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 چکیده

محیط  تیریدر مد یدیز عوامل کلادهد. این مفهوم ها پاسخ میی، مفهومی است که به وابستگی فزایندة بین افراد و سازمانسازمان یهمکار

با هدف  ی راساختارها، یتاز فعال یاگسترده یفطها و نهادها، با مشارکت در است که در آن افراد، سازمان یگردشگر زیست و توسعة

 یگاهو جاش قن یینتع و یهمکار ةشبک یبررس حاضر ف پژوهشهد .کنندیم یجادا یداربه رشد پا یابیمشترک و دست هایارزشی حداکثرساز

 یلتحل دیکرروبا استفاده از منظور ین. بدی جزیرة قشم استگردشگر زیست و توسعةیریت محیط در مد فمختل یهاگران و سازمانکنش

 رسشنامهپ گران با استفاده از ابزارکنش یتعامالت سازمان، است یریتیمد یدهتنهم در ی وبعد یل چنددر حل مسا یدجد یکردیکه روی اشبکه

 محیط حفاظت ادارة و آزاد قشم ةسازمان منطقبا  افراد نتایج نشان داد که بیشترین ارتباط .شد یلتحل Netdrawو  Ucinet هایافزارنرم و

را دارند. همچنین بیشترین همکاری  748/755و  195/715 ینابینیب یتو مرکز 57و  34 ةدرج یتمرکزترتیب است که به قشم یستز

با  قشم یستزمحیط  حفاظت ادارة و 537/784و مرکزیت بینابینی  37با مرکزیت درجة  آزاد قشم ةازمان منطقرا نیز س سازمانی با افراد

زیست قشم هستند عبارتی تنها دو سازمان منطقة آزاد قشم و ادارة حفاظت محیط دارند. به 535/735و مرکزیت بینابینی  34مرکزیت درجة 

زیست و  های مرتبط با مدیریت محیطسازمانافراد با سایر  یهمکار ةشبک ها دارند. بنابراینمکاری را با آنکه افراد، بیشترین تمایل و ه

 ی است.همکار یته و تقوتوج   یازمندنگردشگری 
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 مقدمه

ابزار قدرتمندی جهت رشد امروزه گردشگری پایدار، 

اقتصادی، حفظ منابع و ذخایر طبیعی و فرهنگی محسوب 

شود. نقش مهمی که گردشگری در توسعة پایدار دارد، می

های خود را ها، سیاستشود که بسیاری از دولتباعث می

 Beidokhti et)سمت توسعة گردشگری متمرکز کنند به

al., 2010) رات اث تواندیم یگردشگر. باوجود اینکه صنعت

های یتاز فعال یاریبساما  داشته باشد یادیمثبت ز

ته زیست داشیط بر مح یممکن است اثرات مخرب گردشگری

 محیطهای بحث. ((Hekmati Farid et al., 2017باشند 

 در خصوص تعارضاتاز  یاریکه بس دهندینشان مزیستی 

به. است گردشگری صنعت یجةنت زیست،یط حفاظت از مح

 یعی،شمار گردشگران از مناطق طب یشافزا عنوان مثال،

دا، ص و سر یشازجمله افزا یفراوانزیستی محیط  مشکالت

 همراه داشته استرا به غیره و هوا و آب یآلودگ

(Nasernasir and Parvaresh, 2020 ،در واقع .)

و  تاس یاثرات مثبت و منف یصورت توأم دارابه یگردشگر

محیط زیستی و های نگرش براساس نآ ةچنانچه توسع

ر در طول زمان بزیادی را  اثرات منفی ،پایداری توسعه نباشد

 ,Golchubi diva and Salehiکند )وارد میزیست  محیط

ردشگری، گ یدارپا ةبه توسع یابیبرای دست. بنابراین، (2018

ری گردشگزیستی محیط و  یاجتماع-اقتصادی اثرات یدبا

 Nasernasir andیرد )و مالحظه قرار گ یمورد بررس

Parvaresh, 2020.) 

اثرات در این راستا مطالعات متعددی وجود دارد که 

زیست را از بعدهای مختلف مورد گردشگری بر محیط 

و همکاران  Mishra عنوان مثال:اند. بهبررسی قرار داده

 یلاص یلاز دال اکسید کربن را یکیانتشار گاز دی (5489)

رات اثنیز  یبر توسعه گردشگر که یستزیط مح یبتخر

 .(Mishra et al., 2019می گذارد، عنوان کردند ) یمنف

Souza  وDabezies (5489)  در پژوهش خود به بررسی

 یست وزیط و حفاظت از مح یگردشگر ةتوسعرابطة 

ودن ب دشوارپرداختند و از  یگردشگر ةتوسع ینب یهاتنش

 ةتوسعدر کنار طق حفاظت شده امن یهاحفاظت از ارزش

  .(Souza and Dabezies, 2019کردند )، انتقاد یاقتصاد

Golchin و Ramezani (5489) در پژوهش خود بیان ،

 ییزرمهابرن اب یگردشگرهای کردند که گسترش جریان

 ،یگردشگر یریتو مد هایرساختز فسب به همراه ضعامنان

 است هتداش یدر پ یادیز یمنف یستیزیط اثرات مح

(Golchin and Ramezani, 2019).  Nasernasir  و

Parvaresh (5454)،  زیستی، محیط ریسک 81با شناسایی

و محل گردشگران  زباله توسط یختناز ر یناش یسکر

 هایپیامد ترینرا از مهم شدهآوریهای جمعزباله انباشت

ن واعن هرمز یرةجزدر گردشگری  هاییتفعالزیستی محیط 

 (. Parvaresh, 2020 Nasernasir andدند )رک

صنعت  یانمتولذکر این نکته ضروری است که 

 ریغ یهاسازمان ها وشرکتی، دولت یهاسازمان ی،گردشگر

بهتر در مقاصد  یریتمد یبرا. بنابراین، هستند یدولت

 صنعت ینا و متولی لومسئ یهاسازمانباید  یگردشگر

 داشته باشند یهمکارهم  با ی و اجراییصورت عملبه

(Tahmasebi and Zavarniya, 2020) راستا . در این

 و یدولت یهاسازمانش نقمطالعات متعددی وجود دارد که 

و  Tahmasebi .اندرا مورد بررسی قرار داده یدولتیر غ

Zavarniya (5454)  یتیحاکم یهاسازمانبیان کردند که 

 دارای یانتظام یرویو ن یفرماندار ی،استاندار از جمله

 مقصد یسازمان یهمکار ةکنترل و قدرت در شبک یشترینب

 ,Tahmasebi and Zavarniya) مشهد هستند یگردشگر

2020).    Soleymani ( 5458و همکاران)، با مطالعه 

 درمدیریت دولتی مردمی و نهادهای همکاری شبکة

 حفاظت ادارةکردند که حرا جزیرة قشم بیان هایجنگل

 شاخص باالترین دارای قشم شهرستان زیستمحیط 

 دو هر در شدهشناسایی دستگاه 47بین  در بینابینی مرکزیت

است  سازمان-مردم و سازمان-همکاری سازمان شبکة

(Soleymani et al., 2021.) 

 یمقاصد گردشگر یناز مهمتر یکیقشم  جزیرة

 رینتیشبشوند که می ی استان هرمزگان محسوباقتصاد
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د خوبه ی برای توسعة گردشگری را نیزامنطقه یهاجاذبه

 ,.Mohammadi Kangarani et al)ست ا اختصاص داده

ین ا این جزیره،مطرح در  یریتیمد یلاز مسا اما یکی (2018

 یت، موفقهاافراد و سازمان تالش با وجود که چرا است

زیستی ناشی از یط مح هایکاهش آلودگی در یریچشمگ

ه . باست حاصل نشده توسعة صنعت گردشگری در جزیره

 صلییل ا، دلو جزیرة قشم کارشناسان استان برخی از یدةعق

الزم درون  یهایو همکار یوجود هماهنگ ، عدمامر ینا

های حوزه متخصصان و کارشناسان یانم یسازمان

راستا،  یندر ا. است افرادزیست با گردشگری و محیط 

 میرس روابط ةشبک یلو تحل یپژوهش حاضر با هدف بررس

، واقع انجام شده است؛ درافراد و  یسازمان یانم یررسمیو غ

 ایهبکش یکرد تحلیلروتوانایی  بیان در راستایپژوهش  ینا

بط مرت ئلحل مسا جهت یرانگیمو تصم یرانبه مددر کمک 

های محیط کاهش آلودگی با توسعة صنعت گردشگری و

 .اجرا درآمدبه زیستی

 

 هامواد و روش

 یلومترک 8744با جزیرة قشم با وسعت : منطقة مورد مطالعه

تنگة  در نزدیکی است کهفارس  خلیج جزایر ترینبزرگ ،مربع

 Qeshm Island Unesco 2022 ,)هرمز قرار دارد  

Global Geopark) هنگام و هرمز، جزیرة سه با که همراه 

 Rezaian et)دهند می تشکیل را قشم شهرستان الرک،

al., 2018) . این جزیره با وسعت زیاد نسبت به سایر جزایر

یعنی  متفاوت خلیج فارس در مرز دو اکوسیستم دریایی کامالً

خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. شرایط زیستگاهی از 

سان تم آبی یکاکسیژن در این دو اکوسیس و جمله شوری، دما

اینکه این دو آبراه از  با وجودنیست و این عوامل باعث شده 

یستی ز به لحاظ تنوع ،هرمز به هم متصل هستند ةطریق تنگ

در مرز این دو اکوسیستم که قشم  ةجزیر و متفاوت باشند

ارتی عبند. بهای پیدا کزیستی ویژه اهمیت محیطقرار دارد، 

 خصوصههای مختلف در این جزیره بوجود زیستگاه دیگر،

یره فرد این جزهای منحصر بههای ساحلی از ویژگیزیستگاه

انواع بسترهای ساحلی همانند بسترهای  ،مثال عنوانبهاست. 

ای، ای، مرجانی، سواحل گلی، سواحل ماسهصخره

های مانگرو و که در سرتاسر خلیج فارس مشاهده جنگل

 قشم وجود دارند ةصورت یکجا در جزیرهشوند، بمی

(Qeshm Island Unesco Global Geopark, 2022). 

 یری از جملهنظو کم یباز یاربس یهاجاذبهواسطة قشم به

 ریجزا و حرا یایىهاى درغار نمکى جهان، جنگل ینبزرگتر

 Qeshm)دارد  یگردشگر ةتوسع یبرا ییباال یتناز ظرف

Free Zone, 2017a).  پتانسیل درواقع، قشم با داشتن

 بیمعروف به عجا هاییدنیسیاحتی و تفریحی در کنار د

یا آس یدر جنوب غرب یمقصد گردشگر ینچهارم، گانههفت

 .(Qeshm Free Zone, 2017b)شود محسوب می

 ةیبر پا ،و روش یتحاضر براساس ماه وهشپژروش کار: 

 
 موقعیّت جرافیایی جزیرة قشم -1 شکل
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 به ابییت دستهج صورت کهبدین است. یلیتحل-یفیتوص

با مراجعه به  نسختدر گام  ها،داده یلو تحل اطالعات

ها و ادارات تأثیرگذار بر صنعت گردشگری ترین سازمانمهم

ها و ادارات مرتبط پایدار در جزیرة قشم و همچنین سازمان

ق یاز طرزیست در این جزیره، با مدیریت و حفاظت محیط 

 روش به هارهادا و هاسازمان ینمصاحبه با کارشناسان ا

ده به کننیررسمی مراجعهغ ینهادها یبرف ةگلول گیرینمونه

این  یت همکاریالعات وضعاط  و  شدند یمعرفها سازمان

. در مرحلة بعد با شد یآورجمع و ادارات هابا سازمان افراد

 74پژوهش از  های مورد نیازداده مراجعه به این افراد،

بخش اول پرسشنامه آوری شد. ة تکمیل و جمعپرسشنام

های مرتبط شما برای انجام فعالیت (8پاسخ به دو سوال بود: 

زیستی ناشی از توسعة صنعت های محیط با کاهش آلودگی

کدام  (5های در ارتباط هستید؟  و گردشگری با کدام سازمان

 ؟بیشتری دارند یها و ادارات با شما همکاراز سازمان یک

ح در مورد دالیل همکاری و بخش دوم پرسشنامه نیز توضی

 اطالعات بعدی گام ها بود. درعدم همکاری افراد با سازمان

های شبکه تحلیل روش از استفاده با شده آوریجمع

( با قابلیت 5 )نسخة Ucinet افزا نرم از گیریبهره و اجتماعی

 بررسی مورد اجتماعی هایشبکه هایداده تحلیل و تجزیه

 بینابینی و مرکزیت درجه مرکزیت دو شاخص گرفت و قرار

 یوجهدو  یسا در قالب ماترهادهعبارتی، دمحاسبه شد. به

 های آن راسطر و ستونشدند که  Ucinet افزار نرم وارد

ها و ادارات تأثیرگذار بر صنعت گردشگری پایدار و سازمان

زیست و نهادهای غیررسمی مدیریت و حفاظت محیط 

 اهارزش سلول. تشکیل دادندها به آنمراجعه کننده  ()افراد

ا هافراد به این سازمان رسمی و غیررسمی شدت ارتباطات نیز

اری ترین همکبیشصورت که برای دینب بود. و ادارات دولتی

همکاری و  کمترین ترین ارزش و برای، بیشو مشارکت

ت . الزم به ذکر اس، کمترین ارزش در نظر گرفته شدمشارکت

 افزاراز نرم یجپک یکشامل  UCINET افزارکه نرم

Netdraw  که و گراف شب یرسازیتصو یبراباشد که یمنیز

عد گرفت. بنابراین بها مورد استفاده قرار مگراف سازیینهبه

، UCINETافزار نرم ها در محیطاز تجزیه و تحلیل داده

ترسیم  NetDrawافزار نرم با استفاده از هاها و گرافشبکه

 مطالعة برای رهیافتی ایشبکه روش تحلیل شدند.

 هایحوزه آن اصلی که منشاء است اجتماعی ساختارهای

 هافگرا تئوری و شناسیمردم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم

 .(Ghorbani and Dehbozorgi, 2014) است

و  یبررس یتواند برایاست که م میک یروش ابزاراین 

تفاده مورد اس یمحل ینفعانذ ینب ی درسازمان یهمکار ویتتق

ران در گشکن یگاهو جا یتموقع ییبا شناسا یرد کهقرار گ

 یتوتق یبرا یزیرامکان برنامه ،هایو همکار ة تعامالتشبک

 توان ازی، میعبارتکند. بهیرا فراهم م یانسجام سازمان

که، شب یو ارتباطات اعضا شپراکن ةنحو ییشناسا یقطر

 یسازمان یهمکار تقویت و یزاتوانمندسها و اقدامات هبرنام

گران شکن یگاهشناخت جا یگر،د فکرد. از طر یزیررا برنامه

 ةیاز سرما یریگامکان بهره سازمانی، در تعامالت یدیکل

مقاصد  یریتو مد یزیربرنامه دررا ها آن یاجتماع

 Tahmasebi and) کند می فراهم یگردشگر

Zavarniya, 2020). تایاضیر با ریشتب یاشبکه تحلیل 

 یروش شامل تئور یندر ا یاضیاتکاربرد ر و دارد سروکار

ت و ثب یصورت که برادینب. ها استیسها و جبر ماترگراف

 یشنما یها و براماتریس ها و اطالعات ازورود داده

 هااز گراف ی،ارتباط یمربوط به الگوها یهااطالعات و داده

وط مرب یهاداده یآورمنظور جمعبه شود. بنابراینمی استفاده

 یهاشاز رو یزها( نگروه یا ها)افراد، سازمان به روابط و نقاط

ند ساختارم ةمانند پرسشنامه، مصاحب یمتداول علوم اجتماع

و اسناد و مدارک  یمشارکتیرغ ةمشاهد غیرساختارمند، و

 .(Riddle and Henan, 2015) شودیاستفاده م

 و یروش آن است که امکان بررس ینا یایمزا یگراز د

 یسرم مرتبط را یلمسا با مسئله یک یانارتباطات م یلتحل

ن یکه در ا دهدیامکان را م ینا  یرندهگمیساخته و به تصم

و  یممفاه ،راستا ینمشارکت کامل داشته باشد. در ا فرآیند،

که  تاس شده ئهارا یرندهگتصمیم به ی کمکبرا ییهااندازه

ی هاشبکه مرتبط، یکمک نرم فزارهاو  ها آن با اعمال
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 میترس هایان آنوابط مر یانقاط و  یگاهجا یبرا مختلفی

 و یممفاه یاناز م یدبا یرندهگیمتصم، در واقع شود.یم

 پژوهش،یة  مختلف موجود، براساس هدف و فرض یهااندازه

مناسب را انتخاب و اعمال کند. از  یهاو اندازه یممفاه

 که ردیت اشاره کمرکزبه توان می هااندازه ینا ینترمهم

 هشبک در گرانین کنشمهمتر یینو تع ییشناسا یبرا

 هانآ ینتردارد که متداول یانواع مختلفو  شودیاستفاده م

ست ا یتمرکز نوع ینترساده: که درجه یتمرکز: عبارتند از

تعداد  شمارش هر نقطه تنها با یتارزش مرکز که در آن

 فرد یک ةدرج یتهر چه مرکز ید؛آیدست مبه یگانهمسا

اشته و د یاردراخت یشتریب ةباشد، ارتباطات و شبک بیشتر

بر اساس  یتمرکز ین: اینابینیب یتمرکز .است یرگذارترتأث

 یرسم ینترکوتاه گرفتن در قرار افراد در شبکه و یتموقع

 ین فردیشود؛ بنابرایمحاسبه م یگرجفت افراد د یانم

از افراد  یاریسب ینابینب بینابینی را دارد که یشترین مرکزیتب

د. از آن بگذر یگرد ی افرادارتباط یهاراهو  قرار گرفته یگرد

 ارتباطات دارند یشافزا یاکردن  یزولهافراد قدرت ا ینا

(Riddle and Henan, 2015). 

 

 نتایج

 هاییتانجام فعال یبرا هاافراد با سازمان ارتباط

ل و یتحل: زیستیمحیط  هاییمرتبط با کاهش آلودگ

ها نشان داد که در بین سازمانیان افراد و ارتباط م بررسی

 کاهشطور مستقیم و غیرمستقیم در هایی که بهسازمان

د، دارن هاییتعالقشم ف زیستی جزیرهمحیط های یآلودگ

و مرکزیت  34سازمان منطقة آزاد قشم با مرکزیت درجة 

با  قشم یستزمحیط  حفاظت ، اداره195/715 بینابینی

 و مرکز 748/755و مرکزیت بینابینی  57مرکزیت درجة 

و  مرکزیت  55قشم با مرکزیت درجة  شهرستان بهداشت

ترتیب دارای بیشترین مرکزیت درجه ، به745/515بینابینی 

 یرابعبارتی بیشتر افراد و مرکزیت بینابینی هستند. به

ط محی هاییمرتبط با کاهش آلودگ هاییتفعالهمکاری در 

ارتباط  کنند و درمراجعه میسازمان ه این سه بزیستی بیشتر 

 ابعمن و کشاورزی آموزش و تحقیقات ند. همچنین مرکزهست

دو سازمانی هستند  استان هرمزگان ایطقهمن و آب طبیعی

ارتی این عبرا دارند. به ینابینیدرجه و ب یتمرکزکه کمترین 

انجام دو سازمان دارای کمترین ارتباط با افراد برای 

شم زیستی قمحیط  هاییمرتبط با کاهش آلودگ هاییتفعال

 و هرمزگان یانوردیکل بنادر و در ةادار با توجه اینکه است.

فاظت از حاصلی و قانونی  یمتول قشم یرانیبنادر و کشت ةادار

 تیکنترل مستمر وضعهستند و  و سواحل یادر هاییآلودگ

ا هیایی و سواحل نیز برعهدة این سازماندرزیستی محیط 

های است و سواحل قشم نیز در اغلب موارد دچار آلودگی

 یتزمرکه و درجشوند؛ اما میزان مرکزیت زیستی میمحیط 

 
  اهارتباط افراد با سازمان نمودار دو وجهی مرکزیت درجة -2شکل 
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ینابینی این دو سازمان بیانگر این است که افراد ارتباط کمی ب

شم آزاد ق ةازمان منطقبا این دو سازمان دارند و بیشتر به س

 . (8و جدول  3و  5های کنند )شکلمراجعه می

کاهش  یبرا افرادها و ادارات با سازمان یهمکار

 یهاشبکه یلو تحل یمترس :زیستییط مح هاییآلودگ

ها نشان داد که در بین سازمانهمکاری بین افراد و 

 
 اهارتباط افراد با سازمان نمودار دو وجهی مرکزیت بینابینی  -3شکل 

 

  ارتباط افرادها در مرکزیت بینابینی سازمانمرکزیت درجه و  -1جدول 
 مرکزیت بینابینی مرکزیت درجه سازمان/اداره

 195/715 34 قشم  آزاد سازمان منطقة
 573/9 7 هرمزگان یزداریو آبخ طبیعی منابع کل اداره
 575/544 85 شهرستان قشم یزداریو آبخ طبیعی منابع ادارة

 748/755 57 ادارة حفاظت محیط زیست قشم
 955/54 5 ادارة کل حفاظت محیط زیست هرمزگان

 558/55 7 ادارة کل شیالت استان هرمزگان
 859/555 88 ادارة شیالت قشم

 475/47 5 ادارة کل بنادر و دریانوردی هرمزگان
 943/59 84 فرمانداری قشم
 955/93 85 بخشداری قشم

 559/857 83 آموزش و پرورش شهرستان قشم
 44/4 4 انهرمزگ استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 815/8 5 هرمزگان استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
 44/4 8 زگانهرم استان گردشگری و دستی صنایع، فرهنگی میراث کل ادارة
 858/1 7 قشم رشد المللیبین مرکز

 155/8 5 پژوهشکدة حرا دانشگاه هرمزگان
 44/4 8 کشور آبخیزداری و مراتع و هاجنگل سازمان

 745/515 55 مرکز بهداشت شهرستان قشم
 4/44 4 ای استان هرمزگانآب منطقه

 548/95 84 شهرداری شهرستان قشم
 459/38 9 هادانشگاه

 415/41 5 فارس خلیج و عمان دریای پژوهشکدة اکولوژی
 735/57 5 قشم گردشگری و دستی صنایع، فرهنگی میراث اداة
 515/5 4 قشم کشتیرانی و بنادر ادارة
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 هاییتیعالطور مستقیم و غیرمستقیم فهایی که بهسازمان

ند، دهزیستی قشم انجام میمحیط های یکاهش آلودگ برای

و مرکزیت  37سازمان منطقة آزاد قشم با مرکزیت درجه 

با  قشم یستزمحیط  حفاظت ، ادارة537/784بینابینی 

 و مرکز 535/735و مرکزیت بینابینی  34مرکزیت درجة 

 و مرکزیت 57قشم با مرکزیت درجة  شهرستان بهداشت

ترتیب دارای بیشترین مرکزیت درجه و به 554/557بینابینی 

 ازمانسمرکزیت بینابینی هستند؛ که بیانگر این است که سه 

رتبط م هاییتانجام فعال یبرابیشترین همکاری را با افراد 

زیستی دارند. همچنین دو محیط  هاییبا کاهش آلودگ

 یطبیع منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات سازمان مرکز

و مرکزیت بینابینی  3هرمزگان با مرکزیت درجة  استان

با مرکزیت درجة  حرا دانشگاه هرمزگان ةپژوهشکدو  514/8

، کمترین میزان همکاری را با 494/5و مرکزیت بینابینی  3

 هاییمرتبط با کاهش آلودگ هاییتانجام فعالافراد برای 

 . (5و جدول  7 و 4های زیستی قشم دارند )شکلمحیط 

 
 با افراد  تادارا و هاسازمان یهمکار نمودار دو وجهی مرکزیت درجة -4شکل 

 

 با افراد  تادارا و هاسازمان یهمکار نمودار دو وجهی مرکزیت بینابینی -0شکل 
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 گیرینتیجهبحث و 

ا  هی همکاری بین افراد و سازمانهاشبکه یلو تحل یمترس 

طور مستقیم و ها بهنشان داد که با اینکه تمامی سازمان

تی زیسهای محیط زیست و آلودگیغیرمستقیم با محیط 

ناشی از توسعة صنعت گردشگری در ارتباط هستند و حفاظت 

هاست؛ زیست از جمله وظایف قانونی و اصلی آن از محیط

حفاظت  ةادارو  آزاد قشم ةسازمان منطقاما در تمامی موارد 

دارای باالترین مرکزیت درجه و بینابینی  قشم یستزیط مح

ط یاداره حفاظت محو  آزاد قشم ةسازمان منطقعبارتی بود. به

انجام  یتر افراد براهایی هستند که بیش، سازمانقشم یستز

زیستی  های محیطهای مرتبط با کاهش آلودگیفعالیت

د ها در ارتباط هستنناشی از توسعة صنعت گردشگری با آن

کننده دارد. ترین همکاری را نیز با افراد مراجعهو بیش

 یزداریو آبخ یعیکل منابع طب ةادارهایی مانند سازمانی

 تظ، حمایحفکه متولی قشم  یعیمنابع طب و ادارة هرمزگان

 گانهرمز یالتکل ش ةاداراز منابع طبیعی هستند، حراست  و

 یستزیط حفاظت از محکه متولی  قشم یالتش و ادارة

 ها، کمتر مورد توجه قراریان هستند همچنین سایر سازمانآبز

ا هاند و افراد تمایل کمتری به همکاری و مراجعه با آنگرفته

 را دارند.

دالیل زیادی برای افزایش تمایل افراد برای مشارکت 

 یطحفاظت مح ةادار و آزاد قشم ةسازمان منطقو همکاری با 

ترین گان مهمدهندهوجود دارد که ازنظر پاسخ قشم یستز

 ها عبارتند از:آن

گذاری زیادی سرمایه هایفرصت قشم آزاد منطقة سازمان -

 و انرژی، صنعت و گاز و های مختلف مانند نفترا در زمینه

کشاورزی، گردشگری و خدمات  و معدن، زیرساخت، شیالت

 سازد.فراهم می

 ها در همکاری با افراد مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی سازمان -2جدول 
 بینابینیمرکزیت  مرکزیت درجه سازمان/اداره

 537/784 37 قشم آزاد سازمان منطقه
 145/73 88 هرمزگان یزداریو آبخ طبیعی منابع کل ادارة
 884/15 85 شهرستان قشم یزداریو آبخ طبیعی منابع ادارة
 535/735 34 حفاظت محیط زیست قشم ادارة
 957/71 85 کل حفاظت محیط زیست هرمزگان ادارة
 477/39 84 هرمزگانکل شیالت استان  ادارة
 957/47 85 شیالت قشم ادارة
 453/855 88 کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادارة

 949/59 87 فرمانداری قشم
 813/51 87 بخشداری قشم

 384/885 87 آموزش و پرورش شهرستان قشم
 514/8 3 هرمزگان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز

 481/87 5 هرمزگان استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
 374/4 7 هرمزگان استان گردشگری و دستی صنایع، فرهنگی میراث کل ادارة
 541/58 9 قشم رشد المللیبین مرکز

 494/5 3 پژوهشکدة حرا دانشگاه هرمزگان
 584/3 4 کشور آبخیزداری و مراتع و هاجنگل سازمان

 554/557 57 مرکز بهداشت شهرستان قشم
 485/5 7 ای استان هرمزگانآب منطقه

 415/54 84 شهرداری شهرستان قشم
 353/5 4 هادانشگاه

 745/38 1 فارس خلیج و عمان دریای اکولوژی پژوهشکدة
 175/59 1 قشم گردشگری و دستی صنایع، فرهنگی میراث ادارة
 138/75 85 قشم کشتیرانی و بنادر ادارة
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 کار و فعالیت و کسب بیشتر مجوزهای برای صدور -

 مراجعه کرد. آزاد قشم ةسازمان منطقاقتصادی باید به 

آزاد قشم  ةسازمان منطق ی توسطآموزش هایبرنامه یاجرا -

 ت.یسزیطبه مسائل حفظ مح افرادمند کردن با هدف عالقه

آزاد  ةسازمان منطقیقی توسط تشو یهادرنظرگرفتن بسته -

خروجی و  یرو یحیصح یریتصنایعی که مد یبرا قشم

 .خود دارند زیستیی محیط هاآالینده

های موجود نسبت به سایر اداره آزاد قشم ةسازمان منطق -

 ، جایگاه حاکمیتی باالتری دارد.در جزیره

متولی اصلی و قانونی  قشم یستز یطحفاظت مح ةادار -

 یست جزیره است.ز یطمححفاظت و حراست از 

با  آزاد قشم ةسازمان منطقمشارکت و همکاری باالی  -

 ها و نهادها. سایر اداره

 در اجرای قشم یستز یطحفاظت مح ةادارمشارکت باالی  -

ها در هنگام اظتی و همچنین اجرای برنامههای حفبرنامه

 زیستی.های محیط مناسبت

ها را نیز مهم الزم به ذکر است افراد، نقش سایر سازمان

ر ها دها و پژوهشکدهعنوان مثال نقش دانشگاهدانند. بهمی

یستی زهایی از جمله ارزیابی اثرات محیط زمینة انجام فعالیت

و بررسی علمی و دقیق مسائل و مشکالت را مهم  و مطالعه

هایی با هدف ارزیابی محیط منظور انجام طرحدانند که بهمی

عه ها مراجهای توسعة گردشگری باید به آنزیستی برنامه

ند اما تری با دانشگاه داشته باشکرد و صنایع باید ارتباط بیش

ی ی پژوهشهاتر صنایع به اجرای طرح ها و  فعالیتتوجه کم

 ود.شها میباعث توجه کمتر به نقش دانشگاه و پژوهشکده

که  ادنشان د این مطالعه یجنتاگیری نهایی عنوان نتیجهبه

 از تراکم نسبتاًها سازمانافراد با تمامی  یهمکار ةشبک

م منطقة آزاد قش است؛ زیرا تنها دو سازمانبرخوردار  پایینی

ستند که افراد، زیست قشم هو ادارة حفاظت محیط 

 ةبکش ها دارند. بنابراینترین تمایل و همکاری را با آنبیش

های مرتبط با مدیریت محیط سازمانافراد با سایر  یهمکار

 ت. اس یهمکار یتتوجه و تقو یازمندنزیست و گردشگری 

 شقن یینو تع یسازمان یهمکار یابیو ارز یلتحلجا که از آن

 عةتوس و یسازیتظرف یبرا یزیرگران امکان برنامهشکن

را  یمقصد گردشگر یریتها در جهت مدتعامالت سازمان

 راهبردی یزیردر برنامه توانمی، بنابراین ندکیفراهم م

 تحقیق واطالعات این  ازجزیرة قشم  یگردشگر یهاجاذبه

وری و برای افزایش بهره ی ترسیم شدههاشبکه

ز توان اهمچنین مید سازمانی استفاده کرهای بینهمکاری

هایی منطقة آزاد قشم و ادارة حفاظت قشم سازمانتوانایی 

برای ی با افراد هستند، دارای روابط اجتماعی بهترکه 

 ها کهبا سایر سازمان افراد مشارکت و افزایش همکاری

د، هستن فاقد ارتباطدارای ارتباط کمی با افراد هستند یا 

  د.ننستفاده کا

 در واقع سازمان منطقة آزاد قشم و ادارة حفاظت محیط

زیست قشم که دارای باالترین مرکزیت درجه و بینابینی 

، هاناسازمتوانند با واگذاری برخی از امور به سایر هستند می

ها را گسترش دهند و ة همکاری افراد با سایر سازمانشبک

 هاسازمانهمکاری بین افراد و سایر انسجام و  یتدر تقو

، دهنده به پرسشنامهعنوان مثال، افراد پاسخمؤثر باشند. به

یکی از دالیل مراجعه و همکاری با سازمان منطقة آزاد قشم 

 یاقتصاد یتکسب و کار و فعال یمجوزها تریشصدور برا 

عنوان کردند. بنابراین، با تمرکززدایی در  توسط این سازمان

ا ههای سایر سازماناین امر و واگذاری یا استفاده از ظرفیت

های اقتصادی مرتبط با گردشگری و یتفعالدر صدور مجوز 

توان همکاری افراد با سایر زیست میمدیریت محیط 

ر، باید توجه کرد که تر کرد. از سوی دیگها را بیشسازمان

یکی از دلیل کاهش مراجعه و تمایل افراد برای همکاری با 

ین، شود بنابراها اعتماد اجتماعی را نیز شامل میسایر سازمان

د با تواننهایی که شبکة همکاری ضعیفی دارند میسازمان

افزایش مؤلفة اعتماد از طریق آگاهی رساندن به افراد با 

قی یتشو یهادرنظرگرفتن بستهی، وزشآم هایبرنامه یاجرا

های همکاری، که اهداف آن تقویت و ترویج طرح

های مدیریتی مشترک و مشارکت بیشتر افراد است، فعالیت

شبکة همکاری خود را تقویت کنند.
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Abstract 
Organizational cooperation is a concept that responds to the growing interdependence among 

individuals and organizations. This concept is regarded as a key factor in environment management and 

tourism development, which organizations, institutions and individuals create a structure by 

participating in a wide range of activities, and with the aim of maximizing co-creation value and 

achieving sustainable growth. The purpose of this research is investigation of cooperation network and 

determining the role and position of different individuals and organizations in environmental 

management and tourism development of Qeshm Island. To this end, the present study used network 

analysis, which is a new approach to solving multi-dimensional problems and management. Also, we 

analyzed Organizational interactions of individuals with using questionnaire tool and Ucinet and 

Netdraw software. The results showed that the most people connected with the organizations Qeshm 

free zone and Qeshm's Department of Environment, which have respectively 30 and 25 degree centrality 

and 582/897 and 566/541 betweenness centrality. Also, most people cooperate with the organizations 

Qeshm free zone and Qeshm's Department of Environment, which have respectively 35 and 34 degree 

centrality and 514/735 and 536/736 betweenness centrality. In other words, Qeshm Free Zone and 

Qeshm's Department of Environment are the only two organizations that people have most cooperative 

with them. Therefore, the cooperation network of individuals with other organizations related to 

environmental management and tourism needs attention and strengthening of cooperation. 
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