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بررسی و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمانی با 
  ای استفاده از رویکرد تحلیل شبکه
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هـا   ی آن هسـته ی دیوانسـاالری کـه    هـای پیچیـده   عنـوان سیسـتم   ها بـه  در مدیریت سازمان: چکیده
های رسمی و غیررسـمی اسـت، تعریـف صـحیح مسـئله از       ها یا الگوهای پیچیده میان سازمان کنش

ای از روابط را ایجـاد   ها شبکه پیچیده اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا کنش متقابل میان سازمان
. گیرنـد  ار مـی ارتباطات غیـر رسـمی قـر     کرده که در آن، الگوهای رسمی همواره تحت تأثیر شبکه

ای که رویکردی جدید در حل مسایل چند بعدی  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه
های مرتبط بـا   و در هم تنیده مدیریتی است، به تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان سازمان

ت، پرداختـه و  روسـ  محیط زیست در استان کهگیلویه و بویر احمد که با عدم کارایی مدیریتی روبه
براسـاس نتـایج، یکسـان    . کنـد  هـا مقایسـه مـی    های دارای بیشترین مرکزیت را در این شبکه سازمان

های مدیریتی زیست محیطی استان تأثیرگـذار   گیری ها در این دو شبکه بر تصمیم نبودن این سازمان
در نهایـت  . ای در حـل مسـایل مـدیریتی تأییـد شـده اسـت       بوده و کـارایی رویکـرد تحلیـل شـبکه    

ها و مدیریت موفق محیط زیسـت اسـتان ارایـه شـده      منظور بهبود عملکرد این شبکه پیشنهادهایی به
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 مقدمه
در دنیای امروز، گسترش ارتباطات میـان موضـوعات و مسـایل بـه ایجـاد نـوعی پیچیـدگی        

ها در یکدیگر منجر شده است؛ در واقـع امـروزه    جدید در مسایل و درهم تنیدگی بیشتر آن
ان ضـروت بررسـی   برای حل یک مسئله عالوه بر لزوم بررسی خـود مسـئله، بـه همـان میـز     

ی امـروز مـرز دقیـق و مشخصـی      توان در دنیای پیچیده مسایل مرتبط مطرح است؛ زیرا نمی
هـای   حـل  شناسـی یـا مسـئله شناسـی در ارایـه راه      طـورکلی، مشـکل   بـه . میان مسایل برشمرد

مدیریتی نقش اساسی دارد؛ بنابراین اگر بتوان هدف یا مشکل مدیریتی را به دقت تعریف و 
هایی  توان راهکار ارایه شده را با نگاهی انتقادی ارزیابی کرد و جانشین د، بهتر میتحلیل کر

های اجتماعی ماهیتی چند بعدی و در هم تنیده  نظر ویلیام دان پدیده به]. 1[برای آن اندیشید 
کند تا تحلیلگر مدیریتی از اشـتباهات   بندی شفاف مشکل کمک می دارند؛ بنابراین صورت

اشتباهات نوع سوم زمانی اسـت کـه تحلیلگـر مشـکل را بـا مشـکلی       . بماند نوع سوم مصون
پـردازد؛   جای حل مشکل مورد نظر به مشـکلی دیگـر مـی    گیرد و در واقع به دیگر اشتباه می
توان یک مسئله مدیریتی را در خالء و بدون توجه به سایر اجزاء نظام تجزیـه و   بنابراین نمی
شوند تا چگونگی ادراک و تعریف یک مسئله بر حل  میها موجب  این ویژگی. تحلیل کرد

شود تعریف مسئله نیمی از حل آن محسوب  ای داشته باشد؛ بنابراین گفته می آن تأثیر عمده
  ]. 2[شود می

هـا را   هـا آن  ی دیوانساالری که انسـان  های پیچیده عنوان سیستم ها به در مدیریت سازمان
هـای رسـمی و    یـا الگوهـای پیچیـده میـان سـازمان     هـا، کـنش    ی آن وجود آورده و هسـته  به

شناسـی از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت؛       غیررسمی است، تعریف صحیح مسئله و مسئله
ای از روابـط را   ها میان تعداد زیادی از کنشگران ارتباط برقـرار کـرده و شـبکه    زیرا سازمان

زمانی بـه دلیـل ماهیـت    بنـابراین پیچیـدگی مسـایل سـا    ]. 5[آورنـد  وجـود مـی   هـا بـه   میان آن
هـا   اگرچه درباره کنش متقابل میان افـراد و گـروه  . دیوانساالری و نهادی آن دشوارتر است

هـا کمتـر    ها مطالعات فراونی انجام شده، اما در مورد کنش متقابـل میـان سـازمان    در سازمان
  . ای شده است مطالعه
وجـود دارد؛ شـبکه روابـط    هـا   کلی، دو نوع شبکه ارتباطی میـان و درون سـازمان  طور به

ای  روابط رسمی به معنی سـاختار آگاهانـه   بر این برداشت، شبکه عالوه. رسمی و غیررسمی
صــورت رســمی  هــا در یــک ســازمان و یــا در میــان چنــدین ســازمان اســت کــه بــه از نقــش
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شبکه روابط غیر رسمی نیز در دل سازمان رسمی پدیدار ]. 3[سازماندهی و تعیین شده است 

ی  درواقع هر نوع ساختار روابط رسمی چهره]. 22[گذارد  در عین حال بر آن اثر میشده و 
بنـابراین تنهـا زمـانی    . شـود  عنوان شبکه روابط غیر رسـمی شـناخته مـی    دومی نیز دارد که به

بـر سـاختار رسـمی     ها را تمام و کمال درک کرد که عالوه توان مسایل مدیریتی سازمان می
]. 18[ها نیـز آگـاهی داشـت     ها و روابط غیر رسمی میان آن بندی روهسازمان، از هنجارها، گ

هـایی از لحـاظ    های مختلف نشان داده که سـازمان غیـر رسـمی محـدودیت     اگرچه پژوهش
، اما شواهدی هم بیانگر آن است کـه سـازمان غیـر    ] 21[]13[آورد وجود می بازده سازمان به

ای برای تغییـر باشـد؛ از    ر سازمان و وسیلهای برای گردش کا تواند نیروی سازنده رسمی می
رو شناخت صحیح مدیران از میزان تأثیر ساختارها و شبکه روابط غیر رسمی بر فعالیـت   این

بـرداری صـحیح و مناسـب از     ها، موجب بهـره  و عملکرد ساختار روابط رسمی میان سازمان
و در نهایـت بـه افـزایش    این وسیله به رشد و تکامل سـاختار روابـط رسـمی      ها شده و به آن
  ].23][11[کنند  ها کمک می وری هر یک از سازمان بهره

های کشور است که کارکرد نهادهای  استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از معدود استان
ای  ایلیاتی تاحدی در آن حفظ شده و زیربنای روابـط حـاکم، همـان روابـط قـومی و قبیلـه      

گرفتـه  ) نهادهای رسـمی (گ و لعاب سیاسی یا کاری است که تنها رن) نهادهای غیررسمی(
در . حـاکم اسـت  ) قانون( "ضوابط"بر ) عرف( "روابط"در واقع در این استان اغلب . است

ی غیررسـمی   تـرین رابطـه   طور قطع روابط قوم و خویشـی و آشـنایی مهـم    چنین شرایطی، به
  .واهد بودها و عملکردهای مدیریتی مؤثر خ گیری موجود در استان، بر تصمیم

یکی از مسایل مـدیریتی مطـرح در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد ایـن اسـت کـه چـرا          
های فراوان کارشناسان و متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی استان و نیـز   باوجود تالش

های طبیعی و اکوتوریستی باالی آن، تاکنون موفقیت چشمگیری در مدیریت محیط  قابلیت
ی اکثر کارشناسان اسـتان، دلیـل اصـلی ایـن امـر       است؟ به عقیده زیست استان حاصل نشده

های الزم درون سـازمانی میـان کارشناسـان و متخصصـان      عدم وجود هماهنگی و همکاری
هـا و مــوازی   اداره کـل محـیط زیسـت اســتان کهگیلویـه و بویراحمـد و نیـز دوبــاره کـاری       

محـیط زیسـت ماننـد اداره کـل      های میان این اداره و سایر ادارات مرتبط بـا موضـوع   کاری
هـا نشـان داد،    امـا بررسـی تصـمیمات مـدیریتی و عملکردهـای آن     . منابع طبیعی استان است

های درون و برون سازمانی تنهـا راه حلـی    ها و هماهنگی تالش در راستای افزایش همکاری
شـیده شـود   بنابراین الزم است، تدبیری اندی. این مسئله است نگر برای یکجانبهمدت و  کوتاه
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. تر به سایر مسایل مدیریتی، مرتبط و تاحد امکان مرتفـع شـود   که این مسئله با نگرشی جامع

های قانونی میان سازمانی که باید بـر اسـاس سـند     های تکمیلی نشان دادند، همکاری بررسی
توسعه برنامه چهارم استان در حوزه محیط زیست صورت گیرند، در عمل بـا مشـکالتی در   

در این راستا، پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی و تحلیـل شـبکه روابـط       . جه هستنداجرا موا
ای در حل این مسئله  رسمی و غیررسمی میان سازمانی و نیز استفاده از رویکرد تحلیل شبکه

مدیریتی انجام شده است؛ درواقع، این پـژوهش در پـی آن اسـت کـه نشـان دهـد رویکـرد        
گیـران در حـل مسـایل مـدیریتی و افـزایش       تصـمیم  توانـد بـه مـدیران و    ای می تحلیل شبکه

  .ها یاری رساند وری منابع انسانی در سازمان بهره
های مدیریتی هرگز در یک محیط ایزوله انجام نشـده   گیری کند، تصمیم کربس بیان می

وی بـه بررسـی و تحلیـل روابـط درون یـک      . ها مؤثرند ای از تأثیرات بر آن و همواره شبکه
ه و دو شبکه را ترسیم نموده است؛ شبکه روابط رسمی که اساس آن روابـط  سازمان پرداخت

مراتبی درون سازمانی است و شبکه روابط غیررسمی که بر اسـاس مراجعـه افـراد بـه      سلسله
دسـت   بـر اسـاس نتـایج بـه    . گیری است دیگر همکاران برای مشورت کردن پیش از تصمیم

ــی  ــار م ــده، کــربس اظه ــبکه  آم ــل ش ــه تحلی ــردن  ا دارد ک ــارا در مشــخص ک ی روشــی ک
  ]. 16[گیری درون سازمانی است  های تصمیم تأثیرگذارترین افراد در شبکه

های رسمی و غیررسمی موجـود   وبستر و همکاران از این روش برای بررسی محدودیت
ی روابـط رسـمی و غیررسـمی در میـان      در روابط متقابل میان افراد اسـتفاده کـرده و شـبکه   

نتـایج  . ان یک رستوران در محـیط کـار و خـارج از آن را ترسـیم نمودنـد     کارمندان و مدیر
ی روابط رسمی و کاری، مـدیران و سـرخدمتکاران نقـش محـوری و      نشان دادند، در شبکه

ی روابـط غیررسـمی، ارتباطـات میـان افـراد بـر اسـاس         مرکزیت بیشتر دارند؛ امـا در شـبکه  
کنند  ها بیان می در نهایت آن. گیرد کل میها ش آن... های شخصیتی، نژادی، زبانی و ویژگی

های اجباری افراد در روابط اجتماعیشـان، تحـت تـأثیر شـرایط خـارجی بـوده و        که انتخاب
در درون یـک سـازمان نیـز    . ها اسـت  ی فرصت هایی برای آن محدود کننده یا ایجاد کننده

ل کننـده خواهنـد   که مقررات داخلی محدود کننده نباشند، فاکتورهای خارجی تحمی زمانی
  ].24[بود

ی روابـط غیررسـمی    ای به بررسی شبکه کراچارت و هنسون نیز با رویکرد تحلیل شبکه
وری نیروی انسـانی   درون سازمانی پرداخته و تأثیر آگاهی از این نوع روابط بر افزایش بهره

ختلفـی  هـای م  نتایج نشان داد، حالت. تر را تحلیل کردند و اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح
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هـا مثبـت    ی آن تواند درون هر سازمان شکل بگیرد که لزوماً همه از ارتباطات غیررسمی می

نیستند؛ مانند وجود ارتباط محکم میان کارمندان یک بخـش از سـازمان و ارتبـاط ضـعیف     
ها یـا وجـود ارتبـاط محکـم میـان کارمنـدان یـک بخـش بـا           ها با کارمندان دیگر بخش آن

هـا بـه    در نهایـت آن . ها درون بخش خود بـا یکـدیگر   اط ضعیف آنهای دیگر و ارتب بخش
کنند که در جهت ایجاد ارتباطات غیررسمی صـحیح میـان کارمندانشـان     مدیران توصیه می

توجـه نباشـند؛ زیـرا روابـط غیررسـمی       اقدامات الزم را انجام دهند و نسبت به این مسئله بی
ه و میزان کارایی کارمندان وابسته بـه وجـود   تأثیر بسیار بر روابط رسمی درون سازمان داشت

  ].17[ها است  ی ارتباطی کامل میان آن شبکه
ای و  ای که مشـتمل بـر تئـوری شـبکه     این پژوهش نیز با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه

های  آیا کانون: منظور یافتن پاسخ این سه پرسش انجام شده است ها است و به تئوری گراف
های مرتبط با منابع طبیعـی و محـیط    بط رسمی و غیررسمی میان سازمانقدرت در شبکه روا

زیست در استان کهگیلویه و بویر احمد بـا یکـدیگر یکسـان هسـتند؟ همچنـین آیـا وجـود        
های  گیری تواند بر تصمیم ها می تفاوت در شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان این سازمان

هـا   از شبکه روابط غیر رسمی میان این سـازمان  توان مدیریتی تأثیرگذار باشد؟ و چگونه می
عنوان نیرویی سازنده برای بهبود عملکرد شبکه روابط رسمی و در نهایت مدیریت موفـق   به

  محیط زیست استان، بهره برداری کرد؟

  روش پژوهش
ی ساختارهای سازمانی است که خاستگاه اصـلی آن   ای رویکردی برای مطالعه تحلیل شبکه

ها اسـت و قـدمت آن    شناسی و تئوری گراف م اجتماعی، علوم سیاسی، مردمهای علو حوزه
ی چگـونگی تأثیرگـذاری    این رویکرد بـه بررسـی و مطالعـه   ]. 15[رسد  سال پیش می 50به 

ی فـرد یـا گـروه یـا سـازمان بـر عقایـد و باورهـا          ساختارهای اجتماعی روابط احاطه کننـده 
کرد این است که تفسیر و تحلیل جزیی بر حسب ترین ویژگی این روی مهم]. 12[پردازد  می

ها برحسب روابط میان کنشـگران   های موضوعات مستقل را به تفسیر و تحلیل پدیده ویژگی
هایشـان بـه جفـت     و کانون توجـه را از افـراد و ویژگـی   ] 8[مستقل یک سیستم تبدیل کرده 

  ]. 20[افراد و ارتباطات میانشان تغییر داده است
و بیشتر با ریاضـیات  ] 9[بندی شده  ها طبقه تحت تئوری کاربردی گرافای  تحلیل شبکه

سروکار دارد تا با آمـار و تحلیـل آمـاری؛ کـاربرد ریاضـیات در ایـن روش شـامل تئـوری         
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ها و اطالعات از  ها است؛ به این صورت که برای ثبت و ورود داده ها و جبر ماتریس گراف
هـا   هـای مربـوط بـه الگوهـای ارتبـاطی از گـراف       ها و برای نمایش اطالعات و داده ماتریس

ها  افراد، سازمان(های مربوط به روابط و نقاط آوری داده منظور جمع به]. 14[شود استفاده می
ی سـاختارمند و   ، مصاحبه های متداول علوم اجتماعی مانند پرسشنامه نیز از روش) ها یا گروه

از مـوارد  ]. 19[شـود  مدارک اسـتفاده مـی   ی غیر مشارکتی و اسناد و غیرساختارمند، مشاهده
هـای اجتمـاعی،    هـا، شـبکه   ریـزی پـروژه   ریزی و برنامه توان طرح ای می کاربرد تحلیل شبکه

هـای واگیـردار، تئـوری     های ارتباطی، پخش و انتشار بیماری های حمل و نقل، شبکه سیستم
  ]. 9[سازمانی و تحلیل وقایع را نام برد

آن است که امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مسئله از دیگر مزایای این روش 
دهد کـه در ایـن    گیرنده یا مدیر این امکان را می با مسایل مرتبط را میسر ساخته و به تصمیم

هـایی بـرای یـاری دادن بـه      در این راستا مفاهیم و اندازه. فرآیند مشارکت کامل داشته باشد
هـای   افزارهـای مـرتبط، شـبکه    ها و بـه کمـک نـرم    آنگیرنده ارایه شده که با اعمال  تصمیم

در واقـع  . شـود  ترسـیم مـی   "نروابـط میانشـا  "و یـا   "جایگـاه نقـاط  "مختلفی بـرای تحلیـل   
ی  های مختلف موجود، بر اساس هدف و فرضـیه  گیرنده باید از میان مفاهیم و اندازه تصمیم

هـا   تـرین ایـن انـدازه    از مهـم . های مناسب را انتخاب و اعمال کنـد  پژوهش، مفاهیم و اندازه
  ]. 7[توان قدرت را نام برد ترین مفهوم می بندی و مهم توان مرکزیت و گروه می

تـرین کنشـگران در    ای است که بـرای شناسـایی و تعیـین مهـم     مرکزیت مفهوم گسترده
  : ها عبارتند از ترین آن مرکزیت انواع مختلفی که دارد که متداول. شود شبکه استفاده می

این مرکزیت بر اساس موقعیت افراد در شـبکه و قـرار گـرفتن در     :زیت بینابینیمرک •
شـود؛ بنـابراین فـردی بیشـترین      ترین مسیر میان جفت افراد دیگر محاسـبه مـی   کوتاه

های ارتباطی  مرکزیت بینابینی دارد که بینابین بسیاری از افراد دیگر قرار گرفته و راه
 .اد قدرت ایزوله کردن یا افزایش ارتباطات دارنداین افر. افراد دیگر از آن بگذرد

ترین نوع مرکزیت است که ارزش مرکزیت هر نقطـه تنهـا بـا     ساده :مرکزیت درجه •
ی یـک فـرد    آید؛ هـر چـه مرکزیـت درجـه     دست می شمارش تعداد همسایگانش به
 ].7[ی بیشتری دراختیار داشته و تأثیرگذارتر است  بیشتر باشد، ارتباطات و شبکه

بندی نیز امکان درک چگونگی رفتار یک فرد یا سازمان درون یک گروه و رفتار  وهگر
  ].9[پردازد  سازد؛ در واقع به بررسی ساختار شبکه می کل شبکه را فراهم می
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هـای   های مربوط به روابط رسـمی ـ قـانونی میـان سـازمان       برای انجام این پژوهش، داده

درگیر در موضوع محیط زیست از بخش محیط زیسـت سـند توسـعه برنامـه چهـارم اسـتان       
ی  های مربوط به روابـط غیررسـمی از قالـب مصـاحبه     دست آمدند و داده به) 1384-1388(

وجهی وارد  های تک ها در قالب ماتریس داده. نیمه ساختارمند با مدیران سازمان های درگیر
بـرای ترسـیم   . انـد  های درجه و بینابینی آن محاسـبه شـده   مرکزیتشده و  UCINetافزار نرم

دلیـل اسـتفاده از ایـن دو مرکزیـت، اهمیـت      . استفاده شـد  Netdrawافزار  ها نیز از نرم شبکه
ها و نیز داشتن قـدرت ایجـاد یـا     قدرت ناشی از میزان ارتباطات رسمی و غیررسمی سازمان

  . لیل بینابین بودن استد حذف ارتباطات غیررسمی میان سازمانی به

  های پژوهش یافته
ای  نمـایش دایـره   2ای شبکه روابـط رسـمی و نمـودار شـماره      نمایش دایره 1نمودار شماره 

ی  مقایسه این دو نمودار نشان دهنده. دهد ها را نشان می شبکه روابط غیررسمی میان سازمان
تـرین   مهـم . ت استان اسـت ی محیط زیس های مطرح در حوزه تناقضاتی میان جایگاه سازمان

جـدا افتـادگی اداره   ) 1نمودار شماره (نقطه ضعف و مشکل موجود در شبکه روابط رسمی 
کل منابع طبیعی استان، اداره کل امور عشایر استان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

توانـد   ایـن امـر مـی   . هـای اسـتان اسـت    و نداشتن همکاری رسمی مشترک با سـایر سـازمان  
مات محصور شدن و محدود شدن رسمی موضوعات مربـوط بـه محـیط زیسـت، منـابع      مقد

امـا مشـاهده جایگـاه    . ناپذیر فراهم کنـد  طور قانونی و اجتناب طبیعی و عشایر را در استان به
وضعیت متفاوتی را نشان داده ) 2نمودار شماره (ها در شبکه روابط غیررسمی  همین سازمان

. هـا اسـت   این شبکه و داشتن روابط غیررسـمی بـا سـایر سـازمان    ها در  و بیانگر درگیری آن
ی تأثیر  تواند نشان دهنده همچنین تراکم این شبکه بیشتر از شبکه روابط رسمی است که می

  . های مدیریتی استان در حوزه محیط زیست باشد گیری بیشتر روابط غیررسمی بر تصمیم
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  ای  با نمایش دایرهروابط رسمی میان سازمانی   شبکه. 1نمودار 

  

  
  ای  ی روابط غیررسمی میان سازمانی با نمایش دایره شبکه. 2نمودار 
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شبکه روابط غیررسمی با نمایش  4شبکه روابط رسمی و نمودار شماره  3نمودار شماره 

ها و  ی دوایر متناسب با میزان مرکزیت درجه سازمان اندازه. دهد مرکزیت درجه را نشان می
در . ی همکـاری رسـمی بیشـتر اسـت     روابط رسمی نشـان دهنـده    ر شبکهضخامت خطوط د

ی  نشـان دهنـده   -1ی طرفـداری و   نشـان دهنـده  + 1شبکه روابط غیررسمی نیز ارزش خـط  
  .ضدیت و مخالفت است

  
  روابط رسمی میان سازمانی با نمایش مرکزیت درجه   شبکه. 3نمودار 

هـای جدامانـده در شـبکه     می باالی سازمانبیانگر تأثیر غیررس 4و 3ی دو نمودار  مقایسه
روابط رسمی یعنی اداره کل منابع طبیعی استان، اداره کل محیط زیست اسـتان و اداره کـل   

در ایـن  . های مدیریتی استان در حوزه محیط زیست است گیری امور عشایر استان بر تصمیم
؛ زیـرا یکـی از درگیرتـرین    میان میزان تأثیر اداره کل امور عشایر استان از بقیه بیشـتر اسـت  

یعنـی اگرچـه بـر اسـاس     . ها و روابط غیررسمی میان سازمانی است بندی ها در جناح سازمان
-ها در شبکه، جدامانده بـوده و هـیچ نـوع همکـاری رسـمی      سند توسعه استان، این سازمان

تی های مـدیری  گیری طور غیررسمی بر تصمیم ی محیط زیست ندارند، اما به قانونی در حوزه
دلیل جدا افتادن اداره کل منابع طبیعی اسـتان   عنوان نمونه، به به. زیست محیطی استان مؤثرند

هـای درجـه و بینـابینی روابـط رسـمی آن صـفر        و نداشتن هیچ نوع رابطه رسمی، مرکزیـت 
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دسـت   بـه  8و مرکزیت بینـابینی آن   3است؛ حال آنکه مرکزیت درجه روابط غیررسمی آن 

  .آمده است

  
  روابط غیررسمی میان سازمانی با نمایش مرکزیت درجه   شبکه. 4ر نمودا

از سوی دیگر، مقایسه مرکزیت درجه سازمان جهاد کشاورزی استان در این دو نمودار 
دهد، اگرچه این سازمان در شبکه روابط رسمی قدرت اصلی و دارای بیشـترین   نیز نشان می

هـا اسـت، امـا در شـبکه      نی با سایر سازمانمرکزیت درجه یعنی بیشترین روابط رسمی ـ قانو 
از سـوی  . روابط غیررسمی جایگاه یکسانی با اداره کل امور عشایر استان و شـهرداری دارد 

دیگر در شبکه روابط غیررسمی، اسـتانداری دارای بیشـترین روابـط اسـت؛ حـال آنکـه در       
کت آب و شبکه روابط رسمی در جایگاهی پس از سازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و شـر    

ی دیگر اینکه با وجود اینکـه شـهرداری و اسـتانداری دارای     نکته. فاضالب استان قرار دارد
رابطه رسمی ـ قانونی هستند، اما در شبکه روابط غیررسمی در دو جناح متفاوت قرار گرفته  

ها مؤثر خواهد  های رسمی آن طورقطع این مسئله بر همکاری عقیده نیستند که به و با هم، هم
از . همچنین شرکت آب و فاضالب اسـتان در شـبکه روابـط غیررسـمی قـدرتی نـدارد      . بود

سوی دیگر، در شبکه روابط رسمی سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کـل دامپزشـکی   
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استان دارای بیشترین ارتباط با یکدیگر هستنند؛ حال آنکه در شبکه روابط رسمی فاقـد هـر   

مین وضعیت در خصوص سازمان جهاد کشاورزی اسـتان و  ه. نوع ارتباط غیررسمی هستند
سازمان مسکن و شهرسازی استان نیـز وجـود دارد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه تنهـا رابطـه ایـن دو          

  . سازمان از طریق شورای شهر است، یکی با رابطه مخالفت و دیگری با رابطه موافقت
ط غیررسمی با نمایش شبکه رواب 6شبکه روابط رسمی و نمودار شماره  5نمودار شماره 

ی دوایـر متناسـب بـا میـزان مرکزیـت بینـابینی        دهـد؛ انـدازه   مرکزیت بینـابینی را نشـان مـی   
 .ها است سازمان

ترین تفاوت دو نمودار فوق، تفاوت مراکز قدرت از نظر داشـتن بیشـترین میـزان     واضح
ب و بـر ایـن اسـاس، سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان و شـرکت آ        . مرکزیت بینابینی است

فاضالب استان دارای بیشترین قدرت در شبکه روابط رسمی هسـتند؛ حـال آنکـه در شـبکه     
روابط غیررسمی، استانداری و شورای شهر و اداره کل منابع طبیعـی اسـتان دارای بیشـترین    

بـا توجـه بـه مفهـوم مرکزیـت بینـابینی، سـازمان هـایی کـه دارای          . مرکزیت بینابینی هسـتند 
هـایی   توانند با اعمال قدرت مانع ارتبـاط سـایر سـازمان    بینی هستند، میبیشترین مرکزیت بینا

عنـوان   اند؛ مانند وضعیتی کـه ممکـن اسـت شـورای شـهر بـه       شوند که بینابینشان قرار گرفته
سازمان بینابینی برای همکاری و رابطه رسمی میان سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان 

خصـوص اینکـه رابطـه غیررسـمی خـوبی نیـز بـا         بـه  مسکن و شهرسازی استان ایجـاد کنـد،  
  .یکدیگر ندارند

  

  
  روابط رسمی میان سازمانی با نمایش مرکزیت بینابینی   شبکه. 5نمودار 
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  روابط غیررسمی میان سازمانی با نمایش مرکزیت بینابینی   شبکه. 6نمودار 

 گیری نتیجه
هـا، در دوشـبکه    ا بیشـترین مرکزیـت  دهد، سازمان هایی ب های فوق نشان می بندی یافته جمع

روابط رسمی و غیررسمی میـان سـازمانی کـامالً بـا یکـدیگر متفـاوت بـوده و ایـن تفـاوت          
. ی محـیط زیسـت تأثیرگـذار باشـد     های مدیریتی اسـتان در حـوزه   گیری تواند بر تصمیم می

ه محـیط  های مـدیریتی اجـرا شـده در حـوز     ها و برنامه درواقع با توجه به عملکردهای پروژه
تـوان   زیست در استان در طول برنامه چهارم توسعه و نتایج و عملکردهای حاصل شده نمـی 

اما این نکته که یک رابطه غیررسمی مناسب یا نامناسب تـا چـه حـد    . منکر این تأثیرات شد
ها برانگیزاننده یا بازدارنـده باشـد، مشـخص     تواند در روابط رسمی ـ قانونی میان سازمان  می

  . نیست
هـای ایـن    های کربس وبستر و همکاران و کراچارت و هنسون نیز با یافتـه  نتایج پژوهش

درواقع آنچه مسلم است، آگاهی از روابط غیررسمی تا حد زیادی . پژوهش هماهنگ است
هـای   تـوان از سـازمان   تواند در حل مسایل مدیریتی یاری رساند؛ بدین صـورت کـه مـی    می

تر در شبکه روابط غیررسمی برای تـأثیر مثبـت در رونـد     بینیتر یا بینا تر، در دسترس مرکزی
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زیـرا در  . توان این روابط را تبدیل به فرصت کرد اقدامات مدیریتی بهره جست؛ درواقع می
توان روابط غیررسمی را نادیده گرفت و یا بـرای از   استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد نمی

هـا را کمرنـگ و بـر     ر بلندمـدت تـأثیرات منفـی آن   تـوان د  تنها مـی . بین رفتنشان اقدام کرد
تـر در ایـن    های پرمراجعـه  همچنین با آگاهی از این روابط و سازمان. تأثیرات مثبتشان افزود

هـای دارای اشـتراک وظـایف     توان به تقویت روابط رسمی ـ قانونی میان سازمان  شبکه، می
  . یاری رساند

ی محـیط زیسـت اسـتان     سبی را در حـوزه اما در کل تحلیل شرایط موجود، وضعیت منا
ی روابـط   دهد؛ زیرا مدیریت محیط زیست اسـتان در سـایه   کهگیلویه و بویراحمد نشان نمی

ای دارد؛  ها قرار گرفته که خود نیز ریشه در روابـط قـومی و قبیلـه    غیررسمی مدیران سازمان
هـای   بنـدی  بـه جنـاح   های ملی و اسـتانی، ایـن روابـط    که در زمان برگزاری انتخابات تاجایی

بنابراین . دهد ی امورات استان را تحت تأثیر خود قرار می سیاسی و حزبی تبدیل شده و کلیه
  . های دیگر مدیریت استان وجود دارد رسد، این وضعیت کماکان در حوزه نظر می به

شود، اوالً در تدوین اسـناد سیاسـتی بعـدی، بـه روابـط رسـمی میـان         بنابراین پیشنهاد می
های مرتبط را درگیر روابـط   ی سازمان ای نگریسته شود و کلیه ها با رویکردی شبکه زمانسا

که تراکم بـیش از حـد ارتباطـات رسـمی، دسـت و       رسمی میان سازمانی کرد؛ البته تا جایی
توان از شبکه روابط رسمی ترسیم شده برای رفع نقاط ضـعف   در این راستا می. پاگیر نشود
هـای نظـارتی را جهـت     درثـانی نقـش سـازمان   . شبکه استفاده کـرد  پذیر های آسیب و بخش

رسـد، اداره   نظـر مـی   در این راستا بـه . تر کرد تعدیل روابط غیررسمی میان سازمانی پر رنگ
عنوان متولی اصلی محیط زیست در اسـتان کهگیلویـه و    کل حفاظت محیط زیست استان به

ال آنکه باید به روابط رسمی این سـازمان و  تواند گزینه بسیار مناسبی باشد؛ ح بویراحمد می
جایگاه آن در شبکه روابط رسـمی در زمـان تنظـیم اسـناد سیاسـتی بعـدی، توجـه بیشـتری         

ای را برای حل طیف وسیعی از  توان رویکرد تحلیل شبکه در نهایت نیز می. معطوف داشت
ای نـوین دیگـر   هـ  مسایل مدیریتی پیشنهاد کرد؛اگرچه این رویکرد ماننـد بسـیاری از روش  

گیرنده یا مـدیر از نخسـتین گـام     توان به تأثیر باالی تصمیم دارای معایبی است که از آن می
توان منکر توانایی  ها اشاره کرد، اما نمی آوری داده تا تحلیل نهایی بر فرایند و خروجی جمع

  . باالی آن در ترسیم و تحلیل روابط شد
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