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چکیده

ساختارهای سلسله مراتبی سازمانی و دوری از ویژگیهای روابط شبکهای حاکم بر مدیریت بافتهای
شهری منجر به عدم همکاری و هماهنگیهای سازمانی در حوزه مدیریت چنین بافتهایی شده و متعاقب
آن مشکالت زیادی در شکل اقدامات نوسازی و بازآفرینی بافتهای شهری رخ داده است .از این سو
دولت لزوم مدیریت مشارکتی را با ایجاد ستادهای بازآفرینی شهری در سالهای اخیر خاطر نشان کرده
است .بافت تاریخی گرگان یکی از بافتهای ارزشمند کشور است که همانند دیگر اسالف خویش ،دچار
مشکالت عدیدهای بوده که حل آنها نیازمند همکاریهای بین سازمانی است .این موضوع در حالی است
که سازمانهای متعدد با ساختارهای اداری متنوع در این حوزه دخیل هستند .بدینسان این پژوهش در
راستای تحلیل ساختار مشارکتی شبکه سازمانی متولی نوزایی بافت تاریخی گرگان صورت گرفته است.
هدف اصلی تحقیق ،تحلیل شبکه سازمانی مرتبط با مدیریت مشارکتی نوزایی در سطح بافت تاریخی
گرگان است .بر این اساس پژوهش به دنبال شناسایی ویژگیهای شبکه ،تفسیر ساختار مشارکتی و تحلیل
بازیگران این عرصه است .بدینسان سؤال اصلی پژوهش اینگونه تدوین یافته است  :ساختار مشارکتی
شبکه سازمانی نوزایی بافت تاریخی گرگان چه ویژگیهایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ،در این
تحقیق ،از راهبردهای توصیفی تفسیری پژوهش در راستای الگوواره تحقیق عملگرایی استفاده شده و
برای تحلیل دادهها از روش تحلیل شبکه اجتماعی بر مبنای دادههای رابطهای میان سازمانی بهره گرفته
میشود .همچنین برای گردآوری دادهها از مصاحبههای نیمه ساختار یافته استفاده شده است .نتایج
تحقیق بیانگر این موضوع بوده است که علیرغم تالش دولت در ایجاد ستاد بازآفرینی و تأثیر آن بر شبکه
نوزایی ،همچنان شبکه نوزایی بافت تاریخی گرگان تحت تسلط ساختار سلسله مراتبی و بر اساس الگوی
حاکمیت مرکزی است که در پژوهشهای قبلی نیز بدان اشاره شده است .همچنین یافتههای پژوهش
نشان داد که نوع رابطه میان سازمانی را میتوان از نوع هماهنگی دانست که به علت روابط کوتاهمدت در
جهت هماهنگیهای سازمانی و اشتراکگذاری اطالعات صورت میگیرد .با توجه به ویژگیهای ساختار
مشارکتی شبکه ،این پژوهش بازیگران شبکه را در سه گروه ،بازیگران فعال ،بازیگران بالقوه ،و بازیگران
بیتفاوت طبقهبندی کرده است.
واژگان کلیدی  :شبکه سازمانی ،نوزایی شهری ،بافت تاریخی ،گرگان.
* .نویسنده مسئول babaei1973@gmail.com 09384993894 :
این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری رضا پاسیان خمری با عنوان «تبیین
کارکرد اجتماعات محلی در نوزایی شهری ،بر مبنای چارچوب تحلیل
شبکههای اجتماعی .موردپژوهش  :بافت تاریخی گرگان» است که به
راهنمایی دکتر حمیدرضا بابایی و مشاوره مجتبی رفیعیان و مجید روستا در
پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران در حال انجام است.

........................................17. ........................................
مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

حمیدرضا بابایی و همکاران.

...........................................................

مقدمه

ساختارهای ناکارآمد بخشینگر موجب میشود هماهنگی و
انسجام بین متصدیان وجود نداشته باشد .بنابراین محققین،
مدیریت مشارکتی یا الگوی تصدیگری را به جای الگوی
سابق مدیریت یا حاکمیت دولتی پیشنهاد کردهاند .اطالق
واژه تصدیگری بر این امر داللت دارد که موضوع مدیریت-
صرفنظر از اینکه چه چیزی را شامل شود -موضوعی چند
سویه و عاری از تحکم و دستورهای رسمی است .بنابراین
مدیریت مشارکتی در شرایطی که عوامل تأثیرگذار فقط
در دست و اختیار یک بازیگر نیست و تعداد زیادی از
متصدیان با تواناییها و عالیق متفاوت نقش آفرینند (Duit
 )and Galaz,2008امری کاربردی است .همراهی الگوهای
مشارکتی با الگوهای شبکهای ،منجر به پیدایش تصدیگری
شبکهای شده است که بر تعامالت سیاستگذاری در
بین کنشگران متفاوت در سطوح مختلف تأکید دارد
( .)Rhodes,1997این موضوع برای کاربست نوزایی
(بازآفرینی) میتواند امری گرهگشا باشد .ساختار بازآفرینی
در ایران از یک ساختار سلسله مراتبی تبعیت میکند که
مقیاسهای متفاوت ملی ،استانی ،منطقهای ،محلی دارد،
که در هر سطح کنشگران متنوعی قرارگرفتهاند که ازیک
طرف با افراد در داخل مقیاس خود و از طرف دیگر با
افراد یا کنشگران در سطوح دیگر ارتباط دارند .به دلیل
ماهیت متمرکز و شرایط استیالی دولتی در ایران ،بازیگران
سازمانی مهمی در عرصه نوزایی نقش بازی میکنند .که
این سازمانها به دالیل مختلف ارتباط مشارکتی کمی با
یکدیگر دارند و بعضاً کارهای موازی یا در جهت مخالف
دیگری انجام میدهند .این در حالی است که بهرهگیری از
مدیریت مشارکتی در قالب شبکههای ارتباطی میتواند به
میزان زیادی بهرهوری و کارایی این سازمانها را افزایش
دهد .اهمیت این موضوع باعث شده است که دولت در
سال  1393دستور شکلگیری ستادهای بازآفرینی شهری
را صادر کند (شرکت بازآفرینی شهری ایران) تا به وضعیت
ارتباطات بین سازمانی سرعت بخشد .از این رو این مقاله
با هدف تحلیل شبکه سازمانی مرتبط با مدیریت مشارکتی
نوزایی شهر گرگان شکل گرفته است و به دنبال این است
تا ساختار مشارکتی بین سازمانهای مختلف درگیر در این
موضوع را پایش کرده و وضعیت کنشگری هر یک از آنها را
مشخص سازد.
پیشینۀ تحقیق

علیرغم گستردگی پژوهشهای مدیریت مشارکتی در
موضوعات مرتبط با منابع طبیعی (،)Bodin & Prell, 2011
(;Watson etal, 2009
مدیریت منابع آبی
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 ،)Teisman, etal, 2013برنامهریزی روستایی (استعالجی و
فالح تبار ،)1390 ،مدیریت مشارکتی در بازآفرینی و نوزایی
شهری امری جدید است که سابقه مطالعات آن بیشتر در
چارچوب اجتماعگرایی (Bailey, 2010; Bruce and
 )Clarson, 2017پرداخته شدهاست .و برخی دیگر مطالعاتی
است که مشارکت بخشهای عمومی -خصوصی(& Kort
 )Klijn, 2011; Boxmeer & Beckhoven, 2005را در
بازآفرینی مهم دانستهاند .مطالعات دیگری نظریههای شبکه
را نیز به بازآفرینی مرتبط کردهاند (Alexandrescu etal,
 )2016; Booth,2005با اینحال در ایران پژوهشهایی که
شبکههای سازمانی را در تئوریهای نوسازی شهری بررسی
کردهاند شامل موارد زیر است :
•مرادی چالگانی ( ،)1395در رسالۀ دکتری خویش ،با
عنوان بازتعریف روابط بین سازمانی در محیط تصمیم
شهری به منظور ارتقاء کیفیت زندگی ،تأکید بر کاهش
خطرپذیری میراث فرهنگی در شهر اصفهان ،بیان میکند
که بخشی از سیستم هدایت و کنترل شهر ،به هدایت و
کنترل روابط بین سیستمهای سیاسی در محیطهای درونی
و بیرونی شهر مربوط میشوند که این سیستمها با استفاده
از انگاشت روابط بین سازمانی قابل توصیف و تحلیلاند.
وی همچنین اذعان میدارد که روابط بین سازمانی در
محیط تصمیم شهرهای ایران ،متأثر از الگوهایی هستند که
از سوی دولت مرکزی تنظیم شده و اعمال میشوند .این
نوع روابط بین سازمانی ،یک چالش اساسی در فرآیندهای
تصمیمگیری در تمام شهرهای ایران است و سیستم هدایت
و کنترل شهرها را دچار کاستی و ناکارآمدی میکند.
یافتههای پژوهش با بازتعریف روابط بین سازمانی مشخص
ساخت که اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان بازیگر
کلیدی در کاهش خطرپذیری میراث فرهنگی محیط
طبیعی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر اصفهان است.
همچنین نوع روابط بین سازمانی محیط تصمیم اصفهان
از نوع اتفاق ( )allianceاست که پیمان و ائتالف بلندمدت
بین سازمانها برای پیشبرد اهداف مشترک و یا تضمین
منافع مشترک است.
•(محبیفر ،صبحیه ،رفیعیان ،حساس یگانه ،الهی،)1396 ،
در پژوهشی با عنوان حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت
ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه ،شبکه قدرت حاکم
بر سازمانها و نهادهای مرتبط با بازآفرینی شهر تهران
را به منظور بررسی میزان تعامل آنها مورد بررسی قرار
داده و به این نتیجه رسیده است که در میان سازمانها،
سازمان عمران و بهسازی ،سازمان نوسازی و شهرداری
محل و دفاتر نوسازی محلی شامل بیشترین سطح تعاملی
با سایر سازمانها در شبکه است .محققین دلیل آن را وجود
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سلسله مراتب حاکمیتی بین آنها دانستهاند .همچنین نتایج
تحقیق نشان میدهد که وضعیت موجود از نوع حاکمیت
غیر متمرکز با برتری سازمانهای دولتی است که باید به
سمت حاکمیت تعاملی و یکنواخت شدن سطح تعامل در
کل شبکه جهت درگیر شدن تمامی ذینفعان شود.
• فاطمه تفرشیان ( )1395در پایاننامه خود با عنوان بررسی
تأثیر شبکه ذینفعان در موفقیت پروژههای بازآفرینی بافت
ناکارآمد شهری با بهرهگیری از روش شبکههای اجتماعی،
نشان داده است که سازمان نوسازی شهر تهران ،شهرداری
منطقه  12و شورای شهر در کانون ارتباطات رسمی
ذینفعان قرار گرفته و مردم ،ساکنان محل ،اصناف و کسبه
مراکز مذهبی و شورایاری در کانون ارتباطات غیررسمی
واقع شدهاند .نتایج این پایاننامه بیانگر آن بوده است که
شبکه ذینفعان تأثیر قوی و معناداری بر عوامل موفقیت
پروژههای بازآفرینی بافت ناکارآمد محله عودالجان دارد.
پژوهشهای اندک مطالعات سازمانی در حوزههای بافت
تاریخی/ناکارآمد نشان از جوان بودن موضوع پژوهش دارد.
با این حال تمایز این پژوهش با سندهای معرفی شده،
تأکید بر ساختار مشارکتی شبکهای و ویژگیهای آن است
که منتج از تحلیل روابط سازمانی به دست میآید .بنابراین
متغیرهای رابطهای که در تحلیل شبکهای قابل بررسی
هستند استخراج و برای تعیین ساختار مشارکتی شبکه
استفاده شدهاند ،در حالیکه در مطالعات معرفی شده تأکید
بر نوع روابط و سطوح روابط سازمانی نکته اصلی استنباط
شده است.

و تأثیرگذاری را در مشارکت تمامی بخشها برای طراحی
خطمشیهای عمومی دارند ،مطرح شدهاند .هدف اولیه این
نوع مشارکت عبارت از تقویت روابط بین بخشهای مختلف
دولت و جامعه و بهبود عملکرد در حوزههای مختلف
سیاستگذاری از طریق همافزایی ناشی از این ارتباطات
است (کاملی ،الوانی ،صالحی صدقیانی .)1388 ،بدین
ترتیب بسیاری از نویسندگان درباره تغییری از حکومت به
سوی حاکمیت سخن گفتهاند (Pierre, 2000; Rhodes,
 )1997; Kicker & klijn et al, 1997و به طور روزافزونی
مطالعات حاکمیت با نحوه ارتباطات بین سازمانی یا شبکهها
عجین شده است به گونهای که برخی از نویسندگان اساساً
حکمرانی را در جامعه امروز چیزی جز شکل شبکهای آن
نمیدانند ( .)Klijn 2008: 520به بیانی دیگر ،عصر مسایل
شبکهای ،راهحل شبکهای میخواهد (دانائی فرد.)1391 ،
بدینسان امروزه الگوهای شبکهای همه عرصههای دولت
را تحت پوشش قرار داده به گونهای که از دولت شبکهای
به عنوان شکل جدید حاکمیت استفاده میشود .در دولت
شبکهای حاکمیت دولت از طریق شبکه اعمال میشود
که اغلب مستلزم ترکیبهای مختلف واحدهای دولت،
سطوح دولت ،عرضهکنندگان بخشهای مختلف است
( .)Dyer, 2000از مزایای اصلی دولت شبکهای میتوان به
انعطافپذیری آنها نسبت به سازمانهای سلسله مراتبی،
استفاده کارآمدتر از منابع ،افزایش توان برنامهریزی ،افزایش
قدرت رقابت ،نوآور بودن در ارایه راهحلهای جدید برای
مسایل سنتی ،تخصصگرایی در عناصر شکلدهنده شبکه و
سرعت در تصمیمگیری به علت دسترسی آسان به اطالعات
اشاره کرد (داناییفرد1391 ،؛ ;Alter and Hage, 1993

تغییرات ،دگرگونیها و تحوالت چشمگیری که در محیط
انواع سازمانها ازجمله سازمانهای دولتی از اوایل دهۀ
 1980به بعد صورت گرفته ،بقای آنها را با چالش جدی
مواجه ساخته ،بهنحویکه ادامه حرکت در مسیر رویکردهای
کنونی در اداره سازمانها غیرممکن به نظر میرسد .به
منظور تفوق بر این چالشها نیاز به تحول و تغییرات اساسی
در ساختار تصمیمگیری و خطمشیگذاری سازمانها به
دلیل پاسخگو نبودن آنها (Reinicke, et al, 2000؛ الوانی
و یعقوبی .)1381 ،به امری ضروری و حیاتی مبدل شده
است .بر همین اساس ،سازمانها میبایستی در تدوین و
طراحی خطمشی عمومی ،به دنبال یک روش تصمیمگیری
جایگزین به جای روشهای سنتی حاکم (سلسله مراتبی
و بازار) حداقل در برخی از سیاستگذاریها باشند.
اخیرا ً در این ارتباط مدلهای شبکهای که تقویتکننده
زیربنای جامعه مدنی هستند و نقش بسیار سازنده ،مثبت

اهمیت این موضوع به حوزه نوسازی بافتهای شهری
نیز تسری پیدا کرده و بدین ترتیب مدیریت شبکهای در
عرصههای چون نوزایی و بازآفرینی مهم قلمداد شدهاند.

مبانی نظری

• از حکومت به حاکمیت شبکهای

.)Brass, et al, 2004; Huxham and Vangen, 20059

• مدیریت شبکهای و نوزایی

............................................................

رهیافت نوزایی شهری به عنوان رهیافتی متأخر در مرمت
شهری ،بر مجموعهای از فرایندهای تغییر و انطباق داللت دارد
که دربرگیرنده مباحثی از قبیل محرومیت اجتماعی ،تولید
ثروت ،حکمروایی شهری ،سالمتی و رفاه ،جلوگیری از وقوع
جرم ،فرصتهای آموزشی ،آزادی عمل ،کیفیت محیطزیست
توسعه از درون ،استفاده از ظرفیتهای موجود ،برنامهریزی
از پایین به باال و طراحی مناسب است (;Punter,2011: 4-7
 )Tallon, 2010: 5; Carmona, 2001:172و از همین روی
میتواند بهعنوان رویکردی مناسب بهمنظور احیاء بافتهای
تاریخی شهرهای ایران تلقی شود .در این رهیافت به منظور
حل مشکالت از مشارکت همه گروهها در تصمیمگیری بهره

..............................................................................
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برده میشود و بیش از سایر رویکردهای مداخله بر مشارکت
بین ساکنین و مراجع محلی در چارچوب مدیریت یکپارچه
تأکید میشود (علی بک .)56 :1392 ،بازخوانی اقدامات و
اتفاقات مؤثر بر شهرها در انگلستان بهعنوان محل تولد نوزایی
نشان میدهد که بخش مهمی از سیاستهای این نظریه،
حل تعادل قدرت بین عناصر بخشهای عمومی ،خصوصی و
محلی و تعیین بهترین ترکیب مداخله بوده است (Parkinson,
 .)2004حل تعادل قدرت و تعیین بهترین ترکیب نیازمند ایجاد
شبکهای از روابط بین بازیگران است .بنابراین بازآفرینی /نوزایی
شهری نیازمند ساختاری همکارانه میان بازیگران است که به
طور متداول به لحاظ مأموریتی ،سازمانی ،و ابزاری ،میان آنها
اهداف متفاوت و بعضاً متضادی وجود دارد (Klijn, Reynaers,
 .)2015; Van Bortel & Mullins, 2009بدینسان همراستا
با ادبیات جهانی که طرحهای بازآفرینی و نوزایی جز طرحهای
مشارکتی میان بخشهای مختلف عمومی و خصوصی محسوب
میشود (& Deakin,2012; Kort & Klinj, 2011; Hodge
 .)Greve, 2005, Tsenkova,2017در ایران نیز دولت در سال
 1393ستادهای بازآفرینی را برای بهبود روابط سازمانی در
جهت مدیریت مشارکتی فعال کرده است (شرکت بازآفرینی
شهری ایران) .به لحاظ روابط سازمانی مشکلی اصلی ،وجود
ذینفعان مختلف و متعددی از نهادهای خصوصی و عمومی
و مردمی است که هماهنگی و برنامهریزی منسجمی میان
ل توجه در این بازیگران ،تنوع
آنها وجود ندارد .نکته قاب 
ساختاری ،مالکیتی و مدیریتی ،و اهداف و مأموریتهای متنوع
آنهاست (محبیفر و همکاران .)1396 ،مأموریتهای مختلف
سازمانهای عمومی-دولتی عبارتاند از  :سیاستگذاری
(همانند راه و شهرسازی ،کمیته سیما و منظر و  ،)...نظارت
(سازمان نظاممهندسی ،راه و شهرسازی و  ،)...برنامهریزی (راه
و شهرسازی ،شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
و )...تأمین خدمات زیربنایی (شرکت توزیع برق ،شرکت آب و
فاضالب و ،)...تأمین خدمات اساسی (شهرداری ،اوقاف ،ارشاد
و )...هماهنگی (ستاد بازآفرینی ،شرکت مادر تخصصی راه و
ن وجود ،تقسیم
شهرسازی و  )...تسهیلگری و ابزارسازی .با ای 
کار ،میزان نقش و قدرت هر یک از بازیگران در هدفگذاری،
اجرا و تصمیمگیری پروژهها نامشخص و مبهم است .هر یک از
سازمانهای درگیر مسئول انجام بخشی از فعالیتهای مربوط
به طرحها هستند بدون اینکه خود را عضوی از یک شبکه
مشارکتی بداند .بر این اساس تحلیل روابط سازمانی میان آنها
میتواند وضعیت ساختار مشارکتی بازیگران شبکه نوزایی را
مورد بررسی و سنجش قرار دهد.
ساختار مشارکتی شبکه سازمانی

اگرچه روابط بین سازمانی به دلیل گسترش و پیچیدگیهای

..............................................................................
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دانش که با آن روبرو بوده یک موضوع پژوهشی گسترده
است اما برخی از محققین شبکههای بین سازمانی را دارای
سه بعد اصلی میدانند .بعد رابطهای ،ساختاری ،نتایج یا
عملکرد .بعد رابطهای تأثیر پیوند عاملهای اجتماعی (افراد
یا سازمانها) را روی همکاریهای آنها بررسی میکند ،در
حالی که بعد ساختاری ،ساختار و شکل این روابط را مورد
بررسی قرار میدهد (تیموری ،فشارکی و بازیار .)1390 ،در
واقع بعد ساختاری به الگوی کلی ارتباطات بین بازیگران
اشاره دارد ،مهمترین جنبههای این بعد ،وجود یا فقدان
پیوندهای شبکهای بین اعضا ،وضعیت شبکه و سازمان
مناسب است (ابیلی ،فرجیده ،شاطری ،و یوزباشی.)1389 ،
بر این اساس محققین دو گونه ساختار مهم سازمانی
معرفی میکنند .اول حاکمیت عنصر مرکزی بر اساس
ساختار سلسله مراتبی و دوم ،حاکمیت مشارکتی بر اساس
ساختار ارگانیک (تیموری و همکاران .)1390 ،در ساختار
ارگانیک رسمیت و تمرکز در سطح پایینی قرار دارد و این
ساختار مناسب شرایطی است که نیازمند حل مشکل بوده
و به میزان زیادی نوآوری را منجر میشود (Donaldson,
 .)2015بدین اساس برای تعیین میزان مشارکتی بودن یک
ساختار باید به تحلیل روابط میان بازیگران پرداخت .اگرچه
بیان شده است از میان ابعاد ساختاری ،بیشتر نظریهپردازان
سازمانی روی سه بعد تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی اتفاقنظر
دارند ( .)Mihm, 2010اما مطالعات مختلف متغیرهای
مختلفی چون ،خطرپذیری ،قدرت ،کنترل ،اعتماد (تیموری
و همکاران )1390 ،سرمایه اجتماعی ،انسجام اجتماعی
و پایداری (رحیمی بالکانلو ،قربانی ،جعفری و طویلی،
 ،)1394اعتماد (Carlsson & Berkes 2005; Kendrick
 ،)2003تابآوری سازمانی (،)Bahadur & Tanner, 2010
دسترسی به اطالعات (جعفری ،غایب زاده ،اکبری ،صادقپور،
 ،)1395را به عنوان متغیرهای رابطهای ساختار مشارکتی
معرفی کردهاند .در این پژوهش متغیرهای زیر به عنوان
متغیرهای ساختار مشارکتی مورد نظر بودهاند :
سرمایه اجتماعی  :سرمایه اجتماعی به معنای روح سازمان
است و هم چون رگی است که اعتماد را به درون سازمان
انتقال میدهد ،که این باعث تحقق اهداف سازمان و خلق
مزیت رقابتی و بقای آن میشود ( .)Danchev, 2006از
مزایای سرمایه اجتماعی این اسـت کـه باعـث افـزایش
ارتباطـات متقابـل و اعتمـاد و صـمیمیت و همکـاری در
بـین افـراد میشود .اگـر ایـن موضـوع را در سـطح سـازمان
در نظـر بگیریم میبینیم با افـزایش میـزان اعتمـاد و
ارتباطـات و صمیمیت در سازمان ،کارکنان تمایل پیدا
میکنند که در اجرای امور آن همکاری و مشارکت داشته
باشند در نهایت باعث افزایش میزان مدیریت مـشارکتی در

ماهنامه باغ نظر /17-28 :)63( 15 ،شهریور 1397

بافت تاریخی گرگان

سرمایه

اجتماعی

انسجام

اجتماعی

پایداری
شبکه

اعتماد

متقابل

دسترسی به
اطالعات

کنترل

ساختار مشارکتی شبکه سازمانی نوزایی شهری
بافت تاریخی گرگان

تحلیل ویژگیهای بازیگران شبکه نوزایی
بافت تاریخی گرگان

.تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش .مأخذ  :نگارندگان

آمده است.
روششناسی (روش انجام پژوهش)
در علوم اجتماعی ،تحلیل شبکه در بهترین تعریف ،بهعنوان
تحقیقی انضباطی به الگوی روابط میان بازیگران شناخته
شده ( .)Breiger,2004:505برحسب این تعریف مهمترین
ویژگی رویکرد تحلیل شبکه این است که تفسیر و تحلیل
جزیی برحسب ویژگیهای موضوعات مستقل را به تفسیر
و تحلیل پدیدهها برحسب روابط میان کنشگران بسان
یک سیستم تبدیل میکند (  .)Borgatti, 2005ازجمله
مزیتهای این روش آن است که به محقق اجازه بررسی
کل یک نظام اجتماعی و تمام اجزایش را میدهد (باستانی
و رئیسی .)1390 ،با این بررسی یک دیدگاه  360درجهای
از هر بازیگر ارایه میشود که در تنظیم کارهای پیچیده
و وضعیتهای غیر قابل پیشبینی مفید است (& Bodin
 .)Prell,2011همچنین با توجه به اینکه تحلیل شبکههای
اجتماعی هم بر ویژگی نظری و روششناسی از شاخصههای
ارتباطی پدیده اجتماعی تمرکز دارد با رویکردهای سنتی
که موضوعات پژوهش را مستقل از یکدیگر میدانستهاند
متفاوت است .و با توجه به مفید بودن مطالعات ارتباطی
میان افراد و بازیگران و از طرفی دیگر سهولت دسترسی
به مفاهیم و تکنیکهای پایه در آن کارکردهای شبکه
عالقهمندی زیادی از حوزه عملگرایان را جذب کرده است.
بنابراین برخی از محققین روش تحلیل شبکه را مشابه
تحلیلهای ساختاری دانستهاند که پتانسیل استفاده از
دادههای کیفی را در کنار دادههای کمی داراست.
بدینسان این پژوهش با تبعیت از پارادایمهای تحقیق
عملگرایی ،و با بهرهگیری از راهبردهای پژوهش توصیفی-
تفسیری از تکنیک تحلیلهای شبکه اجتماعی برای توصیف
و تفسیر شبکه سازمانی مدیریت نوزایی بافت تاریخی
گرگان استفاده میکند .مراحل گامبهگام مسیر پژوهش
بدین صورت است.

............................................................

سـازمان میشود (فیضی ،کاووسی و علی نجفی.)1389 ،
سرمایه اجتماعی شبکه سازمانی برای هر بازیگر با تحلیل
میزان روابط و پیوندهای شبکهای هر بازیگر قابل سنجش
است.
انسجام اجتماعی  :انسجام اجتماعی مربوط به روابطی
است که مردم یک گروه ،جامعه یا یک شبکه را در کنار
یکدیگر نگه میدارد (سلیمی کوچی و ابراهیمی.)1395 ،
در مدیریت مشارکتی ،شبکههای مختلفی از ذینفعان
دخیل هستند که نیاز است برای ساماندهی مدیریت موفق
مشارکتی انسجام اجتماعی و انسجام نهادی تقویت شوند
(نادری ،قربانی ،یاوری .)1395 ،در یک شبکه اجتماعی
انسجام بر اساس شاخص تراکم شبکه قابل بررسی است.
بر این اساس هر چه روابط بین اعضای شبکه بیشتر باشد،
شبکه منسجمتر است.
پایداریشبکه  :پایداری یک شبکه نیازمند روابط دوسویه
میان بازیگران است .ب ه گونهای که هردو بازیگر به یکدیگر
وابسته بوده و برای تحقق منافعش ،همکاری با دیگر بازیگران
در شبکه را فراموش نکند .بنابراین هر بازیگر برای دستیابی
به اهداف خود لزوماً باید به مدیریت مشارکتی احترام بگذارد.
تحلیل متغیر پایداری در شبکههای اجتماعی بر حسب
شاخص دوسویگی و انتقالپذیری صورت میپذیرد.
اعتماد  :از منظر روابط بین سازمانی ،اعتماد انتظاری است که
یک سازمان در رابطه با عدم اقدام فرصتطلبانه سازمان دیگر
دارد (تیموری و همکاران .)1390 ،اعتماد تسهیلکننده فضای
رفتار جمعی ،ایجاد کننده فضای اجتماعی مبتنی بر مشارکت
و مشوق توجه به منافع و عالیق جمعی است ( & Zanini
 .)Migueles, 2013متغیر اعتماد نیز همچون پایداری با
شاخص دوسویگی و انتقالپذیری قابلسنجش است.
دسترسی به اطالعات  :آگاهی بنیان همه حرکتهای ارادی
انسان و محور همه عملکردهای او به منظور مشارکت است
(عابدین و گلشن .)1395 ،بدین ترتیب زمانی بازیگران به
مدیریت مشارکتی اعتماد میکنند که دسترسی برابری به
اطالعات داشته باشند .در یک شبکه اجتماعی دسترسی به
اطالعات را میتوان با شاخصهایی چون مرکزیت مجاورت و
یا فاصله ژئودزیک سنجید.
کنترل  :برخی از محققین کنترل را شامل انواعی از روشهای
قانونی رسمی و مکانیسمهای اجتماعی غیررسمی میدانند
که شرکای مشارکت را هماهنگ و محافظت میکند ،میزان
تخصیص منابع از هر طرف را مشخص ساخته ،وظایف و
مسئولیتهای طرفین را تعیین میکند و سهم هر طرف را از
مشارکت معین میسازد (تیموری و همکاران.)1390 ،
با توجه به متغیرهای رابطهای معرفیشده در ساختار
مشارکتی شبکه سازمانی ،مدل مفهومی پژوهش در تصویر1

تحلیل روابط بین سازمانی نوزایی شهری

..............................................................................
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تعیین مرزهای شبکه  :برای تحلیل شبکه ،در گام اول باید
مرزهای شبکه سازمانی مشخص شوند .این گام بازیگران
دخیل در حوزه موضوعی شبکه را مشخص میسازد .بدین
منظور پژوهشهایی که به نقش بازیگران در بازآفرینی
و نوزایی شهری پرداختهاند بررسی شدند .برخی از این
مطالعات عبارتاند از :
• گزارش ملی بهسازی مناطق نابسامان شهری جمهوری
اسالمی ایران (ایزدی)1390 ،
• ارایه یک دستورکار شهری نوین با عنوان بازآفرینی شهری
(ایزدی)1395 ،
• پروژه نوسازی مشارکتی محله همتآباد اصفهان
• طرح پژوهشی تبیین جایگاه نهادهای مختلف دولتی،
عمومی ،خصوصی ،مردمنهاد و  ...در نوسازی بافتهای
فرسوده (روستا)1391 ،
• رساله دکتری مدل نظری حاکمیت مشارکت بخش عمومی
و خصوصی مبتنی بر رویکرد شبکه تعاملی (مطالعه موردی :
طرحهای بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری)؛ (محبی فر و همکاران،
)1396
•مقاله شراکت عمومی -خصوصی راهبردی جدید در احیا و
بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری (محمدی دوست)1391 ،
پژوهشهای فوق عالوه بر معرفی سازمانهای درگیر در بازآفرینی
سطحبندی این سازمانها در سطح ملی ،و محلی را نیز ارایه کرده
بودند .با توجه به نتایج مطالعات مذکور سازمانهای مرتبط با
نوزایی بافت تاریخی گرگان با تأکید بر سطح محلی عبارتاند
از :ستاد بازآفرینی ،ادارهکل راه و شهرسازی ،شهرداری ،سازمان
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،اداره عمران و بهسازی
شهری (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی) ،شرکت عمران
و مسکنسازان ،سازمان نظاممهندسی ساختمان ،کمیته سیما و
منظر ،کمیته ماده  ،5شورای شهر ،اداره کل محیطزیست ،سازمان
اوقاف و امور خیریه ،اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی ،دانشکده
معماری و شهرسازی شهر ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.
گام دوم  :جمعآوری دادههای رابطهای ،که در این گام با استفاده
از مصاحبههای نیمه ساختار یافته ،روابط بین سازمانی بازیگران با
هدف نوزایی شهری در متغیرهای رابطهای حاصل از مبانی نظری
مورد ثبت قرار میگیرد .مصاحبهها با کارشناسان سازمانی آشنا به
روابط میان سازمانی صورت گرفت .در این مصاحبهها نحوه ارزش
ارتباطی سازمانها در هدف بازآفرینی و نوزایی شهری مطابق با
جدول  1استخراج شده است .این جدول نشان دهنده سطح
).ارتباطات در شبکه نوزایی بافت تاریخی خواهد بود (جدول1
گام سوم  :تحلیل دادههای رابطهای در نرمافزار  Ucinet 0.6برحسب
شاخصهای شبکهای تراکم ،دوسویگی پیوندها ،انتقالپذیری،
میانگین فاصله ژئودزیک ،اندازه شبکه ،قدرت و مرکزیت.
گام چهارم  :تفسیر یافتههای حاصل از روابط سازمانی و تعیین

..............................................................................
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جدول  .1ارزشگذاری سطح روابط بین سازمانی شبکه نوزایی بافت تاریخی
گرگان .مأخذ :نگارندگان.
ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎري

ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎري و رواﺑﻂ

ارزش ﭘﯿﻮﻧﺪ

0

ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺤﺪود در ﺣﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﯾﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ

1

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاوم )ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ و(..

3

ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ

5

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك اﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻣﺤﺪود

2

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﮑﺎري ﻧﺰدﯾﮏ در 4

ﻣﻮﺿﻮع

ساختار مشارکتی بین بازیگران.
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

با توجه به متغیرهای معرفی شده ،از شاخصهای شبکهای
استفاده شده است .بر این حسب تحلیل دادهها بر حسب هر
متغیر عبارت است از :
 سرمایه اجتماعی  :در تحلیل شبکه اجتماعی ،سرمایهاجتماعی با تعداد پیوندهای سازمان و اندازه هر گره مشخص
میشود .اندازه شبکه که معادل تعداد کل ارتباطات شبکه
است از مجموع درجههای محاسب ه شده برای هر کنشگر
به دست میآید .هرچه اندازه شبکه بزرگتر باشد پیوندهای
بیشتری شکل میگیرد .همچنین هرچه اندازه هر گره بزرگتر
باشد با کنشگران بیشتری در ارتباط بوده و از حمایتهای
بیشتری برخوردار است و بنابراین سرمایه اجتماعی باالتر و
پایگاه اجتماعی قویتری خواهد داشت .بر این حسب جدول
 2میزان اندازه روابط هر سازمان و میزان پیوندهای هر یک
را مشخص میکند (جدول.)2
جدول  2نشان میدهد از زمان حضور ستاد بازآفرینی ارتباط
سازمانی زیادی را شکل داد ه است .و بنابراین بیشترین
سرمایه اجتماعی را این سازمان به خود اختصاص داده است.
بیشترین پیوندها پس از این سازمان مربوط به شرکت
عمران و مسکنسازان ،سازمان میراث فرهنگی و شهرداری
است .این موضوع نشان میدهد که عمران و مسکنسازان به
عنوان یک کارگزار رسمی تالش زیادی برای ایجاد رابطه با
سایر سازمانها در پیشبرد اهداف خود داشته است .میراث
فرهنگی ب ه عنوان متولی اصلی بافت تاریخی و شهرداری به
خاطر مسئولیتهای سازمانی از این منظر سرمایه اجتماعی
شبکهای باالیی دارند .برخالف این سازمانها ،سازمانهای
خدمات زیربنایی و اساسی چون شرکت توزیع برق ،گاز،
مخابرات و محیطزیست و سازمان مدیریت اندازه کوچکی
.داشته و پیوندهای کمی را با سازمانهای دیگر ایجاد کردهاند
انسجام اجتماعی  :انسجام اجتماعی در یک شبکه با تراکم
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جدول  .2اندازه و تراکم شبکه اگو هر کنشگر در شبکه نوزایی بافت تاریخی گرگان .مأخذ  :نگارندگان.

راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

ﺷﻬﺮداري

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي

18

138

138

109

93

101

68

133

27

52

37

40

37

12

72

69

140

35

25

137

18

17

14

12

10

16

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 12

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5

ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
6

7

7

7

4

10

10

18

7

اداره ﮐﻞ ارﺷﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ 8

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق

آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز

اداره ﻣﺨﺎﺑﺮات

ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزان

دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
6

19

ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ )ﺷﺒﮑﻪ اﮔﻮ(

154

اﻧﺪازه

ﺳﺘﺎد ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن

پیوندها مشخص میشود .تراکم شبکه ،نیز نمایشگر نسبت
تمامی پیوندهای موجود بهتمامی پیوندهای ممکن است.
تراکم باال به افزایش اعتماد و تسهیل در اشتراکگذاری
اطالعات و منابع و افزایش مشارکت و همکاری میان ذینفعان
منجر خواهد شد .برای شبکه نوزایی گرگان تراکم در سطوح
مختلف در جدول  3ارایه شده است (جدول.)3
جدول  3نشان میدهد تراکم کلی شبکه در حد متوسط
جدول  .3اندازه و تراکم شبکه در سطوح مختلف تعاملی بین سازمانها.
مأخذ  :نگارندگان.
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

ﺳﻄﺢ

ﮐﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
)ﺑﺮﺣﺴﺐ  20ﺳﺎزﻣﺎن(

ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد

380

50

%13,15

21

%5,52

18

1

380

15

3

380

16
10
10

20

2
4
5

ﮐﻞ

380
380
380

46

35
28

180

ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺒﮑﻪ
%12,1
%9,2

%7,36

تصویر  .2شبکه بازیگران نوزایی در بافت تاریخی گرگان .مأخذ  :نگارندگان.

%47,3

تصویر.3شبکهبازیگراننوزاییدرسطوحتعاملی(سطح 4و 5ارتباطی)دربافتتاریخی
گرگان .مأخذ  :نگارندگان.

............................................................

است و بنابراین انسجام روابط شبکه در حد متوسطی تعیین
میشود .بررسی سطوح تعامالتی نشان میدهد که بیشترین
تراکم ارتباطی در سطح استعالم و پاسخ و جلسات منقطع
و محدود در موضوع نوزایی بافت تاریخی است (سطح یک
و دو با تراکم  12/1درصد و  13/15درصد) .همچنین این
جدول نشان میدهد که وقتی روابط در سطح  4و  5سنجیده
میشوند (سطوح تعاملی) نیمی از سازمانها از شبکه حذف
شده و بهصورت ایزوله درمیآیند و شبکه دیگر انسجام قبلی
خود را ندارد .دیاگرام روابط شبکهای در تصاویر  2و  3ارایه
شده است .در این دیاگرامها ضخامت خطوط قدرت ارتباطی
را نیز نشان داده و همچنین میتوان تا حدودی موقعیت
بازیگران را در شبکه تحلیل کرد (تصویر2و.)3
پایداری و اعتماد  :این دو ،با دو شاخص دوسویگی و

..............................................................................
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حمیدرضا بابایی و همکاران.

انتقالپذیری شبکه قابل سنجش است .دوسویگی پیوندها
نشاندهنده میزان اعتماد و مشارکت متقابل است .این
شاخص نشان میدهد که کنشگران به صورت دو طرفه
با هم مرتبطند یا فقط ارتباطات بین آنها یک سویه و به
جدول.4محاسبهشاخصهایدوسویگی،انتقالیافتگیومیانگینفاصلهژئودزیکبرای
شبکه نوزایی .مأخذ  :نگارندگان.
ﻣﺮز ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

اﻧﺪازه ﺷﺒﮑﻪ

دوﺳﻮﯾﮕﯽ )(%

اﻧﺘﻘﺎلﯾﺎﻓﺘﮕﯽ )(%

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎر در ﻧﻮزاﯾﯽ

180

58,41

87,2

شده است که نشاندهنده سرعت پایین گردش اطالعات در
شبکه است .و دسترسی کنشگران به یکدیگر با فاصله نسبتاً
باالیی از طریق مسیرهای قوی صورت میگیرد .محاسبه
شاخص مرکزیت مجاورت در جدول  5آورده شده است .طبق
جدول  5شهرداری ،راه و شهرسازی و میراث فرهنگی دارای
بیشترین دسترسی اطالعاتی در حوزه نوزایی بافت تاریخی
هستند .با توجه به ساختار اداری این امری طبیعی به نظر
میرسد .نکته مورد توجه جایگاه نامناسب ستاد بازآفرینی در
مورد بافت تاریخی گرگان ازلحاظ دسترسی به اطالعات است.
کنترل

طور مثال دستوری است نه مشارکتی .انتقالپذیری شاخص
دیگری است که به انتقال رابطه بین زیرمجموعههای یک
موقعیت اطالق میشود .این شاخص میزان ارتباط دو کنشگر
از کنشگر سوم را نشان میدهد .هرچه میزان انتقالیافتگی
یک شبکه باالتر باشد شبکه از تعادل و توازن بیشتری
برخوردار است (جدول.)4
جدول  4نشاندهنده میزان این شاخص برای شبکه نوزایی
است .این جدول نشان میدهد ،دوسویگی پیوندهای شبکه
نوزایی در حدود  60درصد است و میتوان گفت حد نسبتاً
مطلوبی را شامل میشود .هرچند که خود دوسویگی بیانگر
نتایج مثبت در نوزایی نخواهد بود اما میتواند نشان دهد
بیشتر کنشگران دخیل در نوزایی با یکدیگر ارتباطات
دوطرفهای هرچند در حد استعالم و اطالعرسانی داشتهاند
و شبکه در حال حاضر حالت پایداری دارد .شاخص
انتقالیافتگی شبکه نیز در حد باالیی است و البته میتوان
باال بودن این شاخص را به ساختار اداری آن مربوط دانست،
به طور متداول ارتباطات سازمانی به دلیل اینکه هر سازمان
در زیر شبکه خود ارتباطات چندگانهای با سازمانهای دیگر
دارد از انتقالپذیری باالیی برخوردار است.

...........................................................

دسترسی به اطالعات

دسترسی به اطالعات با دو شاخص شبکهای میانگین فاصله
ژئودزیک و مرکزیت مجاورت قابل بررسی است .شاخص
میانگین فاصله ژئودزیک نشاندهنده میانگین کوتاهترین
فاصله بین دو کنشگر است که شاخصی مربوط به دسترسی
اطالعات و منابع میان کنشگران است .شاخص مرکزیت
مجاورت نیز به این امر داللت دارد که یک گره یا موجود تا
چقدر سریع میتواند به گرهها یا موجودات بیشتری در شبکه
دسترسی داشته باشد .در این پژوهش محاسبه سنجه ژئودزیک
برحسب شاخصه قدرت صورت گرفته است که مقدار بهینه،
قویترین مسیر است .این شاخص برای شبکه  2.90محاسبه

..............................................................................
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برای سنجش کنترل از شاخصهای قدرت همچون
مرکزیت درجه و مرکزیت بینیت میتوان استفاده کرد.
مرکزیت درجهای صرفاً تعداد روابط مستقیمی است که
یک گره دارد .گرهای که درجه باالیی داشته باشد ،بازیگری
فعال در شبکه است یا در جایگاه ممتازی قرار گرفته است
و اغلب به عنوان رسیدگیکننده در سازمانها شناخته
میشود .مرکزیت بینیت جایگاه یک گره را درون شبکه
برحسب توانایی آن در مرتبط ساختن سایر جفتها،
جرگهها ،یا گروهها در شبکه میرساند .این شاخصها
برای شبکه نوزایی در جدول  5نشان داده شده است.
درجه ورودی را میتوان به قدرت و شهرت سیاسی و اندازه
درجه خروجی را به قدرت و نفوذ سیاسی مرتبط دانست .بر
این اساس راه و شهرسازی ،شهرداری ،میراث فرهنگی به
لحاظ شهرت و قدرت سیاسی بر شبکه کنترل دارند .اما به
لحاظ قدرت و نفوذ سیاسی ،شرکت عمران و مسکنسازان،
ستاد بازآفرینی و اداره کل راه و شهرسازی هستند که بر
شبکه کنترل دارند .نفوذ سیاسی دو نهاد ستاد بازآفرینی
و شرکت عمران و مسکنسازان به علت حالت سهامداری
آنان است که اعضای مختلفی را به عضویت مجموعه خود
درآوردهاند یا جلسات ستادی آنان با بازیگران متعددی برگزار
میشود .در شاخص بینیت نیز به ترتیب ،شهرداری ،راه و
شهرسازی و شرکت عمران و مسکنسازان توانمندترین
بازیگران در ارتباطدهی سایر بازیگران شناخته شدهاند.
نتیجهگیری

در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش با پایش روابط بین
سازمانی بازیگران دخیل در نوزایی ،شبکهای با  20بازیگر
شناسایی شد که تحلیل شاخصهای شبکهای آن ساختار
مشارکتی شبکه را نشان میداد .بر این حسب این شبکه
به لحاظ پایداری و انسجام در حد متوسطی ارزیابی شده
است که البته با تغییر سطح روابط به سطوح تعاملی،
انسجام شبکهای به شدت تنزل یافته و شبکه شکننده
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جدول  .5محاسبه شاخصهای مرکزیت ،مجاورت و بینیت برای شبکه نوزایی بافت تاریخی گرگان .مأخذ  :نگارندگان.

ﻧﻬﺎد
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﺷﻬﺮداري
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺎده 5
ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
اداره ﮐﻞ ارﺷﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق
آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز
اداره ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزان
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﺳﺘﺎد ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ

اﻧﺪازه درﺟﻪ

ورودي رﺗﺒﻪ ﺧﺮوﺟﯽ
42
1
58
40
2
53
38
3
43
30
4
40
28
6
30
31
8
22
25
6
30
38 16
4
5 13
9
7 11
11
9 12
10
8 14
7
3 14
7
1
7
23
24
9
20
12
5
36
62
7
23
13 15
5
10 10
17
44 10
17
21,33
- 19,11

ورودي ﺧﺮوﺟﯽ
86,4
86,4
82,6
95
79,2
82,6
67,9
76
61,3
73
70,4
65,6
65,6
65,6
79,2
65,5
55,9
50
54,3
52,8
55,9
59,4
55,9
59,4
50
57,6
46,4
55,9
65,6
67,6
61,3
63,4
95
76
57,6
61,3
55,9
48,8
90,5
61,3
%60,98 %62,42

رﺗﺒﻪ درﺻﺪ
49,3
2
55,2
1
24
3
9,5
4
4,9
6
6
8
3,2 10
9,3
9
0,23 19
0,14 18
0 14
0 15
0 16
0 17
4
7
1,7 11
30,9
5
4,24 12
0,45 20
8,85 13
%13,74
-

رﺗﺒﻪ
2
1
4
5
9
8
12
6
15
16
17
17
17
17
11
13
3
10
14
7

مشارکتی با ایجاد ستادهای بازآفرینی ،همچنان شبکه
نوزایی تحت تسلط ساختار سلسله مراتبی و بر اساس
حاکمیت مرکزی دولت است .این نتیجه در پژوهشهای
پیشین (مرادی 1395؛ محبیفر و همکاران )1396 ،بدون
در نظر گرفتن ستاد بازآفرینی نیز مشخص شده بود .در
گرگان ،حاکمیت دولتی و ساختار اداری بر شبکه ،عم ً
ال
منجر به شکلگیری ارتباطات سازمانی (از نوع استعالم،
اطالعرسانی و کسب موافقت و  )...شده است و بدین ترتیب
شبکههای سازمانی قاعدتاً در سطوح متوسطی از انسجام
و پایداری قرار خواهند گرفت .با این حال نتایج ارتباطات

............................................................

میشود .همچنین در این شبکه دسترسی اطالعات نسبتاً
گردش کندی داشته و سه سازمان شهرداری ،راه و
شهرسازی و میراث فرهنگی به بیشترین اطالعات نوزایی
دسترسی داشتهاند .ستاد بازآفرینی به لحاظ پیوندهای
ارتباطی بیشترین سرمایه اجتماعی را کسب کرده است .به
لحاظ شاخص کنترل ،راه و شهرسازی ،شهرداری و میراث
فرهنگی بر شبکه کنترل داشته و ستاد بازآفرینی و شرکت
عمران و مسکنسازان بر شبکه نفوذ داشتهاند.
تفسیر یافتههای این شبکه به لحاظ ساختار مشارکتی
نشان میدهد علیرغم تالش دولت برای ایجاد مدیریت

رﺗﺒﻪ
3
4
5
7
8
6
9
5
17
16
14
15
18
19
10
12
1
11
13
2
-

ﻣﺠﺎورت

ﺑﯿﻨﯿﺖ
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حمیدرضا بابایی و همکاران.

سازمانی منجر به حصول نتیجهای مفید نمیشود .چون
ارتباطات همکارانه و با تعامل صورت نمیگیرد .بلکه به
صورت رفع مسئولیت است .بنابراین میتوان نوع رابطه
میان سازمانی را در شرایط حاضر از نوع هماهنگ ی (�Co
 )operationدانست .خصوصیت این نوع همکاری ،برقراری
روابط کوتاهمدت ،اغلب غیررسمی و به صورت گستردهای
داوطلبانه فیمابین کنشگران است .در این نوع رابطه تالش
کمی برای متقاعدسازی اهداف مشترک در نوزایی صورت
خواهد گرفت .این رابطه بیشتر بر اساس به اشتراکگذاری
اطالعات ،تجمیع منابع اندک سطح پایین قدرت است که
بدینسان روابط با ریسک کمی اتفاق میافتد .این نوع
رابطه با دستاورد پژوهش مرادی ( )1395که در آن،
نوع روابط بین سازمانی را در شهر اصفهان از نوع اتفاق
میدانست متمایز است .در رابطه اتفاق ،پیمان و ائتالف
بلندمدت بین سازمانها برای پیشبرد اهداف مشترک و یا
تضمین منافع مشترک است.
یافتههای دیگر نشان میدهد اگرچه شبکه تحت تسلط
و کنترل بازیگرانی با رسمیت زیاد و ساختار اداری
کمتر انعطافپذیر است ،بازیگرانی چون شرکت عمران
و مسکنسازان و ستاد بازآفرینی به علت ساختار سهامی
توانستهاند نفوذ باالیی بر روابط شبکه ایجاد کنند .بر این
حسب بازیگرانی چون شورای شهر ،سازمان نظام مهندسی
و میراث فرهنگی نیز قابلیت زیادی در ایفای نقش جدید
در شبکه خواهند داشت .اگرچه در مصاحبههای صورت
گرفته خود نیز به این موضوع اذعان داشتهاند .برخالف این
نوع سازمانها بازیگرانی با نقش خدمات اساسی و زیربنایی
نشان دادند تمایلی به پذیرش نقش کنشگری ندارند،
آنها در تحلیل روابط شبکهای در سطوح تعاملی به صورت
ایزوله درآمدهاند و جدای از شبکه افتادهاند .بازیگرانی چون
دانشگاه ،سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان مدیریت
نیز کنشگر فعالی شمرده نمیشوند اگرچه تمایز آنها با
بازیگرانی با وظایف زیربنایی بدین صورت بوده است که
در صورت شکلگیری شبکه به ارتباطات دوسویه پایبند
بودهاند ،بنابراین زمانی در شبکه تأثیرگذار بودهاند که
مخاطب قرار گرفتهاند .بر این اساس برحسب ویژگیهای
ساختار شبکه تحلیل شده ،میتوان سه گروه از بازیگران را
در شبکه شناسایی کرد :
.1بازیگران فعال  :به علت حاکمیت ساختار سلسله مراتبی
اداری بر شبکه نوزایی گرگان ،در حال حاضر این گروه
شامل بازیگرانی میشود که شرح وظایف سازمانی ،آنان را
ناچار به روابط بینسازمانی کرده است .بدینسان ارتباطات
شبکهای این بازیگران نه به دلیل پذیرش مدیریت
مشارکتی و نه با دلیل اهداف اجتماعی است .این گروه
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شامل بازیگرانی چون راه و شهرسازی و شهرداری میشود.
این گروه به طور معمول حتی وظایف مشارکتی خود را
به بازیگران دیگری چون شرکت عمران و مسکنسازان و
دفاتر احیا ،مهندسین مشاور و ...تفویض کردهاند.
 .2بازیگران بالقوه  :این گروه شامل بازیگرانی است که
ساختار اداری منعطفتری بر مدیریت سازمانی آنان حاکم
است .توجه ویژه به این سازمانها و تمایل خود آنان به نقش
کنشگری میتواند شاخصهای ساختار مشارکتی شبکه را
بهبودی زیادی بخشد .بنابراین باید تمهیداتی برای ایفای
نقش جدید این بازیگران در نظر گرفته شود .این گروه
شامل بازیگرانی چون ،سازمان نظام مهندسی ساختمان،
سازمان اوقاف و امور خیریه ،دانشگاه و ...هستند.
 .3بازیگران بیتفاوت :این گروه شامل بازیگرانی است که
تمایل چندانی به روابط شبکهای مستمر نداشته و ترجیح
میدهند روابط خود را محدود و در شرح وظایف سازمانی
قرار دهند .این گروه شامل بازیگران با وظایف زیرساختی
است.
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