال که نشانل سه نقطه و تعدادياي است از حداق شبکه مجموعه: 1شبکه -1

اساس تعریف ارایه شده در فرهنگ علـوم سیاسـی،     بر). 1991،  کنیس و اشنایدر  (باشد   ها می  میان نقطه 
  ).2004راد،  فشاريا آقابخشی و(باشد   می"ها ارتباط میان مردم در جوامع و سازمان"شبکه شامل 

گران و  ترین کنش اي است که براي شناسایی و تعیین مهم اي مفهوم گسترده مرکزیت دار : 2مرکزیت -2
تـرین و    مهـم .)2005، برانـدس و ارلبـاك  (گیـرد   شـبکه مـورد اسـتفاده قـرار مـی     یا ارتباطات در یک   

  .ها عبارتند از درجه، مجاورت بینابینی، و بردار ویژه ترین مرکزیت کاربردي
ترین مفاهیم براي بررسی ساختار شبکه بوده و          یک شبکه یکی از مهم     گران بندي کنش  گروه: 3بندي گروه - 3

. سـازد  می گر یا سازمان درون یک گروه و نیز رفتار کل شبکه را فراهم امکان درك چگونگی رفتار یک کنش   
هاي ضعیف و قوي درون یک شبکه از طریق بررسی تعداد و شدت ارتباطات میان              همچنین شناسایی بخش  

 شبکه وجـود دارد  گران درون ندي کنشب هاي مختلفی براي گروه روش. شود ها فراهم می ن آنها و درو  روهگ
  ).2001، هانمن( اشاره نمود 5ها اي  هسته-K 4ها اي  دسته-Nتوان به  که از آن جمله می

اساس وضعیت، جایگاه و ارتباطات هر فرد یـا سـازمان درون            بر قدرت مفهومی است که    :6قدرت -4
هرچـه  . یابـد  وجود آمده براي وي، افزایش یا کاهش می        هاي به  ها یا فرصت   لیل محدودیت د شبکه و به  

 شـده و در نتیجـه بـه جایگـاه     تـر  هـاي او بـیش   تر باشـد، فرصـت    میزان محدودیت فرد یا سازمان کم     
هـا   تـري بـر آن   تري با دیگران برقرار کرده و تـأثیر بـیش       یابد؛ پس تبادالت بیش    تري دست می   مطلوب

تـر داراي   تـر و یـا مرکـزي    هاي مرجع، در دسـترس   افراد یا سازمان  . شود ارد یعنی قدرتمندتر می   گذ می
  ).1992، بارت(باشند  تري بوده و قدرتمندتر می موقعیت مطلوب

  
  ها مواد و روش

هـاي   هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، به مجموعـه برنامـه         برنامه
صـورت تـصویب    در و شدهوقت تنظیم  دولت ساله و توسط صورت پنج شود که به  میمدتی گفته میان

ان و جنـگ ایـر    سـال 8 بعد از انقالب،. شوند ، به قانون برنامه تبدیل میمجلس شوراي اسالمی توسط
                                                
1- Network 
2- Centrality 
3- Grouping 
4- N-Cliques 
5- K-Cores 
6- Power 
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این اساس، نخستین برنامه توسعه از سال  بر. را از بین برد هاي توسعه کشور برنامه ، امکان اجرايعراق
 توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی  چهارمقانون برنامه .  سال به اجرا درآمد    5مدت    آغاز و به   1368

، مـشتمل  رسید مجلس شوراي اسالمی    به تصویب  1383 مهر   11  که در تاریخ   جمهوري اسالمی ایران  
  : هاي این قانون عبارتند از بخش. باشد می  جدول9 تبصره و 34 ماده و 161بر 
  رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی-بخش اول -1
 اي زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه   حفظ محیط-بخش دوم -2
  المت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی توسعه س-بخش سوم -3
  ایرانی- صیانت از هویت و فرهنگ اسالمی-بخش چهارم -4
 ن امنیت ملیئ تأمین مطم-بخش پنجم -5
 بخشی حاکمیت نوسازي دولت و ارتقاي اثر-بخش ششم -6

اي  ون برنامـه، از روش تحلیـل شـبکه   ونی مرتبط با منابع طبیعی در این قـان منظور تحلیل مواد قان   به
فصل از  19 و 18، 17و نیز مواد قانونی بخش دوم پنجم و ششم هاي  فصلاین اساس،   بر. استفاده شد 

. اند  به موضوعات مرتبط با منابع طبیعی پرداخته       این قانون ) بسترسازي براي رشد سریع اقتصادي    (اول  
مواد قانونی هاي رسمی درگیر در بخش منابع طبیعی که به موجب           سازمان،   انجام این پژوهش   منظور به

 ه این ترتیب هـر مـاده  ب. اند، مشخص گردیدند هاي رسمی با یکدیگر شده  ملزم به همکاري  این فصول   
. ند یادداشت شـد  هاي ذکر شده در آن     طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و اسامی سازمان         قانونی به 

هـا    قانونی مزبور ذکر شده بود، مبناي دفعـات همکـاري   فعاتی که نام هر سازمان در ماده      سپس تعداد د  
ماننـد مـاده   (خصوص مواد قانونی که داراي چندین بند با موضوعات مختلـف بودنـد          در. قرار گرفت 

 یـک مـاتریس     بر این اسـاس   .  تلقی شد  یاد شده عنوان یک وظیفه قانونی براي سازمان        ، هر بند به   )17
هاي آن را  ها و ستون دست آمد که سطرهاي آن را سازمان  بهUCINET افزار  نرمدار در دووجهی ارزش

 تعداد تکالیف قانونی هر سازمان در مـواد  دهنده ها نیز نشان هاي سلول ارزش. مواد قانونی تشکیل دادند  
 سازمان و مواد -وجهی سازمان ، به دو ماتریس تک1سپس این ماتریس دووجهی   . قانونی مختلف بودند  

                                                
هـاي   باشـند؛ شـبکه   مـی ) two-mode(و دووجهـی   ) one-mode(وجهـی     شان بر دو نوع تک      ها براساس روابط     شبکه -1

 در واقع این. گیرد ها تنها در یک وجه صورت می گر بوده و تحلیل آن دهنده روابط درونی یک گروه کنش وجهی نشان  تک
 - رابطه فرد(گران یا روابط میان ساختارها  باشند؛ مانند روابط میان کنش ها براي بررسی ارتباطات در سطح میکرو می شبکه

گیرد؛ مانند روابط  گر وجود داشته و تحلیل در دو وجه صورت می اما در شبکه دووجهی، روابط میان دو گروه کنش ). فرد
هاي غیریکسان بوده و سطرها،  ماتریس حاصل شده داراي سطرها و ستون).  اتفاق-رابطه فرد(گران و ساختارها  میان کنش

  ).1994، ؛ واسرمن و فاوست2001هانمن، (باشند  ها، اتفاقات می افراد و ستون
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ها  هاي رسمی سازمان ، بررسی همکاريمقالهکه هدف از  دلیل این   مواد قانونی تبدیل شد؛ اما به      -قانونی
بر ایـن  . ت سازمان مورد تحلیل قرار گرف-وجهی سازمان در مواد قانونی مختلف بود، تنها ماتریس تک       

 تکـالیف   همچنـین شـبکه   . مشخص شـدند   1 برشی هاي و سازمان هاي درجه و بینابینی      اساس مرکزیت 
 دیـداري نیـز   ترسیم شد و از نظر     NetDraw افزار ها با استفاده از نرم      رسمی میان این سازمان    -نونیقا

دو سـطح  هـا در   تراکم مشخص گردیده و ارتباط میان سازمان       هاي کم  هاي متراکم شبکه و بخش     بخش
  .ملی و استانی بررسی شدند

  
  تایج و بحثن

دهـد کـه بـر روي آن        را نـشان مـی     NetDrawافـزار     ترسیم شده توسط نـرم      اولین شبکه  1 شکل
درهم بودن شبکه و نامشخص بـودن روابـط و   . اي و تصویري انجام نشده است     گونه پردازش داده   هیچ

ها و تولید اطالعـات ثانویـه نـشان     سازي شبکه  اي را در ساده    ها، توانایی و اهمیت تحلیل شبکه      سازمان
  .باشند ها، مواد قانونی قانون برنامه چهارم می ها و مربع در این شبکه دوایر، سازمان. دهد می

  

 
  

 . دووجهی تکالیف قانونی قانون برنامه چهارم توسعه بدون پردازششبکه -1شکل 

                                                
ها سبب تفکیک شبکه به دو بخش جـدا و بـدون    هایی هستند که حذف آن ، سازمان)Cut Points(هاي برشی  سازمان -1

هـا   در تئوري گرافهاي برشی معادل مفهوم نقاط برشی  سازمان. نامند هاي حاصل شده را بلوك می      بخش شود؛ ارتباط می 
 ).2001، هانمن(باشند  می
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هـا محاسـبه شـده و تفـاوت       هاي درجه و بینـابینی سـازمان       ترتیب مرکزیت   به 3 و   2 هاي  شکلدر  
تـر، بـا     هاي بیش  هاي داراي مرکزیت   واقع، سازمان  اند؛ در   اشکال نمایش داده شده    ا اندازه ها، ب  مرکزیت

هاي قرمز رنگ،  هاي برشی با دوایر و مربع در این دو شبکه، سازمان . اند تر نشان داده شده    اشکال بزرگ 
ضـخامت  . نـد ا داده شـده   هـا نـشان    هاي سطح استانی با مربع     هاي سطح ملی با دایره و سازمان       سازمان

  .باشد هاي قانونی می دهنده شدت همکاري خطوط هم نشان
  

  
  

  . ارم توسعه با نمایش مرکزیت درجه تکالیف قانونی قانون برنامه چه شبکه-2شکل 
  

  
  

  . تکالیف قانونی قانون برنامه چهارم توسعه با نمایش مرکزیت بینابینی شبکه-3شکل 
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در سطح ملی، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان مدیریت     دهد که    هاي برشی نشان می    تعیین سازمان 
 ریزي و توسـعه   و در سطح استانی شوراي برنامه  ي کشور و سازمان حفاظت محیط زیست      ریز و برنامه 

از . گردند هاي برشی محسوب می    عنوان سازمان  ریزي استان به   استان همچنین سازمان مدیریت و برنامه     
باشد؛  یزي کل کشور، سازمان برشی سطوح ملی و استانی نیز میر سوي دیگر سازمان مدیریت و برنامه

شـود کـه    ها، شبکه به دو بخش مجزا و بدون ارتباط تبدیل می کدام از این دستگاه بنابراین با حذف هر 
زیرا قادرند ارتباطـات سـایرین را   . ها در شبکه است  قدرت و جایگاه باالي این دستگاهدهنده  این نشان 

هـا در    دسـتگاه هاي قانونی میان سـایر  اما اگر به ارتباطات و همکاري   . ا مانع آن گردند   افزایش داده و ی   
هاي برشی کاسته و   شد، از قدرت و جایگاه این سازمان        چهارم توجه کافی مبذول می      متن قانون برنامه  

ان عنـو  بـه . شـد  گردید که گامی در راستاي توزیع بهتر قدرت محسوب می   به قدرت سایرین افزوده می    
ریزي کشور وجود  برنامه هاي قانونی، میان وزارت نیرو و سازمان مدیریت و         ترین همکاري  نمونه، بیش 

ریـزي اسـتان، وزارت    ریزي استان و شـوراي برنامـه       سازمان مدیریت و برنامه    هاي میان  دارد؛ همکاري 
سـناد در    و وزارت جهاد کشاورزي و سازمان ثبـت ا         شاورزي و سازمان حفاظت محیط زیست     جهاد ک 

  .گیرند هاي بعدي قرار می رده
 چهـارم، تنهـا   هاي همکار در شبکه تکـالیف قـانونی قـانون برنامـه      از سوي دیگر، در میان دستگاه     

ریــزي کــشور داراي نقــش  ســازمان حفاظــت محــیط زیــست کــشور و ســازمان مــدیریت و برنامــه 
نظـر   بر ایـن اسـاس منطقـی بـه    . ها وظایف اجرایی دارند    کننده و نظارتی بوده و سایر دستگاه       هماهنگ

چـه در ایـن    امـا آن .  داراي قدرت بـاالتري نـسبت بـه سـایرین باشـند     یاد شدهرسد که دو دستگاه     می
هـاي قـدرت و    عنـوان کـانون   گردد، ارتباط قانونی ضعیف میان این دو کانون بـه       شبکه، نقص تلقی می   

عنـوان متولیـان اصـلی      بـه ورزياز سوي دیگر وزارت نیـرو و وزارت جهـاد کـشا        . باشد هماهنگی می 
هـاي قـدرت در ارتبـاط      با یکـی از ایـن کـانون     م که هر کدا   بخش کشاورزي و منابع طبیعی در کشور      

و  وجـود د بـر خـالف  در نتیجـه   . تنگاتنگ هستند، خود با یکدیگر ارتباط قانونی بسیار ضعیفی دارنـد          
یط زیـست قـانون برنامـه     مهـم همـاهنگی و نظـارت در بخـش محـ         لهأکانون قدرت اصلی، به دو مس     

هـاي    ارتباطات مناسـب میـان متولیـان اصـلی و نیـز سـازمان              نبودچهارم توسعه توجه نشده است که       
هـا،   کـاري  ممکـن اسـت دوبـاره   همچنـین  . سـت  اکننده در این شـبکه دلیلـی بـر ایـن مـدعا             هماهنگ

هم ایـن چیـدمان     هاي نادرست اعمال شده در بخش محیط زیست از نتایج م           ها و مدیریت   کاري موازي
  .شان باشد ها در شبکه و روابط ناکافی میان نامناسب دستگاه
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هـاي برشـی ملـی     اي است بر قدرت سازمان   هاي سطح ملی، تأکید دوباره     بررسی اجمالی مرکزیت  
؛ )ریزي کشور  و سازمان مدیریت برنامه زي، سازمان حفاظت محیط زیست کشور     وزارت جهاد کشاور  (

 در سـطح اسـتانی نیـز شـوراي          .باشـند   میزان مرکزیت درجـه و بینـابینی مـی         ترین که داراي بیش   چرا
ها، بهترین و باالترین جایگاه را به خود اختصاص داده   مرکزیتریزي و توسعه استان از نظر همه برنامه
واقـع   در. باشد ها یکسان نمی  مرکزیتریزي استان در همه   اما وضعیت سازمان مدیریت و برنامه     . است

هاي سطح استان قرار گرفته و به همین دلیـل داراي قـدرت    مان تنها بینابین دو گروه از دستگاه     این ساز 
هـاي ضـعیف میـان اسـتانداري و      برشی و بینابینی است که این قدرت، ناشی از ارتباطات و همکـاري    

ها در  سب آنهاي استانی و ملی و نیز جایگاه نامنا سازمان امور اقتصادي و دارایی استان با سایر دستگاه
تر بودن مرکزیت بینابینی سازمان حفاظت محیط زیست بـه نـسبت وزارت       همچنین کم . باشد شبکه می 

 بـر دهـد کـه    تر و داراي قدرت اجرایی باالتر قرار مـی   خانه را در دسترس    جهاد کشاورزي، این وزارت   
شود که هنـوز روح    میتغییر نام دو فصل از قانون برنامه چهارم از کشاورزي به محیط زیست، مشاهده     

  .کشاورزي حاکم است
ها در    جایگاه نامناسب نهادهاي غیردولتی و قدرت کم آن        ها بیانگر   بررسی مرکزیت از سوي دیگر،    

ایـن   بر. باشد ها و نهادهاي دولتی می   باز هم بیانگر قدرت باالي دستگاه      شبکه تکالیف قانونی است که    
منابع طبیعی در تدوین قوانین این سند به رویکرد نهادي          گزاران حوزه    شود سیاست  اساس، مشاهده می  
همچنـین  . انـد  نفعان مهم و کلیدي در شبکه تکالیف قانونی، توجه چنـدانی نداشـته   و درگیر نمودن ذي   

ارچوب اصلی هاي درگیر، چ ه سازمان متوازن قدرت و ارتباطات میان هماي و لزوم توزیع نگرش شبکه
گـزاران حـوزه منـابع       بنابراین ضروري است مـدیران و سیاسـت       . استتدوین این سند سیاستی نبوده      

  .نهادي تدوین نمایند -اي ارچوبی شبکهبیعی، برنامه پنجم توسعه را در چط
ی هـای  یب نوین دیگر داراي ع    يها  مانند بسیاري از روش    اي تحلیل شبکه اگرچه  : هاي ترویجی  رهیافت

آوري   گذار از نخستین گام جمع   گیرنده یا سیاست   ي تصمیم باالثیر  أتوان به ت   باشد که از آن جمله می      می
شاره ها ا بر فرایند و خروجیهاي شخصی  ثیر خطاها و برداشت  تا تحلیل نهایی و وجود احتمال تأ       داده

ون توجه به اهمیت روزافزبا . توان منکر توانایی باالي آن در ترسیم و تحلیل روابط گردید ، اما نمینمود
توجه کافی   نداشتن  ناشی ازو بروز مشکالت  در حوزه منابع طبیعی مدیریتی و سیاستیاجتماعی، مسایل 

بیش هایی از این دست  هاي پیشین، لزوم استفاده از روش ها و مدیریت گذاري ه این مسایل در سیاست  ب
هـاي   ی اتکاي کامل به نتایج و خروجالبته نباید از نظر دور داشت که  . گیرد کید قرار می  أاز پیش مورد ت   
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زنـدگی و معیـشت   هـا در   نتـایج آن  مو به موي    و پیاده نمودن    کار گرفته شده     ههاي ب   و تکنیک  ها روش
انـد، در بلندمـدت بـه شکـست          را مـدیریت نمـوده    و آن    با طبیعـت زیـسته    هاست   ه قرن هایی ک  انسان

هـا نیـز    از ایـن روش  اما استفاده .دی انجامها خواهد موفقیت کامل آننداشتن ها و یا    ها و برنامه   سیاست
هـا   از تواناییگزاران حوزه منابع طبیعی،  مدیران و سیاستشود   پیشنهاد می بنابراین  . ناپذیر است  اجتناب

 و از ه بهره برد پیشین این حوزههاي ها و برنامه در ارزیابی سیاست  اي   هاي روش تحلیل شبکه    و قابلیت 
  .هاي آتی استفاده نمایند  و برنامهها ها براي تدوین و تهیه سیاست نقاط قوت و ضعف آن

  
  سپاسگزاري

 بزرگوارم آقایان دکتر تقی شـامخی و        هاي استادان  ها و همراهی   از همکاري دانم   بر خود واجب می   
هـاي   راهنمـایی انـد و نیـز      اي بـوده   دکتر کیومرث اشتریان که مشوق اینجانب در آموختن تحلیل شبکه         

  .اري نمایم نوك سپاسگزآقاي پروفسور دیویدارزنده 
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Abstract1 

Development of integrated view in natural resources management and policy-
making after policy failures has caused the specialists to use new methods in order 
to discover the disadvantages of previous policies and plans. "Network Analysis" is 
one of these new methods that focus on the relations between factors and analyze 
them through network delineation. Networking provides the ability of investigating 
the relationship between problems with other related problems; because in today's 
complex world there is not a distinct border among the problems. There are a few 
studies related to natural resources and environment that have used this method. In 
Iran, this method is new and its numerous applications are almost unknown. This 
paper tried to introduce this method and its applications by delineation and analysis 
of the network of legal collaborations among organization that are related to natural 
resources in Fourth Development Plan. UCINET and Net draw software’s were 
used to calculate the degree and between’s centralities and also to delineate the 
network. Results showed that power distribution among related organizations is not 
equal and there was not a networking approach in the codification of this legal 
document. In addition, Network Analysis has a high efficiency in evaluation of 
management and policy plans and showing their disadvantaged. Finally, it was 
proposed that natural resources managers and policy-makers use Network Analysis 
potentials in evaluation of previous policies and plans and use their strengths and 
weaknesses in codification of next policies and plans. 
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