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 . مقدمه1
انسجام سازمانی اه اخیراً در رابطه با طیتف وستیعی از   

رود و قابتل تعمتیم بته     می و نهادهای دولتی بکار ها سازما 
، ریزی گذاری، برنامه ی مختلف مدیریتی نظیر سیاستها رده

نظارت و انترل و حتی اجرا است، نوعی واانش نسبت بته  
بترای متدیریت موضتوعات     هتا  گسترده شد  دامنه فعالیت

باشد. با وارد شد  رویکترد جتامع    می یچیده و چندوجهیپ
یت منتابع طبیعتی اشتور، نیتاز بته تقویتت       نگری در مدیر

انسجام سازمانی به عنتوا  مهمتترین زیرستاخت متدیریت     

ی اصتلی  هتا  جامع منابع طبیعتی، همتواره یکتی از دهدهته    
. بته بیتانی   [52و  10، 13] متولیا  این بخش بتوده استت  

گذارا  این بخش عتالوه بتر تتالش در جهتت      دیگر سیاست
امع منابع طبیعی و ارائته  شناسایی ابعاد و زوایای مدیریت ج

و مشتکالت   هتا  از آ ، با توجه بته ضتعف  سیستمی تعریفی 

در فراینتد  تأثیرگتذار  ناشی از وجود دست اندراارا  متعدد 
مدیریت منابع طبیعی، به دنبال راهی برای ایجاد هماهنگی 
 1و انسجام بیشتتر در متدیریت ایتن موضتود چنتد وجهتی      

ی زیادی اه در رابطته بتا   ها تالشبا وجود . اما [10] اند بوده
ارتقاء هماهنگی و انسجام سازمانی از طریق تعریتف تفتاهم   

، مراتتع و  هتا  جنگتل ی متعدد همکاری بین سازما  ها  همنا

و نهادهتای دیگتر    هتا  آبخیزداری اشور با بسیاری از سازما 
ی مختلف بین بخشی اه ها و نیز اارگروهانجام شده دولتی 

در فراینتد  تأثیرگذار ی ها دستگاه برای هماهنگی بیشتر بین
به استناد بستیاری  ، مدیریت منابع طبیعی بعمل آمده است

از اظهار نظرات اارشناسی اه در طول انجتام ایتن تحقیتق    

نتیجه اار چندا  رضایت بخش نبوده و دریافت شده است، 
و عتدم همتاهنگی در حتوزه     ها سیاست تعارض درهمچنا  

ی بخشتی منتابع   هتا  سیاستت مدیریت و توسعه روستایی با 
ی عدیتده در فراینتد   هتا  . وجتود چتالش  وجتود دارد طبیعی 

نظیتر طترح    ،ی محتوری در گذشتته و حتال   ها اجرای طرح

تعادل دام و مرتع، طترح ستاماندهی ختروا دام از جنگتل،     
ی هتا  طرح اسکا  عشایر و نیز الگوهای مدیریت جامع حوزه

 

1 Multi sectoral  

وجتود   آبخیز، بیش از آنکته بته امبتود منتابع متالی، عتدم      
ی علمتتی و تخییتتی در هتتا قتتوانین و یتتا فقتتدا  ظرفیتتت

مدیریت منابع طبیعی باشد، ناشی از عدم درک موقعیتت و  
روابط پیچیده دست اندراارا  متعددی بتوده استت اته در    

ی چند وجهی نقتش دارنتد.   ها فرایند اجرای این گونه طرح
ترتیتتب فقتتدا  و یتتا امبتتود انستتجام ستتازمانی بتتین  بتتدین
مختلتف و عتدم همتاهنگی الزم بتین آنهتا از       یهتا  دستگاه

مهمترین دالیل عدم تحقق اهتداف متدیریت جتامع منتابع     
 اول . علتت ایتن امتر را در درجته    [10] طبیعی بتوده استت  

فقتدا  یت    دوم، توا  به ساختارهای نااارآمد بخشی و  می
نگر به شبکه دست اندراارا  و چگونگی روابط بین  نگاه ال

 از طرفتی نظتام پتایش و ارزیتابی     .[2و  0] آنا  نستبت داد 
ی اجرایتی  ها بخش منابع طبیعی عمدتاً بر عملیات و فعالیت

متمراز بوده و سیاستهای اتال  ایتن بختش امتتر متورد      

ی هتا  تحلیلاز سوی دیگر، پایش و ارزیابی قرار گرفته است. 
ی صترفاً  هتا  نیتز بتر پایته تحلیتل    متورد  انجام شده در ایتن  
ها و الشچ به نحوی اه نتوانسته است ،توصیفی قرار داشته

صتریح، شتفاف و   صورت  بههای مدیریتی این بخش را  ضعف
 .زیه و تحلیل قرار دهدجامی مورد ت

مدیریت منابع طبیعی در ایرا  از ی  ساختار سلستله  
ی متفتاوتی در  هتا  اند اه دارای مقیاس می مراتبی تبعیت

در هر سطح دستت   .باشد می سطوح محلی، استانی و ملی
باشتند اته از    متی  اندراارا  متعدد و مختلفی نقش آفرین

و نهادهتای داختل مقیتاس ختود      هتا  ی  طرف با تشتکل 

انتدراارا  در ستایر    ارتباط داشته و از طرفی با سایر دست
. محققتا  اعتقتاد دارنتد بتا     [13] باشند می سطوح مرتبط

ود توجه به وجود ساختار سلسله مراتبی و انشتگرا  متنت  
ی طبیعتتی و انستتتانی، اساستتاً فراینتتتد   هتتتا در سیستتتم 

بترای   ی امری پیچیده و دشوار خواهتد بتود.  گذار سیاست

در ی  فراینتد سیستتمی بته اشتف      بایدرفع این معضل 
موقعیتت   ترتیتب  بدینپرداخت. اندراارا   دست روابط بین

هندسی دست اندراارا  سازمانی در سطح خرد، میتانی و  
شتده  اال  شبکه سازمانی مدیریت منابع طبیعی شناخته 

قابتل   ی فتوق هتا  ستازما   یو تعتامل  یتقابل یها استیسو 

 .[8 ،2 ،0 ،3] خواهند بودتجزیه و تحلیل 
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یکی از رویکردهای جامعه شناختی بترای بررستی هتر    
ی هتتا ستتازمانی، تحلیتتل شتتبکه نتتود رابطتته اجتمتتاعی و 

. رویکرد تحلیل شبکه به مطالعه چگتونگی  است 1اجتماعی
تواننتد   الگوی رابطه متقابل بین انشگرا  مختلف، اه متی 

ابع طبیعتی را تحتت   منت  گذاری ایفیت مدیریت و سیاست
. اگرچته  [17، 15،13،10،12] پتردازد  می ،دنقرار دهتأثیر 

متدیریت منتابع    ااربرد واقعی تحلیل شتبکه اجتمتاعی در  
ی هتا  طبیعی از طریق تحلیل روابط بین نهادها و ستازما  

مختلف مرتبط در سطح جهانی به تازگی مورد توجه قترار  

ی این رویکرد، افتق  ها و قابلیت ها ولی ویژگی ،گرفته است
و هماهنگ بین  جامعجدیدی برای دستیابی به ی  نظام 

. تحلیل [2 و 0] استارده دست اندراارا  مختلف ایجاد 
ی اجتماعی بر مطالعه روابط بین دست انتدراارا   ها شبکه

روش و   یت به عنتوا    و الگوی این روابط تمراز داشته و

 - یمختلتف اجتمتاع   یها یقادر است تئور ،یابزار ااربرد
را بته   منتابع طبیعتی   جتامع  تیریمرتبط بتا متد   یاستیس

و  اترده انشگرا  مرتبط  هیال نیروابط ب یالگو یچگونگ
را  منتتابع طبیعتتی جتتامعمتتدیریت شتتبکه  یمتتدل ستتاز

و مشتکالت   هتا  چالش ترتیب، . بدین[10] سازد ریپذ امکا 

 نتتدیادر فر ریتتدرگ دستتت انتتدراارا در ستتاختار روابتتط 
قتادر   را یو مد ا ریز برنامهشده و مشخص  جامعمدیریت 

 یابیرا در جهت دست ای هیبهن یگذار سیاستخواهند بود، 
ی متدیریت  هتا  همکاری و هم افزایی فعالیتهماهنگی، به 

 جتامع مدیریت  ارد  یاتی. عملاننداعمال  منابع طبیعی

 یاجتترا یهتتا نتتهیاتتاهش هزعتتالوه بتتر ، منتتابع طبیعتتی
انستجام ستازمانی و    ،آبخیز یها حوزهمرتبط در  یها پروژه

ی متعتدد  هتا  ارتقاء هماهنگی و هم افزایتی بتین دستتگاه   
بردارا  بهره نیب یبستر اعتماد ساز جادیابه منجر  ،ذیربط

گتری مطلتوو و    بته تیتدی   یابیو دست یدولت یو نهادها

ارتقتاء انستجام ستازمانی بترای     بته   یابیدستت  وموفق آو 
 .[10 و 13] شود می مدیریت پایدار منابع طبیعی
بترای   ای هی شتبک گتذار  سیاستت این تحقیق بر ااربرد 

روابتط بتین   در درک بهتتر  پایش میزا  انسجام ستازمانی  
 نهادی مرتبط با مدیریت منابع طبیعی در مترز جررافیتای  

 .اند تأاید میسمنا   استا  اشوری

 1تحقیق شناسی روش. 2

 مطالعه مورد منطقه معرفی .1 .2
 ،مربتع  ایلتومتر  66061 برابر وسعتی با سمنا  استا 

 داده اختیتاص  ختود  بته  را اشتور  مساحت از درصد 8/2

 استتا   برابتر  چهتار  حتدود  استا  ستمنا   مساحت .است
 36 تا دقیقه 13 و درجه 30 از استا  این. باشد می تهرا 
 21 و درجتته 21 از و شتتمالی عتترض دقیقتته 54 و درجتته
 مرازیتت  بتا  شترقی  طتول  دقیقته  3 و درجه 26 تا دقیقه

 و مازنتدرا   استتا   بته  شتمال  طرف از سمنا  شهرستا 

 استتا   بته  مشرق از اصفها ، استا  به جنوو از گلستا ،
 از یشبت  .است محدود تهرا  استا  به مررو از و خراسا 

 منتابع  یهتا  عرصته  را استتا   اتل  مستاحت  از درصد 68
متوسط بارندگی در ایتن استتا     .دهند می تشکیل طبیعی

اه بجز مناطقی از شمال و شمال شرقی در محدوده اقلیم 

میلیمتتر در   104در حدود  ،خش  و فراخش  واقع شده
از  منتابع طبیعتی   دسترستی بته   محدودیت باشد. می سال

و نیز الگوی توسعه شهری و روستتایی در   جمله منابع آو
ی اشاورزی، صنعت و خدمات، شرایط پیچیتده و  ها زمینه

دشواری را فراروی تبیین و اعمال متدیریت پایتدار منتابع    

ی منحیتربفرد استتا  از   ها ویژگی .طبیعی قرار داده است
یاهی و حیات وحتش و وجتود   نظر تنود اقلیمی، پوشش گ

، بحترا   اقلیمتی  ی نادر و درحال انقراض، ترییراتها گونه
در فرایند تأثیرگذار آو و تخریب سرزمین از عمده عوامل 

مدیریت منابع طبیعی بوده و بدین لحاظ متدیریت منتابع   

طبیعی در این استا  نیازمند تعامل، همکاری و هماهنگی 
  بنا بته گتزارش مستئوال   باشد.  می چندین نهاد و سازما 
 افتت  و ، در حال حاضتر خشکستالی  5منابع طبیعی استا 

 و هتا  جنگتل  تخریتب  بیابتا ،  پیشروی زیرزمینی، های آو
 ملی و تیرف اراضی تخریب و سوزی آتش طریق از مراتع

 منتابع  هتای  چتالش  مهمترین عنوا  به سودجویا  توسط

 

1 Social Network Analysis (SNA) 

گزارش مدیر ال منابع طبیعی و آبخیزداری استا  در مراسم روز جهانی 

56/3/63مقابله با بیابانزایی 
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ایتن  رود.  متی  شتمار  هاستا  ب این در آبخیزداری و طبیعی
 ها اگرچه ام و بیش در سایر مناطق اشور مشاهده چالش
ویژه توسعه صنعتی در  هب ،شود ولی روند شتابا  توسعه می

این استا  موجبات تشدید فرایند تخریب سرزمین ناشتی  

 است.ارده های انسانی را ایجاد  از فعالیت

 

 گیری شده ی اندازهها شاخص .2. 2
 عنوا  به استا  سمنا  جررافیایی مرز مطالعه این در

بترای متدیریت    تحلیل انسجام ستازمانی  در ای همنطق الیه

 مترز،  ایتن  درو  در .شتد پایتدار منتابع طبیعتی انتختاو     

 یندافر با و هیر دولتی مرتبط دولتی ایو نهاده ها سازما 

در ایتن   گرفتنتد.  قرار پرسش مورد منابع طبیعی مدیریت

شناستایی و بته    ستازما  و نهتاد مترتبط    50ارتباط تعداد 

ی شبکه در نظر گرفته شدند. لیستت دستت   ها عنوا  گره

 خبتره  اندراارا  سازمانی از طریق میاحبه با اارشناستا  

 ستمنا   استتا   آبخیتزداری  و طبیعتی  اتل منتابع   اداره

 .است شده استخراا

ی موجود در شبکه بر استاس بررستی   ها روابط سازما 

ستتازمانی و بتتا فراینتتد انتقتتال اطالعتتات و همکتتاری بتتین 

 نهتادی  و میانی شبکه اال  ی سطحها شاخصاستفاده از 

 برای ها شاخص مهمترین از .است گرفته قرار بررسی مورد

 شتبکه  تتراام  شتاخص  ،نهتادی  انستجام  ستنجش معیتار  

 تمراتز  و دوسویگی میزا  ،شاخص این بر عالوه. باشد می

 و نیز شاخص مراز پیرامو  در سطح میتانی متورد   شبکه

 بطتور  هتا  شتاخص  مفهتوم ایتن   استت.  قرار گرفته بررسی

 .است شده داده توضیح زیر در مختیر

 پیونتدهای  ال به نسبت شبکه در پیوند تعداد :1تراام

 تتراام  افتزایش  التی  طتور  بته . نظتر  مورد شبکه در ممکن

 در پیونتدها  تقویت و سازمانی انسجام افزایش شبکه سبب

و هتم   همتاهنگی، همکتاری   امکا  همچنین و شده شبکه

 افتزایش  را ی اجراییها ی مختلف دستگاهها افزایی فعالیت

 .[55 ،16 ،10، 13، 15، 6، 5، 1] دهد می

 انتترل  تحتت  اته  شتبکه  از درصتدی 5:شتبکه 1تمراز

 شتبکه  در مراتزی  موقعیتت  بتا  محتدود  سازما  تعدادی

 انتدازه  نهتادی  شتبکه  ال سطح در این شاخص .باشد می

 از شتاخص  ایتن  گیتری  انتدازه  بترای  استت.  شتده  گیری

 در شتاخص  این است. سپس شده استفاده درجه مرازیت

 محاستبه  بیرونتی  و درونتی  پیونتدهای  اساس بر ال سطح

 چته اته   انتد  متی  بیتا   شاخص این گردد. بطور الی می

 یها شتبکه  در محتدودی  انشتگرا   به پیوندها از میزا 

 .[55و  2، 0]است  وابسته مطالعه مورد

 دوستویگی  میزا : 3شبکه در پیوندها دوسویگی میزا 

 شتبکه  پایتداری  میزا  تعیین در مهم یها شاخص از یکی

استاس   بتر  شاخص این .[18 ،10، 13]باشد  می مورد نظر

 میتزا   اته  گتردد  می سنجش ای هشبک تحلیل نامه پرسش

 .دهد می قرار سنجش مالک را دوسویه پیوندهای

ایتن شتاخص بترای تحلیتل      :0پیرامتو   -شاخص مراز

گیرد. بطور الی  می سطح میانی مورد ارزیابی قرارشبکه در 

ی هتا  موضود مورد بررسی در این ستطح، تحلیتل زیرگتروه   

 اتدام اه  دهد می نشا  شاخص موجود در شبکه است. این

 واقتع  شتبکه  پیرامتو   در هتا  گتره  اتدام  و مراتز  در ها گره

 و مراتز  دستته  دو به اعضا همه شاخص این توسط. اند شده

توانتد   متی  این شاخص همچنتین  .شوند می تقسیم پیرامو 

یی بکار رود اته اگتر از شتبکه حتذف     ها برای شناسایی گره

ساختار گروه بندی در شبکه ترییر خواهد یافت. این  ،شوند

 شوند. می نامیده 2در شبکه نقاط قطع ها گره

 ستاختاری  تحلیتل  در داده تولیتد  روش :7اامل شبکه

 در گیتری  تیمیم برای بسیاری راهبردهای .باشد می شبکه

 وجتود  دست اندراارا  میا  روابط گیری اندازه  نحوه مورد

 گلولته  گیری نمونه روش: اند دسته دو بر ها روش این. دارد

 اامتل  شتبکه  های روش. اامل گیری نمونه روش و 6برفی

 

1 Density 
2 Centralilty 
3 Reciprocity 
4 Core –Pheriphery 
5 Cut point 
6 Full network data 
7 Snowballing sampling  
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 دشتوار  و پرهزینته  اما انند، می فراهم را اطالعات حدااثر

 روابتط  مورد در اه است این ، روش نود این  الزمه. هستند

 آنهتتا، اطالعتتات  همتته یتتادستتت انتتدراارا   از یتت  هتتر

 روابتط  نمونه، جای به روش، این واقع، در. شود آوری جمع

 توجه با. اند می سرشماری را دست اندراارا  از جمعیتی

 روابط مورد در اطالعات اامل، اطالعات شبکه در اینکه به

 رو، این از شود، می آوری جمع دست اندراارا  جفت میا 

شتبکه   درو  روابتط  ازرا  اتاملی  و جامع تیویر روش این

 از تحقیتق  ایتن  در. [16] دهتد  متی  ارائته  دست اندراارا 

 دست انتدراارا   ارد  مشخص برای اامل شبکه رویکرد

 در و نهادهای مرتبط با مدیریت منابع طبیعی( ها )سازما 

 استاس  ایتن  بر رو، ایناز . است شده استفاده شبکه تحلیل

 استاس  بتر  و نشتده  انجتام  گیتری  نمونته  تحقیتق  این در

 تمتامی  ،قبلتی  یها بخش در شده ذار موارد و سرشماری

ستطح   در منتابع طبیعتی   متدیریت  با مرتبط یها سازما 

 نتتایج  تتوا   می ترتیب بدین .اند شده گرفته نظر در استانی

بتین   روابط ازرا  اامل تیویر ی  و مطمئن و استناد قابل

 و نهادها و در نتیجته میتزا  انستجام ستازمانی     ها سازما 

 ماتریس جبر تئوری شبکه، تحلیل در الی طور به .داد ارائه

 ایتن . گیترد  متی  قرار استفاده مورد ریاضی محاسبات برای

 از استفاده با و شبکه تحلیل روش قالب در ،ها داده مطالعه

 سازمانی برو  روابط شبکه مورد در ال برداری داده روش

 بتین  ستازمانی  بترو   روابتط  میتزا  . شده اند آوری جمع

 .است شده تولید 2 تا 4 از لیکرت طیف قالب در انشگرا 

افتزار   نترم  محتیط  در شتده  جمتع آوری  یهتا  داده سپس

UCINET 6.0 [7] در گذشتتته وقتتتی  . شتتد تحلیتتل

ی ساده یت  گتروه ستنجی را بته     ها شاخصخواستیم  می

یافتیم اه انجام ایتن   صورت دستی استخراا انیم، در می

های گتروه   دشواری تحلیل دادهاما اار چقدر دشوار است. 

سنجی باعث شد تا این تکنی  نه تنهتا در ستطح عملتی    

البتته  های علمی نیز امتر استتفاده شتود.    بلکه در بررسی

نرم افزار یوسینت انجام محاسبات پیچیده و دستتیابی بته   

استت. یوستینت    اردهی بسیار پیچیده را راحت ها شاخص

زمینه را بترای بکتارگیری ایتن تکنیت  در ستطح عملتی       

 ی امیها شاخص اساس بر ها داده تحلیل .سازد فراهم می

 استت.  شتده  انجتام  شده، داده توضیح باال در اه ریاضی و

سازمانی مرتبط با مدیریت منابع طبیعتی   دست اندراارا 

آورده شتده استت از طریتق     1اه اسامی آنهتا در جتدول   

میاحبه با اارشناسا  بخشهای مختلتف اداره اتل منتابع    

طبیعتتی و آبخیتتزداری استتتا  ستتمنا  و بررستتی استتناد  

همکاری و تبادل اطالعات در بختش دبیرخانته و بایگتانی    

 این اداره ال احیاء شده است.

 

 نتایج. 3
 نشا  5 جدول در شبکه ال سطح در ها شاخص اندازه

 پیونتد  تتراام  میتزا   دهد می نشا  نتایج. است شده داده

 درصتد  04 سمنا  استا  نهادهای بین در اطالعات انتقال

 میزا  اه ارد بیا  توا  می تراام شاخص اساس بر. است

 استا  هیردولتی و دولتی دستگاه بین در سازمانی انسجام

 ستازمانی  انسجام تقویت با. باشد می ضعیف حد در سمنا 

را تستهیل   مدیریت جتامع منتابع طبیعتی    فرایند توا  می

 زمتا   و هزینه ارده و اقدامات مرتبط با این مدیریت را با

 نشتا   شتبکه  انتدازه  شتاخص . ستاخت  پذیر امکا  امتری

 بترای  نهتادی  شتبکه  در موجتود  پیونتد  اه تعداد دهد می

 پیونتتد 046 طبیعتتی منتتابع ای منطقتته یگتتذار سیاستتت

بطور الی بین شاخص اندازه شبکه و انستجام در   .باشد می

 شبکه نهادی ی  رابطه مستقیم وجود دارد، بر این اساس

 میتزا   یابتد  افتزایش  شتبکه  انتدازه  شاخص میزا  هرچه

 اعمتال متدیریت   و شتده  تقویتت  نهادی شبکه در انسجام

 .اند جامع منابع طبیعی را میسر می

 متقابتل  ارتباطتات  میزا  دوسویگی، شاخص اساس بر

 بتوده  متوستط  حتد  در درصد و 76/07سازمانی  شبکه در

 55/56پیونتدها،   یتافتگی  انتقتال  میتزا   همچنین و است

شاخص دوسویگی بیتانگر  . باشد می ضعیف حد در درصد و

های برو  سازمانی تا چه میتزا  در   این است اه همکاری

شبکه دست اندراارا  نهادینه شده است. شتاخص انتقتال   

یافتگی پیوندها با تعریفی اه در ارتبتاط بتا ایتن شتاخص     
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ارائه شده، بر میزا  تعادل و تواز  در شبکه داللت داشتته  

  شتکنندگی و  شتاخص معترف میتزا    عنتوا   تواند به می و

 اندراارا  در نظر گرفته شود. در پذیری شبکه دست آسیب

متدیریت جتامع    در ستازمانی  شبکه پایداری میزا  نتیجه

 ضتعیف  بته  و رو متوستط  حتد  در منابع طبیعی در استا 

 نهتتادی، شتتبکه در دوستتویه روابتتط تقویتتت بتتا. باشتتد متتی

 و یافتت  خواهد افزایش نیز انسجام میزا  و شبکه پایداری

 اته  اترد،  ایجتاد  تتوا   متی  را تتری  منسجم شبکه ساختار

 در نهتتادی بتتین همکتتاری و اطالعتتات انتقتتال در مطمئنتتاً

 .باشد می مؤثر استانی پایدار توسعه

 استان سمنان اندرکاران مدیریت منابع طبیعی در شبکه سازمانی دستاسامی  .1جدول 

 نام اختصاری انگلیسی نام نهاد یا سازمان به انگلیسی سازماننام نهاد یا  ردیف

 Management of Tribal Affairs of Semnan Province TA – M سمنا  مدیریت امور عشایر استا  1

 Department of Natural Resources and Watershed اداره ال منابع طبیعی و آبخیزداری استا  سمنا  5

Management of Semnan Province 
NR – D 

 Semnan Jihad Agriculture Organization JA – O سازما  جهاد اشاورزی استا  سمنا  3

 امیته امداد امام خمینی )ره( استا  سمنا  0
Semnan Province Relief Committee Of Imam 

Khomeini 
RE – C 

 Semnan Provincial Main Department Of Veterinary اداره ال دامپزشکی استا  سمنا  2

Servic 
VS – MD 

 اداره ال تعاو ، اار و رفاه اجتماعی استا  سمنا  7
Main Department of Cooperatives, Labour and 

Social Welfare of Semnan Province 
CL – MD 

 Main Department of Environment Preservation of زیست استا  سمنا  اداره ال حفاظت محیط 6

Semnan Province 
EP – MD 

 Semnan Provience Justice Main Office JU – MO دادگستری ال استا  سمنا  8

 Governors Of Semnan GO – S استانداری سمنا  6

14 
اداره ال میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری استا  سمنا 

Cultural Heritage Handicrafts And Tourism 

Organization of Semnan Province 
CH – O 

 مدیریت بان  اشاورزی استا  سمنا  11
Management Of Agricultural Bank of Semnan 

Provience AB – O 

 Agricultural Bank Group Insurance Services of ای بان  اشاورزی استا  سمنا  گروه خدمات بیمه 15

Semnan Provience 
IS – G 

 Main Department of Education of Semnan Province ED – MD اداره ال آموزش و پرورش استا  سمنا  13

 Electric Power Distribution Company of Semnan شرات توزیع نیروی برق استا  سمنا  10

Province 
EP – C 

 Semnan Province Gas Company GA – C شرات گاز استا  سمنا  12

 Semnan Province Telecommunication Company TE – C شرات مخابرات استا  سمنا  17

 Semnan Regional Water Authority Company RWA – C ای سمنا  شرات سهامی آو منطقه 16

 شرات آو و فاضالو روستایی استا  سمنا  18
Semnan Province Rural Water and Wastwater 

Company 
RWW - C 

 Cooperatives Companies Union Of Beekeepers of های تعاونی زنبوردارا  استا  سمنا  اتحادیه شرات 16

Semnan Province 
CB – U 

 های تعاونی دامدارا  استا  سمنا  اتحادیه شرات 54
Cooperatives Companies Union Of Rancher of 

Semnan Province 
CR – U 

 National Oil Production Distribution Company Of های نفتی استا  سمنا  وردهافرشرات ملی پخش  51

Semnan Provience 
OP – C 

 اداره ال مسکن و شهرسازی استا  سمنا  55
Main department of Housing and Urban 

Development of Semnan Province 
HU – MD 

 Main Department of Roads and Transportation of ادراه ال راه و ترابری استا  سمنا  53

Semnan Province 
RT – MD 

 سازما  صنعت، معد  و تجارت استا  سمنا  50
Semnan Provience Organization Of Industry, Mine 

And Trade 
IM – O 



 ...   سازمانی انسجام و گذاری سیاست شبکه تحلیل

 

 171 

 در شبکه نهادی منابع طبیعی استان سمنان سطح کالن شبکه در ها شاخص اندازه .2جدول 

 انتقال یافتگی پیوندها )%( اندازه شبکه دوسویگی پیوند )%( تراام )%( اندراارا  مرتبط تعداد دست مرز ااولوژی 

 55/56 046 76/07 6/36 50 استا  سمنا 

 

 اته  دهتد  متی  نشتا   پیوندها دوسویگی شاخص نتایج

 بترای  و باشتد  می متوسط حد در نیز شبکه پایداری میزا 

 و متقابتل  روابتط  تتا  دارد ضترورت  نهتادی  انسجام تقویت

 در موفتتق یگتتذار سیاستتت و گیتتری تیتتمیم در دوستتویه

 و منستجم  شتبکه  یت   ایجاد. گردد تقویت سمنا  استا 

 راهکتاری  دولتتی  دستتگاه  در هتا  فعالیت بیشتر هماهنگی

 .باشد می پایدار توسعه به دستیابی برای مناسب

 شتاخص  میتزا   ارد اته  بیا  توا  می نتایج اساس بر

 هر دریافتی پیوندهای اساس بر شبکه ال سطح در تمراز

 رو از ایتن  .استت  شتده  محاستبه  درصتد  24 حدود در نهاد

 انتدراارا   دست اختیار در شبکه پیوندهای از نیمی تقریباً

. انتتد گرفتتته قتترار الیتتدی یهتتا ستتازما  و مراتتزی

نگتری در متدیریت منتابع    ی بر مبنای جامع گذار سیاست

و  هتتا سیاستت  ستتازی یکپارچته  استتا  از طریتتق  طبیعتی 

میتزا    ی سایر دست اندراارا ، نیازمنتد اتاهش  ها برنامه

 شتاخص  میتزا  . است الیدی یها سازما  تمراز شاخص

 پختش  و خروجتی  پیونتدهای  استاس  بتر  شبکه در تمراز

 شتتبکه در تمراتتز درصتتد 57 حتتدود در اطالعتتات انتقتتال

 بتین  در اطالعات پخش اه است معنی بدا  این. باشد می

. باشتد  متی  نستبی  تمراز دارای تقریبا نیز مرتبط نهادهای

دریافتت اطالعتات در   اترد اته   توا  بیتا    می طور الی به

در متورد   ولی ایتن  ،شبکه از توزیع برابری برخوردار نیست

 ارتباط با پخش اطالعات تقریبا وضعیت مناسب تری دارد.

 شتاخص  ایتن  دهنده میزا  نشا  تمراز شاخص نتایج

 اختیتار  در ستازمانی  شبکه در اطالعات انتقال و پخش در

 حتدی  تتا  ایتن  است و گرفته قرار شبکه مرازی انشگرا 

منابع طبیعتی   جامعنطام مدیریت  ارد  عملیاتی با مرایر

 اتاهش  بتا  نگتر  جامع و جامع مدیریت به دستیابی. است

 الیتدی  نهتاد  چنتد  یا ی  توسط گیری تیمیم در تمراز

متانع   نگتر  بخشتی  نااارآمتد  ستاختارهای . است پذیر امکا 

 انتدراارا   دستت  بتین  انستجام  و همتاهنگی  اصلی ایجاد

 از بیش برداری بهره اهلب ،وضعیتی چنین نتیجه. باشد می

 پویتای  فراینتدهای  شتناخت  در نتاتوانی  و منتابع  ظرفیت

ناهمتتاهنگی اتتاری و  اتتاری و دوبتتاره ااوسیستتتم، متتوازی

از . باشتد  های بتین بخشتی متی    در انجام فعالیت ها دستگاه

 تتا  دارد ضرورت موفق شبکه گری تیدی راستای در رو این

یابد. اتاهش   ااهش شبکه در متمراز گیری تیمیم میزا 

تمراتتز در شتتبکه همچنتتین تضتتمین اننتتده پایتتداری    

یی است اته در حتال حاضتر در حتوزه توستعه      ها سیاست

هالب تعمیم پروژه ترسیب اربن در استتا    روستایی و در

باشد. از طرفی اندازه گیری ایتن شتاخص    می در حال اجرا

پس از اجرای پتروژه فتوق نشتا  خواهتد داد اته اعمتال       

ی هتا  ی مرتبط با انستجام و همگرایتی دستتگاه   ها سیاست

 باشد. می مختلف دیربط، تا چه میزا  موفقیت آمیز

ارائه شده  3جدول  پیرامو ، در –مراز  شاخص نتایج

 مراتزی  یها زیرگروه توا  می بر اساس این شاخص .است

ایتن   .اترد  مشتخص  را نهتادی  یهتا  شبکه در پیرامونی و

شاخص باید قبتل از هتر گونته فعالیتت فرابخشتی متورد       

سنجش قرار گیرد تا نهادهای مرازی و پیرامونی مشخص 

 شتبکه  تراام میزا  شاخص، محاسبه این اساس . برشوند

 66 مراتزی  انشتگرا   زیرگتروه  در سمنا  استا  نهادی

. استت  درصتد  52 پیرامونی انشگرا  زیرگروه در و درصد

اته در بتین نهادهتای پیرامتونی      دهتد  می این نتایج نشا 

بترای  میزا  انسجام ضعیفی وجود دارد اته ضترورت دارد   

 ،ایتتن انشتتکرا  بتتا نهادهتتای مراتتزی   ارتبتتاطتقویتتت 

از قبیتل   یگردد. در بتین نهادهتای  ی الزم اتخاذ ها سیاست

اداره ال منابع طبیعی و آبخیزداری استا ، سازما  جهتاد  

و  اداره اتتل حفاظتتت محتتیط زیستتتاشتتاورزی استتتا ، 

در مراز تیمیم گیری برای منابع طبیعی قرار  استانداری،

اداره اتل امتور   از قبیتل  گرفته اند. ولی برختی از نهادهتا   
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اجتمتاعی، متدیریت و    رفتاه  و اار تعاو ، ال اداره عشایر،

 دامتدارا   تعاونی یها شرات و اتحادیه بان  ای هگروه بیم

تأثیرگتذار  . قرارگرفتن این گروه پیرامو  قرار گرفته اند در

یت    ،از انش گترا  الیتدی منتابع طبیعتی در پیرامتو      

چالش جدی را در ارتباط با مدیریت جامع منابع طبیعتی  

دهتایی اته در ارتبتاط    اند. بته ایتن ترتیتب نها    مطرح می

ی منابع طبیعتی هستتند ماننتد امتور     ها مستقیم با عرصه

عشایر سیاستهای ام و بیش مستقل خود را دنبتال اترده   

با بختش منتابع طبیعتی ندارنتد.      ای هو تعامل انسجام یافت

منتابع متالی در گتروه اتنش     همچنین نهادهای مرتبط با 

ی هتا  سیاستت گرا  پیرامونی قرار دارند. در شترایطی اته   

بتر بستیج منتابع متالی و بهبتود       هتا  جنگلجاری سازما  

های متالی   بنگاه انند. میتأاید معیشت جوامع بهره بردار 

در متدیریت منتابع طبیعتی    متؤثرتری  نقتش  بایتد  مرتبط 

ی خود را بر اساس نیازهتای ایتن بختش    ها داشته و برنامه

ی هیتر دولتتی نظیتر    هتا  . همچنتین تشتکل  اننتد تعریف 

در ترتیبتات   ای هتعاونی اته جایگتاه تعریتف شتد    اتحادیه 

در بایتد  مشاراتی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی دارند 

 ،جایگاه انش گرا  مرازی قرار داشته باشند. به هر حتال 

بایتد  ی اجرایی این سازما  در استتا  ستمنا    ها سیاست

 این نهادها در پیرامو  قرار گرفته اند.اه چرا انند روشن 

 استان سمنان نهادی منابع طبیعی شبکه در پیرامونی و مرکزی کنشگران ها؛ زیرگروه .3 جدول

 استان سمنان کیاکولوژ رزم

 پیرامونی کنشگران مرکزیکنشگران 

امور عشایر استا  سمنا  اداره ال اداره ال منابع طبیعی و آبخیزداری استا  سمنا   

 امیته امداد امام خمینی )ره( استا  سمنا  سازما  جهاد اشاورزی استا  سمنا 

زیست استا  سمنا  اداره ال حفاظت محیط  اداره ال دامپزشکی استا  سمنا  

 اداره ال تعاو ، اار و رفاه اجتماعی استا  سمنا  استانداری سمنا 

سمنا دادگستری ال استا   شرات توزیع نیروی برق استا  سمنا   

 اداره ال میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استا  سمنا  شرات گاز استا  سمنا 

 مدیریت بان  اشاورزی استا  سمنا  ای سمنا  شرات سهامی آو منطقه

 ای بان  اشاورزی استا  سمنا  گروه خدمات بیمه های نفتی استا  سمنا  وردهاشرات ملی پخش فر

 اداره ال آموزش و پرورش استا  سمنا  شهرسازی استا  سمنا اداره ال مسکن و 

 شرات مخابرات استا  سمنا  سازما  صنعت، معد  و تجارت استا  سمنا 

 شرات آو و فاضالو روستایی استا  سمنا  

 های تعاونی زنبوردارا  استا  سمنا  اتحادیه شرات 

 های تعاونی دامدارا  استا  سمنا  اتحادیه شرات 

 ادراه ال راه و ترابری استا  سمنا  

 

 گیری بحث و نتیجه. 4
ی هتا  در حال حاضر دو رویکرد متدیریت جتامع حتوزه   

آبخیز و نیز مشارات جوامتع محلتی در فراینتد متدیریت     

ی اجرایتی ستازما    هتا  منابع طبیعی در دستور اار برنامته 

تتا  شتده  ، مراتع و آبخیزداری قرار گرفته و مقترر  ها جنگل

گذاری ریزی و سیاست محور برنامهعنوا   هباین دو موضود 

این سازما  در تدوین برنامه ششم توستعه متد نظتر قترار     

گیتترد. بتتازنگری در ماهیتتت و نیتتز چگتتونگی تعامتتل ایتتن 

سازما  با نهادهتای مختلتف دولتتی و هیتر دولتتی بترای       

رویکردهای فتوق، از جملته پتیش نیازهتای     تحقق اهداف 

 باشد. می اجرایی و عملیاتی مورد نیاز

روش تحلیتتل شتتبکه اجتمتتاعی، رویکتتردی نتتوین در  
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فرایند مدیریت بین بخشی و تعاملی بین دست انتدراارا   

اجتمتاعی   -ی پیچیده و چنتد وجهتی ااولتوژی   ها سیستم

 . در ایتن [52و  51، 12، 13، 8، 0، 3]فراهم آورده استت  

تحقیق شبکه سازمانی و نهتادی دستت انتدراارا  بختش     

منابع طبیعی در محدوده استا  ستمنا  و بتا استتناد بته     

ی شتبکه در ستطح اتال  بته منظتور بررستی       هتا  شاخص

انتدراارا  متورد    انسجام سازمانی و پایداری شتبکه دستت  

ی اتال  و  هتا  شاخصارزیابی و سنجش قرار گرفت. نتایج 

متورد  در ایتن تحقیتق   اته   میانی شبکه دست انتدراارا  

در درجه اول تبیین اننتده میتزا    پایش قرار گرفته است 

منتابع طبیعتی    جتامع در متدیریت  سمنا  ظرفیت استا  

طتور اصتولی نیازمنتد ارتبتاط      هاست. اعمال این مدیریت ب

استت   انش گرانی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی مؤثر

شتالوده   ظ،مستقل دارند. بدین لحامأموریت اه ماهیت و 

با تمراز گرایی و اعمتال روش متدیریت از    جامعمدیریت 

باال به پایین محقق نخواهد شد. بر این اساس نتایج امتی  

ترسیم اننتده خطتوط پایته و     بدست آمده در این تحقیق

استت اته بترای ارتقتاء انستجام       رویکتردی برای هر  1مبنا

متدیریت   شود. می سازمانی در بخش منابع طبیعی تعریف

ی آبخیتز و نهادینته ستازی مشتارات در     هتا  مع حتوزه جا

 مهمترین رویکردهای فوق مدیریت منابع طبیعی از جمله

 باشند. می

تواند در  می در این تحقیق همچنیننتایج بدست آمده 

ی محتوری اته در راستتای    ها طرحفرایند پایش و ارزیابی 

ی آبخیز با مشارات سایر نهادهتا و  ها مدیریت جامع حوزه

در نظتر   ی جوامتع محلتی  هتا  ی ذیربط و تشکلها دستگاه

بخشتی اقتدامات انجتام     امتی اثتر  صورت  بهو  شدهگرفته 

شده در راستای ارتقاء انسجام سازمانی و پایتداری شتبکه   

آفرین در مدیریت منتابع طبیعتی را    دست اندراارا  نقش

 ظمتدیریت جتامع منتابع طبیعتی بته لحتا       .اندمشخص 

ی بلنتد متدت بتوده و    هتا  یریز برنامهماهیت خود نیازمند 

ی و تتاو  پتذیر  آستیب  های پایداری نظیر تأثیر مؤلفهتحت 

 

1 Base line 

هتا بتا بکتارگیری روش     مؤلفته باشد. تحلیل ایتن   می آوری

ی عنتتوا  شتتده میستتر و  هتتا یتتل شتتبکه در سیستتتم لتح

 باشد. می پذیر امکا 

 اته  اترد  بیتا   توا  می تراام شاخص تایجن اساس بر

 هیردولتی و دولتی دستگاه بین در سازمانی انسجام میزا 

 مختلفتی  تحقیقتات  .باشد می ضعیف حد در سمنا  استا 

انجتام   پایتدار  توستعه  بته  دستتیابی  در اته  اند داده نشا 

 در دولتتی  نهادهای بین در منسجم و متمراز یها فعالیت

رویکتترد  بتتر تأایتتد. ضروریستتت امتتری مختلتتف ستتطوح

 زیستت  محتیط  پتایین  به باال از مدیریت و یگذار سیاست

باالتر  و ای همنطق سطوح در سیاستی یها بحرا  حل برای

 بته  دستتیابی  بترای  همچنتین  .[11و  6]نیستت   مناسب

 نهتادی  ایجتاد تشتکیالت   طبیعی منابع موفق گری تیدی

 زیستت  محتیط  یگذار سیاست مشکالت حل برای مناسب

 حتتل الیتدی در  حتل  راه توانتد  متی  چندگانته  ستطوح  در

 . نتتتایج[50و  53] باشتتد ستترزمین تخریتتب یهتتا بحتترا 

عنتوا    هبت  هتا  جنگتل  پایدار با مدیریت ارتباط در تحقیقی

 منتاطق  ی منابع طبیعی درها یکی از مهمترین ااوسیستم

 در انستجام  تقویتت اه  دهد می نشا  سوئیس در روستایی

 تیتدی  برنامته  از ضتروریات  یکتی  نهتادی  همکاری شبکه

 . همچنتین [54] باشتد  متی  پایدار توسعه و ای هشبک گری

 بتا  ارتبتاط  در نیتز  اشتور  داخل در تحقیقات برخی نتایج

 محیط و طبیعی منابع مدیریت در ای هشبک تحلیل ااربرد

 .[10و  13] است مطلب این مؤید زیست

 اته  دهتد  متی  نشتا   پیوندها دوسویگی شاخص نتایج

 بترای  و باشتد  می متوسط حد در نیز شبکه پایداری میزا 

 و متقابتل  روابتط  تتا  دارد ضترورت  انسجام نهتادی  تقویت

منتابع   موفتق  یگتذار  سیاست و گیری تیمیم در دوسویه

 شتبکه  یت   ایجتاد . تقویت گردد طبیعی در استا  سمنا 

 دولتتی  دستتگاه  در هتا  فعالیت بیشتر هماهنگی و منسجم

. باشتد  می توسعه پایدار به دستیابی برای مناسب راهکاری

 و متعتدد  انتدراارا   دستت  گیتری  شتکل  امتر  این نتیجه

 دستت انتدراارا    ایتن . باشتد  می متفاوت منافع با مختلف

ی متفاوتی در فراینتد توستعه داشتته و    ها وظایف و اولویت



 1362بهار ، 1، شماره 76منابع طبیعی ایرا ، دوره جله م رتع و آبخیزداری،م

 

 170 

آنها از بهره برداری از منتابع طبیعتی   تلقی به همین دلیل 

انتدراارانی   این تفاوت را حتی در بین دست .متفاوت است

ری و ستازمانی بتا یکتدیگر    اه در ارتباط مستتقیم ستاختا  

توا  به نقتش   می برای مثالارد، توا  مشاهده  می هستند

منابع طبیعی اداره ال و جایگاه سازما  جهاد اشاورزی و 

ی بهره برداری بترای ایتن   ها . سیاستارددر استا  اشاره 

نهتتاد اتته در ارتبتتاط مستتتقیم ستتاختاری بتتا یکتتدیگر   دو

ی  نهاد اولویتت تولیتد را متد    زیرا . متفاوت است ،هستند

نظتتر قتترار داده و نهتتاد دیگتتر اولویتتت حفاظتتت از منتتابع  

 ساختارهای اه دارند تأاید برخی تحقیقات نتایجطبیعی. 

 انسجام و هماهنگی تا شود می موجب نگر بخشی نااارآمد

 چنتین  نتیجته . باشتد  نداشتته  اندراارا  وجتود  دست بین

 نتاتوانی  ،منابع ظرفیت از بیش برداری بهره اهلب وضعیتی

و در نتیجتته  پویتتای ااوسیستتتم فراینتتدهای شتتناخت در

 ایجتاد  طریتق  از .[14] تخریب منابع طبیعی خواهتد بتود  

 طریتق  از متدیریت جتامع   ،ای هشتبک  حاامیت و مدیریت

 میتا   همکاری و سازگار و پذیر انعطاف ایجاد سازواارهای

 آنهتا  میتا   ابهامتات  بته  و شتده  تستهیل  اندراارا  دست

تحلیتل  ای اه به منظور  در مطالعه .[0] شود می رسیدگی

ی زاگرس ها جنگلی دست اندراارا  در مدیریت ها شبکه

تقویتتت ارتباطتتات متقابتتل   ضتترورت  بتترانجتتام شتتده  

ی متعددی اه در متدیریت ااوسیستتم جنگتل    ها دستگاه

 شده است.تأاید  ،نقش دارند

 استاس  بتر  شتبکه  ال سطح در تمراز تحلیل شاخص

 درصتتد 24 حتتدود در نشتتا  داد دریتتافتی پیونتتدهای

 و مراتزی  انتدراارا   دستت  اختیتار  در شتبکه  پیوندهای

استت. ایتن شترایط بترای      گرفته قرار الیدی یها سازما 

اعمال سیاست بترو  ستپاری وظتایف، تنتود بخشتی بته       

دستت انتدراارا    معیشت و استفاده از منابع متالی ستایر   

سیاستتت راهبتتردی  نبتتوده و بتتا  متتؤثر متترتبط چنتتدا   

تمراززدایی و نهادیه ستازی چتارچوو متدیریت دوستویه     

)مدیریت از باال به پایین و از پایین به بتاال( مرتایرت دارد.   

 تمراتز  ااهش با نگر و جامع تعاملی مدیریت به دستیابی

 الیتدی  انشتگر  چنتد  یتا  یت   توستط  گیتری  تیمیم در

 .[8] است پذیر امکا 

از شاخص مراتز پیرامتو  و تحلیلتی     نتایج بدست آمده

تواند الگوی روشنی را بترای   می شداه در بخش نتایج ارائه 

شناسایی نقاط قوت و ضعف در تعامالت بتین بخشتی ارائته    

مابین  های فی نامه با تنظیم و اصالح تفاهمترتیب  دهد. بدین

توا  نسبت بته   می های استانیاز ظرفیتمؤثر و نیز استفاده 

ابع طبیعتی  نهادهای الیدی اه در حوزه مدیریت منتقویت 

 .ارداقدام  ،انددر پیرامو  قرار گرفته

در شرایط حاضر و در مقطعتی اته در آستتانه تتدوین     

فرصت مرتنمی دست داده  ،برنامه ششم توسعه قرار داریم

است تا از طریق ی  تحلیل جامع به شناسایی نقاط قتوت  

بپتردازیم اته در راستتای    ها و تهدیداتی  و ضعف و فرصت

 سیاستتی   مدیریت پایدار منابع طبیعی قترار دارد. پتایش  

 بختش  انتدراارا   دستت  سازمانی انسجام و شبکه تحلیل

استت، چتارچوو   شده ه در این مقاله ارائه طبیعی ا منابع

مناسبی را در اختیار قرار داده تا با استفاده از یت  الگتوی   

دستت انتدراارا    امی و قابل محاسبه به اشتف ارتبتاط   

متعددی بپردازیم اه در فراینتد پیچیتده متدیریت منتابع     

باشند. ارزیابی و تحلیل ایتن روابتط    می آفرین طبیعی نقش

جتتامع همکتتاری،  یعملتتبرنامتته نیتتاز تتتدوین یتت   پتتیش

هماهنگی و هم افزایی انش گرا  مختلف برای متدیریت  

 رود. می پایدار منابع طبیعی بشمار

 

 سپاسگزاری
 اجتماعی  شبکه تحلیل" ملی طرح با مرتبط مقاله این

 مشتاراتی  متدیریت  اجترای  و یگذار سیاست سازی، مدل

 و مراتتع  ،ها جنگل سازما  توسط اه است "طبیعی منابع

معاونتتت  همکتتاری بتتا و شتتده اعتبتتار تتتأمین آبخیتتزداری

از رو  از ایتن . استت  شتده  انجتام  تهترا   دانشتگاه  پژوهشی

 گردد. سپاسگزاری میمرااز نامبرده مسئوال  



 ...   سازمانی انسجام و گذاری سیاست شبکه تحلیل
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