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بررسی و تحلیل شبکه دست اندرکاران سازمانی کلیدی
در راستای آمایش مشارکتی سرزمین
 رضاا شااکری؛ دانشجوی دکتری محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران و عضو هیات
علمی دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
 مهدی قربانی*؛ دانشیار احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 کامران شایسته؛ استادیار ارزیابی محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران

چکیده
مدیریت پایدار سررممین مستلزم شناسایی دستاندرکاران کلیدی در برنامه ریزی کاربری سرممین میباشد .تحلیل شبکههای اجتماعی یکی ام روش
های مناسر برای شرناسرایی عوامل مهم تغییر در مدیریت است .در این پژوهش برای تحلیل ذیمدخالن مرتبط با حکمرانی مشارکتی سرممین در
حومه آبخیز تاالب انزلی ،بررسری معیارها و شراخ های سریاستی در سطح شبکه دستاندرکاران ساممانی با استفاده ام روش تحلیل شبکه اجتماعی
در سرطح اسرتان یالن صورت رفت .در این ممینه  63دستاندرکار ساممانی مرتبط با آمایش مشارکتی سرممین مورد بررسی و تحلیل قرار رفت.
در این پژوهش شراخ های تراکم ،اندامه ،دوسویگی پیوندها ،انتقالپذیری ،میزان تمرکز و میانگین فاصله ژئودمیک در شبکه روابط در سطح کالن و
شراخ مرکز -پیرامون در سرطح میانی شبکه و شاخ های مرکزیت در سطح خرد (کنشگران) شبکه مورد بررسی قرار رفت .بر پایه نتایج بررسی
شراخ های سرطح کالن شربکه ،میزان شراخ تراکم شربکه متوسرط بوده و با توجه به نتایج حاصرل ام شاخ دوسویگی و میزان متوسط روابط
دوسرویه و متقابل در بین دسرتاندرکاران سراممانی ،انسراام و سررمایه سراممانی نیز در این شبکه متوسط ارمیابی می ردد .پایداری و تعادل شبکه
تبادل اطالعات نیز با توجه به شراخ انتقالیافتگی کم اسرت .نتایج تحلیل شراخ مرکز -پیرامون در سرطح میانی شبکه دستاندرکاران ساممانی
نشران دهنده تراکم باالتر پیوندها و انسراام سراممانی بیشتر در بین ساممانهای مرکزی در مقایسه با میر روه پیرامونی است .همچنین میزان تبادل
اطالعات بین میر روههای مرکزی و پیرامونی متوسررط ارمیابی ردید .بر پایه نتایج شرراخ های مرکزیت ،موقعیت هندسرری هر کنشررگر با توجه به
ردید.
معیارهای مورد نظر در شبکه مشخ
واژگان کلیدی :تاالب انزلی ،تحلیل شبکه اجتماعی ،انساام ساممانی ،کنشگران کلیدی ،تبادل اطالعات
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 .1مقدمه
تغییرات کرراربری ممین یکی ام کلیرردی ترین تغییرات
برآمده ام فعالیتهای انسررانی اسررت که تأثیر عمدهای بر
اکوسریسرتمها دارد [ .]67 ،73اقتضای آیندهنگری ایااب
میکند تا بشررر بر پایه دانش و نظم و اصررول حاکم بر آن،
قواعد حاکم بر منابع را شرناسایی کرده و متناس با توان
طبیعی به بهرهبرداری ام منابع سرممین بپردامد تا پایداری
و اسررتفاده مداوم ام منابع بر پایه توان تادید پذیری آنها
حاصررل شررود [ .]67رویکردهای بخش ری برای برنامهریزی
کاربری ممین مناسرر نبوده و میبایسررت ام رویکردهای
جامع و همه سرو نگر بدین منظور استفاده شود [ .]71در
چنین رویکردی ،کلیرره ذینفعرران در مراحررل ونررا ون
تصرمیم سامی درباره کاربری سرممین ،ارمیابی ویژ یهای
میستی -فیزیکی و اقتصادی -اجتماعی واحدهای سرممین
شرناسایی و در یر میشوند .علیرغم تالشهای میادی که
درباره برنامهریزی فضررایی و توسررعه اقتصررادی و مدیریت
پایدار سررممین و عرصررههای طبیعی بر پایه سیاستهای
کلی آمایش سرررممین در ادوار ذشررته در سررطح کشررور
اناام شرده اسرت نتیاه کار چندان رضایتبخش نبوده و
همچنران تعرارد در سررریاسرررت ها و عدم هماهنگی در
حومههای مدیریت با سرریاسررتهای بخشرری عرصررههای
طبیعی وجود دارد [ .]72 ،77 ،76 ،66 ،69در این راسررتا
یکی ام مهم ترین رویکردهرا در مدیریت کاربری اراضررری،
مرردیریررت مبتنی بر سرررام رراری اسرررت کرره درواقع برره
سریسرتمهای مدیریتی اطالق میشود که در آن قوانین و
سریاسرتها پیوسته و بهصورت مستمر مورد بامنگری قرار
رفته و با شرایط اکولوژیکی حاکم تطبیق مییابد.
در مردیریرت کاربری ممین نگاه حکمرانی که تأکید بر
مشرررارکررت و در یر نمودن همرره ذینفعرران در فراینررد
تصرررمیم یری دارد ،میتوانرد در اتخاذ تصرررمیم بهینه و
کرارآمد مثثر باشرررد [ .]79 ،7در حومه سررریاسرررتهای
برنامه ریزی کاربری سررررممین ،ام نظر سرررطح حکمرانی،
ب رامیگران و نقشهررای پیچیرردهای وجود دارد .تازیرره و
تحلیل این فرایند پیچیده ،فراتر ام معیارهای کارآیی صرفاً
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فنی است ،میرا ممکن است چندین منبع تنش بین اجزای
ونرا ون سررریسرررتم ام جملره منافع متضررراد ،اهداف و
رویکردهای اجرایی شرناسرایی شود ،که این امر باعث می
شررود تا هماهنگی های سرریاسررت ذاری را ام یک فرایند
بوروکراتیک به یک فرایند سرریاسرری تبدیل کند [ .]68ام
آغررام دهرره  7999جررایرگرزینی رویکردهررای حکمرانی
غیرمتمرکز ،مبتنی بر اجتمرا و حکمرانی چنردمرکزی به
جای حکمرانی متمرکز ام باال به پایین به طور فزاینده ای
مورد توجه قرار رفته است [ .]77،79سترش شبکههای
حاکمیتی ،درک تعامل بین بامیگران و انوا قدرت و اقتدار
مثثر بر نتایج پیچیده سرریاسررت ذاری و اهمیت سررطو
ونا ون حکمرانی را دشوار میسامد [.]76
مدیریت پایدار سرممین مستلزم شناسایی دستاندرکاران
کلیدی برنامه ریزی کاربری سرررممین میباشررد ،که میتوانند
بررا مررذاکره و تصرررمیم یری جمعی در بین انوا ونررا ون
بامیگران ،نقش تعیین کننده در برقراری توامن بین جنبههای
ونا ون اسررتفاده ام سرررممین امجمله حفاظت و توسررعه را
داشررته باشررند [ .]77در بررسرری منابع مرتبط ،این افراد و
نهادها با عناوین و اصررطالحات ونا ون ام جمله "کارآفرینان
نهادی" [" ،]27 ،77کارآفرینان سیاست ذاری" [،]60 ،78
بامیگران "اصررلی (کلیدی) " [" ،]61 ،7عوامل تغییر" [،]67
یا "عوامل تحول" [ ]0مشخ شدهاند.
برای شرررنراسرررایی عوامل مهم تغییر در حکمرانی ،ام
روشهای مختلفی ام جمله بررسری دید اههای ساختاری
و برا اسرررتفاده ام تازیه و تحلیل سررراممانها یا نهادهای
مربوطه [ ،]27تحلیل شبکههای اجتماعی [ ]61و رویکرد
تلفیقی [ ]77 ،7اسررتفاده شررده اسررت .تازیه و تحلیل
شررربکرههرای اجتمراعی به دلیل دقت بصرررری و کمی و
همچنین ظرفیت مقایسرهای برای شفاف سامی متغیرهای
شبکه قدرت مناس تر است [.]79
تحلیل شرربکههای اجتماعی بهصررورت وس ریعی توسررط
محققان علوم اجتماعی جهت توضر ریح پدیدههای اجتماعی
ونا ون مورد استفاده قرار می یرد [ .]1بررسیها در مورد
مردیریرت منرابع طبیعی و شررربکه حکمرانی سررررممین با
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اسرررتفاده ام تحلیل کمی ،موضرررو جدیدی میباشرررد که
برهندرت در مطالعات اناام شرررده دیده میشرررود [.]7 ،7
مطرالعات اخیر نشررران میدهد که شررربکههای اجتماعی و
خصررروصر ریات سررراختاری آنها بر فرایندهای وابسر رته به
همکاری تأثیر داشررته و بنابراین باید بهعنوان متغیر کلیدی
برای تغییر و توضرریح موفقیت یا شررکسررت مدیریت منابع
طبیعی مورد توجرره قرار یرد [ .]27 ،79 ،7 ،7همچنین
مطالعاتی درباره نقش سراختار شبکههای اجتماعی در نحوه
تفکر و رفتار اعضرررای شررربکه درباره مدیریت منابع طبیعی
صرورت رفته است [ .]63 ،78 ،71 ،77تقسیمات نهادی و
سررراممانهای ونا ون ،باعث ایااد چالش قابل توجه برای
توسرعۀ منطقه است و برنامه ریزی جامع کاربری ممین نیام
به مشرارکت و همکاری طیف وسریعی ام مثسسات و نهادها
(در سطح محلی ،منطقهای و ملی) دارد [.]27
در تحقیقات تحلیل شربکهای ،ویژ یهای شبکه ،نظیر
انسرراام سرراممانی ،قدرت ،نفوذ ،دسررتاندرکاران و میزان
پایداری شررربکه ام طریق شرررناسرررایی ،پایش و تفسررریر
شرراخ های مختلف شرربکه مورد بررسرری قرار می یرد.
بهطورکلی برای سرناش میزان انساام ساممانی ،پایداری
و تاب آوری شرربکه ام شرراخ های سررطح کالن و برای
سررناش مفهوم قدرت در ابعاد اجتماعی و سرریاسررتی و
قدرت کنشرگران در شرربکه روابط ام شرراخ ها در سررطح
خرد یا کنشگران استفاده میشود [.]79 ،7
این پژوهش برای بررسرری قدرت ،پایداری و تاب آوری
در شربکههای سریاسرت ذاری ساممانی ،ضمن شناسایی
دسرررتاندرکاران کلیدی در راسرررتای آمایش مشرررارکتی
سررممین استان یالن ،به تحلیل شبکه حکمرانی موجود
در این ممینه میپردامد.

 .2روش شناسی
 .1.2منطقه مورد مطالعه
اسرتان یالن ،ام اسرتانهای شمالی ایران به مرکزیت
شرهر رشرت اسرت .این اسرتان ،ام شمال به جنوب دریای

خزر متصررل بوده و ام غرب به اسررتان اردبیل ،ام جنوب به
استان مناان و قزوین و ام شرق به استان مامندران محدود
میشود .مساحت یالن  77977کیلومترمربع است.
حومه آبخیز تاالب انزلی با وسررعت  628097هکتار در
عرد هرای شرررمال جغرافیایی  63° 22′تا  61° 66′و
طولهای شرق  78° 72′تا  70° 77′در شمال ایران و در
امترداد دریرای خزر قرار رفتره اسرررت .حداک ر و حداقل
ارتفا حومه آبخیز به ترتی  6792و  -72متر ام سرررطح
ترام دریا میباشد [.]70
استان یالن دارای  73شهرستان میباشد .حومه آبخیز
تاالب انزلی با چشم پوشی ام چند بخش کوچک در حاشیه
منطقه ام  3شهرستان (رشت ،بندرانزلی ،صومعهسرا ،شفت،
فومن و ماسال) 77 ،بخش 77 ،شهر و  77دهستان تشکیل
شده است .ام شش بخش در شهرستان رشت تنها دو بخش
آن در حومه آبخیز تراالب انزلی قرار رفترهاند در حالی که
در دیگر شرررهرسرررتانها تمامی بخشهای تابعه در منطقه
مورد مطالعه واقع شدهاند.
بر پایه آمار ،جمعیت کل استان یالن در سال 7602
برابر با  7269303نفر بوده که ام این تعداد  7396973نفر
جمعیت شهری و تعداد  071319نفر جمعیت روستایی را
در  827687خانوار تشررکیل میدهند .بر پایه محاسرربات
اناام شده جمعیت شهرستانهای حومه آبخیز تاالب انزلی
در سررال  7602برابر  7720779نفر بوده که ام این تعداد
 30درصرد جمعیت شهری و  67درصد جمعیت روستایی
را تشکیل میدهد [.]73

 .2.2روش کار
یکی ام کرارهرای مقردماتی در کاربردی نمودن تحلیل
شررربکره ،مشرررخ نمودن مرم اکولوژیک و مرم شررربکه
دسرتاندرکاران پژوهش است .انتخاب محدوده جغرافیایی
پژوهش بسررتگی کامل به هدف پژوهش دارد .در برخی ام
مطالعات اناام شرده در بخش منابع طبیعی ،سامان عرفی
روستایی بهعنوان مرم اکولوژیک تعیین شده است [ ]70و
در برخی ام مطرالعات دیگر یک حومه آبخیز به عنوان مرم
اکولوژیک تعیین شده است [.]72

239

مرتع و آبخیزداری ،ماله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،17شماره  ،6پاییز 7799

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش برای تحلیل الگوی سررراختاری روابط
برون بخشری در شبکه سیاستی مرتبط با حکمرانی پایدار
سررررممین در حوضررره اکولوژیکی تاالب انزلی ،مرم حومه
آبخیز تاالب انزلی به عنوان مرم اکولوژیکی و کلیه دستگاه
های اجرایی مرتبط با مدیریت پایدار سرررممین در حوض ره
تاالب انزلی در مقیاس اسررتانی به عنوان مرم سرریاسررتی
پژوهش انتخاب شد.
برای شناسایی مرم شبکه با مطالعات اسنادی و بر پایه
اسررناد برنامه توسررعه و اصررول نظری برآمده ام مفاهیم و
الزامات برنامهریزی توسرعه فضایی ،مرور نظرات ساممانها
و نهادهای دخیل در توسرررعه به ویژه نهادهای منطقهای و
با تاکید بر کار روه تخصرررصررری آمایش سررررممین ،آمار،
محیطمیسرت و توسعه پایدار استان لیست اولیه کنشگران
و دسرررت انردرکاران سررراممانی و نهادی دخیل در فرایند
آمایش سررممین اسرتان به دست آمد .با استفاده ام روش
نمونره یری لولره برفی نمرایی بدون تبعیض که یکی ام
روشهای نمونه یری غیر احتمالی اسرررت [ ]73با معرفی
سرایر کنشرگران مربوطه توسررط کنشررگران اصررلی عرصه

حکمرانی و همچنین ادامه بررسررری و معرفی کنشرررگران
مربوطه توسط کنشگران جدید 63 ،دستاندرکار ساممانی
مرتبط با آمایش مشارکتی سرممین در حوضه تاالب انزلی
تعیین شدند و اطالعات هر یک ام دستاندرکاران مربوطه
در مورد وجود یا عدم وجود همکاری ،مشرررارکت ،تعامل و
تبادل اطالعات مرتبط با بحث آمایش و مدیریت سرممین
مورد بررسی قرار رفت.
معیرارهررای منراسررر و منطبق بررا تحلیرل شررربکرره
دسرررتانردرکراران سررراممرانی اعم ام بخشهای دولتی و
غیردولتی مرتبط با مدیریت مشررارکتی آمایش سرررممین
تعیین ردید .ام دید اه شرربکهای ،شرراخ های مختلفی
برای سناش کمّی این معیارها وجود دارد [.]79
پس ام تعیین معیار مناسر ر در هر سرررطح ،ارمیابی و
تحلیل معیارهای ذکر شررده ،با بهره یری ام شرراخ های
تحلیل شربکهای صرورت می یرد .بهطورکلی شاخ های
سرراختاری در سررطو مطالعاتی شرربکههای اجتماعی به
شاخ ها در سطح کالن شبکه ،شاخ ها در سطح میانی
(میر روهها) و شراخ ها در سرطح خرد (کنشگر) تقسیم
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میشوند [.]79
شراخ های مهم سررطح کالن شرربکه که برای سررناش
انساام ساممانی در شبکه به کار رفته میشوند عبارتاند ام:
تراکم شربکه [ ،]63اندامه شبکه [ ،]79 ،7دوسویگی پیوندها
[ ،]29انتقالپذیری [ ،]70، 72 ،79 ،77میزان تمرکز []79
و میانگین فاصله ژئودمیک در شبکه روابط [.]7
یکی ام مترداولترین مفراهیم کلیدی در سرررطح خرد
(کنشررگران) شرربکه مفهوم مرکزیت ،میباشررد .مرکزیت
بهطورکلی نشراندهنده اهمیت نسبی عقاید ،اعتبار ،قدرت
یا نفوذ کنشرررگر میباشرررد .ا ر در شررربکهای ،تعداد قابل
توجهی ام روابط در سطح برخی کنشگران خاص نسبت به
دیگر کنشرگران دیده شود به این معنی خواهد بود که آن
کنشرگران خاص ام مرکزیت بیشرتری در شرربکه برخوردار
میباشرررند .ام مهمترین شررراخ های مرکزیت ،مرکزیت
درجره (ورودی و خروجی) [ ،]78مرکزیت بینابینی [،76
 ،]77مرکزیت بردار ویژه [ ،]8مرکزیت مااورت []77 ،79
و مرکزیرت بترا [ ]77 ،2میبراشرررند .با اندامه یری این
شررراخ ها میتوان مقوله قدرت را ام جنبههای ونا ون
مورد قضاوت و سناش قرار داد [.]7 ،6
فراینرد جمعآوری دادهها ام طریق مطالعه اسرررنادی و
اناام مصراحبه نیمه ساختاریافته روهی اناام شده است.
دادههرای جمع آوری شرررده در این پژوهش در قال یک
ماتریس باینری روابط که ارمش عددی هر سررلول آن تنها
صرررفر یا یک میباشرررد در محیط اکسرررل تعریف و برای
بررسری شاخ ها و معیارها ام نرمافزار  Ucinet 6.622که

یکی ام پرکراربردترین و جامعترین نرمافزارها برای تحلیل
دادههای شرربکه اجتماعی میباشررد [ ]73اسررتفاده ش رده
اسررت .همچنین برای رسررم رافها ام نرمافزار Netdraw
کره یکی ام ابزارهای کمکی  Ucinetمیباشرررد اسرررتفاده
ردید [.]3

 .3نتایج
بر پایه نتایج مربوط به شراخ های سطح کالن شبکه
جردول ( )7تراکم پیونرد تبرادل اطالعرات و همکاریهای
برونسررراممرانی در میران سررراممانهای مرتبط با آمایش
مشررارکتی سرررممین 73٫3 ،درصررد میباشررد .همچنین
شراخ اندامه شبکه دستاندرکاران ساممانی برابر با 281
پیوند میباشررد که در حدود  71درصررد ام پیوندهای مورد
انتظار درباره همکاری و تبادل اطالعات در بین سرراممانها
محقق ردیده است.
میزان شررراخ دوسرررویگی پیوندها که وجود روابط
دوسررویه و متقابل در بین سرراممانهای مورد بررسرری و
همچنین نهادینه شررردن پیوند همکاری و تبادل اطالعات
در بین آنان را نشرران میدهد 27٫91 ،درصررد میباشررد.
شراخ انتقالیافتگی در شربکه دسرتاندرکاران ساممانی
مرتبط با آمایش مشرارکتی سرممین استان یالن 67٫78
درصرد (کم) است و روابط سه انه در بین دستاندرکاران
میزان کمی را به خود اختصاص داده است.

جدول  . 1اندازه شاخصهای سطح کالن در شبکه دستاندرکاران سازمانی استان گیالن
تعداد ساممان

تعداد پیوندهای مورد انتظار

تراکم ()%

اندامه شبکه

دوسویگی پیوندها ()%

انتقالیافتگی ()%

63

7739

73٫3

281

27٫91

67٫78

مطرابق نتایج جدول ( )7در شررربکه دسرررتاندرکاران
سرراممانی مرتبط با آمایش مشررارکتی سرررممین ،میانگین
کوتاهترین مسریر بین یک جفت دستاندرکار ساممانی در
پیوند تبادل اطالعات و همکاریهای برونسرراممانی 7٫27

درصد (متوسط) میباشد .در این شبکه ساممانها حداک ر
ام طریق سرره پیوند به یکدیگر متصررل شررده و با یکدیگر
ارتباط برقرار مینمایند.
نتایج شررراخ تمرکز جدول ( )6بیانگر این موضرررو
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اسررت که تمرکز شرربکه دسررتاندرکاران سرراممانی بر پایه
پیونردهرای درونی و بیرونی ،کره به ترتی نشررراندهنده
میزان دریرافت منابع و اطالعات و پراکنش و توسرررعه آن
توسرط ساممانهای ونا ون میباشند 73٫77 ،و 76٫78
درصررد میباشررد .بر پایه نتایج شرراخ مرکز – پیرامون
میزان تراکم شرربکه در میر روه مرکزی  18درصررد و در

میر روه پیرامونی  71درصررد میباشررد .بعالوه  77درصررد
( 73ساممان) ام ساممانهای مرتبط با حکمرانی مشارکتی
آمایش سررررممین در میر روه مرکزی و  23درصرررد (79
سرراممان) ام سرراممانها در میر روه پیرامونی قرار رفتهاند
(شکل .)7

جدول  .2میزان شاخص فاصله ژئودزیک در شبکه دستاندرکاران سازمانی استان گیالن
فاصله ژئودمیک

تعداد

فراوانی ()%

7

281

71

7

320

27

6

77

7

میانگین فاصله ژئودمیک
7٫27

جدول  .3میزان شاخص تمرکز در شبکه دستاندرکاران سازمانی استان گیالن
تمرکز شبکه بر پایه پیوندهای بیرونی ()%

تمرکز شبکه بر پایه پیوندهای درونی ()%

76٫78

73٫77

شکل  .2مدل الگوی روابط کنشگران مرکزی و پیرامونی در شبکه دستاندرکاران سازمانی استان گیالن
شکل دایره :کنشگران مرکزی ،شکل مربع :کنشگران پیرامونی
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نتایج بررسررری سررراممانهای ونا ون و میزان قدرت
هریک ام آنها در انوا مرکزیتها شرررکلهای ( )6و ()7
نشررران میدهد در بین دسرررتاندرکاران مورد بررسررری،
براالترین میزان مرکزیت درجه ورودی و باالترین جایگاه و
اقتدار سریاسری را اداره کل محیطمیسررت استان یالن با
 07٫76درصرد به خود اختصراص داده اسرت .استانداری،
اداره کل مدیریت بحران و سرراممان برنامهریزی و مدیریت
اسررتان یالن نیز با  82٫17درصررد دیگر سرراممانهایی
هستند که میزان مرکزیت درجه ورودی باالتری نسبت به
دیگران دارند و قدرت سیاسی محسوب میشوند .کمترین
میزان مرکزیرت درجره ورودی را اداره ورمش و جوانران با
 77٫70درصررد و کمترین میزان مرکزیت درجه خروجی،
بینرابینی و مااورت و قدرت بوناچیچ را نیز اداره کل ثبت
اسررناد و امالک اسررتان یالن به ترتی با  ،7٫83صررفر،
 20٫67و  9٫98به خود اختصرراص داده اسررت .همچنین
شرررکت مخابرات ،اداره امور اقتصررادی و دارایی ،شرررکت
شهرکهای صنعتی ،اداره کل بنادر و دریانوردی ،اداره کل
تعرراون روسرررتررایی و اداره فرراضرررالب شرررهری سرررایر
دسرتاندرکاران ساممانی هستند که دارای کمترین میزان
مرکزیت و قدرت سیاسی میباشند و در حاشیه شبکه قرار
رفتهاند که نشررران ام عدم تأثیر ذاری و تأثیرپذیری این
ساممانها دارد.
دربرراره برراالترین میزان مرکزی رت درجرره خروجی و
باالترین حد نفوذ سرریاسرری در بین سرراممانهای مختلف،
دانشررگاه یالن ،داد سررتری ،اسررتانداری ،شرررکت تومیع
نیروی برق و اداره کررل مرردیری رت بحران برره ترتی ر بررا
اختصررراص  11٫77 ،87٫83 ،87٫83 ،88٫21و 11٫77
درصرد به خود قدرت سیاسی در این ممینه هستند .قدرت
کنترل جریران اطالعرات و واسرررطره ری نیز کره بر پایه

مرکزیت بینابینی سررنایده میشررود ،با  8٫37در اختیار
اداره کل محیطمیسرت یالن اسرت .همچنین استانداری،
اداره کرل مردیریت بحران و دانشرررگاه یالن به ترتی با
 2٫17 ،2٫87و  7٫86سرره سرراممان بعدی هسررتند که
بهعنوان قدرت ساممانی درباره واسطه ری و کنترل جریان
اطالعات محسرروب میشرروند .درباره میزان دسررترسرری
سرراممانهای مختلف به یکدیگر و میزان مرکزیت مااورت
نیز اداره کرل مدیریت بحران با  01٫77درصرررد بهعنوان
قردرت برتر در این ممینره شرررناخته میشرررود و ادارات
محیطمیسرت ،اسرتانداری ،داد ستری و دانشگاه یالن با
 07٫77درصد در رده بعدی قرار رفتهاند.
باالترین میزان قدرت بوناچیچ که دسررترسرری و نزدیکی
سرراممانها به سرراممانهای قدرتمند اسررت نیز با  7٫37به
دانشررگاه یالن تعلق رفته اسررت .اسرررتانداری (،)7٫21
داد سرتری ( ،)7٫27شرکت تومیع برق ( )7٫77و اداره کل
مدیریت بحران ( )7٫77نیز دیگر سرراممانهایی هسررتند که
قدرت بوناچیچ باالیی دارند .این سه ساممان عالوه بر قدرت
باالی خود به سرررایر دسرررتاندرکاران قدرتمند نیز نزدیکی
بیشررتری دارند و به اینترتی ام توانایی ،تأثیر ذاری و نفوذ
بیشرتری بر سرایر دسرتاندرکاران درون شبکه برخوردارند.
نتایج ضرری تغییرات شراخ های مختلف مرکزیت شبکه
دسررتاندرکاران سرراممانی اسررتان یالن جدول ( )7نشرران
میدهد که درباره اقتدار ،نفوذ و به ویژه میزان دسررترسرری
ساممانها به یکدیگر در بین ساممانهای مرتبط با حکمرانی
سرررممین و آمایش مشررارکتی سرررممین در اسررتان یالن
همگنی و تاررانس نسررربتراً برراالیی وجود دارد ولی تنو و
پراکنش قردرت واسرررطرهای و کنترل جریران اطالعات در
شربکه میاد بوده و شبکه مورد بررسی ام لحاظ این شاخ
ناهمگن و متنو است.

جدول  .4میزان ضریب تغییرات شاخصهای مرکزیت در شبکه دستاندرکاران سازمانی استان
مرکزیت درجه ورودی

مرکزیت درجه خروجی

مرکزیت مااورت

مرکزیت بینابینی

میانگین

73٫67

73٫67

16٫27

7٫77

انحراف معیار

1٫73

1٫79

79٫31

9٫79

9٫72

9٫72

9٫72

9٫88

ضری تغییرات

)(cv
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شکل  .3نمودار اندازه شاخصهای مرکزیت درجه ورودی و خروجی و مرکزیت مجاورت،
در سطح خرد پیوند تبادل اطالعات در شبکه دستاندرکاران سازمانی استان گیالن

شکل  .4نمودار اندازه شاخصهای مرکزیت بینابینی و بوناچیچ ،در سطح خرد پیوند تبادل اطالعات
در شبکه دستاندرکاران سازمانی استان گیالن
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 .4بحث و نتیجه گیری
میزان باالی تراکم در یک شرربکه روابط نشرران ام باال
بودن میزان تبادل اطالعات و همکاری در بین ساممانها و
ارتباط مستقیم این ساممان ها با یکدیگر دارد [ .]79 ،63
تراکم پیوند تبادل اطالعات و همکاریهای برونسرراممانی
در میان سراممانهای مرتبط با آمایش مشارکتی سرممین
در منطقه مورد مطالعه ،انساام و سرمایه ساممانی متوسط
در بین این دسرررتانردرکراران را بیران میکند .همچنین
شراخ اندامه شربکه دسرتاندرکاران ساممانی نیز میزان
متوسررط همکاری و تبادل اطالعات برونسرراممانی در بین
سرراممانهای موردنظر را نشرران میدهد .تقویت و افزایش
روابط بین سررراممرانهرا و افزایش تبادل اطالعات در بین
آن هررا منار برره افزایش تراکم شررربکرره خواهررد شرررد و
بهاینترتی انسراام سراممانی و سرمایه ساممانی قوی در
بین دسرررتاندرکاران باعث خواهد شرررد که برنامهریزی و
سیاست ذاریهای مربوطه با سرعت بیشتر و هزینه کمتر
اناام شرود و اجرای مدیریت پایدار سررممین و دستیابی
به اهداف موردنظر با موفقیت بیشتری محقق ردد.
افزایش انساام و سرمایه ساممانی و تسریع فعالیتهای
مشرررارکتی و همراهنگی بین سررراممانی درباره حکمرانی
مناسرر جهت آمایش مشررارکتی سرررممین با مشررارکت
بیشررتر سرراممانهای مثثر در این ممینه ،میتواند احتمال
خطرا در فعرالیت های مشرررارکتی را کاهش و بر درصرررد
موفقیت پروژههای پیشرو بیفزاید.
وجود روابط سررره رانرره و انتقررالپررذیری روابط در بین
سرررراممرران هررا عالوه بر تقوی رت روابط و همکرراریهررای
برونساممانی تعادل و توامن شبکه را به دنبال خواهد داشت
[ .]70 ،78میزان کم تا متوسط شاخ های انتقالپذیری و
دوسویگی پیوندها در بین ساممانهای مورد بررسی نشان ام
پایداری متوسررط تا کم شرربکه روابط و عدم نهادینهسررامی
رو همکراری و مشرررارکررت و پررایبنرردی برره مواضرررع و
سیاستهای تدوینشده در این رابطه در بین دستاندرکاران
دارد این امر پرایرداری و تعرادل شررربکه در برابر تغییرات و
بحرانهای پیشرو را با خطر مواجه خواهند ساخت.
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میزان شرررراخ فرراصرررلرره ژئودمی رک در شررربکرره
دسرتاندرکاران سراممانی استان یالن بیانگر این موضو
اسررت که منابع و اطالعات با سرررعت متوسررطی انتشررار
مییابند و اتحاد و همبسررتگی در بین سرراممانها در حد
متوسرطی است .بنابراین هماهنگ ساختن دستاندرکاران
سررراممانی در جهت دسرررت یافتن به اهداف موردنظر در
راسرتای آمایش مشارکتی سرممین با صرف ممان و هزینه
همراه خواهرد بود [ .]7بر پایه نتایج شررراخ تمرکز در
دری رافررت و پراکنش منررابع و اطالعررات تقریب راً نیمی ام
سراممانها در یر هستند .همچنین سرعت ردش منابع و
اطالعات و میزان اتحاد و همبستگی در بین دستاندرکاران
نیز در حد متوسرررطی بوده و هماهنگی این سررراممانها با
صررررف ممان و هزینه امکانپذیر خواهد بود .بنابراین نیام
اسرررت با تقویت همکاری برونسررراممانی و فرا بخشر ری و
افرزایرش میزان تبررادل منررابع و اطالعررات در بین این
دستاندرکاران و کاهش تمرکز در شبکه ،بتوان یک شبکه
پایدار و مسررتحکم ام روابط سرراممانی را ایااد نمود که با
میزان باالی اتحاد و همبسررتگی سرراممانی و به دنبال آن
میزان باالی انساام و سرمایه ساممانی ممینه اجرای موفق
حکمرانی سررررممین و بره دنبرال آن آمایش مشرررارکتی
سررممین فراهم آید .نتایج تحلیل شاخ مرکز -پیرامون
در سررطح میانی شرربکه دسررتاندرکاران سرراممانی اسررتان
یالن نشررران میدهرد کره تراکم پیوند بین کنشرررگران
میر روه مرکزی بس ریار باالتر بوده و روابط بین کنش رگران
مرکزی و انسراام سراممانی در بین ساممانهای مرکزی و
کلیردی بیشرررتر اسرررت .با توجه به میزان کم روابط بین
میرر روه پیرامونی و همچنین میزان متوسرررط تبررادل
اطالعرات بین میر روه های مرکزی و پیرامونی (تراکم 78
درصررد) ،جهت برنامهریزی مشررارکتی و س ریاسررت ذاری
موفق در آمرایش مشرررارکتی سررررممین نیرام بره افزایش
پیونرردهررای ارتبرراطی بین این میر روه هررا در شررربکرره
دستاندرکاران ساممانی مربوطه محسوس است.
در بین سررراممران هرای مرتبط برا حکمرانی در ممینۀ
آمایش مشررارکتی سرررممین ،اسررتانداری ،دانشررگاه یالن،
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اداره کل مدیریت بحران ،داد سرررتری ،محیط میسرررت و
سراممان برنامهریزی و مدیریت دارای باالترین حد شهرت
و اقتدار سریاسی ،باالترین میزان نفوذ سیاسی و بیشترین
نقش کنترلی و واسررطه ری بوده و بهعنوان سرراممانهای
کارآفرین بیشرترین میزان دسرترسی به سایر ساممانها را
دارند .این سراممانها همچنین بیشترین قدرت بوناچیچ را
به خود اختصرراص دادهاند و بیشررترین ارتباط و نزدیکی را
به سررایر سرراممانهای قدرتمند دارا هسررتند .اسررتانداری
بهعنوان متولی اصلی اجرای طر های توسعهای در استان
مرکز تصرررمیم یری ،برنرامرهریزی ،تأمین بودجه و اعتبار
میباشرررد .این سررراممان بهعنوان مرجع و متولی سرررایر
دسرررتگراههرا و نهرادهای این اسرررتان با هماهنگ کردن
فعالیتهای تمامی دستگاهها و بسیج آنان در امر حکمرانی
مشرارکتی میکوشرد که با سیاست ذاری و ایااد سیستم
یکپارچه و منسام ،فضای المم را درباره آمایش مشارکتی
سررررممین در این ممینرره فراهم نمررایرد .بنررابراین اینکرره
اسرتانداری بهعنوان یکی ام قدرتهای سرراممانی شناسایی
شرررود دور ام انتظار نیسرررت .همچنین اداره کل مدیریت
بحران و سررراممرران برنررامرره ریزی و مرردیری رت برره عنوان
میرماموعره هرای اسرررترانرداری و برا توجره به وظایف و
پتانسریلهایشان در این ممینه ام دیگر قدرتهای ساممانی
هسرتند که در ایناا به درسرتی شرناسرایی شدهاند .نقش
دانشرگاه یالن بهعنوان یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی و
یرک مرجع دربراره طر هرای مختلف ام جمله طر جامع
آمایش سرررممین اسررتان یالن نیز انکار نشرردنی اسررت.
همچنین اداره محیطمیسررت نیز که متولی اصررلی اجرای
حکمرانی مشررارکتی آمایش سرررممین اسررت باید در بین
قدرتهای سریاسری و سراممانی استان باشد که بهدرستی
میزان شررراخ مرکزیرت این امر را اثبرات میکنرد .امررا
دراینبین جای سرراممانهایی م ل اداره کل منابع طبیعی،
اداره جهاد کشرراورمی و شرررکت سررهامی آب منطقهای به
دلیل وظایف و پتانسریلهای این ساممانها خالی است .به
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همین جهت باید با شناسایی چالشهای موجود بر سر راه
این سرراممانها و افزایش روابط برونسرراممانی آنان ممینه
ورود این سررراممران ها به دایره قدرت و مرکزیت را فراهم
نمود ترا شررررایطی مهیا شرررود که اجرای طر حکمرانی
مشارکتی آمایش سرممین با موفقیت بیشتر تحقق یابد.
برای تصمیم یری ،برنامهریزی ،سیاست ذاری و اجرای
حکمرانی مشررارکتی آمایش سرررممین در حومه آبخیز تاالب
انزلی در اسرررتران یالن ،سررراممرانهرای کلیدی و مثثر و
قدرتهای سیاسی و همچنین ساممانهای دارای قدرت کم
ردید .امآناا که
و به حاشیه راندهشده شناسایی و مشخ
جهررت اجرای حکمرانی موثر ،هم افزایی و همرراهنگی بین
دستاندرکاران مختلف ضروری است بنابراین باید فرصتها
و چالشهای پیشرو بهدقت بررسی شده و در مسیر افزایش
ارتباط دسرتاندرکاران و افزایش انساام ساممانی و اتحاد و
همبسرررتگی آنران در این ممینه ام برداشرررت تا بتوان به
اهداف موردنظر در مدیریت مشرررارکتی آمایش سررررممین
دسررت یافت .در این راسررتای پیشررنهادات میر برای افزایش
ارتباط دسرتاندرکاران مرتبط و توسررعه مدیریت مشارکتی
آمایش سرممین قابل توجه میباشد.
 تدوین برنامه عمل مشرترک و سیاستهای ساممانیدر راسرتای اهداف حکمرانی مشرارکتی آمایش سرممین و
کاهش تضادهای سیاستی
 اعتمادسررامی و فراهم نمودن بسررتر تقویت و تحکیمروابط و تعامالت دوسررویه و متقابل در بین سرراممانها ام
طریق بر زاری کار اههای مشارکتی و آمومشی و ترویای
 تقویت و حفظ انسرراام سرراممانی و تمرکزمدایی دربین دسرتاندرکاران سراممانی در راسرتای افزایش اتحاد و
همبستگی بین ساممانها و افزایش سرعت ردش منابع و
اطالعات
 پایش سرریاسررتی روابط بین دسررتاندرکاران در طولممان و استفاده بهینه ام ظرفیتها و پتانسیلهای هر ساممان
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