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  چکیده

عـالوه   لهئرا امروزه براي حل یک مسیدارد؛ ز ینقش اساس یاستیو س یتیریمد يهادر ارائه راه حل یله شناسئا مسی یمشکل شناس

و درهـم   یدگیـ چیز کـه پ یـ در حوزه صنعت ن. باشدت بررسی مسایل مرتبط مطرح میرله، به همان میزان ضروئبر لزوم بررسی خود مس

ل ید کـه امکـان حـل مسـا    یـ جد يهـا شتر شده است، استفاده از روشیب یصنعت يزهاایها و نفناوريشرفت یل پیل به دلیمسا یدگیتن
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تصمیم سازي، تصمیم گیري،  له، شناخت روابط،ئباشد که در خصوص حل مسهاي مطرح شده میروشاز تازه ترین  "يال شبکهیتحل"
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  مقدمه -1

ان موضوعات و یدنیای امروز و گسترش ارتباطات م یدگیچیپ

 شـتر یب یدگیـ ل و درهـم تن یتر شدن مسادهیچیل منجر به پیمسا

له ئگر شده است؛ درواقع امروزه برای حـل یـک مسـ   یکدیآنها در 

ت بررسـی  ر، به همـان میـزان ضـرو   آنعالوه بر لزوم بررسی خود 

تـوان در دنیـای پیچیـده    باشد زیرا نمـی مسایل مرتبط مطرح می

، یبـه طـور کلـ   . امروز مرز دقیق و مشخصی میان مسایل برشمرد

و  یتیریمـد  یهاه حلدر ارائه را یله شناسئا مسی یمشکل شناس

ا مشـکل  یـ ن اگر بتـوان هـدف   یدارد؛ بنابرا ینقش اساس یاستیس

 توانیل کرد، بهتر میف و تحلیرا به دقت تعر یاستیسو  یتیریمد

 ییل هـا ینمود و بـد  یابیارز یانتقاد یراهکار ارائه شده را با نگاه

ل همـه جانبـه   ین الزم است که ابتدا تحلیبنابرا. دیشیآن اند یبرا

کـار قـرار    ق آن در دسـتور یـ دق یکل مورد نظر و صورت بنـد مش

 یچند بعد یتیماه یاجتماع یهادهیام دان پدیلیبه نظر و". ردیگ

-یشفاف مشکل کمـک مـ   یلذا صورت بند. ده دارندیو در هم تن

اشـتباهات  . گر از اشتباهات نوع سوم مصـون بمانـد  لیکند تا تحل

 یکل را بـا مشـکل  گـر مشـ  لیـ که تحل دهدرخ می ینوع سوم زمان

حل مشکل مورد نظـر بـه    یجاه رد و در واقع بیگیگر اشتباه مید

 یکنـد کـه صـورت بنـد    یح میدان تصر. پردازدیگر مید یمشکل

ــا احســاس مســ یتیریو مــد یاســتیل سیمســا . له تفــاوت داردئب

ـ   ئاحساس مسـ  ش و یپراکنـده و تشـو   یهـا یله همـان بـروز نگران

-اسـت یس ران وی، مـد رانیـ م گیان کارشناسان، تصـم یاضطراب م

له ئآنچـه مـا مسـ   . له تفاوت داردئباشد که با نفس مسیگذاران م

نش یـ ط است که به چیمح یبر رو یات فکریند عملیم برآینامیم

د بـه  یـ له بائمسـ  یدر صـورت بنـد  . پـردازد یله مئک مسی یاجزا

له ئک مسـ یـ تـوان  ین نمیبنابرا. ل اشراف داشتیمسا یهایژگیو

ر اجزاء نظـام  یرا در خالء و بدون توجه به سا یتیریو مد یاستیس

 یشوند تـا چگـونگ  یها موجب میژگین ویا. نمودل یه و تحلیتجز

داشته باشـد؛   یار عمدهیک مساله بر حل آن تأثیف یادراک و تعر

-یاز حـل آن محسـوب مـ    یمیله نئف مسیشود تعریلذا گفته م

  . ]1["شود

هـا و  فنـاوری ون روزافزر ییل سرعت تغیحوزه صنعت به دلدر 

شـتر شـده   یل بیمسا یدگیو درهم تن یدگیچی، پیصنعت یازهاین

تـوان  یرا مـ  یدگیـ و درهـم تن  یدگیـ چیپن یکه ا یاست؛ تا حد

اسـت   یهیبد. دید نامیجد یایدن یصنعتمسائل  یژگین ویبزرگتر

ممکـن   یساده و سـنت  یهاده با روشیچیبا مسائل پ ییارویکه رو

نـو کـه خـود     یهاجز به مدد روشن گونه مسائل یست و حل این

 یهـا ن رو، اسـتفاده از روش یـ از ا .ممکن نخواهد بـود  ،اند دهیچیپ

حـوزه  را در  یتیریو مـد  یاسـت یل سیکه امکان حـل مسـا   دیجد

بـه   یستمیو با نگرش جامع و س یان رشته ایبه صورت م یصنعت

-اسـت یمـورد توجـه س  سـر سـازد،   یل مرتبط میت و مساموضوعا

      .قرار گرفته استحوزه صنعت  رانیاران و مدذگ

باشد های مطرح شده میروشترین از تازه "یال شبکهیتحل"

ــل مســــ    ــوص حــ ــه در خصــ ــط،  ئکــ ــناخت روابــ   له، شــ

ثر واقع ؤم تیریمدگذاری و تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست

-ین امکان را مـ یگذار ااستیا سیر یرنده، مدیم گیشده و به تصم

تـاً بـر   یارکت کامل داشـته باشـد و نها  ند مشین فرآیکه در ا دهد

گـر  ید یاز سـو . دیـ د نمایج را تولیاساس تجارب و مهارت خود نتا

بـا   لهئامکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مس ،شبکه بندی

کـرد بـه   ین روی، ایبه طور کل. سازدمسایل مرتبط را نیز میسر می

 یاجتمــاع یسـاختارها  یرگـذار یتأث یو مطالعـه چگـونگ   یبررسـ 

-ید و باورها مـ یا سازمان بر عقایا گروه یروابط احاطه کننده فرد 

 یهـا یژگـ ید ویـ ن است که در ابتدا بایدر آن ا یقاعده کل. پردازد

-یژگـ یرند و نه ویقرار گ یان و درون واحدها مورد بررسیروابط م

ن اسـت  یـ کـرد ا یاین رو یژگین ویترمهم. ]17[خود واحدها  یها

موضوعات مستقل  یهایژگیبر حسب و یل جزئیر و تحلیکه تفس

ان کنشـگران  یـ هـا برحسـب روابـط م   دهیل پدیر و تحلیرا به تفس

کانون توجه را از افراد “و  ]13[ل نموده یستم تبدیک سیمستقل 

ر داده ییـ انشـان تغ یتباطـات م شان به جفت افراد و اریهایژگیو و

  .]30[ "است

ل یمسـا  یال شـبکه یم و تحلین روش در ترسیا یت باالیقابل

ها از جمله حوزه صنعت هنـوز  ه حوزهیدر کل یتیریو مد یاستیس

روش  ین مقالـه بـا هـدف معرفـ    یا. ناشناخته مانده است رانیدر ا

ه شـده و  یـ ته ارهـا یو مع نظـری ، اصـول  یمبانو  یال شبکهیتحل

را  یل صــنعتیدر حــوزه حــل مســا یو خــارج یاخلــمطالعــات د

ج آنها مشخص گـردد  یاس نتاد تا بر اسینمایم یبرشمرده و بررس

مناسـب و   یه صـنعت زول در حـ یمسـا  یبرخحل  ین برایا ایکه آ

  .ریا خیباشد یه میقابل توص

  

  يال شبکهیتحلتاریخچه و مفهوم  -2

 یاجتمـاع  یمطالعه سـاختارها  یبرا یافتیره یال شبکهیتحل

، علـوم  یعلـوم اجتمـاع   یهـا آن حـوزه  یکه خاسـتگاه اصـل  است 

باشد  و قـدمت آن بـه   ها میگراف نظریهو  ی، مردم شناسیاسیس

 70آن از دهـه   یهـا تیـ رسـد؛ امـا عمـده فعال   یش میسال پ 50

از  به طور کلی حدود دو قرن. ]12و  22[ است آغاز شده یالدیم

و  ]34[گـذرد  گـذاری مـی  سیاسـت حوزه در  کاربرد مفهوم شبکه
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های مختلف صـورت گرفتـه کـه از آن    مطالعات بسیاری در حوزه

مـواد   ]41[ ایتحلیـل سیاسـت انـرژی هسـته     تـوان بـه  یان میم

 ]19[و علــم  ]16[، محــیط زیســت ]35[شــیمیایی و مخــابرات 

  . اشاره نمود

انسـان   یلـ ینش تحلیـ از ب یاافـت شـبکه  یبه طور کلی در ره

اسـتفاده شـده    یجامعـه سـنج   یاسو روش شن یاجتماع یشناس

ــت  ــا .]37و  40[اس ــ ی ــه بررس ــ  ین روش ب ــه چگ  یونگو مطالع

ا گروه یروابط احاطه کننده فرد  یاجتماع یساختارها یرگذاریتأث

 یو سـبب  یعلـ  یفشـارها . پـردازد ید و باورها میا سازمان بر عقای

ل یـ دهنـد؛ تحل یل مـ یرا تشـک  یاجتمـاع  ین ساختارهایجوهره ا

 یریـ ص و انـدازه گ یها به تشخاز روش یاز با مجموعهین یاشبکه

ن یـ ا یاافت شبکهیدر ره یقاعده کل. پردازدین فشارها میشدت ا

ان و درون یـ روابـط م  یهـا یژگـ ید ویـ امـر با  یاست که در ابتـدا 

در . خود واحـدها  یهایژگیرند و نه ویقرار گ یواحدها مورد بررس

و  یدر علـوم اجتمـاع  . باشـد یمـ  یاافـت رابطـه  یک رهین یواقع ا

ا یـ هـا و  هـا، سـازمان  توانند افراد، گـروه ین واحدها میا ،ارتباطات

گر، یکـد یز شامل احساس افراد نسـبت بـه   یو روابط نبوده جوامع 

 .]27و  17[ ا تبــادل پــول و کــاال هســتندیــعــات، و تبــادل اطال

ه یـ را بـر پا  یاجتماع یهال شبکهی، تحل)1994(واسرمن و فاست 

-یان واحدها دانسته و آن را شامل تئـور یت روابط متقابل میاهم

 یارابطـه  یندهایم و فرآیبر اساس مفاه ییها، و کاربردهاها، مدل

 یهـا ل شـبکه یـ تحل) 1992(اسـکات    بـه عقیـده  . نـد نکبیان می

 یاجتمـاع  یل سـاختارها یـ تحل یهااز روش یامجموعه یاجتماع

-ین ساختارها میا یمختلف ارتباط یهاجنبه یاست که به بررس

   . پردازد

برنامه ریزی و  توان طرحای میاز موارد کاربرد تحلیل شبکه"

-های پیچیده، مدارهای الکتریکـی، شـبکه  ها، سیستمریزی پروژه

هـای ارتبـاطی،   های حمـل و نقـل، شـبکه   های اجتماعی، سیستم

ای، هـای واگیـردار، زیسـت سـنجی رایانـه     پخش و انتشار بیماری

هــا، تئــوری ســازمان، تئــوری ســازمانی، تحلیــل متــون و نوشــته

  . ]14[نام برد  تحقیقات تبارشناسی و تحلیل وقایع را

ات سـروکار دارد  یاضـ یشتر با ریب یال شبکهیبه طور کلی تحل

امکـان  ات یاضـ یل کـه بـا ر  یـ ن دلیـ ؛ بـه ا یکمل یتا با آمار و تحل

ز امکـان کـار بـا    یـ هـا و ن شبکه یستمیکجا و سیف فشرده، یتوص

ات یاضیکاربرد ر. شودیجاد میبزرگ ا یهادرخصوص شبکه رایانه

باشد؛ یها مسیها و جبر ماترگراف یتئور ن روش نیز شاملیدر ا

هـا و  سیهـا و اطالعـات از مـاتر   ثبت داده ین صورت که برایبه ا

از  یارتبـاط  یمربوط بـه الگوهـا   یهاش اطالعات و دادهینما یبرا

ها بـه  ها، زبان ورود دادهماتریسدرواقع . شودیها استفاده مگراف

یـن اسـاس سـطرها،    ای هسـتند؛ بـر ا  نرم افزارهای تحلیل شـبکه 

هـا یـا انتخـاب    ها، گیرنـده ها و ستونها یا انتخاب کنندهفرستنده

هـا بـر دو نـوع دودویـی یـا ارزش دار      ماتریس. باشندها میشونده

  .]20[هستند 

  

  يال شبکهیتحل ينظر یمبان -3

هـا بنـا   و گـراف  یاشـبکه  نظریهدو  یبر مبنا یال شبکهیتحل

ای تحـت  ، تحلیـل شـبکه  رایانـه وم نهاده شده است؛ از دیدگاه عل

د علـوم  یـ از دشـود و  هـا طبقـه بنـدی مـی    کاربردی گراف نظریه

را  یال شـبکه یـ تحلنظری چارچوب  "یاشبکه نظریه"، یاجتماع

 یسـاختار  یهااز جنبه یادهیها چکگراف نظریه .دهدیل میتشک

 نمایـد یمـ  یه سـاز یات شـب یاضـ یمدل بوده و شبکه را در قالب ر

اسـت کـه بـه     یار عمـوم یک واژه بسـ یز ین یاشبکه یهنظر. ]14[

-ان انسـان ین روابط شامل روابط میا که روابط داللت دارد یبررس

هـا  ، اتمییایمیها، کشورها، مواد شها، شرکتها، جانوران، سازمان

راً یـ و اخ یات کـاربرد یاضـ یاز ر یاشـاخه نظریه این . باشدیم... و 

باشـد  یهـا مشـترک مـ   گـراف  نظریهک بوده و موضوع آن با یزیف

ل یـ ر و تحلین است که تفسـ یا نظریهن یا یژگین ویترمهم. ]30[

ر و یموضـوعات مسـتقل را بـه تفسـ     یهـا یژگیبر حسب و یجزئ

ک یـ ان کنشـگران مسـتقل   یـ هـا برحسـب روابـط م   دهیل پدیتحل

-یژگـ یکـانون توجـه از افـراد و و   “و ]13[ل نمـوده  یستم تبدیس

 "ر داده اسـت ییـ انشـان تغ یارتباطات مبه جفت افراد و را شان یها

  :عبارتند از نظریهن یم مطرح در این مفاهیترمهم. ]30[

  

  شبکه -3-1

کـه  یال  یاست از حداقل سه نقطه و تعداد یاشبکه مجموعه

باشـد  یهـا مـ  ان نقطـه یود ارتباط ما عدم وجیوجود  نشان دهنده

بکه بر اساس تعریف ارایه شده در فرهنگ علوم سیاسی، ش. ]23[

  . ]3[باشد می "هاارتباط میان مردم در جوامع و سازمان"شامل 

از مربـوط بـه روابـط و نقـاط     هـای  به منظور جمع آوری داده

ماننـد پرسشـنامه پسـت شـده،     های متداول علوم اجتماعی روش

غیـر مشـارکتی، و    ختارمند و غیرساختارمند، مشاهدهسا مصاحبه

فاده از پرسشـنامه، متـداول   گردد؛ استاسناد و مدارک استفاده می

   .]28[ باشدیی ماوری داده در تحلیل شبکهجمع آترین روش 

ها و وارد کردن آنهـا بـه سیسـتم نـرم     پس از جمع آوری داده

گیـرد،  ها صورت مـی ای که در قالب ماتریسافزاری تحلیل شبکه

در صورت زیـاد بـودن   . شودامکان ترسیم گراف مربوطه فراهم می

ترسـیم شـده مشـابه کالفـی پیچیـده        ها، گراف اولیـه تعداد داده
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بدین منظور . خواهد بود که امکان تحلیل دیداری آن وجود ندارد

باشد که از طریق مفـاهیم  ها و محاسبات مینیاز به انجام پردازش

تـرین ایـن مفـاهیم    از مهـم  که شوندمرتبط با این روش انجام می

  . لیل قدرت را نام بردها و تحها، گروه بندیتوان مرکزیتمی

  

  تیمرکز -3-2

و  ییشناسـا  یاست که بـرا  یات دارای مفهوم گستردهیمرکز

شـبکه مـورد   ن کنشـگران و یـا ارتباطـات در یـک     یترن مهمییتع

هـا  ترین مرکزیتترین و کاربردیمهم .]14[گیرد استفاده قرار می

  .عبارتند از درجه، مجاورت بینابینی و بردار ویژه

ارزش ترین نـوع مرکزیـت اسـت کـه     ساده :رجهزیت دمرک 

تعـداد همسـایگانش بـه دسـت      مرکزیت هر نقطه تنها با شمارش

یـک نقطـه بیشـتر باشـد،      هـر چـه میـزان درجـه     .]14[آیـد  می

 شـود ب مـی تر محسـو دسترسی آن به منابع بیشتر بوده و مرکزی

]20[.  

هـر کنشـگر از     بـر فاصـله  ت یـ ن مرکزیا :ت مجاورتیمرکز

گران شبکه تأکید داشته و آنها را براسـاس مجـاورت یـا    سایر کنش

ن یشـتر یب یدارا یانقطـه . نمایـد مـی میزان دسترسی، رتبه بندی 

هـا  ه نقطـه یـ ت مجاورت است که بـه طـور متوسـط بـه کل    یمرکز

  .]20[ک باشد ینزد

ــمرکز ــابیت بی ــر اســاس موقعیــت   :نیین ــن مرکزیــت ب ای

ن مسیر میان جفت تریکنشگران در شبکه و قرار گرفتن در کوتاه

ن یشتریب یدارا یابنابراین نقطه شود؛یدیگر محاسبه مکنشگران 

گـر  یاز جفـت نقـاط د   یارین بسینابیاست که ب ینینابیت بیمرکز

  .]20[گر از آن بگذرد ینقاط د یارتباط یهاقرار گرفته و راه

این مرکزیت در پـی یـافتن کنشـگران    : ژهیت بردار ویمرکز

بـر  باشـند، اسـت؛   ن فاصله از دیگران مییمرکزی که دارای کمتر

ژه اسـت کـه   یت بردار وین مرکزیشتریب یدارا یااین اساس نقطه

  .]20[بیشتری باشد  یگان مرکزیهمسا یاراد

  

  يگروه بند -3-3

تـرین مفـاهیم   کنشگران یک شبکه یکـی از مهـم   یگروه بند

ک یرفتار  یبرای بررسی ساختار شبکه بوده و امکان درک چگونگ

ک گروه و نیز رفتار کل شبکه را فـراهم  یا سازمان درون یشگر کن

های ضعیف و قـوی درون یـک   همچنین شناسایی بخش. سازدیم

هـا و  روهشبکه از طریق بررسی تعداد و شدت ارتباطـات میـان گـ   

نـدی  های مختلفـی بـرای گـروه ب   روش. شوددرون آنها فراهم می

 -Nتوان بـه  یه مکنشگران درون شبکه وجود دارد که از آن جمل

  ].20[اشاره نمود  2هاایهسته -K 1هایادسته

  

  قدرت -3-4

باشد کـه  میجزای اصلی ساختارهای اجتماعی قدرت یکی از ا

پارســونز  .]6[تــأثیر آن در همــه ســطوح جامعــه مشــهود اســت  

قدرت را قابلیت و توانایی یک سیستم اجتماعی در انجام  )1986(

اسـت   یقدرت مفهـوم . داندمعی میکارکردهایی به نفع اهداف ج

ا سـازمان درون  یگاه و ارتباطات هر فرد یت، جایکه بر اساس وضع

 یبه وجود آمـده بـرا   یهاا فرصتیها تیل محدودیشبکه و به دل

هـای قـدرت   بـرای تحلیـل ریشـه   . ابـد ییا کاهش میش ی، افزایو

  : زیر مدنظر قرار گیردله ئسیاسی، باید سه مس

گیرد، باید اسـتوار  چارچوب آنها صورت می مفاهیمی که بحث در

  شوند؛ 

  چگونگی نهادهایی که در صحنه هستند باید روشن شود؛ 

هـای متفـاوت   یند تاریخی که به تغییر نهادها و ایجـاد نگـرش  آفر

-نسبت به قدرت و پدید آمدن رفتارهـای متفـاوت سیاسـی مـی    

ـ یـ ده ایـ چیله مهم و پئاما مس. ]9[انجامد، باید درک شود  وده ن ب

ا گـروه اعمـال کننـده    یافت فرد یتوان دریم یاست که از چه راه

تـوان  یدهد و چگونه مین کار را چگونه انجام می، ایاسیقدرت س

  .]5[ حد قدرت آنها را اندازه گرفت

در برداشـــت ســـرمایه داری از قـــدرت، قـــدرت سیاســـی "

موجودیتی مستقل داشته و در عین حال با قدرت اقتصادی پیوند 

ای اسـت  بر این اساس قدرت سیاسی شامل فعالیت جداگانه .دارد

امـا ایـن نهـاد    . گیـرد که در نهادی جداگانه یعنی دولت انجام می

و در خـدمت آن   بـوده جداگانه در عین حال ذاتاً با جامعه مرتبط 

بـر   3در این راستا، اندیشمندانی چون الک و هابز. به کار می افتد

ترین حـد،  ش قدرت سیاسی به پاییناند که تنها با کاهاین عقیده

امـا چیـزی کـه آنهـا بـه      . گـردد خدمت به جامعه امکان پذیر می

ایـن اسـت کـه قـدرت اقتصـادی و قـدرت        اندبیان ننمودهوضوح 

سیاسی نه تنها از نظر کارکرد، بلکه از لحاظ سیر تکـوینی نیـز بـا    

 .باشـد مـی و قدرت اقتصادی ریشه قدرت سیاسی  بوده هم مرتبط

ن اساس تبدیل قدرت اقتصادی به قـدرت اجتمـاعی و از آن   بر ای

راه بــه قــدرت سیاســی، بــه وســیله نهادهــای سیاســی، مالکیــت 

گیـرد؛  سـاالری صـورت مـی   خصوصی، و تفوق سیاسـت و دیـوان  

 
1  N- cliques 
2  K- cores 
3  Habbes 
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ترین وسـیله تبـدیل قـدرت اجتمـاعی بـه      نهادهای سیاسی، مهم

  . ]9[ "باشندقدرت سیاسی می

  

  نرم افزارها -3-5

ــرمهــم ــیت ــمطــرح در ا یرم افزارهــان ن عبارتنــد از  روشن ی

Visone هـا بـه   ل شـبکه یم و تحلینمودن، ترس یاردیدت یبا  قابل

بــا  NetDrawهـا و  ل دادهیـ ت تحلیــبـا قابل  UCINetم، أطـور تـو  

هـا از نـرم   امکـان ورود داده  کـه ها ها و گرافم شبکهیرست ییتوانا

  .وجود داردآن  یهافام گریو ترسن نرم افزار یبه ا UCINetافزار 

  

  ع قدرتیو توز يانگرش شبکه ،یتوسعه صنعت -4

دهد یجهان نشان م یافته و صنعتیتوسعه  یتجارب کشورها

توسـعه   یدر جهت دهـ را  یان کنندهییثر و تعؤکه دولت نقش م

ن تجـارب  یهمـ  امـا . نمایـد میفا یک کشور ای یو صنعت یاقتصاد

م بـه  یت مسـتق یریمـد  و یر نقش دولت از بنگاهدارییتغاز  یحاک

گـاه بخـش   یبر جا یدیکتأبوده و  ت و نظارتیهدا یگذاراستیس

؛ باشـد مـی  یرشد صنعت یبه عنوان موتور و محرک اصل یخصوص

زان یـ بـه م  ی، بخـش خصوصـ  یند توسـعه صـنعت  یآن در فریبنابرا

) یا راهبـرد یـ  یـی اجرا(بوده و تنها نقش آنها  ریدرگ یبخش دولت

ن یـ اه اگـ یتفـاوت جا  یت نقش که در پن تفاویا. باشدیمتفاوت م

در  یتیریو مـد  یاسـت یه ارتباطـات س ها و نهادها در شـبک سازمان

در  یریـ له محـل قـرار گ  ئشود، بـر دو مسـ  یجاد میحوزه صنعت ا

 .کیـد دارد أت نیریسـا  و نوع و شدت ارتباطـات بـا   شبکه ارتباطات

ــابرا ــبکهیبن ــد یاو شــبکه یان نگــرش ش ــدن ارتباطــات می ان ی

شـود کـه نقـاط ضـعف و قـوت      یسـبب مـ   یصـنعت  یهاسازمان

و  یبخـش دولتـ   یهـا ان سازمانیز میو ن یان سازمانیارتباطات م

رفـع نـواقص    یبرابتوان  یزیمشخص شده و با برنامه ر یخصوص

دارتر تـالش نمـود؛ شـبکه    یـ پا یاجاد شبکهیا یموجود، در راستا

هـا و  شع متوازن و متعـادل ارتباطـات، نقـ   یتوز یدارتر به معنایپا

کمک  یت به توسعه صنعتیها بوده که در نهاان سازمانیقدرت م

-ان سـازمان یم یارتباط یهاشبکه یداریپاعدم درواقع . دینمایم

است که غالباً مورد توجـه قـرار نگرفتـه و     یالهئمس یصنعت یها

ل یحـل مسـا   یبـرا حوزه صـنعت  متخصصان و کارشناسان  اغلب

-ن عدم نگرش شـبکه یجه اینتش آمده در یپ یتیریو مد یاستیس

شـوند؛  یدچار اشتباهات نـوع سـوم مـ   ع متوازن قدرت، یو توز یا

ل یـ ق تحلیاز طرو حل آن ه ئلح مسیص صحیتشخ یبه جا یعنی

ل عـدم  یـ ، دالیارتباط یهاها در شبکهگاه سازمانیارتباطات و جا

 اجرا شـده را  یتیریا اقدامات مدیاتخاذ شده  یهااستیت سیموفق

بـه نـام    یمفهومن راستا یدر ا لذا کنندیگر جستجو مید یدر جا

های درواقع توزیع قدرت درون شبکهیعنی رد؛ یگیقدرت شکل م

ها و نهادها و روابـط  منتج از موقعیت سازمان یتیریو مد سیاستی

و  10، 18، 32، 29، 15، 20، 21، 34، 33[ باشــدمیـان آنهــا مـی  

-ینـد سیاسـت  آفر از سوی دیگر، اعمال قدرت ضـرورتی در  .]11

گذار، عمالً موفـق  که بدون آن منبع سیاست است یگذاری صنعت

همچنین تجزیه و تحلیـل اهـداف   . به اجرای سیاست نخواهد شد

گذاری، ارتباط مسـتقیم بـا قـدرت افـراد یـا جامعـه و       در سیاست

یندی مبتنی آبه عنوان فر یصنعتگذاری در سیاست. سازمان دارد

هـا، بـده   هـا را زاییـده ائـتالف   سیاسـت  4بر قدرت و نفوذ، آلیسـن 

بـه  . ]4[دانـد  مـی  هـا ها و متقاعد ساختنها، مطالعه کردنبستان

گـاه و  یت، جایاسـاس وضـع  است که بر  یقدرت مفهوم، یطور کل

 یصـنعت  یا خصوصی یبخش دولت یا نهادهایها سازمان ارتباطات

، به وجود آمـده  یهاا فرصتی هاتیل محدودیدرون شبکه و به دل

کمتـر باشـد،   ت یزان محـدود یـ هرچه م. ابدییا کاهش میش یافزا

  .]15[ شودیتر مگاه مطلوبیجاجه یشتر شده و در نتیب هافرصت

 یاسـت یس یهـا یریم گیکند که تصمیان میب) 2008(کربس 

زوله صـورت نگرفتـه و همـواره    یط ایک محیهرگز در  یتیریو مد

ل یـ ن تحلیهمچنـ  یو. دباشـ می ثراز ارتباطات بر آنها مؤ یاشبکه

ز افـراد  یـ رگذار و نیثأن روابط تییکارا در تع یروشرا  یاشبکه

دانسـته و   یارتبـاط  یهـا ن شبکهیرگذار در ایثأت یا واحدهای

 یهــادر حــوزه یتیریو مــد یاســتیل سیآن را در حــل مســا

  .داندیثر و کارا مؤم یصنعت

ل یـ تحل) 1389(ن زاده یو حسـ  یکنگرانـ  یان، محمـد یاشتر

در حـل   یسـتم یاعمـال نگـاه س   ید بـرا یـ جد یرا روشـ  یاهشبک

دانسته و  برنامـه   یصنعت یگذاراستیس یو اجرا یاستیل سیمسا

اده از را با اسـتف عملیاتی دولت در حوزه صنعت نساجی و پوشاک 

قرار دادند تا وجـود یـا عـدم وجـود نگـاه       ینین روش مورد بازبیا

ه صـنعت مـورد   هـای دولتـی در حـوز   سیستمی در طراحی برنامه

 یه شـده بـرا  یته یاتین اساس، برنامه عملیبر ا. ردیقرار گ یابیارز

ن یهوشـ  یو پوشاک کشـور کـه بـر اسـاس الگـو      یصنعت نساج

برنامه چهارم توسـعه بـا اسـتفاده از     یو سند توسعه صنعت یکانر

ن یبـد . ل قـرار گرفـت  یـ و تحل یمورد بررس یال شبکهیروش تحل

هـا  ک از سـازمان یـ و درجـه هـر    ینینـاب یب یهـا تیمنظور، مرکز

ن یـی شـتر تع یب یقـدرت برشـ   یدارا یهـا محاسبه شده و سازمان

مـذکور کـه    یاتیه برنامه عملیدند تا مشخص شود که در تهیگرد

 
4  Alissen 
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ل صـنعت  یرفـع مسـا   یمناسـب بـرا   یاسـت یبه عنوان راه حـل س 

و  یسـتم یشنهاد شـده اسـت، تفکـر س   یو پوشاک کشور پ ینساج

ن یکـه در تـدو   دهـد میج نشان ینتا. ریا خیحاکم است  یشبکه ا

ع قدرت و روابط بـه  یحاکم بوده و توز یان برنامه، نگرش شبکهیا

  .ع شده استیر توزیدرگ یهاان سازمانیم یدرست

 یال شـبکه یـ از تحل) 1389(ن زاده یو حس یکنگران یمحمد

ـ   یتیریل مـد یل مسایو تحل یبررس یبرا  هـای هموجـود در کارخان

مـردان   یز همپـا یـ مردانه که در آنها زنان ن ت کاریبا ماه یصنعت

ن اسـاس، شـبکه   یـ بـر ا . اسـتفاده نمودنـد  کننـد،  ینقش م یفایا

ک یـ ان زنان و مـردان در  یموجود م یررسمیو غ یارتباطات رسم

ل قـرار گرفـت تـا مشـخص     یو تحل یمورد بررس یکارخانه صنعت

 یدر راسـتا  یتیجنسـ  یهـا لیاز پتانسـ توان یگردد که چگونه م

بهـره بـرد؛ درواقـع بـا     کارخانه مـذکور   یشرفت صنعتیه و پتوسع

زنـان و   یررسـم یو غ یرسـم  یارتبـاط  یهاتوجه به تفاوت شبکه

ت کـار  یط و ماهیها با محن شبکهیا یز ارتباط ساختاریمردان و ن

و  یرشـد صـنعت  و  یانسـان  یرویـ ن یورش بهرهیافزا یتوان برایم

ت یـ محاسـبه مرکز ج ینتـا . واحد مربوطه اسـتفاده نمـود   یاقتصاد

ط کـار  یت و محـ یکه ماه نشان داد یل گروه بندیو تحل ینینابیب

 یر اسـت؛ بـه طـور   ثؤم یه ارتباطات درون سازمانبر ساختار شبک

تـر، ارتباطـات   تر و مردانـه خشن یت کاریبا ماه ییکه در واحدها

 یارتبـاط  یهاان زنان و مردان شکل گرفته و شبکهیم یمحدودتر

ز مانند ین زنان نیهمچن. باشندیباً جدا از هم میقرزنان و مردان ت

ن یـ را در ا یر بوده و نقش مهمیدرگ یارتباط یهامردان در شبکه

ان یـ در پا. نمایندیفا میزان قدرت ایها و متیها از نظر مرکزشبکه

موجـود در   یتیریل مـد یاز مسـا  یاریشنهاد نمودند که بسیآنها پ

دمان زنـان و مـردان   یـ ر در چییتوان با تغیرا م یصنعت یواحدها

ر در سـاختار  ییـ ت منجر بـه تغ یر داد که در نهاییدرون واحدها تغ

  . گرددیم یارتباط یهاشبکه

ل یـ افتن دلی یز در پین) 1388(و همکاران  یکنگران یمحمد

ز عـدم  یـ و ن یطیست محیز یهااستیاز س یاریت بسیعدم موفق

، از یسعه صـنعت تو یهادر پروژه یطیست محیت مالحظات زیرعا

ع قـدرت در شـبکه   یـ توز یچگـونگ  یبررسـ  یبرا یال شبکهیتحل

سـت بـا   یط زیر در موضـوع محـ  یدرگ یهاسازمان یف قانونیتکال

 یو فرهنگ ی، اجتماعیتوجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد

م ین اسـاس، آنـان از مفـاه   یبر ا. ران پرداختندیا یاسالم یجمهور

چ اسـتفاده نمـوده و   یز قدرت بنـاچ یو ن ینینابیت درجه و بیمرکز

از  یکـ یست یط زیچه سازمان حفاظت مح اگرمشاهده کردند که 

شـتر از  یب یباشـد، امـا قـدرت آن تنهـا کمـ     یقدرت م یهاکانون

. باشـد یرو مـ یـ ع و معـادن، نفـت و ن  یچـون صـنا   ییهـا وزارتخانه

کشـور، وزارت   یزداریـ هـا، مراتـع و آبخ  ن سازمان جنگـل یهمچن

 یرات فرهنگـ یو م یو سازمان گردشگر یقات و فناوریتحقعلوم، 

گـاه و  یجا یسـابق دارا  یزیـ ت و برنامـه ر یریکشور، و سازمان مد

ع و معـادن، نفـت و   یصنا یهاکسان با وزارتخانهیش یکماب یقدرت

 بدنـه کوچـک سـازی    یرغم تالش بـرا ین علیهمچن. رو هستندین

ن یـ در ا یزیچگـاه و قـدرت نـا   یاز جا یر دولتـ یغ یدولت، نهادها

شـنهاد  ین اسـاس، آنهـا پ  یـ بر ا. باشندیمبرخوردار  یاستیسند س

از دوبـاره   یناشـ  یتیریو مد یاستیل سیحل مسا ینمودند که برا

و  یاسـت ین اسـناد س ید در تـدو یـ هـا با یکـار  یهـا و مـواز  یکار

. حــاکم باشــد یســتمیس و یامربوطــه، نگــرش شــبکه یتیریمــد

 یهـا اسـت یاز س یت برخـ یوفقعدم مل یاز دال یکین آنها یهمچن

ش آمـده را  یپـ  یطـ یست محیز یهابیز تخریو ن یطیست محیز

ن امـر در  یـ مـرتبط بـا ا   یهاگاه نامناسب سازمانیقدرت کم و جا

. داننـد یتوسـعه مـ   یهاها در برنامهان سازمانیم یارتباطات قانون

ت یـ تقو یمناسـب بـرا   یرا روشـ  یال شـبکه یـ ان آنهـا تحل یدر پا

ــدو یانگــرش شــبکه و  یاســتیس ین اســناد و حــل مســالیدر ت

کننـد کـه   ید مـ یـ کأست دانسـته و ت یط زیدر حوزه مح یتیریمد

ن اسـناد  یزان در تـدو یـ گـذاران و برنامـه ر  اسـت یاست س یضرور

توجـه   هـا سـازمان ان یـ ع متناسب قـدرت م یتوسعه، به توز یبعد

   . معطوف دارند یشتریب

ــر ؤبــه بررســی عوامــل مــ) 2005(کــرات و هاســاناگاس  ثر ب

هـای سیاسـتی   های بـین بخشـی و فرابخشـی در شـبکه    همکاری

مرتبط با محیط زیست با اسـتفاده از تحلیـل    یصنعت یهاسازمان

کشــور  8شــبکه سیاســتی در  12ای پرداختنــد؛ بررســی شــبکه

، دو یو فشـارهای نهـاد   یمـال  یهـا اروپایی نشان داد که مشـوق 

ـ  عامل اصلی به وجود آورنده همکاری ط میـان بخشـی و   هـا و رواب

ـ أفرابخشی بوده و در مقابل، دانش و اعتماد در این میان تـ  ه ثیر ب

 یبررسـ  یرا بـرا  یال شـبکه ین آنها تحلیهمچن. اندسزایی نداشته

سـت  یط زیع مـرتبط بـا محـ   یدر حـوزه صـنا   یاستیس یهاشبکه

تواند به توسـعه  ین روش میکنند که ایم اظهارمناسب دانسته و 

زان یـ م یق بررسـ یـ سـت از طر یط زیفظ محح یع در راستایصنا

 یاری ع قدرت در آنهایتوز یو چگونگ یاستیس یهاشبکه یداریپا

  . رساند

ز از ایــن روش بــرای بررســی یــن) 2002(وبســتر و همکــاران 

های رسمی و غیررسمی موجود در روابط متقابل میـان  محدودیت

ـ  هاستفاده کرده و شـبک  یصنعت یک واحد سازمانیافراد در  ط رواب

کاری و غیرکاری آنها را رسم نمودند تا مشخص گردد کـه کـدام   

دمان و یـ موجود در سازمان تـابع چ  یتیریل مدیها و مسایینارسا

نتایج نشان دادند که در شـبکه  . باشدیارتباطات افراد در شبکه م
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روابــط کــاری، مــدیران و ســرخدمتکاران دارای نقــش محــوری و 

ی روابط غیرکاری، ارتباطـات   مرکزیت بیشتر هستند؛ اما در شبکه

آنهـا  ... های شخصیتی، نژادی، زبانی، ومیان افراد بر اساس ویژگی

هـای  کـه انتخـاب  نماینـد  مـی در نهایت آنها بیان . گیردشکل می

ثیر شـرایط خـارجی   فراد در روابط اجتماعیشان، تحت تأاجباری ا

-هایی برای آنهـا مـی  بوده و محدود کننده یا ایجاد کننده فرصت

در درون یک سازمان نیز زمانی که مقررات داخلی محـدود  . باشد

ن یخارجی تحمیل کننده خواهند بود؛ بنابرا عواملکننده نباشند، 

کـه   نمایندیشنهاد میپ یصنعت یسازمان یران واحدهایآنها به مد

ـ یـ جـاد  یموجـود در ا  یهـا تیها و محـدود فرصت ن رفـتن  یا از ب

 یتیریمات مـد یه مد نظـر تصـم  را هموار یارتباطات درون سازمان

  .خود قرار دهند

بـه   یال شـبکه یـ تحل) 1993(ده کراچارت و هنسون یبه عق  

در مراکـز   یانسـان  یروین یاز بهره ور یناش یتیریل مدیحل مسا

ل یـ م و تحلیکـه بـا ترسـ    نماینداظهار میو رسانده  یاری یصنعت

ت تـوان اطالعـا  یم یصنعت یهادرون سازمان یارتباط یهاشبکه

ان ینش افراد و ارتباطات میچ یدرخصوص چگونگ یجامع و کامل

ل یکرد تحلیبا روآنها ن یمچنه. ها به دست آوردن شبکهیدر ا آنها

ک واحـد  یـ درون  یررسـم یبـه بررسـی شـبکه روابـط غ     یاشبکه

ثیر آگاهی از این نوع روابط بر افـزایش بهـره   أپرداخته و ت یصنعت

تــر را ات مــدیریتی صـحیح وری نیـروی انسـانی و اتخــاذ تصـمیم   

 یصـنعت  یج، آنها به مدیران واحـدها یبر اساس نتا. تحلیل نمودند

را در شـبکه   یتیریل مدیاز مسا یکنند که راه حل برختوصیه می

جستجو کـرده   یدرون واحد سازمان یررسمیو غ یارتباطات رسم

اقـدامات الزم را انجـام    یارتباط یهان شبکهیت ایو در جهت تقو

بـر   یاریثیر بسـ أو غیررسمی دارای تـ  یاکه روابط رسمدهند؛ چر

 یجـه توسـعه صـنعت   یو درنت یصـنعت  یدیمیزان کارایی واحد تول

  .باشدیواحد مربوطه م

ثیر أبا هدف بررسی چگـونگی تـ  ) 1991(تحقیق نوک و پاپی 

های عمـومی و بـا ترسـیم    اختالفات اجتماعی بر خروجی سیاست

هـای اجتمـاعی و نیـز    وههـا و گـر  شبکه ارتبـاطی میـان سـازمان   

کـار   های ملی حوزهمشارکت در وقایع سیاسی مربوط به سیاست

مربـوط بـه    آنهـای  داده کـه  صورت گرفته اسـت  1980در دهه 

هـای متحـد   نفـع، فدراسـیون   هـای ذی های گـروه حضور اتحادیه

های تجاری معتبر در وقایع سیاسی مهم آمریکا کارگری، و انجمن

تـا   1983 هـای و آلمـان در سـال   1987 تـا  1981 هـای در سال

ثیرگـذاری،  أبا اندازه گیری توان سیاسی، میـزان ت . باشدمی 1988

مرکزیت بینابینی ارتباطـات، و وسـعت موضـوعات و نیـز تحلیـل      

  :زیر حاصل گردید  های مربوطه سه نتیجهشبکه

هـای کـارگری و تجـاری سـبب ایجـاد      اختالف میان اتحادیـه  -

  .ونی شده استبسیاری از اختالفات قان

مرکزی مشخصی برای هماهنـگ کـردن اقـدامات میـان      بدنه -

 .ها وجود نداشته استگروه

 گـرفتن تـرین عامـل در کنـار هـم قـرار      منافع سازمانی مهـم  -

 .های در وقایع سیاسی مشخص، بوده استسازمان

های ملـی  های مخالفین سیاستدر تشکیل شبکه ضمن اینکه

هـای  کمـی داشـته و تفـاوت   در حوزه کار، منـابع سیاسـی نقـش    

 های نهـادی آنهـا  ساختاری میان آلمان و آمریکا مربوط به ویژگی

ان یـ م یو شـبکه ارتبـاط   ینهـاد  یهـا یژگین ویان یهمچن. بوده

ع یکـار در حـوزه صـنا    یهااستین سییتعدر  ینهادها عامل مهم

  .باشدیم

  

 م شده یترس يهانمونه شبکه -5

م شـده اسـت،   یترسـ  Netdrawکه با نرم افزار  1شکل شماره 

ر یدرگ یهاسازمانان یو شدت ارتباطات مت درجه یش مرکزینما

-یو پوشاک کشور را نشـان مـ   یصنعت نساج یاتیدر برنامه عمل

ن یشـتر یب یعنـ یت درجـه  یـ ن مرکزیشـتر یبکه در آن،  ]2[ دهد

ز دفتـر  یـ ع و نیگان، متعلـق بـه معاونـت امـور صـنا     یتعداد همسا

معاونت برنامـه  . باشدین مع و معادیاو پوشاک وزارت صن ینساج

ن یریسـا . قـرار دارد  یگاه بعدین وزراتخانه در جایو توسعه ا یزیر

ن امـر نشـان   یاند که اقرار گرفته یکسانیش یت کمابیز در وضعین

ه یـ ان کلیـ ت درجـه م یکسان قدرت از منظر مرکزیع یدهنده توز

ز یـ بـاط ن ن ارتیشتریگر، بید یاز سو .باشدیمرتبط م یهاسازمان

ز دفتـر  یع و نیمعاونت امور صنا یعنیقدرت  یان دو کانون اصلیم

ن یریع و معادن وجود داشـته و سـا  یو پوشاک وزارت صنا ینساج

است بـر   یگرید دیز تاکین امر نیهستند که ا یت مشابهیدر وضع

ن برنامه ین این در تدویهمچن. ن شبکهیع مناسب قدرت در ایتوز

له ئن مسـ یـ حاکم بوده که ا یستمیس و یا، نگرش شبکهیاتیعمل

 یریجلـوگ  یاسـت یو س یتیریل مـد یاز مسا یتواند از بروز برخیم

.دینما
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و شدت ارتباطات ) باشدیت درجه آنها میزان مرکزیر متناسب با میاندازه دوا( یان سازمانیشبکه ارتباطات مت درجه یش مرکزینما - 1شکل 

  )شتریشتر؛ارتباط بیضخامت ب(

  

  
زنان با مربع و ) باشداندازه اشکال متناسب با میزان مرکزیت بینابینی آنها می(نمایش مرکزیت بینابینی شبکه ارتباطات درون سازمانی -2شکل 

  اندمردان با دایره نمایش داده شده
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م شـده اسـت،   یترسـ  Netdrawکه با نرم افزار  2شکل شماره 

 ]8[ان و مـردان  ان زنـ یم یشبکه ارتباط ینینابیت بیش مرکزینما

د قطعات خـودرو را  یتول یک کارخانه صنعتی یدیسه واحد تولدر 

سـمت چـپ کـه     2شـکل شـماره   شبکه واقـع در  . دهدینشان م

اسـت   یباشد، مربوط به واحدین شکل مین شبکه در ایترمتراکم

گر را یکـد ین کـار بـا   یحکه در آن زنان و مردان امکان ارتباط در 

ت کمتر خشن و کم سروصداتر واحد و یاهل مین به دلیدارند که ا

ن یهمچنـ . باشدیگر میکدینش کارگران در کنار یچ یز چگونگین

اسـت کـه شـبکه آن در     ی، مجـاور واحـد  ین واحد از نظر مکانیا

ن امر سبب یقرار گرفته است که اهمان شکل  نییسمت چپ و پا

. دباشنمیزنان آنها ن دو شبکه شده که رابط یان ایجاد ارتباط میا

 و سـر  ن و پریترن شبکه سمت راست باال، مربوط به خشنیهمچن

ن یکمتر یباشد که دارایار مردانه میت بسین واحد با ماهیصداتر

گر، ید یاز سو. ر واحدها استیتراکم ارتباطات و فاقد ارتباط با سا

ن از یهمچنـ . باشـد یمربوط به زنان م ینینابیت بین مرکزیشتریب

هسـتند،   ینینـاب یت بیـ ن مرکزیشتریب یکه دارا یان شش فردیم

قـدرت   یدهنـد؛ از سـه فـرد دارا   یل میپنج نفر آنها را زنان تشک

و ارتباطـاتش، در   یریـ گـاه قرارگ یل جایـ که بـه دل  یفرد( یبرش

ا یـ شود کـه شـبکه بـه دو    یصورت حذف شدن از شبکه، سبب م

ن یبنابرا .باشندیسه نفر آنها زن م) ل شودیچند قسمت مجزا تبد

ر ییـ ا تغیـ و  یصـنعت  ینش افـراد در واحـدها  یر چییتوان با تغیم

 ین ارتباطـات درون سـازمان  یگر از ایکدیواحدها نسبت به  یمکان

ـًا توسـعه و رشـد    یو نها یانسان یروین یورش بهرهیدر جهت افزا ت

  .برد هواحدها بهر یو صنعت یاقتصاد

م شـده اسـت،   یترسـ  Netdrawکه با نرم افزار  3شکل شماره 

 یهـا ان سـازمان یـ م یرسـم  یهایو همکار یف قانونیتکال شبکه

ن یـ بـر ا . دهـد یرا نشـان مـ   ]7[سـت  یط زیمرتبط با موضوع مح

رو و یع و معادن، نیصنا یهاگردد که وزارتخانهیاساس، مشاهده م

 یگـاه ین بـوده و در جا یریبـا سـا   یاریارتباطـات بسـ   ینفت دارا

ط ین حفاظـت محـ  اند؛ اگرچـه سـازما  ک به مرکز قرار گرفتهینزد

ر یــشــبکه اســت، امــا درگ یرســراز نقــاط ب یکــیســت کشــور یز

ــه یاریارتباطــات بســ ــا وزارتخان ن یــاســت کــه ا یعمرانــ یهــاب

-یگر بوده و مـ یکدیبا  یاریارتباطات بس یها، خود داراوزارتخانه

ن سـه وزارتخانـه بـه همـراه وزارت جهـاد      یـ اتوان ادعا نمود کـه  

جـاد  ین شـبکه ا یـ کم را درون امترا یک شبکه ارتباطی، یکشاورز

و درهـم   یوسـتگ ین پیاز مـوارد، همـ   یاریانـد کـه در بسـ   نمـوده 

سـت  یز یهااستیس یرا در اجرا ییهاارتباطات، مناقشه یدگیتن

سـت  یط زیتـاً بـه ضـرر محـ    یآورد کـه نها یبه وجـود مـ   یطیمح

هـا، مراتـع و   حـال آنکـه سـازمان جنگـل    . کشورمان خواهـد بـود  

 کشـور و گردشـگری   یراث فرهنگیم ازمانو سکشور،  یزداریآبخ

 یقـرار گرفتـه و عمـالً قـدرت چنـدان      یاهیحاشـ  یهاتیدر موقع

هـا  استین سیتوان با تدویگردد که مین مشاهده میبنابرا. دنندار

ا شـدت  یـ ، از بـروز و  یاک چارچوب شـبکه یدر  یاستیو اسناد س

نـده  یش آمـده در آ یت پـ یریا مـد یـ  یاسـت یل سیاز مسـا  یاریبس

  .نمود یریوگجل

قانون برنامه  یبخشبر اساس سند توسعه فرا یعیابع طبمرتبط با من ينهادها یف قانونیشبکه تکالو شدت ارتباطات  یش نقاط برشینما - 3 شکل

  )شتر استیانگر ارتباطات بینما خطوط شتریبوده و ضخامت ب ی، نقاط برشر بزرگ تریدوا( چهارم
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  شنهادهایو پ يجمعبند -6

گـر  ین دینو یهااز روش یاریمانند بس یال شبکهیتحله اگرچ

 یبـاال ر یثأتـوان بـه تـ   یباشد که از آن جمله مـ یم یبیمعا یدارا

داده  یجمـع آور  ن گـام یگذار از نخستاستیا سیرنده یم گیتصم

تـوان  ی، امـا نمـ  شاره نمودها ایند و خروجیآبر فر ییل نهایتا تحل

توجـه  بـا  . دیل روابط گردیتحل م ویآن در ترس یباال ییمنکر توانا

ل یـ ل بـه دل یو جامع به مسا یستمینگرش س ونت روزافزیبه اهم

ها، ان موضوعات و تخصصیها میدگیش ارتباطات و درهم تنیافزا

-یش آشکار مـ یش از پین دست بیاز ا ییهالزوم استفاده از روش

در  یگـذار اسـت یو س یزیـ برنامـه ر  یدرواقـع، امـروزه بـرا   . شود

توان تنها به حوزه صنعت و یدر کشور، نم یتوسعه صنعت یراستا

اسـت بـه    یبلکه ضرور. ل توجه نمودیهم در سطح کالن مسا آن

و  یگر بررسیکدیز توجه شده و ارتباط آنها با یموضوعات مرتبط ن

در  ل کالن رایتوان راه حل مسایم ین گاهیهمچن. ده شودیسنج

. افـت ی یدرون سـازمان ا یـ ان یتر مانند ارتباطات منییپا یسطوح

-یشـنهاد مـ  یگذاران حوزه صنعت پاستیران و سیبه مدن یبنابرا

، یاو شـبکه  یسـتم یس یهـا شتر به نگرشیشود که ضمن توجه ب

 یهـا تیـ از قابل یاسـت یا سیـ ت یریل مـد یاز مسا یحل برخ یبرا

ور د د از نظریالبته نبا .استفاده نمایند یال شبکهیروش تحل یباال

ـ  هـا روش یهـا یج و خروجـ یکامل به نتا یاتکا داشت که کـار  ه ب

نبـوده   یمنطقـ ج آنهـا  ینتـا  یمو به مواده نمودن یو پگرفته شده 

د بـا  یـ و سـودمند باشـد، با   آقدر هـم کـه کـار    ک روش هری زیرا

مد محـک  آق و کاریگذاران الاستیران و سیات ارزشمند مدیتجرب

ن یـ در ا را یشـتر یب یهاها و پژوهشین امر، بررسیزده شود که ا

   .طلبد یحوزه م

  

  تقدیر و تشکر -7

د یاسـات  یهـا یهـا و همراهـ  یدانم از همکاریبر خود واجب م

ان کـه  یومرث اشـتر یو دکتر ک یشامخ یان دکتر تقیبزرگوارم آقا

ز یــانــد و نبــوده یال شــبکهیــنجانــب در آمــوختن تحلیمشــوق ا

 ینـوک سپاسـگزار   دیـ ویپروفسـور د  یآقـا ارزنـده   یهاییراهنما

  .میانم
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