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 چکیده

یکی ام روش یاجتماع یهاشبکه یلتحل. باشدیم ینممسر یکاربر یزیبرنامه ردر  یدیاندرکاران کلدست ییمستلزم شناسا ینسررمم  یدارپا مدیریت

ر د نیسرمم یمشارکت یمرتبط با حکمران مدخالنیذ لیتحل یراب پژوهشدر این است.  مدیریتدر  ییرعوامل مهم تغ ییشرناسرا   یبراهای مناسر   

 یاعشبکه اجتم لیبا استفاده ام روش تحل یماناندرکاران سامدر سطح شبکه دست یاستیسر  یهاو شراخ   ارهایمع بررسری  ،یتاالب انزل زیحومه آبخ

قرار  رفت.  لیو تحل یمورد بررس نیسرمم یمشارکت شیمرتبط با آما ساممانی اندرکاردست 63 نهیمم نیصورت  رفت. در ا النیاسرتان    طحدر سر 

 در شبکه روابط در سطح کالن و کیفاصله ژئودم نیانگیتمرکز و م زانیم ،یریپذانتقال وندها،یپ یگیتراکم، اندامه، دوسوهای شراخ   پژوهش نیدر ا

 یررسب نتایج هیپابر قرار  رفت.  یبررس شبکه مورد( در سطح خرد )کنشگران تیمرکز یهاشاخ و  شبکه یانیدر سرطح م  رامونیپ -شراخ  مرکز 

متوسط روابط  زانیو م یگیدوسوحاصرل ام شاخ    جیشراخ  تراکم شربکه متوسرط بوده و با توجه به نتا    زانیم ،سرطح کالن شربکه   هایشراخ  
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 یامماناندرکاران سشبکه دست یانیدر سرطح م  رامونیپ -شراخ  مرکز  لیتحل جینتاکم اسرت.   یافتگیبا توجه به شراخ  انتقال  زیتبادل اطالعات ن
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 مقدمه. 1
 یراتیتغ ترینیرردیام کل یکی ینمم یکرراربر ییراتتغ

 بر یاعمده یرکه تأثاسررت   یانسرران  هاییتام فعال برآمده

 یاابا نگرییندهآ ی. اقتضا[67، 73]دارد  هایسرتم اکوسر 

دانش و نظم و اصررول حاکم بر آن،  هیپاتا بشررر بر  کندیم

کرده و متناس  با توان  ییشرناسا  اقواعد حاکم بر منابع ر

 دارییبپردامد تا پا ینام منابع سرمم یبرداربه بهره یعیطب

ها آن یریپذ یدتوان تاد یهبر پا و اسررتفاده مداوم ام منابع

 یزیربرای برنامه یبخشرر یکردهای. رو[67]حاصررل شررود 

 یکردهایام رو یسررت ابیمناسرر  نبوده و م ینمم یکاربر

در . [71] منظور استفاده شود ینجامع و همه سرو نگر بد 

  ونررا وندر مراحررل  نفعررانیذ یررهکل یکردی،رو ینچن

 هاییژ یو یابیرما ین،سرمم یکاربر بارهدر یسام یمتصرم 

 نیواحدهای سرمم یاجتماع -و اقتصادی یزیکیف -یستیم

ه ک یدیام یهاتالش یرغم. علشوندیم یرو در  ییشرناسا 

 یریتو مد یو توسررعه اقتصرراد ییفضررا یزیربرنامه بارهدر

 هاییاستس هیپابر  یعیطب یهاو عرصرره ینسررمم  یدارپا

ر در ادوار  ذشررته در سررطح کشررو  ینسرررمم یشآما یکل

نبوده و  بخشیتکار چندان رضا یاهاناام شرده اسرت نت  

در  یو عدم هماهنگ هایاسرررتهمچنران تعرارد در سررر  

 یهاعرصرره یبخشرر هاییاسررتبا سرر یریتمد یهاحومه

راسررتا  ینا در .[72، 77، 76، 66، 69] وجود دارد یعیطب

 ی،اراضررر یکاربر یریتدر مد یکردهرا رو ینترام مهم یکی

اسرررت کرره درواقع برره  یربر سرررام ررا یمبتن مرردیریررت

 و ینکه در آن قوان شودیاطالق م یریتیمد هاییسرتم سر 

رار ق یصورت مستمر مورد بامنگرو به یوستهپ هایاسرت سر 

 .یابدیم یقحاکم تطب یکیاکولوژ یط رفته و با شرا

ر ب یدکه تأک ینگاه حکمران ینمم یکاربر یریرت در مرد 

 ینررددر فرا نفعررانینمودن همرره ذ یرمشرررارکررت و در  

و  ینهبه یمدر اتخاذ تصرررم توانرد یدارد، م  یرییمتصرررم

 یهایاسرررت. در حومه سررر[79، 7]کرارآمد مثثر باشرررد  

، ی، ام نظر سرررطح حکمرانینسررررمم یکاربر یزیربرنامه

و  یررهوجود دارد. تاز یاپیچیررده یهرراو نقش یگرانامبرر

رفاً ص ییکارآ یارهایفراتر ام مع یچیده،پ یندفرا ینا یلتحل

 یزااج ینمنبع تنش ب ینممکن است چند رایاست، م یفن

اهداف و ، ام جملره منافع متضررراد  یسرررتمسررر  ونرا ون 

یامر باعث م ینکه ا، شود ییشرناسرا   ییاجرا یکردهایرو

 یندفرا یکرا ام  ی ذار یاسررتسرر یها هماهنگیشررود تا 

 ام .[68] کند یلتبد یاسرریسرر یندفرا یکبه  یکبوروکرات

 یحکمران ییکردهررارو جررایرگرزینی   7999دهرره  آغررام

ه ب یچنردمرکز  یبر اجتمرا  و حکمران  یمبتن یرمتمرکز،غ

 یا یندهبه طور فزا یینام باال به پا حکمرانی متمرکز یجا

 یها.  سترش شبکه[77،79]مورد توجه قرار  رفته است 

و انوا  قدرت و اقتدار  یگرانبام یندرک تعامل ب یتی،حاکم

سررطو   یتو اهم ی ذار یاسررتسرر یچیدهپ یجمثثر بر نتا

 .[76] سامدیم دشواررا  یحکمران  ونا ون

اندرکاران دست ییمستلزم شناسا ینسرمم یدارپا مدیریت

توانند یباشررد، که میم ینسرررمم یکاربر یزیبرنامه ر یدیکل

  ونررا ونانوا   یندر ب یجمع ییر  یمبررا مررذاکره و تصرررم

 یهانبهج ینتوامن ب یکننده در برقرار ییننقش تع یگران،بام

 اامجمله حفاظت و توسررعه ر یناسررتفاده ام سرررمم  ونا ون 

افراد و  ینمنابع مرتبط، ا یدر بررسرر. [77] داشررته باشررند 

 ینانکارآفر"ام جمله   ونا ونو اصررطالحات  یننهادها با عناو

، [60، 78] "ی ذار یاستس ینانکارآفر"، [27، 77] "ینهاد

، [67] "ییرعوامل تغ"، [61، 7] " (یدی)کل یاصررل" میگرانبا

 اند.مشخ  شده [0] "عوامل تحول" یا

ام ، یدر حکمران ییرعوامل مهم تغ ییشرررنراسرررا  یبرا

 یساختار یهاید اهد یبررسرر جمله امهای مختلفی روش

 ینهادها یاها سررراممان یلو تحل یهو برا اسرررتفاده ام تاز 

 یکردرو و [61] یاجتماع یهاشبکه یلتحل، [27]مربوطه 

 یلو تحل یهشررده اسررت. تاز  اسررتفاده [77، 7] یقیتلف

و  یو کم یدقت بصرررر یلبه دل یاجتمراع  یهرا شررربکره 

 یرهایمتغ یشفاف سام یبرا یایسره مقا یتظرف ینهمچن

 .[79]تر است شبکه قدرت مناس 

توسررط  یعیصررورت وسرربه یاجتماع یهاشرربکه تحلیل

 یاجتماع هاییدهپد یحجهت توضررر یمحققان علوم اجتماع

در مورد  های. بررس[1]  یردیر ممورد استفاده قرا  ونا ون

با  ینسررررمم یو شررربکه حکمران یعیمنرابع طب  یریرت مرد 
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که  باشررردیم یدیموضرررو  جد ی،کم یلاسرررتفاده ام تحل

. [7، 7] شرررودیم یدهدر مطالعات اناام شرررده د درتنبره 

و  یاجتماع یهاکه شررربکه دهدینشررران م یرمطرالعات اخ 

ته به وابسررر یندهایها بر فراآن یسررراختار یاتخصررروصررر

 یدیلک یرعنوان متغبه یدبا ینداشررته و بنابرا یرتأث یهمکار

ابع من یریتشررکسررت مد  یا قیتموف یحو توضرر ییرتغ یبرا

 ینهمچن. [27، 79، 7، 7] یردمورد توجرره قرار   یعیطب

در نحوه  یاجتماع یهانقش سراختار شبکه  بارهدر یمطالعات

 عییمنابع طب یریتمد بارهشررربکه در یتفکر و رفتار اعضرررا

و  ینهاد یمات. تقس[63، 78، 71، 77]صرورت  رفته است  

 یچالش قابل توجه برا یااد، باعث ا ونا ون یهاسررراممان

 امین ینمم یجامع کاربر یزیمنطقه است و برنامه ر ۀتوسرع 

ام مثسسات و نهادها  یعیوسر  یفط یبه مشرارکت و همکار 

 .[27]دارد ( یو مل یامنطقه ی،سطح محل در)

ظیر ، نی شبکههایژ یوی، اشربکه تحلیل در تحقیقات 

و میزان  اندرکاراندسررتانسرراام سرراممانی، قدرت، نفوذ، 

پایداری شررربکه ام طریق شرررناسرررایی، پایش و تفسررریر  

. ردی یممورد بررسرری قرار  شرربکهمختلف  هایشرراخ 

 ی، پایداریانساام ساممان زانیسرناش م  یبراطورکلی به

 یبراو  کالنهای سررطح ام شرراخ  و تاب آوری شرربکه

و  یاسررتیو سرر یسررناش مفهوم قدرت در ابعاد اجتماع

ها در سررطح ر شرربکه روابط ام شرراخ دقدرت کنشرگران  

 .[79، 7] شوداستفاده می کنشگرانخرد یا 

و تاب آوری  ، پایداریقدرت یبررسرر یراب پژوهش این

 ییضمن شناسا ،یساممان ی ذار یاسرت سر  یهادر شربکه 

 یمشرررارکت یشآما یسرررتادر را کلیدی اندرکاراندسرررت

وجود م یشبکه حکمران یلبه تحل یالن،استان   ینسررمم 

 پردامد.یم ینهمم یندر ا

 

 . روش شناسی2

 منطقه مورد مطالعه. 2.1
 تیبه مرکز رانیا یشمال یهاام اسرتان  الن،یاسرتان   

 یایدر جنوب اسرتان، ام شمال به  نیا شرهر رشرت اسرت.   

ام جنوب به  ل،یردبام غرب به اسررتان ا خزر متصررل بوده و

و ام شرق به استان مامندران محدود  نیاستان مناان و قزو

 .است لومترمربعکی 77977 النی. مساحت  شودیم

هکتار در  628097با وسررعت  یتاالب انزل یزآبخ هحوم

 و 61° 66′ تا 63° 22′ یاییشرررمال جغراف یهرا عرد

و در  ایران شمال در 70° 77′ تا 78° 72′شرق  هایطول

خزر قرار  رفتره اسرررت. حداک ر و حداقل   یرای مترداد در ا

متر ام سرررطح  -72و  6792 ی به ترت یزآبخ هارتفا  حوم

 .[70] باشدیم یاترام در

 یزآبخ هحوم. باشدیشهرستان م 73 یدارا یالناستان  

 هیام چند بخش کوچک در حاش یبا چشم پوش یتاالب انزل

سرا، شفت، معهصو ی،شهرستان )رشت، بندرانزل 3منطقه ام 

 یلدهستان تشک 77شهر و  77بخش،  77، (فومن و ماسال

شده است. ام شش بخش در شهرستان رشت تنها دو بخش 

 که یاند در حالقرار  رفتره  یتراالب انزل  یزآبخ هحومآن در 

تابعه در منطقه  یهابخش یها تمامشرررهرسرررتان یگردر د

 اند.مورد مطالعه واقع شده

 7602در سال  یالنکل استان   یتآمار، جمع هیپا بر

نفر  7396973تعداد  یننفر بوده که ام ا 7269303برابر با 

را  ییروستا یتنفر جمع 071319و تعداد  یشهر یتجمع

محاسرربات  هیپا. بر دهندیم یلخانوار تشررک 827687در 

 یتاالب انزل یزآبخ هحوم یهاشهرستان یتاناام شده جمع

تعداد  ینر بوده که ام انف 7720779برابر  7602در سررال 

 ییروستا یتدرصد جمع 67و  یشهر یتدرصرد جمع  30

 .[73] دهدیم یلرا تشک

 . روش کار2.2
 لینمودن تحل یدر کاربرد یمقردمات  یام کرارهرا   یکی

و مرم شررربکه  کیشررربکره، مشرررخ  نمودن مرم اکولوژ 

 ییایاندرکاران پژوهش است. انتخاب محدوده جغرافدسرت 

ام  یهدف پژوهش دارد. در برخ کامل به یپژوهش بسررتگ

 یسامان عرف ،یعیمطالعات اناام شرده در بخش منابع طب 

[ و 70شده است ] نییتع کیلوژعنوان مرم اکوبه ییروستا

به عنوان مرم  زیحومه آبخ کی گریام مطرالعات د  یدر برخ

 [.72شده است ] نییتع کیاکولوژ
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 منطقه مورد مطالعه یاییجغراف یت. موقع1 شکل

 

روابط  یسررراختار یالگو لیتحلبرای  پژوهش نیا رد

 داریاپ یمرتبط با حکمران یاستیدر شبکه س یبرون بخشر 

مرم حومه  ،یتاالب انزل یکیدر حوضررره اکولوژ نیسررررمم

ستگاهد هیو کل یکیبه عنوان مرم اکولوژ یتاالب انزل زیآبخ

ه ضرردر حو نیسرررمم داریپا تیریمرتبط با مد ییاجرا یها

 یاسررتیبه عنوان مرم سرر یاسررتان اسیمقر د یتاالب انزل

 .انتخاب شد پژوهش

 هیاپو بر  یمرم شبکه با مطالعات اسناد ییشناسا یراب

و  میبرآمده ام مفاه یاسررناد برنامه توسررعه و اصررول نظر 

ا همرور نظرات ساممان ،ییتوسرعه فضا  یزیرالزامات برنامه

 و یامنطقه ینهادها ژهیدر توسرررعه به و لیدخ یو نهادها

کار روه تخصرررصررری آمایش سررررممین، آمار،   با تاکید بر

گران کنش هیاول ستیو توسعه پایدار استان ل سرت یمطیمح

 ندیدر فرا لیدخ یو نهاد یانردرکاران سررراممان و دسرررت

اسرتان به دست آمد. با استفاده ام روش   نیسررمم  شیآما

ام  یکیکه  ضیبدون تبع یینمرا  ی لولره برف  یری نمونره 

 یبا معرف [73]اسرررت  یاحتمال ریغ یری نمونه یهاروش

 عرصه یکنشرگران مربوطه توسررط کنشررگران اصررل  ریسرا 

کنشرررگران  یو معرف یادامه بررسررر نیو همچن یحکمران

 یاندرکار سامماندست 63 د،یمربوطه توسط کنشگران جد

 یه تاالب انزلضدر حو نیسرمم یمشارکت شیمرتبط با آما

مربوطه  اناندرکاردست و اطالعات هر یک ام شدند نییتع

د همکاری، مشرررارکت، تعامل و وجود یا عدم وجو در مورد

و مدیریت سرممین  مرتبط با بحث آمایش اطالعات تبادل

 مورد بررسی قرار  رفت.

شررربکرره  لیررتحلمنراسررر  و منطبق بررا   یارهررایر مع

و  یدولت یهااعم ام بخش یانردرکراران سررراممران   دسرررت

 نیسرررمم شیآما یمشررارکت تیریمرتبط با مد یردولتیغ

 یمختلف یهاشرراخ  ،یاشرربکه د اهی. ام ددی رد نییتع

 .[79]وجود دارد  ارهایمع نیا یسناش کمّ یبرا

و  یابیمناسررر  در هر سرررطح، ارم اریمع نییام تع پس

 یهاام شرراخ  یری ذکر شررده، با بهره یارهایمع لیتحل

 یهاشاخ  یطورکل. بهردی یصرورت م  یاشربکه  لیتحل

به  یاجتماع یهاشرربکه یمطالعات در سررطو  یسرراختار

 یانیها در سطح مشاخ ، ها در سطح کالن شبکهشاخ 

 میتقس (ها در سرطح خرد )کنشگر شراخ  و  (هار روهی)م
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 .[79] شوندیم

سررناش  یکه براسررطح کالن شرربکه مهم  یهاشراخ  

اند ام: عبارت شوندیدر شبکه به کار  رفته م یانساام ساممان

 وندهایپ یگی، دوسو[79، 7] دامه شبکه، ان[63] تراکم شربکه 

 [79] تمرکز زانیم ،[70، 72، 79، 77] یریپذانتقال ،[29]

 .[7] در شبکه روابط کیفاصله ژئودم نیانگیو م

خرد در سرررطح  یدیکل میمفراه  نیترام مترداول  یکی

 تی. مرکزباشرردی، متیمفهوم مرکزشرربکه  ()کنشررگران

 اعتبار، قدرت د،یعقا ینسب تیدهنده اهمنشران  یطورکلبه

تعداد قابل  ،یا. ا ر در شررربکهباشررردینفوذ کنشرررگر م ای

کنشگران خاص نسبت به  یام روابط در سطح برخ یتوجه

خواهد بود که آن  یمعن نیشود به ا دهیکنشرگران د  گرید

در شرربکه برخوردار  یشرتر یب تیکنشرگران خاص ام مرکز 

 تیمرکز ت،یمرکز یهاشررراخ  نیتر. ام مهمباشرررندیم

، 76] ینینابیب تی، مرکز[78] (یو خروج یرجره )ورود د

 [77، 79] ، مرکزیت مااورت[8] ژهیبردار و تیمرکز ،[77

 نیا یری . با اندامهبراشرررند یم [77، 2] بترا  تیر و مرکز

  ونا ون یهامقوله قدرت را ام جنبه توانیها مشررراخ 

 .[7، 6] مورد قضاوت و سناش قرار داد

ام طریق مطالعه اسرررنادی و  هاآوری دادهفراینرد جمع 

 .اناام مصراحبه نیمه ساختاریافته  روهی اناام شده است 

 کیدر قال   پژوهش نیشرررده در ا یآورجمع یهرا داده

هر سررلول آن تنها  یروابط که ارمش عدد ینریبا سیماتر

 یراو ب فیاکسرررل تعر طیدر مح باشررردیم کی ایصرررفر 

که  Ucinet 6.622افزار ام نرم ارهایها و معشاخ  یبررسر 

 لیتحل یافزارها برانرم نیترو جامع نیام پرکراربردتر  یکی

ه دشرر اسررتفاده [73] باشرردمی یشرربکه اجتماع یهاداده

 Netdrawافزار ها ام نرمرسررم  راف یبرا نیهمچناسررت. 

اسرررتفاده  باشررردیم Ucinet یکمک یام ابزارها یکیکره  

 .[3] دی رد

 

 . نتایج3
 سطح کالن شبکه یهااخ مربوط به شر  جینتا هیپابر 

 یهایتبرادل اطالعرات و همکار   ونرد یتراکم پ (7جردول ) 

 شیمرتبط با آما یهاسررراممان انیر در م یسررراممران برون

 همچنین .باشرردمی درصررد 73٫3 ن،یسرررمم یمشررارکت

 281برابر با  یاندرکاران سامماناندامه شبکه دست شراخ  

مورد  یوندهایدرصررد ام پ 71که در حدود  باشرردیم وندیپ

ها سرراممان نیو تبادل اطالعات در ب یهمکار بارهانتظار در

 .است دهیمحقق  رد

که وجود روابط  وندهایپ یگیشررراخ  دوسرررو زانیم

و  یمورد بررسررر یهاسرراممان  نیو متقابل در ب هیدوسررو 

و تبادل اطالعات  یهمکار وندیشررردن پ نهینهاد نیهمچن

 .شرردبامی درصررد 27٫91 دهد،یآنان را نشرران م نیدر ب

 یاندرکاران سامماندر شربکه دسرت   یافتگیشراخ  انتقال 

 67٫78 النیاستان   نیسرمم یمشرارکت  شیمرتبط با آما

اندرکاران دست نی انه در بروابط سه است و (کم) درصرد 

 .را به خود اختصاص داده است یکم زانیم

 النیتان گاس یاندرکاران سازمانسطح کالن در شبکه دست یهااندازه شاخص.  1جدول 

 یافتگی )%(انتقال دوسویگی پیوندها )%( اندامه شبکه تراکم )%( تعداد پیوندهای مورد انتظار تعداد ساممان

63 7739 73٫3 281 27٫91 67٫78 

 

اندرکاران در شررربکه دسرررت (7جدول ) جینتا مطرابق 

 نیانگیم ن،یسرررمم یمشررارکت شیمرتبط با آما یسرراممان

در  یاندرکار ساممانجفت دست کی نیب ریمسر  نیترکوتاه

 7٫27 یسرراممانبرون یهایتبادل اطالعات و همکار وندیپ

ها حداک ر شبکه ساممان نی. در اباشدمی( متوسط) درصد

 گریکدیمتصررل شررده و با   گریکدیبه  وندیپسرره  قیام طر

 .ندینمایارتباط برقرار م

موضرررو   نیا انگریب (6جدول ) شررراخ  تمرکز جینتا
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 هیبر پا یاندرکاران سرراممانز شرربکه دسررتاسررت که تمرک

دهنده نشررران  یکره به ترت  ،یرونیو ب یدرون یونردهرا  یپ

منابع و اطالعات و پراکنش و توسرررعه آن  افتیر در زانیم

 76٫78 و 73٫77 باشند،ی ونا ون م یهاتوسرط ساممان 

 رامونپی –شرراخ  مرکز  جینتا هیپا بر. باشرردمی درصررد

درصررد و در   18 یمرکز هر رویتراکم شرربکه در م زانیم

درصررد  77. بعالوه باشرردیدرصررد م 71 یرامونیپ ر روهیم

 یمشارکت یمرتبط با حکمران یهاام ساممان (ساممان 73)

 79درصرررد ) 23و  یمرکز ر روهیدر م نیسررررمم شیآما

 اندقرار  رفته یرامونیپ ر روهیها در مام سرراممان (سرراممان

.(7)شکل 

 استان گیالن سازمانی اندرکاراندست شبکه در کیئودزژ فاصله شاخص زانیم. 2 جدول

 میانگین فاصله ژئودمیک فراوانی )%( تعداد فاصله ژئودمیک

7 281 71 

7٫27 7 320 27 

6 77 7 

 

 استان گیالن سازمانی اندرکاراندست شبکه در تمرکز شاخص زانیم. 3جدول 

 پیوندهای درونی )%( هیپابر  تمرکز شبکه پیوندهای بیرونی )%( هیپاتمرکز شبکه بر 

76٫78 73٫77 

 

 

 استان گیالن سازمانی اندرکاراندست شبکه. مدل الگوی روابط کنشگران مرکزی و پیرامونی در 2شکل 

شکل مربع: کنشگران پیرامونی شکل دایره: کنشگران مرکزی،
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قدرت  زانیو م  ونا ون یهاسررراممان یبررسررر جیتان

 (7و ) (6) هایشرررکل هاتیوا  مرکزها در انام آن کیهر

 ،یاندرکاران مورد بررسررردسرررت نیدر ب دهدنشررران می

و  گاهیجا نیو باالتر یدرجه ورود تیمرکز زانیم نیبراالتر 

ا ب النیاستان   سررتیمطیرا اداره کل مح یاسر یاقتدار سر 

 ،استانداری. اسرت  داده اختصراص  خود به درصرد  07٫76

 تیریو مد یزیربرنامه ممانبحران و سررا تیریاداره کل مد

 ییهاسرراممان گردی درصررد 82٫17با  زین النیاسررتان  

ه نسبت ب یباالتر یدرجه ورود تیمرکز زانیهستند که م

 نیکمتر .شوندیمحسوب م یاسیدارند و قدرت س گرانید

را اداره ورمش و جوانران با   یدرجره ورود  تیر مرکز زانیم

 ،یوجدرجه خر تیمرکز زانیم نکمتری و درصررد 77٫70

 اداره کل ثبت زیرا ن چیو مااورت و قدرت بوناچ ینینراب یب

 صررفر، ،7٫83با   یبه ترت النیاسررناد و امالک اسررتان   

 نهمچنی. اسررت داده اختصرراص خود به 9٫98 و 20٫67

شرررکت  ،ییو دارا یاداره امور اقتصرراد برات،شرررکت مخا

اداره کل  ،یانوردیاداره کل بنادر و در ،یصنعت یهاشهرک

 ریسرررا یو اداره فرراضرررالب شرررهر یین روسرررترراتعرراو

 زانیم نیکمتر یهستند که دارا یاندرکاران سامماندسرت 

رار شبکه ق هیو در حاش باشندیم یاسیو قدرت س تیمرکز

 نیا یریرپذیو تأث یر ذاریتأث دماند که نشررران ام ع رفته

 ها دارد.ساممان

و  یدرجرره خروج تیررمرکز زانیم نیبرراالتر بررارهدر

مختلف،  یهاسرراممان نیدر ب یاسررید نفوذ سررح نیباالتر

 عیشرررکت توم ،یاسررتاندار ،یداد سررتر الن،یدانشررگاه  

بررا   یرربحران برره ترت تیررریبرق و اداره کررل مررد یروین

 11٫77 و 11٫77 ،87٫83 ،87٫83 ،88٫21اختصررراص 

 قدرتهستند.  نهیمم نیدر ا یاسسی قدرت خود به درصرد 

 هیپاکره بر   زین ی راطالعرات و واسرررطره   انیر کنترل جر

 اراختی در 8٫37با  شررود،یم دهیسررنا ینینابیب تیمرکز

 ،یاستاندار نیاسرت. همچن  النی  سرت یمطیاداره کل مح

ا ب  یبه ترت النیبحران و دانشرررگاه   تیریاداره کرل مرد  

هسررتند که  بعدی سرراممان سرره 7٫86 و 2٫17 ،2٫87

 انیو کنترل جر ی رواسطه بارهدر یاممانعنوان قدرت سبه

 یدسررترسرر  زانیم بارهدر. شرروندیالعات محسرروب ماط

مااورت  تیمرکز زانیو م گریکدیمختلف به  یهاسرراممان

 عنوانبه درصرررد 01٫77بحران با  تیریاداره کرل مد  زین

و ادارات  شرررودیشرررناخته م نره یمم نای در برتر قردرت 

با  النیو دانشگاه   یداد ستر ،یاسرتاندار  سرت، یمطیمح

 .دانقرار  رفته یبعد رده در درصد 07٫77

 یکیو نزد یکه دسررترسرر چیقدرت بوناچ زانیم نیباالتر

 به 7٫37با  زیقدرتمند اسررت ن یهاها به سرراممانسرراممان

 ،(7٫21) یتعلق  رفته اسررت. اسرررتاندار  الن ی دانشررگاه 

 کل اداره و (7٫77برق ) عتومی شرکت ،(7٫27) داد سرتری 

سررتند که ه ییهاسرراممان گرید زنی (7٫77بحران ) تیرمدی

سه ساممان عالوه بر قدرت  نیدارند. ا ییباال چیقدرت بوناچ

 یکینزد زیاندرکاران قدرتمند ندسرررت ریخود به سرررا یباال

و نفوذ  یر ذاریتأث ،ییاناام تو  یترتنیا دارند و به یشررتریب

 اندرکاران درون شبکه برخوردارند.دسرت  ریبر سرا  یشرتر یب

که شب تیمرکز مختلف یهاشراخ   راتییتغ  یضرر  جینتا

نشرران  (7جدول ) النیاسررتان   یاندرکاران سررامماندسررت

 یدسررترسرر  زانیم ژهیاقتدار، نفوذ و به و بارهکه در دهدیم

 یمرتبط با حکمران یهاساممان نیدر ب گریکدیها به ساممان

 النیدر اسررتان   نیسرررمم یمشررارکت شیو آما نیسرررمم

تنو  و  یوجود دارد ول یینسررربترراً برراال نسو تاررا یهمگن

اطالعات در  انیر و کنترل جر یاپراکنش قردرت واسرررطره  

 شاخ  نیام لحاظ ا یبوده و شبکه مورد بررس ادیشربکه م 

 ناهمگن و متنو  است.

 استان اندرکاران سازمانیدر شبکه دست های مرکزیتشاخصضریب تغییرات میزان . 4جدول 

 مرکزیت بینابینی مرکزیت مااورت مرکزیت درجه خروجی مرکزیت درجه ورودی 

 7٫77 16٫27 73٫67 73٫67 میانگین

 9٫79 79٫31 1٫79 1٫73 انحراف معیار

 9٫72 9٫72 9٫72 9٫88 (cv)ضری  تغییرات 
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 مجاورت،  تیو مرکز یو خروج یدرجه ورود تیمرکز یهانمودار اندازه شاخص. 3شکل 

 النیاستان گ یاناندرکاران سازمتبادل اطالعات در شبکه دست وندیدر سطح خرد پ

 

 

  اطالعات تبادل وندیپ خرد سطح در ،بینابینی و بوناچیچ تیمرکز هایشاخص اندازهمودار ن .4کل ش

 سازمانی استان گیالن اندرکاراندست شبکه در
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 ی. بحث و نتیجه گیر4
شرربکه روابط نشرران ام باال   کیتراکم در  یباال زانیم

ها و ساممان نیب در یتبادل اطالعات و همکار زانیبودن م

 .[79، 63 ] دارد گریکدی ساممان ها با نیا میارتباط مستق

 یسرراممان برون یهایتبادل اطالعات و همکار وندیتراکم پ

 نیسرمم یمشارکت شیمرتبط با آما یهاسراممان  انیدر م

متوسط  یساممان هیو سرما انساامدر منطقه مورد مطالعه، 

 نیهمچن .کندیم انیر انردرکراران را ب  دسرررت نیا نیدر ب

 زانیم زین یاندرکاران ساممانشراخ  اندامه شربکه دسرت   

 نیدر ب یسرراممانو تبادل اطالعات برون یمتوسررط همکار

 شیو افزا تیتقو .دهدیموردنظر را نشرران م یهاسرراممان

 نیتبادل اطالعات در ب شیهرا و افزا سررراممران  نیروابط ب

 و دتراکم شررربکرره خواهررد شررر شیهررا منار برره افزاآن

ر د یقو یساممان هیو سرما یانسراام سراممان    یترتنیابه

و  یزیراندرکاران باعث خواهد شرررد که برنامهدسرررت نیب

متر ک نهیو هز شتریمربوطه با سرعت ب یهای ذاراستیس

 یابیو دست مدیریت پایدار سررممین  یاناام شرود و اجرا 

 محقق  ردد. یشتریب تیبه اهداف موردنظر با موفق

 یهاتیفعال عیو تسر یساممان هیساام و سرماان شیافزا

 یحکمران بارهدر یسررراممان نیب یو همراهنگ  یمشرررارکت

با مشررارکت  نیسرررمم یمشررارکت شیمناسرر  جهت آما

احتمال  تواندیم نه،یمم نیمثثر در ا یهاسرراممان شررتریب

را کاهش و بر درصرررد  یمشرررارکت یهاتیخطرا در فعرال  

 .دیفزایب روشیپ یهات پروژهیموفق

 نیروابط در ب یریپررذ رانرره و انتقررال روابط سررره وجود

 یهررایروابط و همکررار تیررهررا عالوه بر تقوسرررراممرران

 من شبکه را به دنبال خواهد داشتتعادل و توا یساممانبرون

و  یریپذانتقال هایشاخ کم تا متوسط  زانیم .[70، 78]

ام  نشان یبررس مورد یهاساممان نیدر ب وندهایپ یگیدوسو

 یسررامنهیو عدم نهاد متوسررط تا کم شرربکه روابط یردایپا

برره مواضرررع و  یبنرردیو مشرررارکررت و پررا یاررو  همکرر

 راناندرکادست نیرابطه در ب نیدر ا شدهنیتدو یهااستیس

و  راتییو تعرادل شررربکه در برابر تغ  یداریر امر پرا  نیدارد ا

 را با خطر مواجه خواهند ساخت. روشیپ یهابحران

در شررربکرره  کیررژئودمشرررراخ  فرراصرررلرره   زانیم

و  موض نیا انگریب النیاستان   یاندرکاران سراممان دسرت 

انتشررار  یاسررت که منابع و اطالعات با سرررعت متوسررط 

ها در حد سرراممان  نیدر ب یو اتحاد و همبسررتگ  ابندییم

اندرکاران هماهنگ ساختن دست نیاست. بنابرا یمتوسرط 

به اهداف موردنظر در  افتنی تدر جهت دسررر یسررراممان

 نهیبا صرف ممان و هز نیسرمم یمشارکت شیآما یاسرتا ر

شررراخ  تمرکز در  جینتابر پایه  .[7] همراه خواهرد بود 

ام  یمین برراًیمنررابع و اطالعررات تقر پراکنشو  افررتیرردر

سرعت  ردش منابع و  نیهستند. همچن ریها در سراممان 

ن اندرکارادست نیدر ب یاتحاد و همبستگ زانیاطالعات و م

ها با سررراممان نیا یبوده و هماهنگ یتوسرررطدر حد م زین

 امین نیخواهد بود. بنابرا ریپذامکان نهیصررررف ممان و هز

و  یو فرا بخشررر یسررراممانبرون یهمکار تیبا تقو سرررتا

 نیا نیتبررادل منررابع و اطالعررات در ب زانیم شیر افرزا 

که شب کیاندرکاران و کاهش تمرکز در شبکه، بتوان دست

نمود که با  اادیرا ا یط سرراممانو مسررتحکم ام رواب داریپا

و به دنبال آن  یسرراممان یاتحاد و همبسررتگ یباال زانیم

 موفق یاجرا نهیمم یساممان هیو سرما انساام یباال زانیم

 یمشرررارکت شیو بره دنبرال آن آما   نیسررررمم یحکمران

 نرامویپ -شاخ  مرکز لیتحل جینتا .دیفراهم آ نیسررمم 

اسررتان  یسرراممان اندرکارانشرربکه دسررت یانیدر سررطح م

کنشرررگران  نیب وندیکره تراکم پ  دهرد ینشررران م النی 

گران کنشرر نیباالتر بوده و روابط ب اریبسرر یمرکز ر روهیم

و  یمرکز یهاساممان نیدر ب یو انسراام سراممان   یمرکز

 نیکم روابط ب زانیاسرررت. با توجه به م شرررتریب یدیر کل

متوسرررط تبررادل  زانیم نیو همچن یرامونیپ ر روهیر م

 78)تراکم  یرامونیو پ یمرکز یهار روهیم نیب اتعر اطال

 ی ذاراسررتیو سرر یمشررارکت یزیر، جهت برنامه(درصررد

 شیبره افزا  امیر ن نیسررررمم یمشرررارکت شیموفق در آمرا 

در شررربکرره  هررار روهیم نیا نیب یارتبرراط یونرردهررایپ

 مربوطه محسوس است. یاندرکاران سامماندست

 نۀیر ممد یمرتبط برا حکمران  یهرا سررراممران  نیدر ب

 ،النیدانشررگاه   ،یاسررتاندار ن،یسرررمم یمشررارکت شیآما
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و  سرررتیمطیمح ،یبحران، داد سرررتر تیریاداره کل مد

حد شهرت  نیباالتر یدارا تیریو مد یزیرسراممان برنامه 

 نیترشیو ب یاسینفوذ س زانیم نیباالتر ،یاسیو اقتدار سر 

 یهاعنوان سرراممانبوده و به ی رو واسررطه ینقش کنترل

ها را ساممان ریبه سا یدسرترس  زانیم نیشرتر یب نیرآفرکا

ا ر چیقدرت بوناچ نیشتریب نیها همچنسراممان  نیدارند. ا

را  یکیارتباط و نزد نیشررتریو ب اندادهبه خود اختصرراص د

 یقدرتمند دارا هسررتند. اسررتاندار یهاسرراممان ریبه سررا

در استان  یاتوسعه یهاطر  یاجرا یاصل یعنوان متولبه

بودجه و اعتبار  نیتأم ،یزیربرنرامره   ،یری میکز تصرررممر

 ریسرررا یعنوان مرجع و متولسررراممان به نی. اباشررردیم

اسرررتان با هماهنگ کردن  نیا یهرا و نهرادها  دسرررتگراه 

 یآنان در امر حکمران جیها و بسدستگاه یتمام یهاتیفعال

 تمسیس اادیو ا ی ذاراستیکه با س کوشرد یم یمشرارکت 

 یمشارکت شیآما بارهالمم را در یام، فضاو منس کپارچهی

 نکررهیا نی. بنررابرادیررفراهم نمررا نررهیمم نیدر ا نیسررررمم

 ییشناسا یسرراممان یهاام قدرت یکیعنوان به اسرتانداری 

 تیریاداره کل مد نی. همچنسرررتیشرررود دور ام انتظار ن

عنوان برره تیررریو مررد یزیربحران و سررراممرران برنررامرره 

و  فیا توجره به وظا و بر  یاسرررترانردار   یهرا رماموعره یم

 یساممان یهاقدرت گریام د نهیمم نیدر ا شانیهالیپتانسر 

 اند. نقششده ییشرناسرا   یبه درسرت  ناایهسرتند که در ا 

و  یو پژوهش یقاتیمرکز تحق کیعنوان به النی  انشرگاه د

مختلف ام جمله طر  جامع  یهرا طر  براره مرجع در کیر 

اسررت.  یانکار نشرردن زین النیاسررتان   نیسرررمم شیآما

 یاجرا یاصررل یکه متول زین سررتیمطیاداره مح نیهمچن

 نیدر ب دیاسررت با نیسرررمم شیآما یمشررارکت یحکمران

 یدرستاستان باشد که به یسراممان و  یاسر یسر  یهاقدرت

. امررا کنرد یامر را اثبرات م  نیا تیررشررراخ  مرکز زانیم

 ،یعیاداره کل منابع طب م ل ییهاسرراممان یجا نیبنیدرا

به  یاآب منطقه یو شرررکت سررهام یکشرراورماداره جهاد 

 است. به یها خالساممان نیا یهالیو پتانسر  فیوظا لیدل

موجود بر سر راه  یهاشچال ییبا شناسا دیجهت با نیهم

 نهیآنان مم یسرراممانروابط برون شیها و افزاسرراممان نیا

را فراهم  تیقدرت و مرکز رهیها به داسررراممران  نیورود ا

 یطر  حکمران یشرررود که اجرا ایمه یطینمود ترا شررررا 

 .ابدیتحقق  شتریب تیبا موفق نیسرمم شیآما یمشارکت

 یاو اجر ی ذاراستیس ،یزیربرنامه ،یری میتصم یراب

تاالب  زیدر حومه آبخ نیسرررمم شیآما یمشررارکت یحکمران

و مثثر و  یدیکل یهرا سررراممران  الن،یدر اسرررتران    یانزل

قدرت کم  یدارا یهاساممان نیو همچن یاسیس یهاقدرت

ه ک . امآناامشخ   ردیدو  ییشده شناسارانده هیو به حاش

 نیب یو همرراهنگ ییافزاهم حکمرانی موثر، یجهررت اجرا

 هاتفرص دیبا نیاست بنابرا یاندرکاران مختلف ضروردست

 شیافزا ریشده و در مس یدقت بررسبه روشیپ یهاو چالش

و اتحاد و  یساام ساممانان شیاندرکاران و افزاارتباط دسرت 

 ام برداشرررت تا بتوان به  نهیمم نیآنران در ا  یهمبسرررتگ

 نیسررررمم شیآما یمشرررارکت مدیریتدر اهداف موردنظر 

در این راسررتای پیشررنهادات میر برای افزایش  .افتیدسررت 

اندرکاران مرتبط و توسررعه مدیریت مشارکتی ارتباط دسرت 

 باشد.آمایش سرممین قابل توجه می

های ساممانی برنامه عمل مشرترک و سیاست  تدوین -

در راسرتای اهداف حکمرانی مشرارکتی آمایش سرممین و   

 کاهش تضادهای سیاستی

اعتمادسررامی و فراهم نمودن بسررتر تقویت و تحکیم  -

ها ام روابط و تعامالت دوسررویه و متقابل در بین سرراممان 

 ترویای و آمومشی و مشارکتی هایکار اه طریق بر زاری

قویت و حفظ انسرراام سرراممانی و تمرکزمدایی در  ت -

اندرکاران سراممانی در راسرتای افزایش اتحاد و   بین دسرت 

ها و افزایش سرعت  ردش منابع و همبستگی بین ساممان

 اطالعات

 طول اندرکاران درسرریاسررتی روابط بین دسررت  پایش -

 های هر ساممانها و پتانسیلممان و استفاده بهینه ام ظرفیت
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