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»تبیین  عنوان  با  خمری  پاسیان  رضا  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این 
تحلیل  چارچوب  مبنای  بر  شهری،  نوزایی  در  محلی  اجتماعات  کارکرد 
به  که  است  گرگان«  تاریخی  بافت   : موردپژوهش  اجتماعی.  شبکه های 
راهنمایی دکتر حمیدرضا بابایی و مشاوره مجتبی رفیعیان و مجید روستا در 
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران در حال انجام است.

چکیده 
بافت های  مدیریت  بر  روابط شبکه ای حاکم  ویژگی های  از  دوری  و  مراتبی سازمانی  ساختارهای سلسله 
شهری منجر به عدم همکاری و هماهنگی های سازمانی در حوزه مدیریت چنین بافت هایی شده و متعاقب 
سو  این  از  است.  داده  رخ  بافت های شهری  بازآفرینی  و  نوسازی  اقدامات  در شکل  زیادی  مشکالت  آن 
دولت لزوم مدیریت مشارکتی را با ایجاد ستادهای بازآفرینی شهری در سال های اخیر خاطر نشان کرده 
است. بافت تاریخی گرگان یکی از بافت های ارزشمند کشور است که همانند دیگر اسالف خویش، دچار 
مشکالت عدیده ای بوده که حل آنها نیازمند همکاری های بین سازمانی است. این موضوع در حالی است 
که سازمان های متعدد با ساختارهای اداری متنوع در این حوزه دخیل هستند. بدین سان این پژوهش در 
راستای تحلیل ساختار مشارکتی شبکه سازمانی متولی نوزایی بافت تاریخی گرگان صورت گرفته است. 
تاریخی  بافت  نوزایی در سطح  با مدیریت مشارکتی  مرتبط  تحلیل شبکه سازمانی  تحقیق،  اصلی  هدف 
گرگان است. بر این اساس پژوهش به دنبال شناسایی ویژگی های شبکه، تفسیر ساختار مشارکتی و تحلیل 
بازیگران این عرصه است. بدین سان سؤال اصلی پژوهش این گونه تدوین یافته است : ساختار مشارکتی 
این  در  پرسش،  این  به  پاسخ  برای  دارد؟  ویژگی هایی  چه  گرگان  تاریخی  بافت  نوزایی  سازمانی  شبکه 
تحقیق، از راهبردهای توصیفی تفسیری پژوهش در راستای الگوواره تحقیق عمل گرایی استفاده شده و 
برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه اجتماعی بر مبنای داده های رابطه ای میان سازمانی بهره گرفته 
نتایج  است.  شده  استفاده  یافته  ساختار  نیمه  مصاحبه های  از  داده ها  گردآوری  برای  همچنین  می شود. 
تحقیق بیانگر این موضوع بوده است که علی رغم 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 پژوهش های قبلی نیز بدان اشاره شده است. همچنین یافته های پژوهش 
نشان داد که نوع رابطه میان سازمانی را می توان از نوع هماهنگی دانست که به علت روابط کوتاه مدت در 
جهت هماهنگی های سازمانی و اشتراک گذاری اطالعات صورت می گیرد. با توجه به ویژگی های ساختار 
مشارکتی شبکه، این پژوهش بازیگران شبکه را در سه گروه، بازیگران فعال، بازیگران بالقوه، و بازیگران 

بی تفاوت طبقه بندی کرده است.
واژگان کلیدی : شبکه سازمانی، نوزایی شهری، بافت تاریخی، گرگان.
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مقدمه 
ساختارهای ناکارآمد بخشی نگر موجب می شود هماهنگی و 
انسجام بین متصدیان وجود نداشته باشد. بنابراین محققین، 
الگوی  جای  به   را  تصدی گری  الگوی  یا  مشارکتی  مدیریت 
اطالق  کرده اند.  پیشنهاد  دولتی  حاکمیت  یا  مدیریت  سابق 
واژه تصدی گری بر این امر داللت دارد که موضوع مدیریت- 
صرف نظر از اینکه چه چیزی را شامل شود- موضوعی چند 
بنابراین  است.  رسمی  و دستورهای  تحکم  از  عاری  و  سویه 
فقط  تأثیرگذار  عوامل  که  شرایطی  در  مشارکتی  مدیریت 
از  زیادی  تعداد  و  نیست  بازیگر  یک  اختیار  و  دست  در 
 Duit( متصدیان با توانایی ها و عالیق متفاوت نقش آفرینند
الگوهای  امری کاربردی است. همراهی   )and Galaz,2008
مشارکتی با الگوهای شبکه ای، منجر به پیدایش تصدی گری 
در  سیاست گذاری  تعامالت  بر  که  است  شده  شبکه ای 
دارد تأکید  مختلف  سطوح  در  متفاوت  کنشگران   بین 
نوزایی  کاربست  برای  موضوع  این   .)Rhodes,1997(
)بازآفرینی( می تواند امری گره گشا باشد. ساختار بازآفرینی 
که  تبعیت می کند  مراتبی  از یک ساختار سلسله  ایران  در 
دارد،  محلی  منطقه ای،  استانی،  ملی،  متفاوت  مقیاس های 
ازیک  که  قرارگرفته اند  متنوعی  کنشگران  هر سطح  در  که 
با  دیگر  طرف  از  و  خود  مقیاس  داخل  در  افراد  با   طرف 
دلیل  به  دارند.  ارتباط  دیگر  سطوح  در  کنشگران  یا  افراد 
ماهیت متمرکز و شرایط استیالی دولتی در ایران، بازیگران 
که  می کنند.  بازی  نقش  نوزایی  عرصه  در  مهمی  سازمانی 
با  کمی  مشارکتی  ارتباط  مختلف  دالیل  به  سازمان ها  این 
مخالف  جهت  در  یا  موازی  کارهای  بعضاً  و  دارند  یکدیگر 
دیگری انجام می دهند. این در حالی است که بهره گیری از 
ارتباطی می تواند به  مدیریت مشارکتی در قالب شبکه های 
افزایش  را  سازمان ها  این  کارایی  و  بهره وری  زیادی  میزان 
در  دولت  که  است  شده  باعث  موضوع  این  اهمیت  دهد. 
بازآفرینی شهری  سال 1393 دستور شکل گیری ستادهای 
را صادر کند )شرکت بازآفرینی شهری ایران( تا به وضعیت 
مقاله  این  این  رو  از  بخشد.  بین سازمانی سرعت  ارتباطات 
با هدف تحلیل شبکه سازمانی مرتبط با مدیریت مشارکتی 
نوزایی شهر گرگان شکل  گرفته است و به دنبال این است 
تا ساختار مشارکتی بین سازمان های مختلف درگیر در این 
موضوع را پایش کرده و وضعیت کنشگری هر یک از آنها را 

مشخص سازد.

تحقیق پیشینۀ 
در  مشارکتی  مدیریت  پژوهش های  گستردگی  علی رغم 
 ،)Bodin & Prell, 2011( موضوعات مرتبط با منابع  طبیعی 
 ;Watson etal, 2009( آبی   منابع   مدیریت 

 Teisman, etal, 2013(، برنامه ریزی روستایی )استعالجی و
 فالح تبار، 1390(، مدیریت مشارکتی در بازآفرینی و نوزایی 
بیشتر در  امری جدید است که سابقه مطالعات آن  شهری 
 Bailey, 2010; Bruce and( اجتماع گرایی   چارچوب 
Clarson, 2017( پرداخته شده است. و برخی دیگر مطالعاتی 
 Kort &(خصوصی عمومی-  بخش های  مشارکت  که  است 
در  را    )Klijn, 2011; Boxmeer & Beckhoven, 2005
بازآفرینی مهم دانسته اند. مطالعات دیگری نظریه های شبکه 
 Alexandrescu etal,( کرده اند  مرتبط  بازآفرینی  به  نیز  را 
Booth,2005 ;2016( با این  حال در ایران پژوهش هایی که 
شبکه های سازمانی را در تئوری های نوسازی شهری بررسی 

کرده اند شامل موارد زیر است : 
با  خویش،  دکتری  رسالۀ  در   ،)1395( چالگانی  •مرادی 
تصمیم  محیط  در  سازمانی  بین  روابط  بازتعریف  عنوان 
کاهش  بر  تأکید  زندگی،  کیفیت  ارتقاء  منظور  به   شهری 
بیان می کند  خطرپذیری میراث فرهنگی در شهر اصفهان، 
و  هدایت  به  شهر،  کنترل  و  هدایت  سیستم  از  بخشی  که 
کنترل روابط بین سیستم های سیاسی در محیط های درونی 
و بیرونی شهر مربوط می شوند که این سیستم ها با استفاده 
تحلیل اند.  و  توصیف  قابل  سازمانی  بین  روابط  انگاشت  از 
در  سازمانی  بین  روابط  که  می دارد  اذعان  همچنین  وی 
محیط تصمیم شهرهای ایران، متأثر از الگوهایی هستند که 
این  اعمال می شوند.  و  تنظیم شده  مرکزی  دولت  از سوی 
نوع روابط بین سازمانی، یک چالش اساسی در فرآیندهای 
تصمیم گیری در تمام شهرهای ایران است و سیستم هدایت 
می کند.  ناکارآمدی  و  کاستی  دچار  را  شهرها  کنترل  و 
یافته های پژوهش با بازتعریف روابط بین سازمانی مشخص 
بازیگر  اصفهان  محیط زیست  حفاظت  کل  اداره  که  ساخت 
محیط  فرهنگی  میراث  خطرپذیری  کاهش  در  کلیدی 
طبیعی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین شهر اصفهان است. 
اصفهان  تصمیم  محیط  سازمانی  بین  روابط  نوع  همچنین 
از نوع اتفاق )alliance( است که پیمان و ائتالف بلندمدت 
تضمین  یا  و  مشترک  اهداف  پیشبرد  برای  سازمان ها  بین 

منافع مشترک است.
•)محبی فر، صبحیه، رفیعیان، حساس یگانه، الهی، 1396(، 
بافت  بازآفرینی  برنامه  حاکمیت  عنوان  با  پژوهشی  در 
حاکم  قدرت  شبکه  شبکه،  رویکرد  با  تهران  شهر  ناکارآمد 
تهران  شهر  بازآفرینی  با  مرتبط  نهادهای  و  سازمان ها  بر 
قرار  بررسی  مورد  آنها  تعامل  میزان  بررسی  منظور  به   را 
سازمان ها،  میان  در  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  و  داده 
شهرداری  و  نوسازی  سازمان  بهسازی،  و  عمران  سازمان 
محل و دفاتر نوسازی محلی شامل بیش ترین سطح تعاملی 
با سایر سازمان ها در شبکه است. محققین دلیل آن را وجود 
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سلسله  مراتب حاکمیتی بین آنها دانسته اند. همچنین نتایج 
حاکمیت  نوع  از  موجود  وضعیت  که  می دهد  نشان  تحقیق 
به  باید  که  است  دولتی  سازمان های  برتری  با  متمرکز  غیر 
در  تعامل  یکنواخت شدن سطح  و  تعاملی  حاکمیت  سمت 

کل شبکه جهت درگیر شدن تمامی ذی نفعان شود.
• فاطمه تفرشیان )1395( در پایان نامه خود با عنوان بررسی 
تأثیر شبکه ذی نفعان در موفقیت پروژه های بازآفرینی بافت 
با بهره گیری از روش شبکه های اجتماعی،  ناکارآمد شهری 
نشان داده است که سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری 
رسمی  ارتباطات  کانون  در  شهر  شورای  و   12 منطقه 
ذی نفعان قرار گرفته و مردم، ساکنان محل، اصناف و کسبه 
غیررسمی  ارتباطات  کانون  در  شورایاری  و  مذهبی  مراکز 
واقع  شده اند. نتایج این پایان نامه بیان گر آن بوده است که 
موفقیت  عوامل  بر  معناداری  و  قوی  تأثیر  ذی نفعان  شبکه 
دارد.  عودالجان  محله  ناکارآمد  بافت  بازآفرینی  پروژه های 
بافت  حوزه های  در  سازمانی  مطالعات  اندک  پژوهش های 
تاریخی/ناکارآمد نشان از جوان بودن موضوع پژوهش دارد. 
شده،  معرفی  سندهای  با  پژوهش  این  تمایز  حال  این   با 
تأکید بر ساختار مشارکتی شبکه ای و ویژگی های آن است 
که منتج از تحلیل روابط سازمانی به دست می آید. بنابراین 
بررسی  قابل  شبکه ای  تحلیل  در  که  رابطه ای  متغیرهای 
شبکه  مشارکتی  ساختار  تعیین  برای  و  استخراج  هستند 
استفاده شده اند، در حالی که در مطالعات معرفی شده تأکید 
بر نوع روابط و سطوح روابط سازمانی نکته اصلی استنباط 

شده است.

مبانی نظری
• از حکومت به حاکمیت شبکه ای

محیط  در  که  تحوالت چشم گیری  و  دگرگونی ها  تغییرات، 
دهۀ  اوایل  از  دولتی  سازمان های  ازجمله  سازمان ها  انواع 
چالش جدی  با  را  آنها  بقای  گرفته،  صورت  بعد  به   1980
مواجه ساخته، به  نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای 
به   می رسد.  نظر  به  غیرممکن  سازمان ها  اداره  در  کنونی 
منظور تفوق بر این چالش ها نیاز به تحول و تغییرات اساسی 
به  سازمان ها  خط مشی گذاری  و  تصمیم گیری  ساختار  در 
الوانی  )Reinicke, et al, 2000؛  آنها  نبودن  پاسخگو  دلیل 
شده  مبدل  حیاتی  و  ضروری  امری  به   .)1381 یعقوبی،  و 
و  تدوین  در  می بایستی  سازمان ها  اساس،  همین  بر  است. 
طراحی خط مشی عمومی، به دنبال یک روش تصمیم گیری 
مراتبی  )سلسله  حاکم  سنتی  روش های  به  جای  جایگزین 
باشند.  سیاست گذاری ها  از  برخی  در  حداقل  بازار(  و 
تقویت کننده  که  شبکه ای  مدل های  ارتباط  این   در  اخیراً 
زیربنای جامعه مدنی هستند و نقش بسیار سازنده، مثبت 

برای طراحی  را در مشارکت تمامی بخش ها  تأثیرگذاری  و 
خط مشی های عمومی دارند، مطرح  شده اند. هدف اولیه این 
نوع مشارکت عبارت از تقویت روابط بین بخش های مختلف 
مختلف  حوزه های  در  عملکرد  بهبود  و  جامعه  و  دولت 
ارتباطات  این  از  ناشی  هم افزایی  طریق  از  سیاست گذاری 
بدین   .)1388 صدقیانی،  صالحی  الوانی،  )کاملی،  است 
ترتیب بسیاری از نویسندگان درباره تغییری از حکومت به  
 Pierre, 2000; Rhodes,( گفته اند  سخن  حاکمیت  سوی 
Kicker & klijn et al, 1997 ;1997( و به  طور روزافزونی 
مطالعات حاکمیت با نحوه ارتباطات بین سازمانی یا شبکه ها 
عجین شده است به  گونه ای که برخی از نویسندگان اساساً 
امروز چیزی جز شکل شبکه ای آن  حکمرانی را در جامعه 
نمی دانند )Klijn 2008: 520(. به بیانی دیگر، عصر مسایل 
 .)1391 فرد،  )دانائی  می خواهد  شبکه ای  راه حل  شبکه ای، 
دولت  عرصه های  همه  شبکه ای  الگوهای  امروزه  بدین سان 
از دولت شبکه  ای  را تحت پوشش قرار داده به  گونه ای که 
به  عنوان شکل جدید حاکمیت استفاده می شود. در دولت 
می شود  اعمال  شبکه  طریق  از  دولت  حاکمیت  شبکه ای 
دولت،  واحدهای  مختلف  ترکیب های  مستلزم  اغلب  که 
است  مختلف  بخش های  عرضه کنندگان  دولت،  سطوح 
)Dyer, 2000(. از مزایای اصلی دولت شبکه ای می توان به 
مراتبی،  سلسله  سازمان های  به  نسبت  آنها  انعطاف پذیری 
استفاده کارآمدتر از منابع، افزایش توان برنامه ریزی، افزایش 
برای  جدید  راه حل های  ارایه  در  بودن  نوآور  رقابت،  قدرت 
مسایل سنتی، تخصص گرایی در عناصر شکل دهنده شبکه و 
سرعت در تصمیم گیری به علت دسترسی آسان به اطالعات 
 ;Alter and Hage, 1993 1391؛  )دانایی فرد،  کرد   اشاره 
 .)Brass, et al, 2004; Huxham and Vangen, 20059
شهری  بافت های  نوسازی  حوزه  به  موضوع  این  اهمیت 
در  شبکه ای  مدیریت  ترتیب  بدین  و  کرده  پیدا  تسری  نیز 

عرصه های چون نوزایی و بازآفرینی مهم قلمداد شده اند.
• مدیریت شبکه ای و نوزایی

به  عنوان رهیافتی متأخر در مرمت  نوزایی شهری  رهیافت 
شهری، بر مجموعه ای از فرایندهای تغییر و انطباق داللت دارد 
از قبیل محرومیت اجتماعی، تولید  که دربرگیرنده مباحثی 
ثروت، حکم روایی شهری، سالمتی و رفاه، جلوگیری از وقوع 
جرم، فرصت های آموزشی، آزادی عمل، کیفیت محیط زیست 
توسعه از درون، استفاده از ظرفیت های موجود، برنامه ریزی 
 ;Punter,2011: 4-7( از پایین به باال و طراحی مناسب است 
Tallon, 2010: 5; Carmona, 2001:172( و از همین روی 
می تواند به  عنوان رویکردی مناسب به  منظور احیاء بافت های 
تاریخی شهرهای ایران تلقی شود. در این رهیافت به  منظور 
حل مشکالت از مشارکت همه گروه ها در تصمیم گیری بهره 
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برده می شود و بیش از سایر رویکردهای مداخله بر مشارکت 
بین ساکنین و مراجع محلی در چارچوب مدیریت یک پارچه 
و  اقدامات  بازخوانی   .)56  :1392 بک،  )علی  می شود  تأکید 
اتفاقات مؤثر بر شهرها در انگلستان به  عنوان محل تولد نوزایی 
نظریه،  این  سیاست های  از  مهمی  بخش  که  می دهد  نشان 
حل تعادل قدرت بین عناصر بخش های عمومی، خصوصی و 
 Parkinson,( محلی و تعیین بهترین ترکیب مداخله بوده است
2004(. حل تعادل قدرت و تعیین بهترین ترکیب نیازمند ایجاد 
شبکه ای 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 
 Klijn, Reynaers,( اهداف متفاوت و بعضاً متضادی وجود دارد
Van Bortel & Mullins, 2009 ;2015(.  بدین سان هم راستا 
با ادبیات جهانی که طرح های بازآفرینی و نوزایی جز طرح های 
مشارکتی میان بخش های مختلف عمومی و خصوصی محسوب 
 Deakin,2012; Kort & Klinj, 2011; Hodge &( می شود 
Greve, 2005, Tsenkova,2017(. در ایران نیز دولت در سال 
بهبود روابط سازمانی در  برای  را  بازآفرینی  1393 ستادهای 
جهت مدیریت مشارکتی فعال کرده است )شرکت بازآفرینی 
شهری ایران(. به لحاظ روابط سازمانی مشکلی اصلی، وجود 
ذی نفعان مختلف و متعددی از نهادهای خصوصی و عمومی 
میان  منسجمی  برنامه ریزی  و  هماهنگی  که  است  مردمی  و 
تنوع  بازیگران،  این  در  توجه  قابل   نکته  ندارد.  وجود  آنها 
ساختاری، مالکیتی و مدیریتی، و اهداف و مأموریت های متنوع 
آنهاست )محبی فر و همکاران، 1396(. مأموریت های مختلف 
سیاست گذاری   : از  عبارت اند  عمومی-دولتی  سازمان های 
)همانند راه و شهرسازی، کمیته سیما و منظر و ...(، نظارت 
)سازمان نظام  مهندسی، راه و شهرسازی و ...(، برنامه ریزی )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 
بازآفرینی، شرکت مادر تخصصی راه و  و...( هماهنگی )ستاد 
شهرسازی و ...( تسهیل گری و ابزارسازی. با این  وجود، تقسیم  
کار، میزان نقش و قدرت هر یک از بازیگران در هدف گذاری، 
اجرا و تصمیم گیری پروژه ها نامشخص و مبهم است. هر یک از 
سازمان های درگیر مسئول انجام بخشی از فعالیت های مربوط 
از یک شبکه  را عضوی  اینکه خود  بدون  به طرح ها هستند 
مشارکتی بداند. بر این اساس تحلیل روابط سازمانی میان آنها 
می تواند 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 پیچیدگی های 

گسترده  پژوهشی  موضوع  یک  بوده  روبرو  آن  با  که  دانش 
است اما برخی از محققین شبکه های بین سازمانی را دارای 
یا  نتایج  ساختاری،  رابطه ای،  بعد  می دانند.  اصلی  بعد  سه 
عملکرد. بعد رابطه ای تأثیر پیوند عامل های اجتماعی )افراد 
یا سازمان ها( را روی همکاری های آنها بررسی می کند، در 
حالی  که بعد ساختاری، ساختار و شکل این روابط را مورد 
بررسی قرار می دهد )تیموری، فشارکی و بازیار، 1390(. در 
بازیگران  بین  ارتباطات  کلی  الگوی  به  ساختاری  بعد  واقع 
فقدان  یا  وجود  بعد،  این  جنبه های  مهم ترین  دارد،  اشاره 
سازمان  و  شبکه  وضعیت  اعضا،  بین  شبکه ای  پیوندهای 
مناسب است )ابیلی، فرجی ده، شاطری، و یوزباشی، 1389(. 
سازمانی  مهم  ساختار  گونه  دو  محققین  اساس  این  بر 
اساس  بر  مرکزی  عنصر  حاکمیت  اول  می کنند.  معرفی 
ساختار سلسله مراتبی و دوم، حاکمیت مشارکتی بر اساس 
ارگانیک )تیموری و همکاران، 1390(. در ساختار  ساختار 
ارگانیک رسمیت و تمرکز در سطح پایینی قرار دارد و این 
ساختار مناسب شرایطی است که نیازمند حل مشکل بوده 
 Donaldson,( را منجر می شود  نوآوری  زیادی  به میزان  و 
2015(. بدین اساس برای تعیین میزان مشارکتی بودن یک 
ساختار باید به تحلیل روابط میان بازیگران پرداخت. اگرچه 
بیان شده است از میان ابعاد ساختاری، بیشتر نظریه پردازان 
سازمانی روی سه بعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر 
متغیرهای  مختلف  مطالعات  اما   .)Mihm, 2010( دارند 
مختلفی چون، خطرپذیری، قدرت، کنترل، اعتماد )تیموری 
اجتماعی  انسجام  اجتماعی،  سرمایه   )1390 همکاران،  و 
طویلی،  و  جعفری  قربانی،  بالکانلو،  )رحیمی  پایداری  و 
 Carlsson & Berkes 2005; Kendrick( اعتماد   ،)1394
 ،)Bahadur & Tanner, 2010( تاب آوری سازمانی ،)2003
دسترسی به اطالعات )جعفری، غایب زاده، اکبری، صادقپور، 
به  عنوان متغیرهای رابطه ای ساختار مشارکتی  را   ،)1395
عنوان  به   زیر  متغیرهای  پژوهش  این  در  کرده اند.  معرفی 

متغیرهای ساختار مشارکتی مورد نظر بوده اند :
سرمایه اجتماعی : سرمایه اجتماعی به معنای روح سازمان 
است و هم چون رگی است که اعتماد را به درون سازمان 
انتقال می دهد، که این باعث تحقق اهداف سازمان و خلق 
از   .)Danchev, 2006( می شود  آن  بقای  و  رقابتی  مزیت 
افـزایش  باعـث  کـه  اسـت  این  اجتماعی  سرمایه  مزایای 
در  و همکـاری  و صـمیمیت  اعتمـاد  و  متقابـل  ارتباطـات 
بـین افـراد می شود. اگـر ایـن موضـوع را در سـطح سـازمان 
و  اعتمـاد  میـزان  افـزایش  با  می بینیم  بگیریم  نظـر  در 
پیدا  تمایل  کارکنان  سازمان،  در  صمیمیت  و  ارتباطـات 
می کنند که در اجرای امور آن همکاری و مشارکت داشته 
باشند در نهایت باعث افزایش میزان مدیریت مـشارکتی در 
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 .)1389 نجفی،  علی  و  کاووسی  )فیضی،  می شود  سـازمان 
تحلیل  با  بازیگر  هر  برای  اجتماعی شبکه سازمانی  سرمایه 
قابل  سنجش  بازیگر  میزان روابط و پیوندهای شبکه ای هر 

است.
روابطی  به  مربوط  اجتماعی  انسجام   : اجتماعی  انسجام 
کنار  در  را  شبکه  یک  یا  جامعه  گروه،  یک  مردم  که  است 
 .)1395 ابراهیمی،  و  کوچی  )سلیمی  می دارد  نگه  یکدیگر 
ذی نفعان  از  مختلفی  شبکه های  مشارکتی،  مدیریت  در 
دخیل هستند که نیاز است برای ساماندهی مدیریت موفق 
شوند  تقویت  نهادی  انسجام  و  اجتماعی  انسجام  مشارکتی 
اجتماعی  شبکه  یک  در   .)1395 یاوری،  قربانی،  )نادری، 
است.  بررسی  قابل   شبکه  تراکم  شاخص  اساس  بر  انسجام 
بر این اساس هر چه روابط بین اعضای شبکه بیش تر باشد، 

شبکه منسجم تر است.
دوسویه  روابط  نیازمند  شبکه  یک  پایداری   : پایداری شبکه 
یکدیگر  به  بازیگر  به  گونه ای که هردو  است.  بازیگران  میان 
وابسته بوده و برای تحقق منافعش، همکاری با دیگر بازیگران 
در شبکه را فراموش نکند. بنابراین هر بازیگر برای دست یابی 
به اهداف خود لزوماً باید به مدیریت مشارکتی احترام بگذارد. 
حسب  بر  اجتماعی  شبکه های  در  پایداری  متغیر  تحلیل 

شاخص دوسویگی و انتقال پذیری صورت می پذیرد.
اعتماد : از منظر روابط بین سازمانی، اعتماد انتظاری است که 
یک سازمان در رابطه با عدم اقدام فرصت طلبانه سازمان دیگر 
دارد )تیموری و همکاران، 1390(. اعتماد تسهیل کننده فضای 
رفتار جمعی، ایجاد کننده فضای اجتماعی مبتنی بر مشارکت 
  Zanini & ( و مشوق توجه به منافع و عالیق جمعی است 
با  پایداری  همچون  نیز  اعتماد  متغیر   .)Migueles, 2013

شاخص دوسویگی و انتقال پذیری قابل  سنجش است.
دسترسی به اطالعات : آگاهی بنیان همه حرکت های ارادی 
انسان و محور همه عملکردهای او به  منظور مشارکت است 
به  بازیگران  زمانی  ترتیب  بدین   .)1395 گلشن،  و  )عابدین 
به  برابری  دسترسی  که  می کنند  اعتماد  مشارکتی  مدیریت 
اطالعات داشته باشند. در یک شبکه اجتماعی دسترسی به 
اطالعات را می توان با شاخص هایی چون مرکزیت مجاورت و 

یا فاصله ژئودزیک سنجید.
کنترل : برخی از محققین کنترل را شامل انواعی از روش های 
اجتماعی غیررسمی می دانند  و مکانیسم های  قانونی رسمی 
که شرکای مشارکت را هماهنگ و محافظت می کند، میزان 
و  وظایف  ساخته،  مشخص  را  طرف  هر  از  منابع  تخصیص 
مسئولیت های طرفین را تعیین می کند و سهم هر طرف را از 

مشارکت معین می سازد )تیموری و همکاران، 1390(.
ساختار  در  معرفی شده  رابطه ای  متغیرهای  به  توجه  با 
مشارکتی شبکه سازمانی، مدل مفهومی پژوهش در تصویر1 

 

 تحلیل روابط بین سازمانی نوزایی شهری
 بافت تاریخی گرگان
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 ر مشارکتی شبکه سازمانی نوزایی شهریساختا
 بافت تاریخی گرگان

 بازیگران شبکه نوزایی یهایژگیوتحلیل 
 بافت تاریخی گرگان

.تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ : نگارندگان

آمده است.
  

روش شناسی )روش انجام پژوهش( 
در علوم اجتماعی، تحلیل شبکه در بهترین تعریف، به  عنوان 
شناخته  بازیگران  میان  روابط  الگوی  به  انضباطی  تحقیقی 
تعریف مهم ترین  این  برحسب   .)Breiger,2004:505(  شده 
این است که تفسیر و تحلیل  ویژگی رویکرد تحلیل شبکه 
تفسیر  به  را  مستقل  موضوعات  ویژگی های  برحسب  جزیی 
بسان  کنش گران  میان  روابط  برحسب  پدیده ها  تحلیل  و 
ازجمله   .)Borgatti, 2005( می کند  تبدیل  سیستم  یک 
بررسی  اجازه  محقق  به  که  است  آن  روش  این  مزیت های 
کل یک نظام اجتماعی و تمام اجزایش را می دهد )باستانی 
و رئیسی، 1390(. با این بررسی یک دیدگاه 360 درجه ای 
پیچیده  کارهای  تنظیم  در  که  می شود  ارایه  بازیگر  هر  از 
 Bodin &( است  مفید  قابل  پیش بینی  غیر  وضعیت های  و 
Prell,2011(. همچنین با توجه به اینکه تحلیل شبکه های 
اجتماعی هم بر ویژگی نظری و روش شناسی از شاخصه های 
سنتی  رویکردهای  با  دارد  تمرکز  اجتماعی  پدیده  ارتباطی 
می دانسته اند  یکدیگر  از  مستقل  را  پژوهش  موضوعات  که 
ارتباطی  مطالعات  بودن  مفید  به  توجه  با  و  است.  متفاوت 
دسترسی  سهولت  دیگر  طرفی  از  و  بازیگران  و  افراد  میان 
شبکه  کارکردهای  آن  در  پایه  تکنیک های  و  مفاهیم  به 
عالقه مندی زیادی از حوزه عمل گرایان را جذب کرده است. 
مشابه  را  شبکه  تحلیل  روش  محققین  از  برخی  بنابراین 
از  استفاده  پتانسیل  که  دانسته اند  ساختاری  تحلیل های 

داده های کیفی را در کنار داده های کمی داراست.
تحقیق  پارادایم های  از  تبعیت  با  پژوهش  این  بدین سان 
عمل گرایی، و با بهره گیری از راهبردهای پژوهش توصیفی- 
تفسیری از تکنیک تحلیل های شبکه اجتماعی برای توصیف 
تاریخی  بافت  نوزایی  مدیریت  سازمانی  شبکه  تفسیر  و 
پژوهش  مسیر  گام به گام  مراحل  می کند.  استفاده  گرگان 

بدین  صورت است.
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 تعیین مرزهای شبکه : برای تحلیل شبکه، در گام اول باید
بازیگران گام  این  شوند.  مشخص  سازمانی  شبکه   مرزهای 
 دخیل در حوزه موضوعی شبکه را مشخص می سازد. بدین
بازآفرینی در  بازیگران  نقش  به  که  پژوهش هایی   منظور 
این از  برخی  شدند.  بررسی  پرداخته اند  شهری  نوزایی   و 

مطالعات عبارت اند از :
جمهوری  شهری  نابسامان  مناطق  بهسازی  ملی  گزارش   •

اسالمی ایران )ایزدی، 1390(
• ارایه یک دستورکار شهری نوین با عنوان بازآفرینی شهری 

)ایزدی، 1395(
• پروژه نوسازی مشارکتی محله همت آباد اصفهان

دولتی،  مختلف  نهادهای  جایگاه  تبیین  پژوهشی  طرح   •
بافت های  نوسازی  در   ... و  مردم نهاد  خصوصی،  عمومی، 

فرسوده )روستا، 1391(
• رساله دکتری مدل نظری حاکمیت مشارکت بخش عمومی 
و خصوصی مبتنی بر رویکرد شبکه تعاملی )مطالعه موردی : 
طرح های بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری(؛ )محبی فر و همکاران، 

)1396
•مقاله شراکت عمومی- خصوصی راهبردی جدید در احیا و 

بازآفرینی بافت های فرسوده شهری )محمدی دوست، 1391(
پژوهش های فوق عالوه بر معرفی سازمان های درگیر در بازآفرینی 
سطح بندی این سازمان ها در سطح ملی، و محلی را نیز ارایه کرده 
بودند. با توجه به نتایج مطالعات مذکور سازمان های مرتبط با 
نوزایی بافت تاریخی گرگان با تأکید بر سطح محلی عبارت اند 
از: ستاد بازآفرینی، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره عمران و بهسازی 
شهری )شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی(، شرکت عمران 
و مسکن سازان، سازمان نظام  مهندسی ساختمان، کمیته سیما و 
منظر، کمیته ماده 5، شورای شهر، اداره کل محیط زیست، سازمان 
دانشکده  اسالمی،  فرهنگ  و  ارشاد  اداره  خیریه،  امور  و  اوقاف 
معماری و شهرسازی شهر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
 گام دوم : جمع آوری داده های رابطه ای، که در این گام با استفاده
 از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، روابط بین سازمانی بازیگران با
 هدف نوزایی شهری در متغیرهای رابطه ای حاصل از مبانی نظری
 مورد ثبت قرار می گیرد. مصاحبه ها با کارشناسان سازمانی آشنا به
 روابط میان سازمانی صورت گرفت. در این مصاحبه ها نحوه ارزش
 ارتباطی سازمان ها در هدف بازآفرینی و نوزایی شهری مطابق با
 جدول 1 استخراج  شده است. این جدول نشان  دهنده سطح

.)ارتباطات در شبکه نوزایی بافت تاریخی خواهد بود )جدول1
گام سوم : تحلیل داده های رابطه ای در نرم افزار Ucinet 0.6 برحسب 
شاخص های شبکه ای تراکم، دوسویگی پیوندها، انتقال پذیری، 
مرکزیت. و  قدرت  شبکه،  اندازه  ژئودزیک،  فاصله   میانگین 
گام چهارم : تفسیر یافته های حاصل از روابط سازمانی و تعیین 

ساختار مشارکتی بین بازیگران.

 تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
 با توجه به متغیرهای معرفی  شده، از شاخص های شبکه ای
 استفاده شده است. بر این حسب تحلیل داده ها بر حسب هر

متغیر عبارت است از :
سرمایه  اجتماعی،  شبکه  تحلیل  در   : اجتماعی  سرمایه   -
اجتماعی با تعداد پیوندهای سازمان و اندازه هر گره مشخص 
ارتباطات شبکه  کل  تعداد  معادل  که  اندازه شبکه  می شود. 
کنشگر  هر  برای  شده  محاسبه   درجه های  مجموع  از  است 
به دست می آید. هرچه اندازه شبکه بزرگ تر باشد پیوندهای 
بیشتری شکل می گیرد. همچنین هرچه اندازه هر گره بزرگ تر 
باشد با کنش گران بیشتری در ارتباط بوده و از حمایت های 
بیشتری برخوردار است و بنابراین سرمایه اجتماعی باالتر و 
پایگاه اجتماعی قوی تری خواهد داشت. بر این حسب جدول 
2 میزان اندازه روابط هر سازمان و میزان پیوندهای هر یک 

را مشخص می کند )جدول2(.
 جدول 2 نشان می دهد از زمان حضور ستاد بازآفرینی ارتباط
بیش ترین بنابراین  و  است.  داده   شکل  را  زیادی   سازمانی 
 سرمایه اجتماعی را این سازمان به خود اختصاص داده است.
شرکت به  مربوط  سازمان  این  پس  از  پیوندها   بیش ترین 
 عمران و مسکن سازان، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری
 است. این موضوع نشان می دهد که عمران و مسکن سازان به
  عنوان یک کارگزار رسمی تالش زیادی برای ایجاد رابطه با
 سایر سازمان ها در پیشبرد اهداف خود داشته است. میراث
 فرهنگی به  عنوان متولی اصلی بافت تاریخی و شهرداری به
 خاطر مسئولیت های سازمانی از این منظر سرمایه اجتماعی
سازمان های سازمان ها،  این  برخالف  دارند.  باالیی   شبکه ای 
گاز، برق،  توزیع  شرکت  چون  اساسی  و  زیربنایی   خدمات 
کوچکی اندازه  مدیریت  سازمان  و  محیط زیست  و   مخابرات 
.داشته و پیوندهای کمی را با سازمان های دیگر ایجاد کرده اند
با تراکم  : انسجام اجتماعی در یک شبکه  انسجام اجتماعی 

 ارزش پیوند سطح همکاري
 0 بدون همکاري و روابط

 1 رسانییا اطالع همکاري محدود در حد استعالم
 2 برگزاري جلسات مشترك اما منقطع و محدود

 3 ها قراردادها و..)نامهبرگزاري جلسات مداوم (تفاهم
برگزاري جلسات مشترك پیوسته، همکاري نزدیک در 

 موضوع
4 

 5 همکاري و مشارکت تعاملی در سطوح عالی
 

جدول 1.  ارزش گذاری سطح روابط بین سازمانی شبکه نوزایی بافت تاریخی 
گرگان. مأخذ:  نگارندگان.
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پیوندها مشخص می شود. تراکم شبکه، نیز نمایش گر نسبت 
است.  ممکن  پیوندهای  به تمامی  موجود  پیوندهای  تمامی 
اشتراک گذاری  در  تسهیل  و  اعتماد  افزایش  به  باال  تراکم 
اطالعات و منابع و افزایش مشارکت و همکاری میان ذی نفعان 
منجر خواهد شد .برای شبکه نوزایی گرگان تراکم در سطوح 

مختلف در جدول 3 ارایه شده است )جدول3(. 
متوسط  حد  در  شبکه  کلی  تراکم  می دهد  نشان   3 جدول 
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جدول 2. اندازه و تراکم شبکه اگو هر کنشگر در شبکه نوزایی بافت تاریخی گرگان. مأخذ : نگارندگان.

 کل پیوندهاي مورد انتظار سطح هاسازمانتعداد 
 سازمان) 20(برحسب 

تعداد پیوندهاي 
 موجود

 تراکم شبکه     

18 1 380 46 12,1% 
16 2 380 50 13,15% 
15 3 380 35 9,2% 
10 4 380 21 5,52% 
10 5 380 28 7,36% 
 %47,3 180 380 کل 20

 

جدول 3.  اندازه و تراکم شبکه در سطوح مختلف تعاملی بین سازمان ها. 
مأخذ : نگارندگان.

است و بنابراین انسجام روابط شبکه در حد متوسطی تعیین 
می شود. بررسی سطوح تعامالتی نشان می دهد که بیش ترین 
ارتباطی در سطح استعالم و پاسخ و جلسات منقطع  تراکم 
تاریخی است )سطح یک  بافت  نوزایی  و محدود در موضوع 
این  تراکم 12/1 درصد و 13/15 درصد(. همچنین  با  و دو 
جدول نشان می دهد که وقتی روابط در سطح 4 و 5 سنجیده 
می شوند )سطوح تعاملی( نیمی از سازمان ها از شبکه حذف 
شده و به صورت ایزوله درمی آیند و شبکه دیگر انسجام قبلی 
خود را ندارد. دیاگرام روابط شبکه ای در تصاویر 2 و 3 ارایه 
شده است. در این دیاگرام ها ضخامت خطوط قدرت ارتباطی 
موقعیت  حدودی  تا  می توان  همچنین  و  داده  نشان  نیز  را 

بازیگران را در شبکه تحلیل کرد )تصویر2و3(.
و  دوسویگی  شاخص  دو  با  دو،  این   : اعتماد  و  پایداری 

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

تصویر 3. شبکه بازیگران نوزایی در سطوح تعاملی )سطح 4 و 5 ارتباطی( دربافت تاریخی 
گرگان. مأخذ : نگارندگان.
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شده است که نشان دهنده سرعت پایین گردش اطالعات در 
شبکه است. و دسترسی کنشگران به یکدیگر با فاصله نسبتاً 
محاسبه  می گیرد.  صورت  قوی  مسیرهای  طریق  از  باالیی 
شاخص مرکزیت مجاورت در جدول 5 آورده شده است. طبق 
جدول 5 شهرداری، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی دارای 
بیش ترین دسترسی اطالعاتی در حوزه نوزایی بافت تاریخی 
هستند. با توجه به ساختار اداری این امری طبیعی به نظر 
می رسد. نکته مورد توجه جایگاه نامناسب ستاد بازآفرینی در 
مورد بافت تاریخی گرگان ازلحاظ دسترسی به اطالعات است.

کنترل
همچون  قدرت  شاخص های  از  کنترل  سنجش  برای 
کرد.  استفاده  می توان  بینیت  مرکزیت  و  درجه  مرکزیت 
که  است  مستقیمی  روابط  تعداد  صرفاً  درجه ای  مرکزیت 
یک گره دارد. گره ای که درجه باالیی داشته باشد، بازیگری 
فعال در شبکه است یا در جایگاه ممتازی قرار گرفته است 
شناخته  سازمان ها  در  رسیدگی کننده  به  عنوان  اغلب  و 
شبکه  درون  را  گره  یک  جایگاه  بینیت  مرکزیت  می شود. 
جفت ها،  سایر  ساختن  مرتبط  در  آن  توانایی  برحسب 
شاخص ها  این  می رساند.  شبکه  در  گروه ها  یا  جرگه ها، 

5 نشان داده  شده است. برای شبکه نوزایی در جدول 
درجه ورودی را می توان به قدرت و شهرت سیاسی و اندازه 
درجه خروجی را به قدرت و نفوذ سیاسی مرتبط دانست. بر 
به  فرهنگی  میراث  شهرداری،  شهرسازی،  و  راه  اساس  این 
لحاظ شهرت و قدرت سیاسی بر شبکه کنترل دارند. اما به 
لحاظ قدرت و نفوذ سیاسی، شرکت عمران و مسکن سازان، 
بر  که  هستند  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و  بازآفرینی  ستاد 
بازآفرینی  ستاد  نهاد  دو  سیاسی  نفوذ  دارند.  کنترل  شبکه 
سهام داری  حالت  علت  به  مسکن سازان  و  عمران  شرکت  و 
به عضویت مجموعه خود  را  اعضای مختلفی  که  است  آنان 
درآورده اند یا جلسات ستادی آنان با بازیگران متعددی برگزار 
و  راه  شهرداری،  ترتیب،  به  نیز  بینیت  شاخص  در  می شود. 
توانمندترین  مسکن سازان  و  عمران  شرکت  و  شهرسازی 

بازیگران در ارتباط دهی سایر بازیگران شناخته شده اند.

نتیجه گیری 
بین  روابط  پایش  با  پژوهش  اصلی  پرسش  به  پاسخ  در 
سازمانی بازیگران دخیل در نوزایی، شبکه  ای با 20 بازیگر 
آن ساختار  تحلیل شاخص های شبکه ای  که  شناسایی شد 
این شبکه  این حسب  بر  می داد.  نشان  را  مشارکتی شبکه 
ارزیابی شده  انسجام در حد متوسطی  و  پایداری  لحاظ  به 
تعاملی،  سطوح  به  روابط  سطح  تغییر  با  البته  که  است 
شکننده  شبکه  و  یافته  تنزل  شدت  به   شبکه ای  انسجام 

پیوندها  دوسویگی  است.  قابل  سنجش  شبکه  انتقال پذیری 
این  است.  متقابل  مشارکت  و  اعتماد  میزان  نشان  دهنده 
طرفه  دو  به  صورت  کنش گران  که  می دهد  نشان  شاخص 
به  و  سویه  یک   آنها  بین  ارتباطات  فقط  یا  مرتبط ند  هم  با 

 )%( یافتگیانتقال )%( دوسویگی ندازه شبکها مرز سازمانی

 87,2 58,41 180 هاي همکار در نوزاییسازمان
 

جدول 4. محاسبه شاخص های دوسویگی، انتقال یافتگی و میانگین فاصله ژئودزیک برای 
شبکه نوزایی. مأخذ : نگارندگان.

 طور مثال دستوری است نه مشارکتی. انتقال پذیری شاخص 
یک  زیرمجموعه های  بین  رابطه  انتقال  به  که  است  دیگری 
موقعیت اطالق می شود. این شاخص میزان ارتباط دو کنشگر 
از کنشگر سوم را نشان می دهد. هرچه میزان انتقال یافتگی 
بیشتری  توازن  و  تعادل  از  شبکه  باشد  باالتر   شبکه  یک 

برخوردار است )جدول4(.
جدول 4 نشان دهنده میزان این شاخص برای شبکه نوزایی 
است. این جدول نشان می دهد، دوسویگی پیوندهای شبکه 
نوزایی در حدود 60 درصد است و می توان گفت حد نسبتاً 
مطلوبی را شامل می شود. هرچند که خود دوسویگی بیان گر 
دهد  نشان  می تواند  اما  بود  نخواهد  نوزایی  در  مثبت  نتایج 
ارتباطات  یکدیگر  با  نوزایی  در  دخیل  کنش گران  بیشتر 
داشته اند  اطالع رسانی  و  استعالم  در حد  دوطرفه ای هرچند 
شاخص  دارد.  پایداری  حالت  حاضر  حال  در  شبکه  و 
انتقال یافتگی شبکه نیز در حد باالیی است و البته می توان 
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 چندگانه ای با سازمان های دیگر 

دارد از انتقال پذیری باالیی برخوردار است.

دسترسی به اطالعات
دسترسی به اطالعات با دو شاخص شبکه ای میانگین فاصله 
شاخص  است.  قابل  بررسی  مجاورت  مرکزیت  و  ژئودزیک 
کوتاه ترین  میانگین  نشان دهنده  ژئودزیک  فاصله  میانگین 
فاصله بین دو کنشگر است که شاخصی مربوط به دسترسی 
مرکزیت  شاخص  است.  کنشگران  میان  منابع  و  اطالعات 
مجاورت نیز به این امر داللت دارد که یک گره یا موجود تا 
چقدر سریع می تواند به گره ها یا موجودات بیشتری در شبکه 
دسترسی داشته باشد. در این پژوهش محاسبه سنجه ژئودزیک 
برحسب شاخصه قدرت صورت گرفته است که مقدار بهینه، 
قوی ترین مسیر است. این شاخص برای شبکه 2.90 محاسبه 
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نسبتاً  اطالعات  دسترسی  این شبکه  در  همچنین  می شود. 
و  راه  شهرداری،  سازمان  سه  و  داشته  کندی  گردش 
نوزایی  اطالعات  بیشترین  به  فرهنگی  میراث  و  شهرسازی 
پیوندهای  لحاظ  به  بازآفرینی  ستاد  داشته اند.  دسترسی 
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 مسکن سازان بر شبکه نفوذ داشته اند.
مشارکتی  ساختار  لحاظ  به  شبکه  این  یافته های  تفسیر 
مدیریت  ایجاد  برای  دولت  تالش  علی رغم  می دهد  نشان 

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

 بینیت مجاورت اندازه درجه نهاد
 رتبه درصد رتبه خروجی ورودي رتبه خروجی رتبه ورودي

 2 49,3 2 86,4 86,4 3 42 1 58 راه و شهرسازي
 1 55,2 1 82,6 95 4 40 2 53 شهرداري

 4 24 3 79,2 82,6 5 38 3 43 میراث فرهنگی
 5 9,5 4 67,9 76 7 30 4 40 عمران و بهسازي شهري

 9 4,9 6 61,3 73 8 28 6 30 مهندسی ساختمان نظامسازمان 
 8 6 8 70,4 65,6 6 31 8 22 کمیته سیما و منظر

 12 3,2 10 65,6 65,6 9 25 6 30 5ماده 
 6 9,3 9 79,2 65,5 5 38 16 4 شوراي شهر

 15 0,23 19 55,9 50 17 5 13 9 زیستمحیط
 16 0,14 18 54,3 52,8 16 7 11 11 اداره کل ارشاد

 17 0 14 55,9 59,4 14 9 12 10 شرکت توزیع برق
 17 0 15 55,9 59,4 15 8 14 7 آب و فاضالب

 17 0 16 50 57,6 18 3 14 7 شرکت گاز
 17 0 17 46,4 55,9 19 1 7 23 اداره مخابرات
 11 4 7 65,6 67,6 10 24 9 20 سازمان اوقاف

 13 1,7 11 61,3 63,4 12 12 5 36 دانشگاه
 3 30,9 5 95 76 1 62 7 23 سازانشرکت عمران و مسکن

 10 4,24 12 57,6 61,3 11 13 15 5 فنی استانداري دفتر
 14 0,45 20 55,9 48,8 13 10 10 17 ریزيسازمان مدیریت و برنامه

 7 8,85 13 90,5 61,3 2 44 10 17 ستاد بازآفرینی
 %13,74 - %60,98 %62,42 - 21,33 - 19,11 کل شبکه

 

جدول 5. محاسبه شاخص های مرکزیت، مجاورت و بینیت برای شبکه نوزایی بافت تاریخی گرگان. مأخذ : نگارندگان.
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چون  نمی شود.  مفید  نتیجه ای  حصول  به  منجر  سازمانی 
به  بلکه  نمی گیرد.  صورت  تعامل  با  و  همکارانه  ارتباطات 
رابطه  نوع  می توان  بنابراین  است.  مسئولیت  رفع   صورت 
Co-( نوع هماهنگی از  را در شرایط حاضر   میان سازمانی 

operation( دانست. خصوصیت این نوع همکاری، برقراری 
به  صورت گسترده ای  اغلب غیررسمی و  روابط کوتاه مدت، 
داوطلبانه فی مابین کنشگران است. در این نوع رابطه تالش 
نوزایی صورت  برای متقاعدسازی اهداف مشترک در  کمی 
خواهد گرفت. این رابطه بیش تر بر اساس به اشتراک گذاری 
پایین قدرت است که  اندک سطح  اطالعات، تجمیع منابع 
نوع  این  می افتد.  اتفاق  کمی  ریسک  با  روابط  بدین سان 
آن،  در  که   )1395( مرادی  پژوهش  دستاورد  با  رابطه 
اتفاق  نوع  از  اصفهان  شهر  در  را  سازمانی  بین  روابط  نوع 
ائتالف  و  پیمان  اتفاق،  رابطه  در  است.  متمایز  می دانست 
بلندمدت بین سازمان ها برای پیشبرد اهداف مشترک و یا 

تضمین منافع مشترک است. 
تسلط  تحت  شبکه  اگرچه  می دهد  نشان  دیگر  یافته های 
اداری  ساختار  و  زیاد  رسمیت  با  بازیگرانی  کنترل  و 
عمران  شرکت  چون  بازیگرانی  است،  انعطاف پذیر  کمتر 
سهامی  ساختار  علت  به  بازآفرینی  ستاد  و  مسکن سازان  و 
این  بر  ایجاد کنند.  روابط شبکه  بر  باالیی  نفوذ  توانسته اند 
حسب بازیگرانی چون شورای شهر، سازمان نظام  مهندسی 
ایفای نقش جدید  زیادی در  قابلیت  نیز  فرهنگی  و میراث 
صورت  مصاحبه های  در  اگرچه  داشت.  خواهند  شبکه  در 
گرفته خود نیز به این موضوع اذعان داشته اند. برخالف این 
نوع سازمان ها بازیگرانی با نقش خدمات اساسی و زیربنایی 
ندارند،  کنش گری  نقش  پذیرش  به  تمایلی  دادند  نشان 
آنها در تحلیل روابط شبکه ای در سطوح تعاملی به  صورت 
ایزوله درآمده اند و جدای از شبکه افتاده اند. بازیگرانی چون 
مدیریت  سازمان  و  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  دانشگاه، 
با  آنها  تمایز  اگرچه  نمی شوند  شمرده  فعالی  کنشگر  نیز 
که  است  بوده  بدین  صورت  زیربنایی  وظایف  با  بازیگرانی 
پایبند  دوسویه  ارتباطات  به  شبکه  شکل گیری  صورت  در 
که  بوده اند  تأثیرگذار  شبکه  در  زمانی  بنابراین  بوده اند، 
ویژگی های  برحسب  اساس  این  بر  گرفته اند.  قرار  مخاطب 
ساختار شبکه تحلیل  شده، می توان سه گروه از بازیگران را 

در شبکه شناسایی کرد :
1.بازیگران فعال : به علت حاکمیت ساختار سلسله مراتبی 
گروه  این  حاضر  حال  در  گرگان،  نوزایی  شبکه  بر  اداری 
شامل بازیگرانی می شود که شرح وظایف سازمانی، آنان را 
ناچار به روابط بین سازمانی کرده است. بدین سان ارتباطات 
مدیریت  پذیرش  دلیل  به  نه  بازیگران  این  شبکه ای 
گروه  این  است.  اجتماعی  اهداف  دلیل  با  نه  و  مشارکتی 

شامل بازیگرانی چون راه و شهرسازی و شهرداری می شود. 
را  خود  مشارکتی  وظایف  حتی  معمول  به  طور  گروه  این 
و  مسکن سازان  و  عمران  دیگری چون شرکت  بازیگران  به 

دفاتر احیا، مهندسین مشاور و... تفویض کرده اند.
که  است  بازیگرانی  شامل  گروه  این   : بالقوه  بازیگران   .2
ساختار اداری منعطف تری بر مدیریت سازمانی آنان حاکم 
است. توجه ویژه به این سازمان ها و تمایل خود آنان به نقش 
را  کنشگری می تواند شاخص های ساختار مشارکتی شبکه 
ایفای  برای  تمهیداتی  باید  بنابراین  بخشد.  زیادی  بهبودی 
گروه  این  شود.  گرفته  نظر  در  بازیگران  این  جدید  نقش 
ساختمان،  نظام  مهندسی  سازمان  چون،  بازیگرانی  شامل 

سازمان اوقاف و امور خیریه، دانشگاه و... هستند.
که  است  بازیگرانی  گروه شامل  این  بی تفاوت:  بازیگران   .3
به روابط شبکه ای مستمر نداشته و ترجیح  تمایل چندانی 
می دهند روابط خود را محدود و در شرح وظایف سازمانی 
زیرساختی  وظایف  با  بازیگران  شامل  گروه  این  دهند.  قرار 

است. 
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