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 چکیده

ممکان و اراربخ     ،گیری بدون برقراری ارتباا   زشیابی و تصمیمریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، رهبری، ار برنامه

به یا  موواوپ پیدیاده و متام تحتیتااتی       "ارتباطات سازمانی"، فناوریپیشرفت علم و  امروزه در سایۀ نخواهد بود.

ع منااب  بخا   در سازمانی میان روابط منظراز  توسعه پنجم برنامۀ قانون تحلیل هدف با پژوه  اینتبدیل شده است. 

 نتادی و قانونی جایگاه تا است  گرفته انجام درا نت و ویسون افزارهای نرم و ای شبکه تحلیل رویکرد از استفاده با طبیعی

 های سازمان قانونی -رسمی جایگاه که ستا آن از حاکی ها یافته بندی جمع. کند بررسی قانون این در را منابع طبیعی

 شابکۀ  در اجرایای  هاای  دساتگاه  و دویات  عاایی  جایگااه  و نیست یکسان انونق این در منابع طبیعی موووپ با درگیر

 و وظاایف  تفسیر در را ابتاماتی آنتا، شدن  مکلف و قانون این در سازمان 919 نام ذکربا وجود  سازمانی، میان ارتباطات

 رواباط  از ای یتهسال  هاای  برداشات  به ممکن است نادرست، مدیریت صورت در که است کرده ایجاد سازمانی ارتباطات

 توساعه  ششام  برناماۀ  نتاایی  تدوین از پی  تا شود می پیشنتاد اساس براین. شودمنجر  قانونی تکاییف و سازمانی بین

 کشاور  پیشاین  ۀتوساع  هاای  برنامه و قوانین در منابع طبیعی نتادی و قانونی جایگاه یابی ریشه و شناسی آسیب کشور،

 . شود ارزیابی کشور نابع طبیعیم موجود کیفی و کمی ووع و گیرد صورت

، و جایگااه  مرکزیات  کشاور،  توساعه  پنجم رنامۀب قانون سازمانی، میان روابطای،  شبکه تحلیلروش  :کلیدی هایواژه

 منابع طبیعی.

 

 
 ایمیل:   31921113992تماس:  ۀشمار                            مسئول ۀنویسندkangarani@ut.ac.ir       
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 و هدفمقدمه 

 بینای  پای   و شاتابان  تغییارات  دورۀ حاوار  عصر

 باه  پاساخی  هاا  شبکه ماهیت فتم و درک. است ناپذیر

 نیااز  یا   باه  کاه  است تغییر حال در عتسر به دنیای

. اسات  شاده  تبدیل پیدیده مشکالت حل برای بزرگ

 آنتاا  صاحی   هادایت  و پشتیبانی در هاشبکه شناخت

 و هاا  شابکه  ماهیات  فتم ترتیب این به است، وروری

 مادیریت  توساعه  ارزیاابی  متم جنبۀ ی  آنتا تغییرات

 ارتباطات یکی از (.Hoppa and Reinelt, 2010) است

هاا،   . در سازمانمتمدن است ۀجامع ترین ابزارهایمتم

هام پیوساتن اجازای یا      ی برای باه فرایندارتباطات 

 وواعیت (، 9313پور میبادی،  اند )دعائی و رجبی نظام

 ناامتوازن باودن   بیاانگر  ماا  جامعاه  در مدیریت کنونی

 ایان  نااتوانی  و هاا  ساازمان  افازون  روز هاای  پیدیدگی

اسات   تحاوتت  این با متابله و بینیپی  در ها سازمان

از ساوی دیگار،   ، (9313 میبادی،  پوررجبی و دعائی)

هاای   نیاز روزافزون به آگاهی از دستاوردها و پیشارفت 

جدید برای حل آنتاا، بای  از پای      فناوریعلمی و 

 ورزدماای تأکیاادات را گسااترش ارتباطاا  برواارورت

 (.9319ی کنگرانی، محمد)

 ارتباطااات ۀحااوزدر متفکااران از برخاای مطایعااات

 کاه  اسات  آن از حااکی  ،اخیار  هاای  سال در سازمانی

 ، ناشای ساازمان  بر حاکم مشکالت و مسائل از بسیاری

 ظرایااف باه  یتاوجت  بای  و ارتبااطی  نادرسات  بافات  از

 (.9339 زارعی، و زارعی) است بوده سازمانی ارتباطات

هاای   سازمان ویژه دراما تحتیق و پژوه  در ایران، به

ز رشااد معیارهااای توسااعه ا ا دیگااردویتاای، همگااام باا

هاا و   نظریاه  نیاز  تاکنون مطلوبی برخوردار نبوده است.

 زمیناه در ایان  نظاران   دتیل مختلفی از سوی صااحب 

کاالن، باه ایان     طور عمده از بعدارائه شده است که به

بنااابراین تزم اساات بررساای   انااد، نگریسااته مساائله

در های پی  روی تحتیتات  تری در مورد چای  جزئی

ماازار و همکااران،   های دویتی انجام داد )عار   سازمان

موواوپ   یا   ساازمانی  ارتباطاتطور کلی، به (.9333

 حاائز  بسایار  ساازمان  عملکارد  در آن نتا   و پیدیده

 بخا   گفت توان می حتی که ای گونهاست؛ به اهمیت

 هاا  سازمان شکست یا موفتیت عوامل از توجتی شایان

 دیگاار بااا کااه شااود ماای روابطاای کیفیاات بااه مربااو 

 انااااااد  کاااااارده برقاااااارار هااااااا سااااااازمان

(Kok and Wildeman, 1999 )متفاوت ساختارهای و 

 همکااری  بار  متفااوتی  تاأریر  سازمانی میان های شبکه

نتادهاای   بررسای  .(Paulson, 1985) دارد آنتاا  میان

آنتاا،   تاأریر محیطی و شناخت مورر در سیاست زیست

نتادهاا،   ذی از سویهای اتخا پیشنتادها در تغییر رویه

افزای  کاارایی، جاایگزینی   تغییر ارکان سازمانی برای 

سااازمان یااا نتاااد دویتاای دیگاار قاباال بررساای اساات. 

همدنین در مدل نتادی ومن تبیین نتا  و جایگااه   

 سیاساااتگذاری فراینااادهاااای دویتااای در  ساااازمان

محیطای، چگاونگی اجارای سیاسات و ارزیاابی       زیست

فار،  ایتی و رواوانی شاود )عباد   نتایی آن مشخص مای 

 که محتتانی میان در ای شبکه تحلیل (. رویکرد9319

 توجه مورد کنند، می بررسی را سازمانی میان ارتباطات

 بارای  پژوهشی، غنی ۀبدن این. است گرفته قرار زیادی

 روابط از که هایی شبکه یا افراد میان های شبکه بررسی

 روزایان ا. سات اکار بسایار  آیند، می پدید سازمانی میان

تاوان   از ایان روش مای   کاه  کنند می پیشنتاد محتتان

 در کاه  آفریناانی  نت  عنوانبه ها سازمان بررسیبرای 

 ، اسااتفاده کااردانااد گرفتااه ارتباااطی قاارار هااای شابکه 

(Gulati et al., 2011). 

مناابع طبیعای در ایاران از منظار      ووعیت بررسی

 ساازمانی حااکی از آن اسات کاه    جایگاه و روابط میان

ان متوییا های قانونی مربو  باه جایگااه و وظاایف    خأل

هااای قااانونی در خصااوط روابااط خأل، منااابع طبیعاای

مشاااکالت نیاااز و در ایااان حاااوزه ساااازمانی  میاااان

ان این امار در  متوییسبب کاه  کارایی سازمانی  برون

(. 9331و فریااادی،  تیعباادایل)کشااور شااده اساات  

ر دییل نبود ی  ایگوی سیاستی مشخص دهمدنین به

های فاراوان، ماوارد    با وجود تالشاین منابع،  مدیریت

باه چشام   هاا   هاا و طار    سیاست شکستای از  عدیده

 (.9311ی کنگراناای و همکاااران، محماادخااورد ) ماای
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مناابع   مادیریت همدنین با توجه به ماهیت چندگاناه  

ان متوییا  ساازمانی  چیدمان نوپ باید، در کشور طبیعی

 نگتاداری،  نظارت، امر هک یابد تحتقای  گونه این امر به

 تعاادل  در آن دراز منابع طبیعی  برداری بتره و توسعه

هاا،   عنوان نمونه، ساازمان جنگال  به گیرد. قرار منطتی

مراتع و آبخیزداری کشاور کاه مسائول اماور اجرایای      

وزارت  ۀجموعاابااوده و زیرممنااابع طبیعاای در کشااور 

وظیفه ممیزی، حفاظات، احیاا،   ، جتاد کشاورزی است

و واگاذاری   هاا  برداری، تاأمین درآمادها و دارایای    بتره

سااازمان  (.9331اراواای را برعتااده دارد )شااامخی،  

وابسته به ریاسات  کشور نیز که حفاظت محیط زیست 

حفاظت محیط  و زیر نظر شورای عایی استجمتوری 

حفاظاات و کنااد، وظااایفی چااون  زیساات فعاییاات ماای

ابی، نظارت ریزی، ارزی بازسازی، استانداردسازی ، برنامه

را ساازی   رساانی و آگااه   و پیشگیری، آماوزش، اطاالپ  

 (.9319فر، )عبدایتی و رووانی دار است عتده

ی کنگراناای و همکاااران  محمااد، زمینااهدر ایاان 

زیسات    محایط  تحلیل سند توساعۀ منظور به( 9313)

برای ترسیم  ای شبکه تحلیل از روشاستان هرمزگان، 

 کردناد.  اساتفاده  یساازمان روابط میان شبکۀو تحلیل 

 بسایاری  هاای قوت دارای این سند که داد نشان نتایج

 فرابخشی نگاه مانند ،است سازمانیمیان روابط منظر از

 ای شابکه  رویکرد بودن حاکم ،زیست محیط موووپ به

 و ریز برنامه های سازمان به ویژه توجه و سند تدوین در

 ریتمادی سازمان استانداری و  مانند استان سیاستگذار

 سیاسااتگذاریدر  ریاازی اسااتان هرمزگااان  و برنامااه

 .محیطی زیست

ترسیم و به ( در تحتیتی 9319) ی کنگرانیمحمد

هاای   های قانونی میاان ساازمان   همکاری شبکۀتحلیل 

چتارم توساعه   ط با منابع طبیعی در قانون برنامۀمرتب

 مرکزیات  همکااری و محاسابۀ   شبکۀ. ترسیم پرداخت

هاای   توزیع قدرت میان ساازمان  نشان داد کهبینابینی 

درستی صورت نگرفته و در تدوین ایان ساند   درگیر به

وی ای حاااکم نبااوده اساات.   قااانونی، رویکاارد شاابکه 

 زیاادی کارایی  ،ای تحلیل شبکهکه  بیان کردهمدنین 

 حاوزۀ ی در مادیریت یاساتی و  های س در ارزیابی برنامه

آنتاا   هاای و واعف  هاقوتو نشان دادن  منابع طبیعی

 دارد.

Eckerberg (2013) Baker and بررساای و  بااا

شااناختی در  احیااای بااوم   بازنمااایی انااواپ سیاساات 

دادنااد کااه اجاارای ایاان    کشااورهای مختلااف، نشااان

ریازی و هام در ساط      ها )هم در سط  برنامه سیاست

ای از  پیدیااده درهاام  شاابکۀاز  متااأرر شاادتاجاارا( بااه

بار نظاام   گیری، ایدئویوژی حاکم  تصمیم فنی[ فرایند]

اران اسات. همدناین   ذگیری و عالئق سیاساتگ  تصمیم

شاناختی   های احیاای باوم   تا بیان کردند که سیاستآن

ای از توزیع قدرت بین کنشگران مختلاف   زمینه در پس

دهاد کاه در هار مرحلاه از      دویتی و خصوصی رخ مای 

واروری اسات    روند. از ایناگیری دخیل تصمیم فرایند

بار  ت احیای طبیعت عاالوه اسکه در اتخاذ هر گونه سی

ی ، به وجوه اجتماعی و سیاسی توجاه جاد  یموارد فن

 مبذول شود.

Beilin et al. (2013)  نشاااان دادناااد کاااه 

هاای اجتمااعی    گیرندگان این کشور باه شابکه   تصمیم

مناابع   مادیریت میان جوامع محلی درگیار در    موجود

؛ اناد نداشتهتوجه  ،طبیعی در ایایت ویکتوریای استراییا

ای باه   چرا که ناه در بخا  تخصایص بودجاه، اشااره     

و ناه در اساناد    است  هایی نشده ها و گروه بکهچنین ش

بار   تأکیاد های اجتماعی با  هتا با تحلیل شبک. آنرسمی

منابع طبیعی در دو منطته در ایان ایایات باا     مدیریت

ای و محاساابه  کاارد تحلیاال شاابکه  اسااتفاده از روی

، نتیجه گرفتند که  ندیب رهایی چون تراکم و گروهمتغی

توانناد   رهاا مای  های حاصل از تحلیل ایان متغی  نمودار

هاای اجتمااعی را    وهاین گار  ووعیتشکل مناسبی،  به

ی از عملیاات  ۀکه اساتفاد ه به ایننشان دهند؛ اما با توج

تاوان تنتاا از    دارای پیدیدگی است، مای  روشیچنین 

 .گیری استفاده کرد گر تصمیم عنوان ی  تستیلآن به

 قاانون  تحلیال  هادف  با پژوه  این ،این اساس بر

 در ساازمانی  میاان  رواباط  منظر از توسعه پنجم برنامۀ

 تحلیال  رویکارد  از و گرفتاه  انجام منابع طبیعی بخ 
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آزماون   بارای  9درا نت و ویسون افزارهای نرم و ای شبکه

 :است دهکر استفادههای زیر  فرویه

 روابااط و قاادرت توزیااع رسااد ماای نظاار بااه -

 در درگیار  هاای  ساازمان   در شابکۀ سازمانی  نمیا

 توساعه  پنجم برنامۀ قانون در منابع طبیعی حوزۀ

 است؛اشکال  دچار کشور

 هاای  شابکه  ترسایم  باا  ای شابکه  تحلیال  رویکرد -

 آنتاا  جایگااه  تحلیال  و هاا  ساازمان  میان ارتباطی

 ارزیااابی باارای روش یاا  عنااوان بااه توانااد ماای

 .به کار رود طبیعی منابع های سیاست

 

 ها   مواد و روش

 از قااانون برنامااۀ تزمهااای  دهدر ایاان پااژوه  دا

اسااتخرا   جمتااوری اسااالمی ایااران  ۀپاانجم توسااع

 و اجتماااعی اقتصااادی، توسااعۀ هااای برنامااه د.شاا

 مجموعااه بااه ایااران، اسااالمی جمتااوری فرهنگاای

 صاورت  باه  کاه  شاود مای  گفتاه  یتمد میان های نامهبر

 صاورت  رد و شاده  تنظایم  دویات  توساط  و ساایه پنج

 قااانون باه  اساالمی،  شااورای مجلاس  توساط  تصاویب 

ی کنگرانااای، محماااد) شاااوند مااای تبااادیل برناماااه

9313.) 

 برناماۀ  اویاین  ،اساالمی  انتال  از پس های سال در

 ساال  از ساایه  هشات  خیرأت با کشور ۀتوسع مدتمیان

 در پای  و یافات  ادامه 9322 سال تا و شد زآغا 9393

 تنظایم  و تتیاه  نیز دیگر برنامۀ سه ،9321 سال از آن

 اقتصادی، ۀتوسع اول ۀسای پنچ برنامۀند: اعبارت که شد

 ، برناماااۀ(9393 – 9322)  فرهنگااای و اجتمااااعی

 فرهنگای  و اجتمااعی  اقتصاادی،  ۀتوساع  مدو ۀسای پنج

 ۀتوسااع مسااو ۀسااای پاانج برنامااۀ ،(9321- 9323)

، و (9321- 9333)  فرهنگاای و اجتماااعی اقتصااادی،

 و اجتمااعی  اقتصاادی،  ۀتوساع  ارمچت ۀسای پنج برنامۀ

 (.9339)دبیری و همکاران، ( 9331-9333) فرهنگی

مارتبط  به موواوعات   مسواول تا  در قوانین برنامۀ

 
1
 Visone & NetDraw  

منابع طبیعی در قایب موووعات کشاورزی نگریسته با 

نخساتین باار دو   چتاارم،   . در قانون برناماۀ شده است

 هاای محیطای )فصال  عنوان موووعات زیسات  بافصل 

فت و موووپ منابع طبیعی نیاز  رو ششم( قرار گ پنجم

مطار   محیطای  در ذیل فصل پنجم با رویکرد زیسات 

 اقتصاادی،  ۀتوساع  پنجم سایۀ پنج برنامۀقانون در  .شد

 در کااه( 9313-9311) کشااور فرهنگاای و اجتماااعی

 شااورای مجلااس تصااویب بااه 95/93/9331 تاااریخ

 رد طبیعی منابع با مرتبط موووعات به ،رسید اسالمی

 شاده  پرداختاه  اقتصاادی  فصال  عناوان  با پنجم فصل

. است ماده 235 فصل و 1بر  مشتمل برنامه این. است

 باا  مرتبط قانونی مواد تحلیل منظوربهدر این پژوه  

 ای شابکه  تحلیال  روش از قانون، این در طبیعی منابع

متام ایان روش کاه وجاه      ویژگیه است. شد استفاده

 اساتفاده  ،است داده لیلتح های روش دیگرتمایز آن از 

 قاعدۀ همدنین است. ساختاری و ارتباطی های داده از

 بایاد  در ابتادا،  کاه  است این ای تحلیل شبکه در کلی

 واحدها بررسی شود و درون و میان روابط های ویژگی

رهیاافتی   ایان  واقاع،  در واحادها.  خاود  های ویژگی نه

( 9313 همکااران،  و کنگرانای  یمحمد) است ای رابطه

 و باشاند  افاراد  از فراتار د نا توان ه واحدها در آن مای ک

 شاابکۀ در کااه دنشاو  بااازیگری یااا وءشای  هاار شاامل 

 تمرکاز . دارناد  تعامال  یکدیگر با سازمانی وابسته هم به

 یااا افااراد بااین ارتبااا  باار ای شاابکه هااای روش

 اسااات شااابکه کااال یاااا افاااراد از ای زیرمجموعاااه

 ۀشابک در تحلیال   (.9312ریزی و همکااران،   )جعفری

های تئوری  اساس تکنی های منطتی بر سازمانی، داده

 دیگاار از (.Linton, 2004) شااوندماایگااراف تحلیاال 

 تحلیال  و بررسای  امکان که است آن روش این مزایای

 میسار  را مارتبط  لئمساا  با مسئله ی  میان ارتباطات

 کاه  دهد می امکان مدیر یا گیرنده تصمیم به و سازدمی

 ایان  در. باشاد  داشاته  امال ک مشاارکت  فرایند این در

 بااه کماا  باارای هااایی اناادازه و مفاااهیم زمینااه،

 کما  باه  و تاا آن اعمال با که شده ارائه گیرنده تصمیم

 تحلیال  بارای  مختلفی های شبکه مرتبط، افزارهای نرم
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. شاود  مای  ترسیم "شان میان روابط" یا "نتا  جایگاه"

 و مفاااهیم میااان از بایااد گیرنااده تصاامیم واقااع در

ۀ فروای  و هادف  براسااس  موجاود،  مختلف های اندازه

 و انتخاا   را مناساب  هاای  انادازه  و مفااهیم  پژوه ،

 توان میو مفاهیم  ها اندازه این ترین متم از. کند اعمال

 اشاااره کاارد  قاادرت و بناادی گااروه ،مرکزیااتبااه 

 مفتاوم  مرکزیات  (.9313و همکااران،   نایینی خواجه)

 تارین  متم تعیین و شناسایی برای که است ای گسترده

 اینکاه  به توجه با. شود می استفاده شبکه در کنشگران

، بینااابینی مرکزیاات هااای شاااخص از تحتیااق ایاان در

 اسات،  شاده  استفاده برشی نتا  نیز و درجه مرکزیت

 :شوند می معرفی شاخص سه این اینجا در

 را ارتباطاات  تعاداد  ،مرکزیات  این: درجه مرکزیت

 مرکزیت باشد، تر مرکزی ای نتطه هرچه دهد؛ می نشان

ی کنگرانی و غنده پاور،  محمد) است بیشتر آن درجۀ

9312.) 

دهد که ی   بینابینی: این معیار نشان می مرکزیت

کنشاگران   ا چه اندازه در مسیر ارتباطی دیگرکنشگر ت

تباطااات از طریااق او انجااام  قاارار دارد و برقااراری ار 

 هر چه کنشگران شبکه برای ایجاد ارتبا  باا  د؛گیر می

د، آن کنشاگر  ندیگران باه یا  کنشاگر وابساته باشا     

ریازی   )جعفری قدرت بیشتری در شبکه خواهد داشت

 (.9312و همکاران، 

 آنتا، حذف با که ندانتاطی برشی نتا : برشی نتا 

 ارتباا   بادون  و غیرمتصال  بخ  دو به شبکه ساختار

 (.9313)هنمن و ریدل، . شود می تبدیل

 عبارتناد  روش این در مطر  افزارهای نرم ترین متم

 تحلیال  و ترسایم  ن،کارد  دیداری قابلیت با ویسون :از

 تحلیال  قابلیات  با یو سی آی نت دائم، طور به ها شبکه

 هاا  گاراف  و هاا  شبکه ترسیم توانایی با درا نت و ها داده

 (.9313نایینی و همکاران،  خواجه)

و  رساامی هااای ساازمان باار  پاژوه ،  ایااناسااس  

در  طبیعاای منااابع بخاا  امااواد قااانونی ماارتبط باا 

پاانجم توسااعه قاارار گرفاات؛ باادین     قااانون برنامااۀ 

مااارتبط باااا   صاااورت کاااه در ابتااادا ماااواد قاااانونی

 پاانجم قااانون برنامااۀمووااوعات منااابع طبیعاای در  

 ماااادۀ 11 )در مجماااوپ توساااعه مشاااخص شااادند

 بررساای جداگانااه قااانونی مااادۀ هاار . ساا سقااانونی(

 آن در ذکرشاااده هاااای ساااازمان اساااامی و شاااده

 ساا س .سااازمان( 919 در مجمااوپ) دشاا داشااتیاد

 قاانونی  ماادۀ  در ساازمان  هار  ناام  کاه  دفعااتی  تعداد

قااانونی  ۀوظیفاا مبنااای بااود، شااده ذکاار مزبااور

 مااواد  خصااوط در. گرفاات قاارار  سااازمان مزبااور 

 مختلاف  موواوعات  باا  بناد  چنادین  دارای که قانونی

 بارای  قاانونی  ۀوظیفا  یا   عناوان  باه  بناد  هر بودند،

 یاا  اساااس ایاان باار. شااد تلتاای شاادهیاااد سااازمان

 کااه آمااد دسااتبااه دار ارزش ماااتریس دووجتاای 

 را آن هاااای ساااتون و هاااا ساااازمان را آن ساااطرهای

 نیاز  هاا  سالول  هاای  ارزش .دادناد  تشکیل قانونی مواد

 در سااازمان هاار قااانونی تکاااییف تعااداد ۀدهنااد نشااان

 ماااتریس ایاان ساا س. بودنااد مختلااف مااواد قااانونی

 دو باه  نات  آی افازار یوسای   دووجتی با استفاده از نارم 

مااواد  و سااازمان -سااازمان وجتاای تاا  ماااتریس

 ایان  دییال  باه  اماا  شاد؛  تبادیل  قاانونی  مواد -قانونی

 هااای همکاااری بررساای ایاان پااژوه ، از هاادف کااه

 بااود، مختلااف قااانونی مااواد هااا در سااازمان رساامی

 تحلیال  ساازمان  -ساازمان  وجتای  تا   مااتریس  تنتا

هااای ناات درا و افزار کااه باادین منظااور از ناارم  شااد

 9منظااور اعتبارساانجی بااهد. شااویسااون اسااتفاده  

نفااار از  93هاااا نیاااز نتاااایج در اختیاااار     یافتاااه

 سیاسااتگذاریدرگیاار در نظااران و ماادیران   صاااحب

بخااا   مناااابع طبیعااای در کشاااور )در دانشاااگاه و

آوری و  جمااع آنتااا  اجاارا( قاارار گرفاات و نظرهااای  

 تحلیل شد.
 

ت تحلیال شابکه، بررسای    های اعتبارسنجی در مطایعا یکی از روش .1

مبناای   شاواهد بار   آوری جمع بایداعتبار ساختاری است. در این شیوه 

ناوپ   دتوان از چن منابع چندگانه انجام گیرد. برای تحتق این منظور می

 ،دکار مشااهده اساتفاده    یا مصاحبه سنجی، پرسشنامه، گروه مانندابزار 

 یان در میان گذاشات ق را با پاسخگوتوان نتایج تحتی میعنوان نمونه به

   دکاار و ساااتم اباازار ق ااااوت   صااحت  ۀو از ایاان طریااق درباااار  

(Helms et al. 2010.) 
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 نتایج 

 ویساون افزار  نرم شده توسطترسیم  شبکۀ ،9شکل 

دار حاصال شاده    وجتای ارزش  را کاه از مااتریس تا    

گوناه پاردازش   دهد کاه روی آن هایچ   است، نشان می

شابکه   نیا در ااسات.   نگرفتهای و تصویری انجام  داده

 منابع طبیعای مرتبط با بخ   یها و مواد قانون سازمان

 زیا آنتاا ن  نیاناد. خطاو  با    نشاان داده شاده   رهیبا دا

. درهام باودن   اسات ه ساازمان  نیرتبا  با ۀدهند نشان

هاا، تواناایی و    شبکه و نامشخص بودن روابط و سازمان

هاا و   ساازی شابکه   ای را در ساده تحلیل شبکه اهمیت

همدناین ایان    دهاد.  اطالعات رانویه نشاان مای   دتویی

، مناابع طبیعای   حوزۀدر  مکلفسازمان  919شبکه از 

 ست.ارتبا  تشکیل شده ا 339قانونی و  مادۀ 11

 

 پردازش بدون توسعه پنجم ۀبرنام قانونمنابع طبیعی  حوزۀ قانونی تکاییف دووجتی  شبکۀ -9 شکل

 

ساازمان بار    -ساازمان  یوجتا  تا   شبکۀ ،2 شکل

کاه توساط    دهاد  یدرجاه را نشاان ما    مرکزیتاساس 

شاکل،   نیا شاده اسات. در ا   میترسا  درا نات افازار   نرم

 یخطو  ارتبااط با  یقانون فیو تکای رهیها با دا سازمان

باا   زیا ن هاا  مرکزیتاند. تفاوت  نشان داده شده شانانیم

 .است هاشکال نمای  داده شد اندازۀ

، زیااد باودن مرکزیات درجاه     2با توجه به شاکل  

های متم این قاانون  های اجرایی یکی از وعف دستگاه

سااازمان در  919اساات؛ چراکااه بااا وجااود ذکاار نااام  

ایان قاانون و   موووعات مرتبط باا مناابع طبیعای در    

موظف کردن آنتا، جایگااه عاایی و در نتیجاه، قادرت     

کاه راه   "های اجرایی دستگاه"فراوان نتادی با نام عام 

گاذارد،   را برای هرگونه برداشت از این عبارت بااز مای  

کاردن وظاایف و     مغایر باا تاالش در راساتای شافاف    

هاساات ایاان ابتااام  افاازای  هماااهنگی میااان سااازمان

هاای مسائول    اهنگی میاان ساازمان  تواناد بار هما    می

تأریرگذار بوده و بر مدیریت مناابع طبیعای در کشاور    

تااأریر منفاای داشااته باشااد. از سااوی دیگاار، پااس از  
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،  معاونات  93های اجرایی باا مرکزیات درجاه     دستگاه

جمتااور بااا  ریاازی و نظااارت راهبااردی ریاایس برنامااه

قرار گرفته اسات کاه جایگااه دوم     52مرکزیت درجه 

دسترس بودن، مرجعیات و قادرت    دهندۀ در آن، نشان

زیاد این معاونت است؛ با توجه به اینکه ایان معاونات،   

ریز در سط  کاالن و   کننده و برنامه ی  نتاد هماهنگ

باا   9339ها در کشاور اسات و در ساال     تدوین راهبرد

ریازی کشاور و باا     انحالل ساازمان مادیریت و برناماه   

توان بر  یل شد، میاستدتل ناکارایی این سازمان، تشک

هااا و  ریاازی اهمیاات و جایگاااه عااایی آن در برنامااه  

ها در حوزۀ منابع طبیعی در کشور تأکید  سیاستگذاری

کرد و تا حدی این نظریاۀ کارشناساان را کاه انحاالل     

گارفتن   ریازی کشاور، نادیاده    سازمان مدیریت و برنامه

قارار دادن  توان تخصصی و کارشناسی این ساازمان و  

ی  نتاد  ۀخصصی و فرابخشی در زیرمجموعی  نتاد ت

 است، تأیید کرد. سیاسی و اجرایی

 

 درجه  مرکزیت نمای  با توسعه پنجم برنامۀ قانونمنابع طبیعی  حوزۀسازمان  -سازمان وجتیت   شبکۀ -2 شکل

 

(، 52درجاه دویات )   مرکزیات بودن  زیادهمدنین 

ایان   دهد. با توجه به یگاه و قدرت آن را افزای  میجا

 کلیاۀ  ای عام است و دربرگیرندۀواژه "دویت"نکته که 

شااود کااه در قااوانین   دهااایی ماای هااا و نتا سااازمان

آن  عاایی اند، قدرت و جایگااه   شده مکلفشده،  بررسی

هاای متفااوت از قاانون و تکااییف      تواند به برداشت می

هاا و   شود؛ چراکه غایب سازمانمنجر ها  قانونی سازمان

کماابی    وواعیت با نتاد دویات در   نتادها در متایسه

دویات   شاان باا  گاهتفاوت جایاند و  گرفته ریکسانی قرا

ها و نتادها خود جزئی  ا این سازمانبسیار زیاد است. ام

ایان خصاوط    رگیری قطعی د ایبته نتیجهند. ااز دویت

و  نیسات پاذیر  ا براساس نتایج این پژوه  امکاان  تنت

 .استنیازمند مطایعات تکمیلی 

ساازمان   درجاه  مرکزیات باودن   زیاداز سوی دیگر، 

دییل اینکه این سازمان از ( به12زیست ) حفاظت محیط

هاا در امار مناابع طبیعای      سیاساتگذاری ان اصلی متویی

 اجارای رساد کاه در صاورت     نظار مای  ، منطتی بهاست

هایی در ایان زمیناه    توان به پیشرفت صحی  وظایف می

ظاارتی ساازمان   کنناده و ن  دست یافت. نت  هماهناگ 

ریازی و نظاارت    برناماه  سازمانزیست و  حفاظت محیط
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ایان دو  ارتباطاات فاراوان   جمتور سبب  راهبردی رییس

دستگاه با یکدیگر در شبکه شده اسات کاه خاود یا      

ح اور شاترداری در    همدناین شاود.   تلتای مای   قوت

بااودن  و دارا 19درجااه  مرکزیااتجایگاااه بعاادی بااا  

هام   ،زیسات  محایط فاظت ارتباطات فراوان با سازمان ح

واقاع، توجاه باه     در؛ شاود و هام واعف   میتلتی  قوت

در مناااطق شااتری  مووااوپ حفاظاات محاایط زیساات 

متوازن و پایدار شترها منجر شاود. از   تواند به توسعۀ می

سوی دیگر، در نظر گرفتن ارتباطات فاراوان میاان ایان    

هاای گساترده    دییال تخریاب  ممکن است بهدو دستگاه 

 آنتا باشد. داده در شترها و حاشیۀ محیطی رخزیست

هاای صانعت،    درجاه وزارتخاناه   مرکزیتبودن  زیاد

و نفات  ( 39ساازی )  راه و شاتر  (،19ارت )معدن و تجا 

؛ از یا   شاود مای تلتی نیز هم مثبت و هم منفی ( 25)

در موواوعات مناابع   وزارتخاناه   ساه سو، توجه به ایان  

یاز  طبیعی حاکی از نگاه فرابخشی باه ایان موواوپ و ن   

ان امار مناابع طبیعای در    متوییورورت همکاری آنتا با 

بااا توجااه بااه رسااایت  از سااوی دیگاار،  اساات.کشااور 

، و رسایت اقتصاادی آنتاا   وزارتخانه سهمحور این  توسعه

ای بر بستر طبیعت اتفاا    در زمانی که قرار است توسعه

افتد، جایگااه و قادرت بااتتر آنتاا نسابت باه ساازمان        

تواناد باه وارر     بخیزداری کشور مای ها، مراتع و آ جنگل

 تتویات ایبتاه درصاورت    در کشور باشاد.  منابع طبیعی

نگرش فرابخشی نسبت به منابع طبیعی در مدیران ایان  

حفاظات   منظوربهتوان از این ارتباطات  ها، می وزارتخانه

برداری صاحی  و اصاویی از مناابع طبیعای گاام       و بتره

از مناابع   عناوان جزئای  برداشت. بحا  معاادن نیاز باه    

و در قایاب   داردای  جداگاناه  متوییطبیعی در کشور که 

گنجاد، براسااس    وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مای 

صاحی    مادیریت تواناد باا    ، مای هاای یادشاده  استدتل

جایگااه مناساب بخا  تعااونی و     سودمند واقاع شاود.   

 مرکزیات نتادهای غیردویتای در ایان شابکه از منظار     

قاانون   11هاای اصال    سیاسات ( با توجه باه  39درجه )

هاای    ای بخ که بخ  تعاونی را هماساسی در کشور 

دویتی و خصوصای جزئای از سااختار اقتصاادی کشاور      

 حاوزۀ این قانون برناماه در   هایقوتاز کند،  قلمداد می

 مرکزیات دیگار،  شاود. از ساوی    تلتی می منابع طبیعی

ع منااب ( در قوانین مرتبط با 39یه )یدرجه باتی قوه ق ا

تخلفات ورورت پرداختن به در کشور، حاکی از  طبیعی

ت غیر مجاز، تخریاب  در این حوزه مانند تصرفاگسترده 

درجاه بااتی    مرکزیات . اسات ی اراوای  و تغییر کااربر 

ی بار ایان   تأییاد ( نیز 23سازمان ربت اسناد و امالک )

نشااده ماناادن مووااوپ زمااین و ماادعا و حاااکی از حاال

اماا   اسات.  مناابع طبیعای  های  مایکیت اراوی در عرصه

درجاه   مرکزیات ترین وعف این قانون، پایین بودن  متم

( شا  هاا، مراتاع و آبخیازداری کشاور )     سازمان جنگل

. اسات در کشاور   منابع طبیعیاصلی امر  متوییعنوان  به

جایگاااه ایاان سااازمان در شاابکه بااا  متایسااۀهمدنااین 

های صانعت،   های توسعه محور مانند وزارتخانه وزارتخانه

عادن و تجاارت و راه و شترساازی، نگرانای از توساعه      م

 نماید. تر می ناپایدار بر بستر طبیعت را پررنگ

 بار  ساازمان  -ساازمان  وجتای،  ت  شبکۀ ،3 شکل

 ایان  در کاه  دهاد  می نشان را بینابینی مرکزیت اساس

 بیانگر خطو  و ها سازمان دهنده نشان دوایر نیز شبکه

 .است آنتا میان ارتباطات

، بیشااترین مرکزیاات بینااابینی 3شااکل براساااس 

(، 9391هاای اجرایای )   ترتیاب متعلاق باه دساتگاه     به

ریزی و نظارت راهبردی رئایس جمتاور    سازمان برنامه

(، بخا  غیردویتای و تعااونی    9935(، دویت )9913)

(، 521زیساات )  (، سااازمان حفاظاات محاایط   923)

( است. مشااهده  119( و وزارت نیرو )111شترداری )

های اجرایی  ه مرکزیت بینابینی زیاد دستگاهشود ک می

ای و  و دویت دییال دیگاری بار تأییاد قادرت واساطه      

جایگاه عایی این نتادها در حوزۀ منابع طبیعای اسات   

ای بخا    که متایسۀ آن با جایگاه بات و قدرت واساطه 

دهنادۀ ت ااد در    تواناد نشاان   غیردویتی و تعاونی، مای 

باشاد. ح اور   تالش برای کوچ  کردن بدناۀ دویات   

ای در مدیریت  عنوان ی  سازمان واسطهوزارت نیرو به

منابع طبیعی با توجه به اهمیات آ  در کشاور کاامال     

ای ساازمان   منطتی است، اما نازل بودن جایگاه واسطه
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هااا، مراتااع و آبخیاازداری کشااور بااا مرکزیاات   جنگاال

با توجه به اینکه این سازمان متویی اصالی   2بینابینی 

تاارین  طبیعاای در کشااور اساات، از متاام  اماار منااابع

 های این قانون برنامه است. وعف

 

 بینابینی  مرکزیت نمای  با توسعه پنجم برنامۀ منابع طبیعی قانون حوزۀسازمان  -سازمان وجتی ت   شبکۀ -3 شکل

 

 در ساازمان  -ساازمان  وجتای  تا   شبکۀ، 1 شکل

 نتاا   نماای   باا را  کشاور  توساعه  پنجم برنامۀ قانون

 .دهد می نشان شیبر

 
 برشینتا   نمای  با توسعه پنجم برنامۀ قانونمنابع طبیعی  حوزۀ قانونی تکاییف  شبکۀ -1 شکل
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بااا  برشاای ۀنتطاا هشاات کااه شااود ماای مشاااهده

 وجااود یادشااده شاابکۀ در شااماتی  مثلاا  شااکل 

 حمایات  تخصصای  ماادر  شارکت : ناد اعباارت  که دارد

 کشااااورزی، بخااا  در گاااذاری سااارمایه توساااعه از

 راهبااااردی نظااااارت و ریاااازی برنامااااه سااااازمان

 نیاارو، وزارت تعاااونی، بخاا  دویاات، جمتااور، ریاایس

 و اجرایاای  هااای  دسااتگاه  ،ملاای  ۀتوسااع  صااندو 

 بااه توجااه بااا. زیساات محاایط حفاظاات عااایی شااورای

 در برشاای نتااا  تعااداد بااودن زیاااد کااه نکتااه ایاان

 پراکنادگی  و ارتباطاات  گسسات  ۀدهناد نشاان  شبکه

 در برشاای نتطااه شااته تنتااا وجااود ،اساات شاابکه

 قاوت  ۀنتطا  یا   ساازمان  919 باا  متایساه  در شبکه

 صااورت در و شااودماای محسااو  شاابکه ایاان در

 ،بااات هااای سااازمان جایگاااه و هااا ظرفیاات از اسااتفاده

 اسااتفاده ارتباطااات تحکاایم باارای آنتااا از تااوان ماای

 شاارکت و ملاای ۀتوسااع صااندو  ح ااور امااا. کاارد

 یگااذار ساارمایه توسااعه از حمایاات تخصصاای مااادر

 بار عاالوه  برشای  نتاا   عناوان باه  کشاورزی بخ  در

 در را توساعه  و گاذاری  سارمایه  نتا   تواناد  می اینکه

منااابع  بخاا  بااه سااند کنناادگان تاادوین نگاارش

 نگاااه ۀغلباا بیااانگر دهاد،  نشااان کشاااورزی و طبیعای 

منااابع  حااوزۀ در حفاااظتی نگاارش باار اقتصااادی

 مووااوپ  تتساایم ایبتااه. نیااز اساات کشااور در طبیعاای

 قااانون ایاان در اقتصااادی فصاال ذیاال بیعاایط منااابع

 کااه مدعاساات ایاان باار دیگااری تأییااد خااود برنامااه،

 از پااس و حااین هااای تحلیاال و هااا ارزیااابی بااا تنتااا

 رابات  ادعاا  ایان  توساعه،  پانجم  برناماۀ  قاانون  اجرای

هااای  اعتبارساانجی یافتااه نتیجااۀ  .شااود ماای رد یااا

کااه نتااایج بااا واقعیااات     نشااان دادپااژوه  نیااز  

ای توانسااته  و روش تحلیاال شاابکه همخااوانی دارد 

مناااابع  حاااوزۀرا در  میانساااازمانیاسااات رواباااط  

افاااراد  کلیاااۀ کناااد.تحلیااال  طبیعااای ترسااایم و

 1دنااد و کرتأییدنفاار( نتااایج را   93شااده ) پرساا 

نفاار از آنتااا نیااز ایاان روش را در ارزیااابی روابااط      

 کارا دانستند. میانسازمانی

 بحث  

سانجی  و اعتبار پاژوه   این های یافته جمعبندی

 قاانونی -رسامی  جایگااه  کاه  اسات  آن از حاکینتایج 

 قاانون  در منابع طبیعای  موووپ با درگیر های سازمان

 فرهنگای  و اجتمااعی  اقتصاادی،  توساعه  پنجم برنامۀ

 دارا ۀواساط به و نیست یکسان ایران اسالمی جمتوری

 قادرت  و جایگاه بیشتر، قانونی–رسمی ارتباطات بودن

ایان   بار  اول پاژوه (؛  ۀفروای ) اند کرده پیدا متفاوتی

 هاای  دساتگاه  دویات،  کاه  شاود  مای  اساس، مشااهده 

 راهبااردی ریاازی و نظااارت سااازمان برنامااه و اجرایاای،

 خااود بااه را هااا مرکزیاات بیشااترین جمتااور ریاایس

 رواباط  منظار  از شابکه  برتر قدرت و اندداده اختصاط

 در فااراوان ابتامااات دیگاار، سااوی از. ناادامیانسااازمانی

 اجرایای  هاای  دساتگاه  و دویت مانند رفتهرکابه عبارات

 اصالی  قادرت  شاده، بررسای  های شاخص جمیع از که

-تعاونی زیاد مرکزیت و جایگاه کنار در هستند، شبکه

 قاانون  ماتن  در را ت ادهایی غیردویتی، نتادهای و ها

 نادرسات،  مادیریت  صاورت  در کاه  اسات  کرده ایجاد

 هاای  برداشات  و ای سالیته  مادیریت  باه  ممکن اسات 

 همدناین . شاود  منجار  ساازمانی  بین روابط از متفاوت

 و مراتاع  ها،جنگل سازمان کم بسیار مرکزیت و جایگاه

 در کاه  خطیاری  وظاایف  به توجه با کشور آبخیزداری

 دارد منابع طبیعای  حیطۀ در ها سیاست اجرای مرحلۀ

 ماتن  در هاا  ساازمان  دیگار  با آن اندک ارتباطات نیز و

 افازای   را طبیعات  به تصادیاق نگاه ۀغلب خطر قانون،

 تواناد  می سازمانی میان فراوان ارتباطات وجود. دهد می

 ؛دهاد  نشاان  را سند تدوینگران ای شبکه نگرش وجود

 سمتبه بیشتر ایشبکه نگاه این که رسد می نظربه اما

 متمایال  طبیعات  بستر بر ای توسعه و اقتصادی نگرش

 رد ملای  توساعه  صاندو   مکارر  ح اور  که است بوده

 ایاان باار دییلاای شااده،محاساابه هااای شاااخص انااواپ

 کاه  دکار  گیاری  نتیجاه  تاوان  مای  بناابراین . مدعاست

 از نظار  چاه  کشور در طبیعی منابع امر اصلی انمتویی

 ایان  در مناسابی  جایگااه  نتاادی، از نظر  چه و قانونی

 قاانون  ماتن  نتاادی  و قاانونی  ابتاماات  و ندارند قانون
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 باه  ای توسعه و یاقتصاد نگرش تتویت به ممکن است

ایان پاژوه  باا     متایساۀ نتاایج   شاود.  منجر طبیعت

 .است شده آورده 9 جدولهای مشابه در  پژوه 

 شدهبررسی تحتیق سوابق نتایج با حاور تحتیق نتایجموووعی  متایسۀ -9 جدول

 شده بررسی تحتیق سوابق متایسه مورد موووپ

 منابع طبیعی حوزۀشده در های تدوین بررسی سیاست

 کشور توسعه برنامۀ قوانین در زیست  محیط و

 هاای  سیاست که رسیدند نتیجه این به خود تحتیق در ،(2393) اکربرگ و بارکر

 قارار  خصوصای  و دویتای  کنشگران بین در قدرت توزیع تأریر تحت زیست محیط

 طور همان و بوده یکسان  حاور پژوه  تحتیتات نتایج با مطلب این که گیردمی

 مناابع طبیعای   و زیست محیط حوزۀ های سیاست شود، می برداشت ها فتهیا  از که

 یمحماد  تحتیتاات  نتاایج  همدناین . گیارد مای  صورت قدرت توزیع تأریر تحت

 منظار  از توساعه  چتاارم  برناماۀ  قاانون  آن در کاه ( 9319) همکاران و کنگرانی

 نیکساا نتایج ایان تحتیاق   با  کمابی  ،شده است بررسی میانسازمانیارتباطات 

 و اقتصاادی  نگااه  توساعه،  پانجم  و چتاارم  برناماۀ  قانون دو هر در چراکه. است

 .است بوده حاکم طبیعی منابع بخ  بر ای توسعه

 ارزیابی در ای شبکه تحلیل رویکرد از استفاده امکان

 سازمانی میان روابط و سیاستی های برنامه

 ارزیاابی  در شابکه  تحلیال  از اساتفاده  کاه  داد نشاان  پاژوه   از حاصال  نتاایج 

 یمحماد هاای   یافتاه   باا  مطلب این که استکار ارتباطی های شبکه و ها سیاست

 .است یکسان  (9313) همکاران و کنگرانی یمحمدو  ،(9319) کنگرانی

    

و نتاایج  شناسای   ها در بخ  روش بندی یافتهجمع

 سات کاه روش تحلیال   ا حاکی از آن نیز سنجیاعتبار

 و ها سازمان میان ارتباطی های شبکه ترسیم با ای شبکه

 ارزیااابی روش یاا  عنااوانبااه ،آنتااا جایگاااه تحلیاال

 دوم )فرواایۀ کاااربرد طبیعاای منااابع هااای سیاساات

 تحتیاق  ایان  هاای  یافته ازشود  پیشنتاد می پژوه (؛

 ششام  برناماۀ  ویاژه به توسعه بعدی اسناد تدوین برای

 سا ری  آن تادوین  پایاانی  مراحال  کاه  کشاور  توسعه

 قاانون  در موجود ووعیت آنکه حال برد؛ بتره شود، می

 کماکاان  طبیعای  مناابع  حاوزۀ  در توسعه پنجم برنامۀ

 تفااوت  ایان  با. است توسعه چتارم برنامۀ قانون مشابه

 مناابع  باا  مارتبط  قاوانین  چتاارم،  برنامۀ قانون در که

 ای منطتاه  ۀتوسع و سرزمین آمای  فصل ذیل طبیعی

 اماا  بودند، شده دیده فرابخشی موووپ ی  قایب در و

 آورده اقتصاادی  فصال  ذیال  قوانین این ،برنامه این در

 نتاایی  تادوین  از پای   تاا  شاود  می پیشنتاد .اند شده

 یاابی  ریشاه  و شناسیآسیب کشور، ۀتوسع ششم برنامۀ

 و قاوانین  در طبیعای  مناابع  نتاادی  و قاانونی  جایگاه

 وواع  و گیارد  صورت کشور ۀتوسع پیشین های برنامه

 کیفای  و کمی صورت به کشور در یعیطب منابع موجود

 .شود ارزیابی

 

 منابع 

حساین  محمد و یبرزکا  یشائم لی، عتدیم ،یزیریجعفر

 یبانیپشاات یروش باارا  یاا ۀارائاا .9312 ان،یمحمااداری

 لیا مشااور: تحل  یمتندس یها اطالعات در شرکت مدیریت

اطالعاات،   تیپردازش و هدا پژوهشنامه ی،سازمان یا شبکه

2 (2): 592-513. 

 یمحماد و حناناه   انیاشاتر  یاومر  کی، علی، نییناخواجه

رواباااط  شااابکۀ لیاااو تحل یبررسااا. 9313 ،یکنگرانااا

 یماورد  بررسای : رانیا  . ا. ا فنااوری ناانو   یاستگذاریدرس

در  مادیریت  یهاا  پاژوه   مجلاۀ نانو،  یسند توسعه فناور

 .52-25(: 2) 93 ران،یا
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 بخت،دتا آزایروا مکنون و ب ،عباس ور دیمج ،فرهاد ،یریدب

پاس از   یا برناماه  نیدر قاوان  زیست محیط گاهیجا . 9339

  (:9) 1 ،زیسااتمحاایط فناااوری، علااوم و رانیااانتااال  در ا

32-933. 

. 9313 میباادی، پااوررجباای علیروااا و اهللحبیااب دعااائی،

 ارتباطاات  هاای  تاکتیا   اناواپ  جایگااه  ای متایساه  بررسی

 فااردی بااین هنجارشااکنانه رفتارهااای بااروز در سااازمانی

 .93-9 (:9) 5 پزشکی، آموزش توسعه افق مجلۀ پرستاران،

  یااتئور میپاارادا . 9339 ،یزارعا  ظایم ع تاروز و ب ،یزارعا 

  ی،سااازمان نیارتباطااات باا  یریااگ کننااده شااکل  نیاایتب

 .92-15 (:23) 23، مدیریتدان  

 مناابع طبیعای   مادیریت قاوانین و   .9331 تتای،  شامخی،

  ، تتااران،تتاارانهااا و مراتااع(، انتشااارات دانشااگاه  جنگاال)

 .ط 125

 صایحیان ابوایف ل جمشیدی، تتیمحمد عباس، مازار،عر 

 در توسااعه  و تحتیااق شناساایآساایب. 9333 عمااران،

 .55-11 :232 تدبیر، مجلۀ دویتی، های سازمان

 نظاام . 9319 فار، رووانی متدیمحمد و محسن ،عبدایلّتی

 محیطاای،زیساات سیاسااتگذاری ۀمساائل و ایااران حتااوقی

 .213-229 (:91) 29 اهبرد،ر ۀفصلنام

 هاای  چاای  . 9331 فریاادی،  و مساعود  محسن ،عبدایلّتی

 علااوم ،ایااران زیساات محاایط حفاظاات سااازمان حتااوقی

 .933-913 :(1)2، محیطی

، زادهنیحس تنازم ی وشامخ تیت نانه،ح ،یکنگران یمحمد

 یررسام یو غ یروابط رسام  شبکۀ لیو تحل یررس. ب9313

 بررسای ) یا شبکه لیتحل کردیز روبا استفاده ا میانسازمانی

 ماادیریت مجلااۀ ،(راحماادیو بو هیاالوی: اسااتان کتگیمااورد

 .991-911(: 9) 3 ،یدویت

 و رخاواه یخ نیاا پاور، د  غنده یباد ،نانهح ،یکنگران یمحمد

 زیست  محیط ۀسند توسع لیتحل .9313 ن،یرخب عصومهم

 در: .میانساازمانی رواباط   شبکۀبر  تأکیداستان هرمزگان با 

 ،ریت 9-2 ،زیست محیط یروز جتان ملیکنفرانس  نیمهشت

 .933-15، تتران

. غنداه پاور   یباا دتتی شامخی و  ،نانهح ،یکنگران یمحمد

های منابع طبیعی در ایاران   ای سیاست . مدل شبکه9311

 2جنگل ایاران.   مجلۀچتارم توسعه(،  برنامۀ)بررسی قانون 

(2 :)921-913. 

 .9319ناژاد،   یسانجان رف یماسا نانه و ح ،یکنگران یمحمد

گاذاری و مادیریت    سیاست شبکۀساختار قدرت در  یبررس

 ۀناایبت شاابکۀ ۀیااچتااارم توسااعه  .ا.ا. و ارا برنامااۀآ  در 

حتو   ۀدانشکد ،یعموم یاستگذاریس مجلۀ ،یاستگذاریس

 .33-29(: 9) 9دانشگاه تتران.  یاسیو علوم س

و  میترس. 9312غنده پور،  یبادنانه و ح ،یکنگران یمحمد

روش باه  یساازمان درون یرسام  ریو غ یروابط رسم لیتحل

 یعا یکال مناابع طب  ۀ : اداریمورد بررسی) یا شبکه لیتحل

 .53-13 (:9) 5 ران،یجنگل ا مجلۀاستان هرمزگان(، 

ای و  . معرفی تحلیل شبکه9319 ی کنگرانی، حنانه،محمد

 مناابع طبیعای   سیاساتگذاری و  مدیریتکاربردهای آن در 

حفاظات و   مجلاۀ چتاارم توساعه(،    برناماۀ ون قاان  بررسی)

 .12-21، (9) 9برداری از منابع طبیعی،  بتره

بار   یدرآماد  .9313 دل،یا ر ماارک  و روبرت ایاف، هنمن، 

 ،یکنگراناا یمحمااد. ترجمااه یاجتماااع یهااا روش شاابکه

 انتشااارات دانشااگاه هرمزگااان،  ،یمحمااد تااامای، و نانااهح
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Abstract 

Planning, organizing, monitoring and controlling, leadership, evaluation and decision-making 

will not be possible and effective without communication. Nowadays, organizational 

relationships have become a complex and important research issue through progress of 

science and technology. This research tried to analyze the inter-organizational relationships 

related to natural resources in 5
th

 Development Plan by using Network Analysis Method, 

Visone and NetDraw Softwares in order to investigate the legal and institutional status of 

natural resources. The results showed that the legal and institutional status of organizations 

involving in natural resources issue is not the same. Also high status of executive 

organizations and state in inter-organizational relationship networks, despite of involving 141 

formal organizations in law, has caused different interpretation of the duties and 

organizational relationships. So, it is necessary to investigate the legal and institutional status 

of natural resources in former laws and policy document plans and evaluate the qualitative 

and quantitative characteristics of natural resources before final codification of 6
th

 

Development Plan.  

Keywords: Centrality and status, Inter-Organizational relations, Natural resource, Network 

Analysis Method, 5
th

 Development Document Plan.  
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