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انسجام سازمانی و شناسایی دست اندرکاران کلیدی در مدیریت پایدار
سرزمین (منطقه مورد مطالعه :شهرستان محالت -استان مرکزی)
3

مهدی قربانی  ،*1حسینعلی متولی ،2ساره راسخی  ،2لیال عوض پور

-9استادیار دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
-8دانش آموخته دکتراي علوم مرتع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات
-3دانشجوي دکتراي علوم مرتع ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله9314/99/99 :
تأیيد نهایی مقاله9315/6/92 :
چكیده
مدیریت پایدار سرزمين در ایران از یک ساختار سلسله مراتبی تبعيت میکند که داراي مقياسهاي متفاوتی
در سطوح مختلف میباشد .در هر سطح دست اندرکاران مختلفی نقشآفرین میباشند که از یک سو با تشکلها
و سازمانهاي هممقياس خود و از طرفی با سایر دست اندرکاران سازمانی در سایر سطوح مرتبطند .در راستاي
دستيابی به مدیریت پایدار منابع آب و خاک در عرصههاي طبيعی مشارکت کليه دست اندرکاران سازمانی
ضروریست و همچنين موفقيت مدیریت جامع وابسته به ميزان انسجام سازمانی است .این تحقيق از دستاوردهاي
پروژه الگوي ایرانی مشارکت و توانمندسازي جوامع محلی با رویکرد شبکههاي اجتماعی است که به تحليل
انسجام سازمانی و شناسایی دست اندرکاران کليدي در مدیریت پایدار سرزمين در شهرستان محالت استان
مرکزي پرداخته است .پس از کشف مشکالت پيش روي توسعه پایدار روستایی و تعيين نيازسنجی مشارکتی
به منظور برنامهریزي مشارکتی و اجراي سياستها در چشمانداز  5ساله ،کارگاههاي مشارکتی براي دست
اندرکاران سازمانی در سطح شهرستان برگزار گردید .در این راستا پيوندهاي تبادل اطالعات و همکاري در بين
دست اندرکاران سازمانی با استفاده از شاخصهاي کمی سطح کالن شبکه بررسی و سرمایه سازمانی ميان دست
اندرکاران طی دو مرحله قبل و بعد از تدوین سند چشمانداز سنجش گردید .نتایج نشان از آن داشت که ميزان
انسجام سازمانی و شاخص دوسویگی پيوند ها طی دو مرحله پایش از شرایط متوسط به شرایط زیاد ارتقا و
همچنين طی این دو مرحله از ميزان تمرکز در تصميمگيري کاسته شده است .این نتایج بر تقویت روابط برون
بخشی در راستاي مدیریت جامع سرزمين و توسعه پایدار محلی و کاهش تمرکز در تصميمگيري و برنامهریزي
در راستاي تحقق توسعه پایدار تاکيد مینماید.
واژههای کلیدی :انسجام سازمانی ،تحليل شبکه ،تمرکززدایی ،روابط برون بخشی ،مدیریت پایدار سرزمين،
شهرستان محالت.
* -نویسنده مسئول71980615850 :

Email: mehghorbani@ut.ac.ir

991

انسجام سازمانی و شناسایی دست اندرکاران کليدي در مدیریت 987 ............................................................................

مقدمه
طوري که هماهنگ کردن فعاليت نهادهاي مرتبط
با یکدیگر به منظور یکپارچگی مدیریت سرزمين
اقدامی الزم و ضروري میباشد .این تقسيم قدرت
و مسئوليت بين دستگاه اجرایی دست اندرکار یکی
از مقوالت شکل گرفته در ساختار حکمرانی
سرزمين میباشد که به دنبال آن سازمانهاي
دولتی و غيردولتی دست اندرکار در کنار جوامع
محلی مدیریت سرزمين را سازماندهی مینمایند .به
عبارت دیگر ایجاد تشکيالت نهادي مناسب و
منسجم براي حل مشکالت سياستگذاري سرزمين
در سطوح چندگانه میتواند از طریق مفهوم
حکمرانی شبکهاي سرزمين حل گردد (پير و پترز،
8777؛ کوئيمن8773 ،؛ قربانی .)9313 ،در این
ارتباط مفاهيم گوناگونی نيز مطرح میگردد که از
مهمترین مفاهيم مطرح شده ،انسجام سازمانی می-
باشد ،که اخيراً در رابطه با طيف وسيعی از سازمان-
ها و نهادهاي دولتی بکار میرود و قابل تعميم به
ردههاي مختلف مدیریتی نظير سياستگذاري،
برنامهریزي ،نظارت و کنترل و حتی اجرا است .با
وارد شدن رویکرد جامعنگري در مدیریت عرصه-
هاي طبيعی کشور ،نياز به تقویت انسجام سازمانی
به عنوان مهمترین زیرساخت مدیریت پایدار این
عرصهها ،که به دنبال خود سرمایه نهادي را داشته
و در عينحال از مهمترین زیرساخت هاي دستيابی
به توسعه پایدار میباشد ،همواره یکی از دغدغههاي
اصلی متوليان این بخش بوده است (قربانی9313 ،؛
قربانی9319 ،؛ ویس و همکاران .)8799 ،به بيانی
دیگر سياستگذاران این بخش عالوه بر تالش در
جهت شناسایی ابعاد و زوایاي مدیریت پایدار
سرزمين و ارائه تعریفی سيستمی از آن ،با توجه به
ضعفها و مشکالت ناشی از وجود دست اندرکاران
متعدد تاثيرگذار در فرایند مدیریت مشارکتی ،به
دنبال راهی براي ایجاد سازگاري ،هماهنگی و

مدیریت پایدار سرزمين را میتوان نقطه مقابل
تخریب سرزمين در نظر گرفت و مهمترین هدف
آن را جلوگيري از تخریب منابع سرزمين بيان
داشت .هدف این نوع مدیریت ،هماهنگ کردن
اهداف مکمل تأمين امکانات محيطزیستی،
اقتصادي و اجتماعی براي سود نسلهاي حال و
آینده همزمان بـا حفاظت از کيفيت منابع سرزمين
(خاک ،هوا و آب) و ارتقاء آنها است (دومانسکی و
همکاران9112 ،؛ اسميت و دومانسکی.)9113 ،
بنابراین میتوان مدیریت پایدار سرزمين را به عنوان
یک رهيافت دانش محور دانست که به تلفيق
مدیریت زمين ،آب ،تنوع زیستی و محيط کمک
میکند تا تقاضاي در حال افزایش منابع تأمين شود
و همزمان خدمات اکوسيستم و وسایل معاش نيز
حفظ گردد (لفروي و همکاران .)8777 ،بنابراین
مدیریت پایدار سرزمين بهعنوان یک نگاه
سيستمی قصد دارد اصول اکولوژیکی را با اصول
اجتماعی -فرهنگی و سياستی تلفيق نماید که در
دستيابی به این مدیریت ،کنشگران مختلفی ازجمله
جوامع محلی و نهادهاي دولتی و غيردولتی
دخيلاند (هورنی و همکاران .)9116 ،در این راستا
اما ،یکی از مشکالت رایج در مدیریت سرزمين در
ایران و در بسياري از کشورهاي در حال توسعه،
شيوه مدیریتی حاکم بر این عرصهها میباشد که از
یک رویکرد باال به پایين یا نگاه دولتی در مدیریت
سرزمين پيروي مینمایند .در سالهاي اخير اما
گرایش براي شکستن انحصار خدماترسانی توسط
سازمانها و نهادها و دخالت دادن کنشگران خارج
از این نظامها افزایش یافته است که از آن تحت
عنوان تکثرگرایی یا چندگرایی نهادي یاد میشود.
بر این اساس یکی از نيازهاي اساسی براي دستيابی
به رویکرد تکثرگرایی ،هماهنگی بين نهادها و
سازمانهاي مرتبط با منبعی مشترک میباشد .به
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و هماهنگی برون بخشی نيز افزوده میشود و در
نهایت نيز ،ميزان تابآوري در روابط برونسازمانی
ارتقا مییابد .تبيين تابآوري سازمانی در برابر
تهدیدات ،در واقع شناخت نحوه تأثيرگذاري
ظرفيتهاي اقتصادي ،نهادي ،سياسی و اجرایی در
افزایش انسجام و سرمایه نهادي و شناسایی ابعاد
مختلف تابآوري در دست اندرکاران سازمانی است
( ميشل و هریس .)8798 ،به این ترتيب با افزایش
تابآوري بر ميزان توانایی نهادها و سازمانهاي
مربوطه در مواجه با تغييراتی چون تغييرات محيطی
از جمله بحرانهاي آب و خاک چون کمآبی و ...
افزوده میشود .آنچه در بحث تابآوري سازمانی
بدیهی میباشد این است که سرمایه نهادي در
شبکه دست اندرکاران سازمانی که با افزایش
انسجام ميان آنها افزایش مییابد از مهمترین
عوامل ،و زمينهساز افزایش تابآوري در ميان دست
اندرکاران نهادي میباشد .بدین ترتيب میتوان
استدالل نمود که فقدان و یا کمبود انسجام سازمانی
بين دستگاههاي مختلف و عدم هماهنگی الزم بين
آنها ،از توانایی نهادها و سازمانها در مواجه با
مشکالت پيش روي آنها و تغييرات طبيعی رخ داده
کاسته است ،که این خود یکی از مهمترین دالیل
عدم تحقق اهداف مدیریت جامع و پایدار سرزمين
بوده است (قربانی .)9313 ،در تحقيقاتی که در
زمينه مدیریت پایدار سرزمين صورت میگيرد ،از
الگوي تحليل شبکه اجتماعی ( )SNAبهعنوان
ابزاري براي شناسایی کنشگران اثرگذار در یک
فرآیند مشارکتی استفاده میشود .در عينحال در
موارد دیگر میتوان از این الگو بهعنوان ابزاري براي
شناخت و تحليل نظام مدیریتی موجود و یا
تشخيص نقاط قوت و ضعف و چالشهاي یک
سيستم مدیریت مشارکتی مبتنی بر سازگاري
( )ACMاستفاده کرد .همچنين از طریق تحليل
ویژگیهاي کنشگران در شبکه اجتماعی و الگوهاي

انسجام بيشتر در مدیریت این موضوع چند وجهی
بودهاند (قربانی .)9313 ،در این راستا تحقيقات
اخير در زمينه مدیریت مشارکتی سازمانی بيانگر
این مسئله میباشد که افزایش راهبردهاي
مشارکتی از طریق افزایش همکاري ميان سازمان-
هاي دست اندرکار در عرصههاي مختلف طبيعی و
ذينفعان محلی در نهایت فرآیند مشارکتی
موفقيتآميزي را به دنبال خواهند داشت (الکساندر
و همکاران .)8795 ،از این رو میتوان استدالل نمود
که الزمه همکاري در مدیریتهاي نوین سرزمين
(مدیریت مشارکتی) واگذاري مسئوليتهاي مرتبط
با عرصههاي طبيعی و انتقال قدرت از دست
اندرکاران دولتی به جوامع محلی میباشد (پامروي
و همکاران8774 ،؛ کارلسون و برکس .)8775 ،بر
این اساس رویکردهاي نوینی براي غلبه بر
نارساییها و محدودیتهاي شيوههاي متداول
مدیریت و حکمرانی منابع پيشنهاد شده است .از
جمله این رویکردها ،مدیریت مشارکتی مبتنی بر
سازگاري ( )ACMمیباشد که بهعنوان یک رویکرد
مشارکتی براي حکمرانی سرزمين یا سياستگذاري
خردمندانه سرزمين در نظر گرفته میشود .در این
رویکرد نهادهایی که مسئوليت مدیریت
سيستمهاي اجتماعی -اکولوژیک را به عهده دارند
تجارب خود را بر اساس یک فرآیند نظاممند و
مبتنی بر الگوي یادگيري ارتقا میدهند (آرميتاژ و
همکاران .)8772 ،مفاهيم و نظریههاي مختلف در
راستاي دستيابی بر حکمرانی موفق و توسعه پایدار
بسته به اینکه کدام یک از جنبههاي اجتماعی
 ACMرا مورد توجه قرار داده باشند تعریف شده و
بسط یافتهاند .با بهرهگيري از این روش میتوان
مشخص نمود کدامیک از نهادها در مسير دستيابی
به مدیریت جامع و پایدار سرزمين ،تبادل اطالعات
و همکاري باالتري با یکدیگر دارند .بدیهی است که
با افزایش انتقال اطالعات بر ميزان انسجام سازمانی
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شهرستان محالت و روستاي بزیجان به عنوان
پایلوت اجرایی طرح برگزیده گردید .شهرستان
محالت با  8701کيلومتر مربع و اختصاص 0/9
درصد از مساحت استان مرکزي به عنوان پایلوت
اجرایی طرح برگزیده شد .این شهرستان در جنوب-
شرقی استان و در ارتفاع  9027متري از سطح دریا
واقع و با مرکز استان (اراک)  995کيلومتر فاصله
دارد .شهرستان محالت داراي تابستانهاي معتدل
و زمستانهاي نسبتاً خنک میباشد و نوسان اقليمی
و دامنه تغييرات آن کمتر از سایر مناطق استان
است .روستاي بزیجاند همچنين در دهستان باقرآباد
واقع در بخش مرکزي شهرستان محالت در استان
مرکزي قرار گرفته است .این روستا داراي  158نفر
جمعيت و  849خانوار میباشد .مردم این روستا
داراي شغل اصلی دامداري بوده و در کنار آن به
کشاورزي نيز مشغول میباشند.

روابط آنها با سایر کنشگران میتوان توضيح داد
که چرا برخی از کنشگران در راستاي دسترسی و
انباشت سرمایههاي نهادي بهتر از دیگران عمل
میکنند .همچنين آشکار خواهد شد که چگونه
برخی از کنشگران از مرکزیت باالتري در شبکه
برخوردار بوده و یا نفوذ بيشتري نسبت به سایرین
داشته و در واقع فرآیند بهرهمندي از منابع را
رهبري میکنند ( ارنستسون و همکاران8771 ،؛
دیانی .)8773 ،بر این اساس و همانگونه که اشاره
شد ،تحقيق حاضر در راستاي دستيابی به توسعه
پایدار روستایی و با تاکيد بر رویکرد  ACMبه
تحليل انسجام سازمانی و شناسایی دست اندرکاران
کليدي در مدیریت پایدار سرزمين به جهت درک
بهتر روابط بين سازمانی مرتبط با توسعه پایدار
روستایی و مدیریت جامع سرزمين در شهرستان
محالت استان مرکزي میپردازد .لذا نظر به اهميت
انسجام و سرمایه سازمانی در راستاي دستيابی به
مدیریت یکپارچه سرزمين و به تبع آن توسعه پایدار
روستایی در این تحقيق به بررسی وضعيت انسجام
برونسازمانی و تعيين کنشگران کليدي در ميان
دست اندرکاران سازمانی مرتبط پرداخته شده است.
در سطح شهرستان محالت پروژه الگوي ایرانی
مشارکت و توانمندسازي جوامع محلی اجرا شده که
این مقاله به دستاوردهاي این پروژه در راستاي
تقویت انسجام سازمانی پرداخته است.

معرفی پروژه الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی
جوامع محلی با رویكرد شبكههای اجتماعی

( :)S.N.C.E.I.Pپروژه الگوي ایرانی مشارکت و
توانمندسازي جوامع محلی در روستاي بزیجان با
هدف مدیریت یکپارچه و پایدار سرزمين و توسعه
پایدار روستایی در سال  9313اجرا شده است .در
این پروژه براي اولين بار ساختار جدید سياست-
گذاري تحت عنوان "کميته مدیریت جامع سرزمين
"( )L.I.M.Cدر سطح شهرستان محالت ایجاد
گردید .بر این اساس و در راستاي تدوین سند
چشمانداز  5ساله روستاي بزیجان با رویکرد انسجام
بخشی به روابط برونسازمانی ،پس از کشف
مشکالت و چالشهاي جامعه محلی از طریق
نيازسنجی مشارکتی و برگزاري کارگاههاي
مشارکتی با جامعه محلی ،بهمنظور دستيابی به
سياستها و راهکارهاي اجرایی در منطقه،
کارگاههاي متعدد در راستاي آگاهی بخشی و
توانمندي دست اندرکاران سازمانی در سطح
شهرستان محالت برگزار گردید.

محدوده مورد مطالعه

نظر به اهداف کلی پروژه الگوي ایرانی مشارکت و
توانمندسازي جوامع محلی در انتخاب منطقه
مناسب دو ویژگی کلی و مهم شامل وجود پتانسيل-
هاي فردي و روحيه همکاري و مشارکت ذينفعان
محلی در اجراي فرآیندهاي مشارکتی و همچنين
همکاري و همسویی دست اندرکاران نهادي بویژه
فرمانداري منطقه مدنظر قرار داده شد و پس از
بررسی شرایط نقاط مختلف استان مرکزي،
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مدیریت پایدار ســرزمين انتخاب گردید .در درون
این مرز ،ســازمانها و نهادهاي دولتی و غيردولتی
مرتبط با فرآیند مدیریت پایدار ســـرزمين مورد
پرســـش قرار گرفتنـد .در این ارتباط بر اســـاس
شــناســایی و مشــکالت در ســطح جامعه محلی در
مرحله اول طرح ،تعداد  84ســازمان و نهاد مرتبط
شـناسایی و به عنوان گرههاي شبکه در نظر گرفته
شــدند .در این تحقيق همچنين از رویکرد شــبکه
کـامل براي مشـــخص نمودن دســـت اندرکاران
(ســـازمانها و نهادهاي مرتبط با مدیریت یکپارچه
سـرزمين و توسـعه پایدار محلی) در تحليل شبکه
اســتفاده شــده اســت .روش شــبکه کامل حداکثر
اطالعات را فراهم میکند ،اما پرهزینه و دشـــوار
اســت .الزمه این نوع روش ،این اســت که در مورد
روابط هر یک از دســـت اندرکاران یا همه آنها،
اطالعات جمعآوري شــود .در واقع ،این روش ،به
جاي نمونه ،روابط جمعيتی از دســت اندرکاران را
ســرشــماري میکند .با توجه به اینکه در شــبکه
اطالعات کامل ،اطالعات در مورد روابط ميان جفت
دست اندرکاران جمعآوري میشود ،از این رو ،این
روش تصــویر جامع و کاملی از روابط درون شــبکه
دســـت انـدرکاران ارائه میدهد ( هنمن و ریدل،
 .)8775در روش تحليــل شـــبکــه ،تئوري جبر
ماتریس جهت محاســبات ریاضــی مورد اســتفاده
قرار میگيرد .در این مطـالعـه دادههـا ،در قالب
روش تحليــل شـــبکــه و با اســـتفاده از روش
دادهبرداري کل در مورد شبکه روابط برونسازمانی
جمعآوري شــدهاند .ســپس دادههاي جمعآوري
شده در محيط نرمافزار  ( UCINET 6.0بورگاتی و
همکاران )8778 ،تحليل گردید .تحليل دادهها بر
اســاس شــاخصهاي کمی و ریاضــی که در باال
توضــيح داده شــده ،انجام شــده اســت .دســت
انـدرکـاران ســـازمـانی مرتبط بـا مـدیریت جامع
سـرزمين و توسـعه پایدار محلی که اسامی آنها در

از جمله کارگاههاي برگزار شده در مرحله قبل از
برگزاري کارگاهها و در راستاي تحقق و اجراي
الگوي ایرانی مشارکت و جوامع محلی با رویکرد
شبکه اجتماعی ،کارگاهی متشکل از کميته
مدیریت یکپارچه سرزمين در محل فرمانداري
شهرستان محالت و با حضور کليه دست اندرکاران
سازمانی ذیربط بود .در این کارگاه به عنوان اولين
کارگاه توجيحی پروژه پرسشنامههاي تحليل شبکه
دستاندرکاران نهادي با حضور نمایندگان سازمان-
هاي مختلف و به منظور بررسی انسجام سازمانی
دست اندرکاران نهادي تکميل گردید .از طرفی
دیگر کارگاههاي متعددي براي تدوین سند برنامه
عمل مدیریت یکپارچه سرزمين (منطقه اجرایی:
روستاي بزیجان – شهرستان محالت) به منظور
گزارش دستاوردها در محل فرمانداري شهرستان
محالت برگزار گردید که در این کارگاهها به ارائه
گزارش کاملی از فاز اول طرح یعنی نيازسنجی
مشارکتی سطح جامعه محلی و دستاوردهاي حاصل
از آن براي نمایندگان سازمانی پرداخته شد .در
نهایت بر اساس نتایج حاصل از برگزاري کارگاههاي
آموزشی پروژه الگوي ایرانی مشارکت و
توانمندسازي جوامع محلی با رویکرد شبکههاي
اجتماعی (( )S.N.C.E.I.Pپایلوت :استان مرکزي-
شهرستان محالت ،روستاي بزیجان) ،با موضوع
تدوین برنامه عمل اجرایی مدیریت جامع سرزمين
در شهرستان محالت در راستاي تعریف راهبردها،
پروژهها و عمليات اجرایی در چشمانداز  5ساله
دستيابی به توسعه پایدار محلی در روستاي بزیجان
مطرح و تصویب گردید.
مواد و روشها
در این مطالعه مرز جغرافيایی اســتان مرکزي به
عنوان الیه اسـتانی و شـهرســتان محالت به عنوان
الیه شـهرسـتانی در تحليل انسـجام سازمانی براي
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پيوندهاي درونی و بيرونی محاســبه میگردد .بطور
کلی این شـــاخص بيـان میکنــد چه ميزان از
پيوندها به کنشگران محدودي در شبکههاي مورد
مطالعه وابسـته است (پرتی و وارد8779 ،؛ بادین و
همکاران8776 ،؛ بادین و پرل.)8799 ،
ميزان دوســـویگی پيونــدها در شـــبکه :ميزان
دوســـویگی یکی از شـــاخصهاي مهم در تعيين
ميزان پایداري شــبکه مورد نظر میباشــد (قربانی،
9314؛ قربانی9313 ،؛ هنمن.)8779 ،
کوتاهترین فاصله ميان دو کنشگر (ميانگين فاصله
ژئودزیک) این شاخص نشاندهنده ميزان کوتاه-
ترین مسير در بين دو جفت کنشگر بر اساس پيوند
تبادل اطالعات میباشد هر چه ميزان این شاخص
باالتر باشد سرعت گردش تبادل اطالعات در بين
کنشگران و همچنين ميزان اتحاد و یکپارچگی در
بين سازمانها افزایش مییابد و در نتيجه سازمانها
براي مقابله با هر تنش محيطی قادر به هماهنگی
سریع خواهند بود.

جدول  9آورده شـده است مالک تعيين معيارها و
شـــاخصهـا در این تحقيق ،برنامه عمل تحليل و
ارزیـابی شـــبکـههاي اجتماعی -ســـياســـتی در
توانمنــدســـازي جوامع محلی و مــدیریــت جــامع
ســـرزمين اســــت (قربــانی .)9314 ،از جملــه
شــاخصهایی که مطابق اهداف تعریف شــده این
تحقيق مورد اندازهگيري قرار گرفته اســت میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:
شااص های اندازه گیری شاده :روابط سازمانهاي
موجود در شــبکه بر اســاس بررســی فرایند تبادل
اطالعات و همکاري برونبخشـــی و با اســـتفاده از
شـاخصهاي سـطح کالن و خرد شـبکه سازمانی
مورد بررســـی قرار گرفتـه اســـت .از مهمترین
شــاخصها براي ســنجش معيار انســجام نهادي،
شــاخص تراکم شــبکه میباشــد .عالوه بر این
شــاخص ميزان دوســویگی و تمرکز شــبکه و نيز
شـــاخص مرکز پيرامون در ســـطح ميــانی مورد
بررسـی قرار گرفته است .مفهوم این شاخصها به
طور مختصر در زیر توضيح داده شده است:
تراکم :تعـداد پيوند در شـــبکه نســـبت به کل
پيوندهاي ممکن در شــبکه مورد نظر .به طور کلی
افزایش تراکم شـــبکه ســـبب افزایش انســـجام
ســازمانی و تقویت پيوندها در شــبکه شــده و
همچنين امکـان همـاهنگی ،همکاري و همافزایی
فعاليتهاي مختلف دستگاههاي اجرایی را افزایش
میدهد (باســـتانی9326 ،؛ باســـتانی و رئيســـی،
9317؛ قربــانی9319 ،؛ قربــانی9313 ،؛ قربــانی،
9314؛ هنمن8775 ،؛ گرانووتر. )9113 ،
تمرکز شـبکه :درصـدي از شبکه که تحت کنترل
تعدادي ســـازمان محدود با موقعيت مرکزي در
شـبکه میباشـد .این شاخص در سطح کل شبکه
سـازمانی اندازهگيري شده است .براي اندازهگيري
این شـاخص از مرکزیت درجه اسـتفاده شده است.
ســپس این شــاخص در ســطح کل بر اســاس

مرکزیت شبكه

مرکزیت درجه :تعداد ارتباطات مستقيمی که یک
کنشگر با سایر کنشگران در یک شبکه دارد،
مرکزیت درجه ناميده میشود .مرکزیت درجه
سادهترین نوع مرکزیت است که ارزش مرکزیت هر
نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست
میآید .اگر بخواهيد به جهت یک رابطه توجه کنيد
میتوانيد بر روي این موضوع تمرکز کنيد که یک
کنشگر مرکزي چند رابطه ورودي را دریافت می-
کند (که بهعنوان درجه ورودي شناخته میشود) یا
کنشگر مرکزي چند رابطه خروجی دارد (که به-
عنوان درجه خروجی شناخته میشوند) هر چه
ميزان مرکزیت درجه یک کنشگر بيشتر باشد،
دسترسی آن به منابع بيشتر بوده و مرکزيتر
محسوب میشود .ميزان باالي درجه خروجی
نشاندهنده نفوذ سياسی کنشگر است که بيشتر
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است بر روي تراکنشهاي دو کنشگر دیگر کنترل
داشته باشد و به عبارت دیگر قدرت کنترلی هر
کنشگر را در شبکه مورد سنجش قرار میدهد.
کنشگران با درجه بينابينی باال ،قادر هستند جریان
منابع بين سایر کنشگران را تحتتأثير قرار داده و
تنوعی از منابع اطالعاتی را از طریق پيوندهاي برون
گروهی در اختيار دارند .همچنين این کنشگران
کارآفرینان سازمانی نيز محسوب میشوند و با
شناسایی این کنشگر میتوان در مدت زمان کمتر
و با هزینه کمتري اطالعات را در شبکه مبادله کرد.
همچنين اگر کنشگران با درجه باالي مرکزیت
بينابينی از شبکه حذف شوند تبادل اطالعات در
شبکه مختل خواهد شد و یک پيوند تبادلی در
شبکه از بين خواهد رفت (محمدي9319 ،؛
ابراهيمی و همکاران9313 ،؛ بادین و پرل8799 ،؛
لينرت و همکاران8793 ،؛ ایگلسياس و همکاران،
8799؛ هوگان( )8770 ،جدول .)9

در شبکه انتقال اطالعات مورد بحث قرار میگيرد.
ميزان باالي درجه ورودي نشاندهنده شهرت
سياسی یا اقتدار کنشگر است .بدین معنا که
کنشگران زیادي به این گره (کنشگر شبکه) توجه
و مراجعه دارند و کاربرد زیادي در شبکه همکاري
بين سازمانی دارد و در این تحقيق نيز این شاخص
مالک تعيين کنشگران کليدي و قدرت بر اساس
پيوند تبادل اطالعات در شبکه دست اندرکاران
سازمانی بوده است (قربانی9319 ،؛ لينرت و
همکاران8793 ،؛ کندریک.)8773 ،
مرکزیت بينابينی (وسط بودیگی) :این مرکزیت بر-
اساس موقعيت کنشگران در شبکه و قرار گرفتن
در کوتاهترین مسير ميان جفت کنشگران دیگر
محاسبه میشود؛ بنابراین نقطههاي داراي
بيشترین مرکزیت بينابينی است که بينابين
بسياري از جفت نقاط دیگر قرار گرفته و راههاي
ارتباطی نقاط دیگر از آن بگذرد .این کنشگر قادر

جدول  :9اسامی دست اندرکاران سازمانی مرتبط با مدیریت جامع سرزمين در شهرستان محالت
مخفف انگلیسی اسامی

اسامی نهادهای شهرستان محالت

Sher.co

بخشداري مرکزي شهرستان محالت

Ji.Ag-co

جهاد کشاورزي شهرستان محالت

Basij-co

ناحيه مقاومت بسيج شهرستان محالت

E.O-co

اداره محيطزیست شهرستان محالت

Ed- co

اداره آموزش و پرورش شهرستان محالت

Br.C- co

صدا و سيماي شهرستان محالت

I.P-co

تبليغات اسالمی شهرستان محالت

R.U- co

اداره راه و شهرسازي شهرستان محالت

V.O-co

شبکه دامپزشکی شهرستان محالت

P.o-co

توزیع برق شهرستان محالت

Ab.Fa- co

اداره آب و فاضالب روستایی محالت

Ho.Fo- co

اداره بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان محالت

He.C- co

شبکه بهداشت و درمان شهرستان محالت
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C.W.W.O-co

اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی شهرستان محالت

Ga- co

شرکت گاز ناحيه محالت

Po.b-co

پست بانک شهرستان محالت

V.T.E.C-co

مرکز آموزش فنی و حرفهاي شهرستان محالت

Em.Com-co

کميته امداد امام خمينی شهرستان محالت

A.b- co

بانک کشاورزي شهرستان محالت

Mi-In- co

اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان محالت

Na.Re-co

اداره منابع طبيعی و آبخيزداري شهرستان محالت

S.C-co

انجمن سنگ محالت

Go- co

فرمانداري

Sabt

اداره ثبت اسناد

Mehr

صندوق مهر امام رضا

Ta-ej

تامين اجتماعی

نتایج
اطالعات و افزایش انسجام سازمانی در شبکه شده
و سرمایه نهادي در بين دستاندرکاران با سرعت
بيشتري تحقق مییابد .همچنين تابآوري سازمانی
افزایش یافته و لذا هماهنگ ساختن نهادها جهت
مدیریت مشارکتی و حکمرانی مدیریت جامع در
منطقه مورد مطالعه با سرعت بيشتر و در زمان
کمتري تحقق مییابد .به عبارتی فعاليتهاي
صورت گرفته طی زمان اجراي پروژه مذکور و نتایج
رضایت بخش و موفق حاصل شده ،سایر دست
اندرکاران سازمانی را به همکاري و تعامالت باالتر
بين بخشی تشویق نموده است و به این ترتيب بر
ميزان سازگاري شبکه دست اندرکاران سازمانی
افزوده و به این ترتيب دستيابی به هدف توسعه
پایدار در منطقه تسهيل میگردد (جدول .)8

تحلیل معیارها و شاص های سیاستی در سطح کالن

شبكه دستاندرکاران سازمانی :بر اساس جدول ،8
تراکم پيوند تبادل اطالعات در بين سازمانهاي
مرتبط با مدیریت جامع سرزمين و توانمندسازي
جامعه محلی در روستاي بزیجان در پایش قبل از
اجراي پروژه  55درصد است که نشان از ميزان
تبادل اطالعات و به تبع آن ميزان انسجام سازمانی
در حد متوسط دارد ،که این ميزان در مرحله دوم
پایش (پس از برگزاري اولين نشست دست
اندرکاران سازمانی) به  67درصد و و حد زیاد
افزایش یافت .بطورکلی ميزان باالي تراکم در شبکه
نشان از باال بودن ميزان تبادل اطالعات و همکاري
بين بخشی (بين سازمانی) میباشد .بر این اساس
افزایش تراکم شبکه سبب تقویت پيوندهاي تبادل

جدول  :8اندازه شاخصهاي سطح کالن در شبکه دستاندرکاران نهادي در شهرستان محالت
مرحله پایش

تعداد نهاد

تعداد پيوندهاي مورد
انتظار

تراکم ()%

دوسویگی پيوندها
()%

مرحله اول

89

487

55

45/1

مرحله دوم

84

558

67

63/75
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دوم پایش نشان از افزایش پراکندگی پيوندها در
ميان سایر نهادها دارد .بهطورکلی هر چه شاخص
تمرکز کمتر باشد یکپارچهگی در شبکه مورد
بررسی باالتر میباشد .و چنين شبکهاي هر چه
بيشتر در جهت داشتن یک مدیریت مشارکتی
موفق حرکت مینماید زیرا دستيابی به مدیریت
اصولی و جامعنگر در راستاي توسعه پایدار با کاهش
تمرکز در تصميمگيري توسط یک یا چند سازمان
کليدي امکانپذیر است .در واقع هرچه تمرکز در
شبکه بيشتر باشد تمرکز قدرت محدود شده و فقط
در اختيار تعداد کمی قرار دارد که این امر نشان
دهنده عدم تجانس و همگنی در شبکه خواهد بود.
بر این اساس به منظور تحقق مدیریت جامع سرمين
در تمرکز باال نياز است که تمرکززدایی صورت گيرد
و قدرت در اختيار سازمانهاي بيشتري قرار داشته
باشد .به همين جهت نياز است که در شبکه
دستاندرکاران سازمانی در منطقه مورد مطالعه
تمرکز کاهش یابد و سازمان بيشتري در امر
مدیریت مشارکتی نقش داشته باشند .الزم به توجه
میباشد که با پراکندگی و توسعه پيوندها در سطح
کل شبکه و به عبارتی با سهيم شدن کليه کنشگران
در فرایندهاي پخش و دریافت اطالعات بر ميزان
پایداري و سازگاري شبکه افزوده میشود و بدین
ترتيب شبکه از تابآوري و استحکام باالتري که
زمينهساز توسعه پایدار در منطقه میباشد،
برخوردار خواهد بود (جدول .)3

نتایج شاخص دوسویگی بيانگر آن است که ميزان
این شاخص در مرحله اول بررسی  45/1درصد بوده
است که این ميزان در مرحله دوم به  63/75ارتقا
یافته است .ميزان دوسویگی پيوندها نشاندهنده
نهادینه شدن پيوند تبادل اطالعات در بين
دستاندرکاران سازمانی میباشد و شاخصی جهت
تعيين ميزان پایداري شبکه مورد بررسی می باشد.
بنابراین نتایج نشان میدهد که پایداري شبکه مورد
بررسی طی افزایش ارتباط ميان دست اندرکاران
سازمانی و پس برگزاري اولين کارگاه مدیریت جامع
سرزمين از حد متوسط در مرحله اول به حد
مطلوب و زیاد در مرحله دوم بررسی افزایش داشته
است .بر اساس نتایج شاخص تمرکز شبکه در
مرحله اول پایش اندازه این شاخص بر اساس
پيوندهاي درونی و بيرونی برابر با  40درصد می-
باشد .که این ميزان در مرحله دوم پایش به 49/0
درصد براي پيوندهاي درونی و بيرونی کاهش یافته
است .که بيانگر این موضوع است که در شبکه
دستاندرکاران سازمانی تمرکز شبکه براساس
پيوندهاي درونی و بيرونی که به ترتيب نشان دهنده
ميزان دریافت اطالعات و پراکنش و توسعه اطالعات
و منابع میباشند 40 ،درصد پيوندها یا به عبارتی
در حدود نيمی از پيوندها و ارتباطات در اختيار
کنشگران مرکزي میباشد و نيمی دیگر از آن ميان
سایر سازمانهاي دست اندرکار پخش میباشد،
نتایج این شاخص با کاهشی  6درصدي در مرحله

جدول  :3ميزان شاخص تمرکز در شبکه دستاندرکاران نهادي در شهرستان محالت
مرحله
پایش

تمرکز شبکه بر اساس پيوندهاي
بيرونی ()%

تمرکز شبکه بر اساس پيوندهاي
درونی ()%

ميانگين فاصله ژئودزیک

مرحله اول

40

40

9/44

مرحله دوم

49/0

49/0

9/4
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است .همچنين در این شبکه سازمانها از طریق
حداکثر دو پيوند به یکدیگر متصل شده و با یکدیگر
ارتباط برقرار مینمایند .نتایج نشان میدهد سرعت
گردش و تبادل اطالعات در بين سازمانها هرچند
در مرحله دوم پایش نسبت به مرحله اول افزایش
داشته است ولی همچنان در حد متوسط است که
نشان میدهد که منابع و اطالعات با سرعت
متوسطی انتشار مییابد .بنابراین به دليل یگانگی و
اتحاد متوسط ميان نهادها هماهنگ ساختن دست
اندرکاران سازمانی در مدیریت جامع سرزمين با
صرف زمان همراه خواهد بود و مشارکت کليه
سازمانهاي دست اندرکار را میطلبد .با این وجود
و با توجه به روند مثبتی که در حال طی شدن
میباشد در ميان دست اندرکاران اميد است که
ميانگين فاصله ژئودزیک با کاهش بيشتري توام
باشد .به طورکلی اما نتایج بدست آمده از بررسی
شاخصها در سطح کالن ،بيانگر این مهم میباشد
که طی دو مرحله پایش صورت گرفته الگوي معرفی
شده نقشی مناسب در ایجاد روند مثبت در دستيابی
به زمينهها و زیر ساختهاي الزم جهت دستيابی به
مدیریت جامع و پایدار سرزمين در منطقه ایفا می-
نماید.

بر اساس نتایج شاخصهاي تراکم ،ميزان انسجام
نهادي در شبکه تبادل اطالعات بين نهادهاي
مرتبط با مدیریت جامع سرزمين در مرحله اول
مورد بررسی در حد متوسط قرار داشته که با
برگزاري جلسات دست اندرکاران سازمانی این
ميزان افزایش یافته و به ميزان قابل قبولی ارتقا
یافته است .همچنين بر اساس شاخص تمرکز در
ابتدا در حدود نيمی از پيوندها در دست کنشگران
مرکزي با قدرت باالي سياسی قرار داشته است که
در در مرحله دوم این ميزان کاهش یافته و پخش
و دریافت اطالعات با تمرکز کمتر و پراکندگی
باالتري در ميان دست اندرکاران نهادي صورت
گرفته است .با این وجود ميزان تمرکز در شبکه
مورد بررسی همچنان نياز به کاهش و بهبود دارد
که این مسئله با مشارکت و همکاري هر چه بيشتر
سازمانهاي دست اندرکار در فرآیندهاي برنامه-
ریزي ،مدیریت و فعاليتهاي اجرایی محقق می-
گردد .همانگونه که اشاره شد جهت سنجش سرعت
گردش ،تبادل و پخش منابع و اطالعات در شبکه
از ميانگين کوتاهترین فاصله بين یک جفت کنشگر
استفاده میگردد .هرچه ميانگين فاصله ژئودزیک بر
اساس کوتاهترین مسيرها کاهش یابد ،سرعت
گردش اطالعات در بين سازمانها بيشتر شده،
اتحاد و یگانگی بين دستاندرکاران سازمانی افزایش
مییابد ،زمان کمتري جهت هماهنگ ساختن
سازمانها براي مدیریت یک منبع مشخص صرف
میشود و دست اندرکاران با سرعت بيشتري به
یکدیگر دسترسی خواهند داشت و در نهایت این امر
در اعتمادسازي و فعاليتهاي جمعی سازمانها
اهميت ویژهاي دارد .در شبکه دست اندرکاران
سازمانی در شهرستان محالت ميانگين کوتاهترین
مسير بين یک جفت کنشگر در پيوند تبادل
اطالعات در مرحله اول و دوم با کاهش و تفاوتی
 7/74درصدي به ترتيب برابر با  9/44و  9/4درصد

تحلیل معیارها و شاص های سیاستی در سطح صرد

شبكه دستاندرکاران سازمانی؛ شاص مرکزیت :یکی
از مهمترین شاخصها در سطح خرد شبکه (سطح
هر یک از دست اندرکاران) ميزان مرکزیت هر
سازمان در شبکه است .شاخص مرکزیت یکی از
شاخصهاي مهم در تعيين قدرت سازمانی در شبکه
میباشد .سازمانها بر اساس ميزان روابطی که با
سایر نهادها و سازمانها در شبکه دریافت یا ارسال
اطالعات دارند ،قدرت را در شبکه در دست
میگيرند و سایر سازمانهایی را که در شبکه وجود
دارند تحت کنترل خود قرار میدهند .بر اساس
نتایج حاصل از این تحقيق میتوان گفت در شبکه
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سازمان را خواهند داشت .در واقع جایگاه و موقعيت
سياسی این سازمان در شبکه باعث میشود دیگر
سازمانها بيشترین ارتباط را با او داشته باشند.
همچنين نگاهی کلی به پایشهاي صورت گرفته
نشان از آن دارند که دو سازمان بخشداري و اداره
جهاد کشاورزي نيز در دو مرحله مورد بررسی در
شهرستان محالت در این رابطه نقش مهمی دارند
و به عنوان دیگر قدرتهاي سازمانی از لحاظ اقتدار
و شهرت در شبکه شناخته میشوند .فرمانداري
شهرستان محالت همچنين به عنوان کليديترین و
مؤثرترین نهاد داراي نفوذ سياسی باال به جهت
مراجعه زیاد براي دریافت اطالعات از سایر ادارات
شناخته میشود .به این ترتيب این سازمان بهعنوان
عامل تغيير نيز شناخته میشود و بهعنوان مروج
نقش پخش اطالعات را بر عهده دارد که در تسریع
تبادل اطالعات بسيار مؤثر است .عالوه بر
فرمانداري ،اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
صنعت معدن و تجارت نيز از جمله نهادهایی می-
باشند که در هر دو پایش صورت گرفته ميزان نفوذ
باالیی را خود اختصاص دادند و به این ترتيب نقش
بسزایی پخش اطالعات در شبکه سازمانی منطقه
ایفا مینمایند .همچنين مطابق نتایج بدست آمده
سازمانهاي فرمانداري ،منابعطبيعی و آبخيزداري و
جهاد کشاورزي شهرستان محالت در هر دو مرحله
پایش از سازمانهاي مهم با سطح واسطهگري و
کارآفرینی باال بوده که در مسير نهادهاي زیادي قرار
داشته و تبادل منابع اطالعاتی را تحت کنترل
داشته و به عنوان کنشگران کليدي و مؤثر در تبادل
اطالعات و همکاري برون بخشی بوده و نقش بسيار
مهمی در فرآیند مدیریت مشارکتی ایفا مینمایند.
در ادامه نتایج حاکی از آن است که صندوق مهر
امامرضا که از جمله سازمانهاي اضافه شده در
پایش دوم میباشد به لحاظ اقتدار و شهرت ،نفوذ و
قدرت کنترل در شهرستان محالت داراي قدرت و

دستاندرکاران سازمانی مدیریت جامع سرزمين در
مرحله اول ،فرمانداري شهرستان محالت داراي
باالترین حد شهرت و اقتدار سياسی ،نفوذ سياسی،
واسطهگري و قدرت کنترلی میباشد .سازمانهاي
دیگري مانند بخشداري و اداره جهاد دانشگاهی نيز
از دیگر نهاد با اقتدار سياسی باال میباشند.
همچنين سازمانهایی چون ادارات تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و صنعت ،معدن ،تجارت شهرستان
محالت در ردههاي بعدي نفوذ سياسی قرار دارند.
در مرحله اول پایش همچنين ادارات منابع طبيعی
و آبخيزداري شهرستان محالت ،جهاد کشاورزي و
صنعت ،معدن و تجارت به ترتيب داراي ردههاي
واسطهگري و بينابينی باال بعد از فرمانداري محالت
هستند .در مرحله دوم پایش نهاد فرمانداري مجددا
باالترین حد شهرت و اقتدار سياسی ،نفوذ سياسی،
واسطهگري و قدرت کنترلی را در ميان سایر
سازمانهاي دست اندرکاران به خود اختصاص داد.
همچنين مشخص گردید که سازمانهاي
بخشداري ،صندوق مهررضا و اداره جهاد کشاورزي
بيشترین ميزان شهرت و اقتدار سياسی را پس از
فرمانداري دارا میباشند .به لحاظ نفوذ سياسی نيز
نهادهایی چون اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
صندوق مهررضا و اداره صنعت ،معدن و تجارت به
ترتيب باالترین ميزان درجه خروجی را پس از
فرمانداري به خود اختصاص دادند .در ادامه
مشخص گردید که سازمانهایی چون اداره منابع
طبيعی و آبخيزداري ،صندوق مهررضا و جهاد
کشاورزي در مرحله دوم پایش نيز از قدرت کنترل
و واسطهگري باالیی در ميان سایر نهادهاي دست
اندرکار برخوردار میباشند .بر این اساس میتوان
عنوان نمود که فرمانداري شهرستان محالت بر
اساس شاخص مرکزیت درجه ورودي داراي مراجعه
کننده بيشتري بوده و سایر نهادها و سازمانها
جهت دریافت اطالعات بيشترین مراجعه به این
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تاثيرگذاري باالي سياسی در سطح شهرستان می-
باشد .الزم به ذکر میباشد که ادارات منابع طبيعی
و آبخيزداري و جهاد کشاورزي شهرستان محالت
به عنوان دو سازمان تاثيرگذار در فرآیند مدیریت
یکپارچه ،هرچند در دو بررسی صورت گرفته از
اقتدار و قدرت کنترل باالیی در ميان سایر سازمان-
ها برخوردار میباشند و به عبارتی در زمره سازمان-
هاي کارآفرین در ميان سایر سازمانها میباشند،
ولی از نظر ميزان نفوذ در هر دو مرحله ميزان
پایينی را به خود اختصاص دادهاند .همچنين دو
نهاد شبکه دامپزشکی و مرکز فنی و حرفهاي
شهرستان محالت از دیگر سازمانهایی میباشند
که علیالقاعده باتوجه به روستایی بودن منطقه
مورد مطالعه انتظار ایفاي نقش باالتري از آنها می-
رود ولی مطابق نتایج دو نهاد مذکور داراي اقتدار،
نفوذ و واسطهگري در حد ضعيف میباشند .بر این
اساس جهت اعمال یک مدیریت مشارکتی پایدار و
موفق ،تقویت تعامالت در ميان کليه سازمانهاي
متولی در راستاي مدیریت جامع سرزمين و تحقق
توسعه پایدار در منطقه ضروري میباشد .در بين
سازمانهاي مورد بررسی همچنين کمترین ميزان
اقتدار و شهرت متعلق به سازمان مردم نهاد انجمن

سنگ محالت میباشد و کمترین ميزان نفوذ و
واسطهگري نيز متعلق به اداره آموزش و پرورش
شهرستان محالت میباشد ،که با توجه به نقش
تاثيرگذار سازمانهاي مردم نهاد در دستيابی به
توسعه پایدار و نقش آموزشی و بیبدیلاداره آموزش
و پرورش ،این مسئله چالشی مهم در راستاي
دستيابی به مدیریت جامع سرزمين در منطقه مورد
مطالعه می باشد .عالوه بر نتایج جدول محاسبات،
گرافهاي مختلفی بر اساس روشهاي متنوع در
محيط نرمافزار  Net Drawطراحی شده است که
بنابر فراخور نياز از آنها استفاده شده است .بدون
شک نمایش این گراف در درک سریع و مناسبتر
چگونگی تبادل اطالعات و همکاري برون بخشی
مرتبط با مدیریت جامع سرزمين در این منطقه
موثر میباشد .شکلهاي  9تا  6موقعيت دست
اندرکاران را بر اساس قرارگيري آنها از دست
اندرکاران مرکزي در شبکه سازمانی مدیریت جامع
و پایدار سرزمين را در دو مرحله مورد بررسی نشان
میدهند .الزم به ذکر است که اندازه هر گره در این
شکلها به ترتيب بر اساس ميزان اقتدار سياسی،
نفوذ سياسی و واسطهگري آنها در شبکه سازمانی
در این منطقه میباشد.

شکل  :9مدل تبادل اطالعات در شبکه دست اندرکاران نهادي در مدیریت یکپارچه سرزمين در شهرستان محالت-
پایش اول (اندازه هر گره بر اساس ميزان اقتدار (شهرت) سياسی یا مرکزیت درجه ورودي هر دست اندرکار است)
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شکل  :8مدل تبادل اطالعات در شبکه دست اندرکاران نهادي در مدیریت یکپارچه سرزمين در شهرستان محالت-
پایش اول (اندازه هر گره بر اساس ميزان نفوذ سياسی یا مرکزیت درجه خروجی هر دست اندرکار است)

شکل  :3مدل تبادل اطالعات در شبکه دست اندرکاران نهادي در مدیریت یکپارچه سرزمين در شهرستان محالت-
پایش اول (اندازه هر گره بر اساس ميزان نفوذ واسطهگري (قدرت کنترلی) یا مرکزیت بينابينی هر دست اندرکار است)

شکل  :4مدل تبادل اطالعات در شبکه دست اندرکاران نهادي در مدیریت یکپارچه سرزمين در شهرستان محالت-
پایش دوم (اندازه هر گره بر اساس ميزان اقتدار (شهرت) سياسی یا مرکزیت درجه ورودي هر دست اندرکار است)
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شکل  :5مدل تبادل اطالعات در شبکه دست اندرکاران نهادي در مدیریت یکپارچه سرزمين در شهرستان محالت-
پایش دوم (اندازه هر گره بر اساس ميزان نفوذ سياسی یا مرکزیت درجه خروجی هر دست اندرکار است)

شکل  :6مدل تبادل اطالعات در شبکه دستاندرکاران نهادي در مدیریت یکپارچه سرزمين در شهرستان محالت-
پایش دوم (اندازه هر گره بر اساس ميزان نفوذ واسطهگري (قدرت کنترلی) یا مرکزیت بينابينی هر دست اندرکار است)

بحث و نتیجهگیری
(هولينگ .)9103 ،این شيوه مدیریتی با ارائه الگوي
کارآمد و جامعتري براي استفاده از منابع مختلف
دانش دست اندرکاران و کنشگران ،رویکردي
کاربردي در دستيابی به مدیریت پایدار و جامع
سرزمين میباشد .ارنستسون و همکاران ()8771
در این راستا ،چنين استدالل میکنند که میبایست
به  ACMبهعنوان فرایندي با ماهيت شبکهاي،
ارتباطی و اغلب رقابتی نگاه کنيم .مدیریت
مشارکتی مبتنی بر سازگاري همچنين به واسطه
عملکرد متفاوتی که در شرایط مختلف زمانی و

در دستيابی به مدیریت پایدار سرزمين از یک سو
انجام فعاليتهاي متمرکز و منسجم در بين
سازمانهاي دولتی در سطوح مختلف امري ضروري
است ،و از سوي دیگر تأکيد بر رویکرد
سياستگذاري و مدیریت از باال به پایين جهت حل
بحرانهاي سياستی در سطوح منطقهاي و باالتر
مناسب نيست (قربانی9313 ،؛ ساالري .)9313 ،لذا
با توجه به این مهم و به منظور مقابله با چالشهاي
مدیریت سرزمين ،در اوایل دهه  9107رویکرد
مدیریت مشارکتی مبتنی بر سازگاري مطرح گردید
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عمومی کارآمدتري دارند؛ زیرا سازمانهاي مذکور
از طریق سطوح باالتري از مشارکت سياسی و
مشارکت مردمی شکل میگيرند و در نتيجه ميزان
سرمایه سازمانی نيز افزایش مییابد (محمدي،
 .)9319محققان بر این عقيدهاند که ،انسجام
سازمانی یکی از خصوصيات شبکه سازمانی است که
از هم گسيختگی آنها جلوگيري مینماید فلذا از
هزینههاي مدیریتی در شبکههاي مورد بررسی می-
کاهد (برکر8797 ،؛ نونان و همکاران .)8795 ،از
سوي دیگر تقویت انسجام سازمانی به جهت
شناخت دست اندرکاران و کنشگران کليدي در
سطح منطقه امري ضروري است .به این منظور یکی
از مهمترین شاخصها در تعيين کنشگران کليدي،
قدرتهاي سازمانی و جهت تحقق برنامههاي
مدیریت پایدار سرزمين ،شاخص مرکزیت کنشگران
یا دست اندرکاران است .تعيين موقعيت نقش-
آفرینان در شبکه میتواند چگونگی اجراي برنامه-
هاي مدیریت مشارکتی را تحتتاثير قرار دهد و
همچنين بر جریان اطالعات در یک شبکه اثرگذار
است ( بادین و همکاران8776 ،؛ کرونا و بادین،
8776؛ بادین و پرل .)8799 ،نتایج بررسی سطح
خرد شبکه دست اندرکاران نيز مبين این مهم بود
که از ميان نهادهاي فعال در امر مدیریت پایدار و
یکپارچه سرزمين ،دو نهاد فرمانداري و مدیریت
جهاد کشاورزي به ترتيب از باالترین ميزان اقتدار و
شهرت ،نفوذ و واسطهگري سياسی برخوردار می-
باشد .به این ترتيب میتوان عنوان نمود که این دو
نهاد کليديترین و تاثيرگذارترین نهاد در مسير
دستيابی به مدیریت پایدار آب و خاک میباشند.
این کنشگران کليدي که در حقيقت همان قدرت-
هاي سازمانی میباشند ،نقش مهمی را در انسجام
و پایداري شبکه سازمانی و حفظ تعامالت برون
بخشی ایفا مینمایند (الکساندر و همکاران،
 .)8795در ادامه همچنين دو نهاد بخشداري و

مکانی دارا میباشد قادر است تا ،با فراهم نمودن
فعاليتهاي جمعی یا مشارکتی در پاسخ به تغييرات
محيطی و توليد دانش جدید ،راه حل عملی
مناسبی براي مدیریت این منابع ارائه نماید
(هولينگ .)9102 ،در این ميان اما بدیهی است که
ساختارهاي ناکارآمد بخشینگر موجب میشود تا
هماهنگی و انسجام بين دست اندرکاران وجود
نداشته باشد که نتيجه چنين وضعيتی اغلب
بهرهبرداري بيش از ظرفيت منابع و ناتوانی در
شناخت فرایندهاي پویاي اکوسيستم میباشد
(قربانی و همکاران9313 ،؛ نادري و همکاران،
 .)9313در این تحقيق نتایج سطح کالن نشان از
آن داشت که ميزان انسجام برون بخشی ميان
سازمانهاي دست اندرکار در امر مدیریت پایدار
سرزمين در طی دو مرحله پایش با افزایش 5
درصدي همراه بوده است .که این مهم را میتوان
نتيجه برگزاري نشستها و کارگاههاي مشارکتی و
همچنين مطرح نمودن مشکالت و چالشهاي
موجود در دستگاههاي مذکور دانست .افزایش 2
درصدي دوسویگی و کاهش  6درصدي تمرکز نيز
نمایانگر اثرگذاري جلسات برگزار شده ،افزایش
تعامالت و افزایش پراکندگی ارتباطات و قدرت
ميان نهادهاي مذکور میباشد .بررسی شاخص
ژئودزیک همچنين نشان از افزایش سرعت تبادل
اطالعات داشت .بر این اساس میتوان استدالل
نمود که در طول اجراي این پروژه بر ميزان انسجام
سازمانی ميان سازمانهاي دست اندرکار و در نهایت
بر ميزان پایداري شبکه سازمانی افزوده شده است.
در تایيد این نتيجه ،الکساندر و همکاران ()8795
عنوان مینمایند که افزایش انسجام برون سازمانی
در شبکههاي مورد بررسی زمينهساز افزایش
سرمایه سازمانی و کاهش تمرکز در شبکههاي
مذکور گشته و پایداري شبکه را تضمين مینماید.
چنانچه مسلم است جوامع منسجمتر سازمانهاي
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امداد امام خمينی در امر آموزش ،آگاهی و توانمند-
سازي جامعه محلی این مسئله از چالشهاي مهم
پيش روي تحقق دستيابی به مدیریت پایدار در
منطقه میباشد .همچنين نهادي چون انجمن سنگ
محالت به عنوان یک نهاد خصوصی فعال در عرصه-
هاي طبيعی در منطقه به واسطه وظيفه خطيري
که در زمينه برداشت پایدار منابع آب و خاک در
منطقه دارا میباشد ،باید داراي تعامل و ارتباط
باالتري با سایر سازمانهاي مرتبط در این زمينه
باشد ،لذا نبود چنين تعاملی بیشک از چالشهاي
پيش روي مدیریت پایدار منطقه میباشد که نتایج
پرل و همکاران ( )8771در خصوص اهميت
سازمانهاي مردم نهاد به عنوان یک پل ارتباطی
ميان سازمانهاي دولتی در دستيابی به مدیریت
پایدار سرزمين نيز موید این مطلب است (پرل و
همکاران .)8771 ،در این راستا و در تحقيقی مشابه
در شمال استان فارس همچنين ،محقق عنوان می-
کند در حاشيه قرار گرفتن نهادهایی که مطابق با
شرح خدمات و وظایف باید از جمله نهادهاي تاثير-
گذار در امور مشارکتی باشند ،قابل اغماض و توجيه
نبوده و خلل بزرگی در امر مدیریت مشارکتی در
منطقه مورد مطالعه میباشد (راسخی .)9313 ،بر
این اساس میتوان عنوان نمود که جهت دستيابی
به مدیریت پایدار و یکپارچه سرزمين و حفظ
عرصههاي طبيعی بررسی الگوي روابط دست
اندرکاران سازمانی در منطقه مورد مطالعه ضروري
میباشد .تحقيق حاضر نشان داد که براي مدیریت
پایدار و جامع سرزمين که در آن دست اندرکاران
سازمانی متنوع دخالت دارند ،به عنوان اولين گام
در هر تحقيق و فعاليت اجرایی باید توجه نمود که
هيچ ساختار شبکهاي ایدهآلی که با کليه شرایط و
فرآیندهاي اجتماعی و سياستی هماهنگ باشد در
زمينه حکمرانی سرزمين وجود ندارد (بادین و
کرونا8771 ،؛ نيومن و دال .)8775 ،از این رو با

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نيز با اختصاص باالترین
ميزانها به ترتيب در اقتدار و نفوذ سياسی از دیگر
سازمانهاي اثرگذار بر این مهم میباشند .بهطور-
کلی کنشگران کليدي به واسطه اقتدار ،نفوذ و
واسطهگري باالیی که دارند قادر با جلب حمایتها،
تشویق و ایجاد انگيزه در ميان سایر کنشگران و
سازمانها نقشی مهم در مدیریت اصولی عرصههاي
طبيعی و حفظ آب و خاک ایفا نمایند .نتایج
همچنان مبين آن بودند که دو نهاد فرمانداري و
اداره منابع طبيعی و آبخيزداري در دو مرحله پایش
باالترین ميزان واسطهگري را به خود اختصاص
دادند ،بهطورکلی شاخص مرکزیت بينابينی در
شبکه تبادل اطالعات برون بخشی نقشی اساسی
دارد کنشگران با ميزان واسطهگري و قدرت کنترل
باال در ميان دست اندرکاران سازمانی در حقيقت
همان کارآفرینان سازمانی میباشند ،که نقش
مهمی را در برقراري روابط و افزایش تعامالت ميان
سایر کنشگران دارا میباشند .بدیهی است بدون
شناخت این کارآفرینان سازمانی یا به عبارت دیگر
کنشگران با قدرت واسطهگري باال در شبکه تبادل
اطالعات برون بخشی ،هرگونه فعاليت در راستاي
مدیریت جامع سرزمين و توسعه پایدار با صرف
زمان و هزینه زیادي همراه خواهد بود .چنانچه
کنشگران با درجه واسطهگري باال از شبکه حذف
شوند ،تبادل اطالعات در شبکه مختل خواهد شد
زیرا راههاي ارتباطی دیگران از این کنشگر میگذرد
(بادین و پرل8799 ،؛ بادین و کرونا8771 ،؛ قربانی،
9313؛ باستانی و رئيسی ،)9319 ،در ادامه
همچنين نتایج حاکی از آن بود که نهادهاي انجمن
سنگ محالت و سازمان تبليغات اسالمی ،آموزش و
پروش و کميته امداد امام خمينی و شرکت گاز به
ترتيب از کمترین ميزان اقتدار ،نفوذ و واسطهگري
سياسی برخوردار میباشند .که با توجه به نقش
کليدي نهادهایی چون آموزش و پرورش و کميته
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نگاهی جامعنگر به مسائل و مشکالت پيش روي
مدیریت پایدار سرزمين بيش از پيش احساس می-
گردد .در این راستا بررسی و پایش شبکه سياستی
دست اندرکاران به عنوان قطب اصلی برنامهریزي و
سياستگذاري در زمينه مدیریت پایدار سرزمين و
توانمندسازي جوامع محلی و ندوین سند چشمانداز
توسعه پایدار محلی با رویکرد انسجام بخشی
سازمانی بیشک ضروري میباشد .همچنين بررسی
روند تغييرات انسجام و سرمایه سازمانی به طور کلی
تصویري جامع و کلی از روند تغييرات پایداري و
سازگاري شبکه ارایه مینماید و به این ترتيب
برنامهریزان و مدیران را قادر میسازد تا با نگاهی
جامع و مبتنی بر اصول علمی به تدوین برنامههاي
اجرایی در راستاي مدیریت پایدار سرزمين بپردازند.

توجه به این مهم که بدون انجام تحقيقاتی از این
دست و بدون پایشهاي سياستی نمیتوان مدیریت
مشارکتی منطبق بر سازگاري و توسعه پایدار محلی
را محقق نمود ،ضررورت دارد ابتدا شبکههاي
سياستی و الگوي روابط برون بخشی آنها مطالعه
شده و بعد از کشف چالشها و مشکالت،
استراتژيها و سياستهاي الزم تدوین گردد .بر این
اساس در این بررسی تالش گردید تا با تدوین سند
چشمانداز توسعه روستایی ،با تاکيد بر انسجام برون
بخشی در مدیریت پایدار آب و خاک و با همکاري
سازمانهاي مختلف دست اندرکار در حفظ و توسعه
عرصههاي طبيعی ،شمایی کلی از مشکالت و
چالشهاي پيش روي مدیریت پایدار ترسيم
گردیده و راهحلهاي کاربردي و منطبق بر قوانين و
وظایف سازمانهاي دست اندرکار کشف و معرفی
شده تا بدین ترتيب راهکاري عملی و قابل اجرا در
راستاي دستيابی به مدیریت پایدار و جامع روستایی
در منطقه مورد مطالعه ارائه گردد .در نهایت باید
عنوان نمود که با توجه یه شرایط بحرانی عرصههاي
طبيعی کشور و تسریع تخریبهاي همه جانبه
ناشی از فعاليتهاي انسانی و اقدامات نادرست
مدیریتی در این عرصهها ،امروز لزوم و ضرورت

سپاسگزاری

این مقاله از طرح کاربردي تحليل شبکه اجتماعی؛
مدلسازي ،سياستگذاري و اجراي مدیریت
مشارکتی منابع طبيعی مستخرج گردیده است .لذا
از دانشگاه تهران و سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري کشور که از این طرح حمایت نمودهاند،
قدردانی میگردد.
باستانی ،س .و رئيسی ،م .9319 ،.روش تحليلشبکه :استفاده از رویکرد شبکههاي کل در مطالعه
اجتماعات متن باز ،مجله مطالعات اجتماعی ایران،
شماره  ،8ص .51-38
راسخی ،س .9313 ،.تحليل شبکههاي اجتماعیدر سياستگذاري ،برنامهریزي و مدیریت مشارکتی
مراتع (مطالعه موردي :روستاي قصر یعقوب
شهرستان صفا شهر) ،پایاننامه دکترا دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران.
ساالري ،ف ،.قربانی ،م .و ملکيان ،ا .9314 ،.پایشاجتماعی شبکه ذينفعان در حکمرانی محلی منابع

منابع
ابراهيمی ،ف ،.قربانی ،م ،.سالجقه ،ع .و محسنیساروي ،م .9313 ،.تحليل شبکه اجتماعی ذينفعان
محلی در برنامه عمل مدیریت مشارکتی منابع آب
(مطالعه موردي :رودخانه جاجرود در حوزه آبخيز
لتيان-روستاي دربندسر ،مجله علوم و مهندسی
آبخيزداري ،شماره  ،85ص .56-40
باستانی ،س ،.کمالی ،ا .و صالحی هيکویی ،م،. .9320سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بين
شخصی ،نشریه مسائل اجتماعی ایران ،سال
شانزدهم ،شماره  ،69ص .29-47
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آب (منطقه مورد مطالعه :حوضه آبخيز رزین،
شهرستان کرمانشاه) ،نشریه مرتع و آبخيزداري،
شماره  ،8ص .375-820
قربانی ،م ،.جفریان ،و ،.یزدانی ،م .ر .و عبدالشاهنژاد ،م .9315 ،.تحليل شبکه سياستگذاري و
انسجام سازمانی دست اندرکاران بخش منابع
طبيعی در استان سمنان ،نشریه مرتع و آبخيزداري،
شماره  ،9ص .966-955
قربانی ،م ،.آذرنيوند ،ح ،.مهرابی ،ع .ا ،.باستانی،س ،.جعفري ،م .و نایبی ،ه .9319 ،.تحليل شبکه
اجتماعی :رویکردي نوین در سياستگذاري و
برنامهریزي مدیریت مشارکتی منابع طبيعی ،نشریه
مرتع و آبخيزداري ،شماره  ،4ص .562-553
قربانی ،م .و ده بزرگی ،م .9313 ،.تحليل ذي-نفعان ،قدرت اجتماعی و تحليل شبکه در مدیریت
مشارکتی منابع طبيعی ،نشریه مرتع و آبخيزداري،
شماره  ،9ص .950-949
قربانی ،م .9313 ،.گزارش طرح ملی تحليل شبکهاجتماعی؛ مدلسازي ،سياستگذاري و اجراي
مدیریت مشارکتی منابع طبيعی (فاز اول) ،دانشکده
منابع طبيعی دانشگاه تهران 836 ،ص.
قربانی ،م .9314 ،.گزارش پروژه الگوي ایرانیمشارکت و توانمندسازي جوامع محلی با رویکرد
شبکه اجتماعی ،دانشکده منابع طبيعی دانشگاه
تهران 845 ،ص.

قربانی ،م .9314 ،.برنامه عمل پایش و ارزیابیشبکههاي اجتماعی -سياستی در توانمندسازي
جوامع محلی و مدیریت جامع سرزمين ،موسسه
پژوهشی توانمندسازي جوامع محلی و مدیریت
جامع سرزمين ،دانشگاه تهران 25 ،ص.
قربانی ،م .9314 ،.تحليل و ارزیابی شبکههاياجتماعی-سياستی تشکلهاي مردمی ،نهادها و
صندوقهاي توسعه پایدار جوامع محلی (استان
خراسان جنوبی ،شهرستان سرایان ،پروژه بين
المللی  ،RFLDLدانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه
تهران 816 ،ص.
محمدي کنگرانی ،ح .9317 ،.تحليل شبکه وکاربردهاي آن در مدیریت و سياستگذاري منابع
طبيعی ،مجله حفاظت و بهرهبرداري از منابع
طبيعی ،شماره  ،94ص .34-83
نادري ،م ،.قربانی ،م .و یاوري ،ا .9313 ،.تحليلشبکه تبادل اطالعات و کنشگران کليدي در
سياستگذاري و مدیریت پایدار پارک ملی سرخه
حصار ،نشریه پژوهشهاي دانش زمين ،شماره ، 5
ص .82-96
نادري ،ن ،.محسنی ساروي ،م ،.ملکيان ،آ .وقاسميان ،د .9317 ،.فرایند تحليل سلسله مراتبی
تکنيکی براي تصميمگيري در حوضههاي آبخيز ،دو
فصلنامه محيطزیست و توسعه ،شماره  ،4ص -49
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