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 چکيده
، يکي از الزامات اجرايي نمودن اندرکاران سازمانيدستشناخت 

باشد. بر اساس روش ها و اعمال مديريت مشارکتي منابع آب ميريزیبرنامه
گيری، الگوهای نگر و قابل اندازهتوان با نگاهي جامعتحليل شبکه مي

اندرکاران مختلف را در يک نظام دست ساختاری ناشي از روابط متقابل
استقرار نظام مطالعه قرار داده و نقش آنها را برای  پيچيده و چندوجهي مورد

اين پژوهش با مورد بررسي قرار داد.  منابع آبپيوسته و مشارکتي همبه
 و قدرت ساختارای برای شناخت گيری از الگوی تحليل شبکههدف بهره

دخيل در  هایسازمان چيدمان و از روابط تابعي انعنوبه آن توزيع چگونگي
ابتدا ، ارتباط اين در مديريت منابع آب در دشت گرمسار صورت گرفته است.

مرزهای اکولوژيک  سازمان مرتبط با مديريت منابع آب بر اساس 2۹تعداد 
 و نقش اساس ها براين سازمان ای مورد شناسايي قرار گرفتند.و شبکه
 ای،توسعه زيرگروه سه به دارند آب منابع مديريت شبکه در که موقعيتي
های نيمه شدند. سپس از طريق انجام مصاحبه تقسيم ایواسطه و حفاظتي

ساختاريافته، پيوند تبادل اطالعات و همکاری در اين شبکه مورد بررسي 
های مرکزيت درجه، مرکزيت نهايت بر اساس شاخص قرار گرفت. در

و مرکزيت بتا، ميزان قدرت، نفوذ و قابليت  ردار ويژهبينابيني، مرکزيت ب
نتايج اين تحقيق،  اندرکاران در شبکه مشخص شد.هريک از دست کنترل
اندرکاران سازماني دهنده نامتوازن بودن ساختار قدرت در شبکه دستنشان

 باشد.برای استقرار نظام مديريت مشارکتي منابع آب مي مديريت منابع آب
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Abstract 
Identifying organizational stakeholders in water resources 

management is one of the requirements for making plans 

operational and applying participatory management on water 

resources. Based on the network analysis method with a 

comprehensive perspective, we could study the structural 

patterns resulted from mutual relations of different 

stakeholders in a multi-faced and complicated system and 

investigate their roles in establishing an integrated and 

participatory system for water resources management. This 

study aims to identify the power structure and its distribution 

as a function of relations and setup of the involved 

organizations in water resources management in Garmsar 

plain by applying network analysis pattern. In this regard, at 

first, 29 organizations related to water resources management 

were identified based on ecological network boundaries. The 

information exchange and cooperation among them were then 

investigated by half-structured interviews. Finally, the power, 

influence, and control of each stakeholder were determined 

based on degree centrality, beta centrality, and eigenvector 

centrality. The results of this study demonstrated the 

inequality of power structures among organizational 

stakeholders in establishing a participatory management 

system in the considered region. 

 

 
 

 
Keywords: Network analysis, Organizational stakeholders, 

Power structure, Garmsar plain, Participatory management of 

water resources, Centrality. 
 

Received: May 4, 2016 
Accepted: August 11, 2016

 
1- Ph.D. Student of Combat Desertification, Semnan University, Semnan, Iran.  

2- Assistant Professor, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, 

Iran. Email: m_yazdani@semnan.ac.ir 

3- Professor, Faculty of Desert Studies, Semnan University, Semnan, Iran.  

4- Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 

Karaj, Iran 

*- Corresponding Author 

 تحقيقات منابع آب ايران

Iran-Water Resources  
Research 

 

 0360 ، پاييز3سال دوازدهم، شماره 
Volume 12, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR) 

۵2۹-۵۵۸ 

mailto:m_yazdani@semnan.ac.ir


 

 

 0360، پاييز 3تحقيقات منابع آب ايران، سال دوازدهم، شماره 

Volume 12, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR) 

۵۵۱ 

 
 

 مقدمه  -0

ها، ، رويکردها، اولويتهاسياستاندرکاران سازماني، با تعدد دست
ها و عاليق متفاوت در حال تغيير نسبت به مقوله آب و فقدان ظرفيت

جامع برای شناسايي نقش و شناخت روابط ساختاری آنان  نظاميک 
بنيادين  هایچالشاندرکاران منابع آب، از مهمترين در شبکه دست

باشد. ارتباط فرا روی مديريت يکپارچه منابع آب در کشور ايران مي
های مختلف توسعه پايدار نظير عميق مقوله مديريت منابع آب با جنبه

امنيت غذايي، امنيت انرژی، بهداشت و مالحظات اقتصادی، 
استقرار يک  هایچالشمحيطي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و زيست

 بسيار را آب و منسجم برای مديريت مطلوب منابع ستم يکپارچهيس

دهد تحقيقات مختلف نشان مي .(Madani, 2014)کندمي ترپيچيده
که برای مديريت منابع مشترک ازجمله منابع آب، اعمال سيستم 

کز دولتي در اين زمينه ناکارآمد مديريت از باال به پايين باقدرت متمر
دنبال  زيادی را به هایچالشبخشي به اين موضوع بوده و نگاه تک

 ,Berkes et al. 2000, Ernstson et al. 2008)  داشته است

Gunderson et al. 1995, Holling and Meffe 1996, 
Pretty and Ward 2001)  روابط بين سازماني در حال حاضر

 هایبرنامهو  هاسياستمديريت منابع آب کشور بر اساس قوانين، 
شده تعريف نپايدار  توسعهو مالحظات  آمايش سرزمينمبتني بر 

و  برداریبهرهمختلف بر سر  هایسازمانرقابت  ترتيباينبهاست. 
، اندازچشم اين در. بود خواهد بديهي منابع آب امری استفاده بيشتر از

و  هااولويتاست که درباره  اندرکاردستو منافع يک  هااولويت تنها
الگوی  ترتيباينبه کند.ميقضاوت  اندرکاراندستمنافع ساير 

تکيه داشته و درون سازماني مديريت تا حد زيادی بر دانش تخصصي 
فاقد شرايطي است که بتواند از طريق همکاری و هماهنگي، ميان 

مختلف برای  اندرکاراندست هایها و اولويتها، برنامهسياست
کند. مديريت  ايجادپايدار از منابع تعادل و توازن  برداریبهره

برای  راهبردهايکي از مهمترين  عنوانبهبيعي مشارکتي منابع ط
بشمار  اندرکارانميان دست هماهنگيو  ايجاد و ارتقاء همکاری

 ایتوسعه هایبرنامه کلي هایسياست تبيين روند بر مروری. رودمي
 و جامع مديريت به راهبردی توجه دهندهنشان روشنيبه کشور

 باشد مي مشارکتي ترتيبات اساس بر آب منابع پيوستههمبه
((Mahab Ghodss Consulting Company, 2014 .طرفي از 

 مديريت و کنترل: ازجمله هاسياست اين اهداف به دستيابي ميزان
 بخشي تعادل کشاورزی، آب وریبهره افزايش آب، مصرف و تقاضا

 اقتصادی، مالحظات اعمال آب، کيفيت مديريت زيرزميني، آب
 اصالحات و آب منابع استحصال و محيطيزيست و اجتماعي
 چندان غيردولتي، هایبخش مؤثر آفرينينقش طريق از ساختاری
 کشور آب منابع وضعيت بر همچنان بحران شرايط و نبوده اثربخش

-اقتصادی و بيوفيزيکي شرايط .Madani, 2014)) است حاکم
اين  تشديد به توجهيقابل نحوه به ،منطقه مورد مطالعه اجتماعي

 از غيرمجاز اغلب هایبرداشت .است نموده کمک بحراني شرايط
 و فيروزکوه) مجاور هایشهرستان در رود حبله رودخانه هایسرشاخه

 مسير در شيرين آب منابع کنندهآلوده نمکي سازندهای وجود ،(دماوند
 بويژه آب منابع روزافزون تقاضای رود، حبله رودخانه هایسرچشمه

 روند گسترش روستايي، و شهری شرب آب و صنعت بخش در
 دشت باالدست حوضه آبريز در خاک فرسايش و سرزمين تخريب
 بشمار آب منابع بحراني شرايط تشديدکننده مصاديق و موارد ازجمله

 فقدان ایتوسعه هایسياست تحقق عدم عمده علل از يکي. روندمي
 آفرينينقش و تحليل شناسايي، برای الزم سازوکارهای

 مشارکتي، فرايند يک در بايستمي است متعددی اندرکاراندست
 داشته افزاييهم و هماهنگي همکاری، آب، منابع پايدار مديريت برای
 شبکه در اندرکاراندست از يک هر موقعيت و نقش تحليل. باشند

 جامع نظام طراحي نيازهای مهمترين از يکي آب منابع مديريت
 سازمان ترتيباينبه. رودمي بشمار همکاری بر مبتني مشارکتي

 هایسياست تریعميق بينش با توانست خواهد آب منابع متولي
 دارند قرار شبکه اين در که متعددی اندرکاراندست با را خود متقابل
 همکاری، سویبه سيستم حرکت برای را آنها و نموده تعريف

در  قدرت ساختار مطالعه اين در .سازد توانمند افزاييهم و هماهنگي
 مهمترين از يکي عنوانبهمديريت منابع آب  اندرکاراندستشبکه 
 تحليل و تجزيهمشارکتي مورد  هایريزیبرنامه در تأثيرگذار عوامل

 ازای و با استفاده از الگوی تحليل شبکهاين اقدام  .قرار گرفته است
 قدرت تحليل. است شده انجام مرکزيت هایشاخص سنجش طريق

 اندرکاراندست موقعيت و نقش مورد در را ارزشمندی العاتاط
 استقرار جهت ريزانبرنامه و گذارانسياست محققين، برای مرتبط
 آب منابع ازجمله طبيعي منابع بخش در مشارکتي مديريت نظام

 ,Bodin et al. 2006, Bodin and Crona 2009)آوردمي فراهم

Bodin and Prell 2011, Ernstson et al. 2008, 
Hirschi 2010, Prell et al. 2009, Weiss et al. 2012) اين 

 کاربردی معيار يک عنوانبه تواندمي مشخص بطور همچنين تحليل
 بردارانبهره توانمندسازی و سازیظرفيت هایبرنامه تعريف برای
. شود گرفته نظر در( غيردولتي بخش برای بخصوص) آب منابع

 اندرکاراندست شبکه در قدرت تحليل ساختاربرخي از محققين 
 برای ضروری اقدامات از را آب منابع ازجمله طبيعي منابع سازماني
 دانندمي منابع اين محدوديت از ناشي تعارضات در اختالفات مديريت

(Prell et al. 2009(. هاسازمان، ۵سازماني اندرکاراندست ،
 تأثيرهستند که تحت  ایيافتهانسجام هایگروه، نهادها و هاتشکل

گيرند ميمديريت منابع آب( قرار  مثالعنوانبه) نتايج يک فرايند
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 تأثيررا تحت  فرايند)منافع يا مضرات آن، مستقيم يا غيرمستقيم( و يا 
 هایويژگيبا توجه به  توانميرا  اندرکاراندست .دهندميقرار 

 هایگروهمشارکتي و اجتماعي  نمود. در الگوهای بندیگروهمختلفي 
و  ۸تصميم گيران ،3، شرکا2ذينفعاناز  اندعبارت اندرکاراندستاصلي 

 . ).Luyet et al (2012 ۱مخالفين
 

هستند که مستقيم يا  هاييسازمانيا  هاگروهافراد،  ذينفعان،
. تصميم گيران مسئوليت برندمياز نتايج يک اقدام سود  غيرمستقيم

را بر عهده دارند و تصميمات  هابرنامهو رد و قبول  هاسياستتدوين 
با  ،نقش کليدی دارد. شرکا هابرنامهآنها در اجرا و يا عدم اجرای 

ند برای توانميمشترکي که دارند،  هایچالشيا  توجه به اهداف و
مورد پيگيری آنها با يکديگر متحد شوند اين افراد مسائل مشترک را 

 روندميبشمار  هابرنامه رقبای. مخالفين به شکلي دهندميقرار  توجه
 دراين گروه  .مورد نظر با زيان آنان همراه است هایبرنامهو موفقيت 

 هایسازمان. در اين مطالعه کنندميمقاومت  هابرنامهاجرای  مقابل
 ،و با توجه به هدف تحقيق مأموريتمورد بررسي بر اساس ماهيت و 

و  ایتوسعه هایسازمانحفاظتي،  هایمانسازبه سه زيرگروه 
 .اندشدهتفکيک  ایواسطه هایسازمان

 
( و ۶خطوط )روابطنمايش بصری، يک شبکه را با  هایمدلدر 

ها دهند. گاهي روابط در شبکه( نشان مي۰هاگرهای از نقاط )مجموعه
شوند. اين خطوط فقط وجود تنها با خطوط بدون جهت نشان داده مي

دار دهند. خطوط جهتعدم وجود رابطه بين دو گره را نشان ميو يا 
کند. دهد که هر کس، چه کسي را انتخاب ميدر يک شبکه نشان مي

 نشان ۱هاييدهنده اين الگو به شکل کماندار تشکيلخطوط جهت
ها، به فرستنده باشند.شوند که دارای گيرنده و فرستنده ميداده مي

ها، کنند و گيرندهکه معرفي يا انتخاب ميشود کنشگراني گفته مي
شوند. وقتي دو کنشگر باشند که انتخاب ميکانديداها يا داوطلباني مي

داری را با يکديگر کنند، رابطه جهتهمديگر را معرفي و انتخاب مي
 .شودگذارند که يک رابطه دوسويه يا متقابل ناميده ميبه اشتراک مي

 مورد را هاروابط بين آن و نشگرهاک مجموعه آن در که ایشبکه
 .باشدمي کامل شبکه يک درواقع گيردمي قرار بررسي

((Hanneman, 2001 .سطح در کليدی مفاهيم ترينمتداول از يکي 
 دهيم،مي قرار بررسي مورد را کامل هایشبکه کهوقتي کنشگران،

 اهميت دهندهنشان طورکليبه مرکزيت. باشدمي مرکزيت، مفهوم
. باشدمي کنشگر مقبوليت يا نفوذ، توانايي کنترلقدرت، اعتبار،  نسبي

 برخي سطح در روابط از توجهي قابل تعداد ای،شبکه در اگر
 معني اين به شود ديده  کنشگران ديگر به نسبت خاص  کنشگران

 شبکه در بيشتری مرکزيت از خاص کنشگران آن که بود خواهد

از طريق سنجش مرکزيت در الگوی  ترتيباينبه باشندمي برخوردار
بينش ارزشمندی برای تحليل و تفسير يک سيستم حليل شبکه، ت

 در شده مطرح روابط مهمترين ازجمله خواهد آمد. دست بهچندوجهي 

  باشدمي و همکاری اطالعات ای، پيوند تبادلشبکه تحليل
(Bodin and Prell, 2011) . اصوالً در شرايطي که يک برنامه

زه توسعه وجود آور و مورد توافق همگاني در حوسيستمي، واقعي، الزام
ای در پيشبرد کنندهتواند نقش تعيينندارد قدرت هر کنشگر مي

های بخشي آن داشته باشد. قدرت در اين شرايط و برنامه هاسياست
ريزی و يا تخصيص اعتبار را زني در فرايند بودجهتواند توان چانهمي

ت افزايش داده و به دريافت سهم بيشتر از اعتبارات منجر شود. قدر
ها و تواند صدور قوانين مورد درخواست و يا اولويت انتخاب طرحمي

ها را برای يک سازمان در سطوح مختلف ملي، استاني و محلي پروژه
تواند فرايند نظارت و کنترل هر يک قرار دهد. قدرت مي تأثيرتحت 

قرار دهد همچنين قدرت  تأثيراندرکاران را بر سايرين تحت از دست
تواند دسترسي به ی رسمي و غيررسمي سازماني ميدر رفتارها

 از يکي ها را متأثر از خود کند. بنا به تعاريف قدرتاطالعات و فرصت

 یهمه در آن تأثير که باشدمي اجتماعي ساختارهای اصلي اجزای
 مفهومي قدرت .Gholipour, 2002)) است مشهود جامعه سطوح

 سازمان يا فرد هر ارتباطات و جايگاه وضعيت، اساس بر که است

 برای آمده وجود به هایفرصت يا هامحدوديت دليل به و شبکه درون

 سازمان يا فرد محدوديت ميزان هرچه. يابدمي يا کاهش افزايش وی،

 به نتيجه در و شده بيشتر او هایفرصت باشد، کمتر

 ديگران با بيشتری تبادالت پس يابد؛مي دست تریمطلوب جايگاه
 قدرتمندتر يعني گذاردمي آنها بر بيشتری تأثير و کرده برقرار

 ترمرکزی يا و تر دسترس مرجع،در هایسازمان يا افراد. شودمي
 باشندمي قدرتمندتر و بوده تریمطلوب موقعيت دارای

((Mohammadi Kangrany, 1998.  هاینظامدر فرايند استقرار 
 مرتبط اندرکاراندست بين قدرت عامل در زياد تفاوت مشارکتي،

هايي مشارکتي را با چالش مديريت پايداری و استقرار زمينه تواندمي
اندرکاران را گيری اختالف بين دستمواجه نموده و پتانسيل شکل

از ديدگاه نظريه تحليل . Cavalcanti et al. 2013)) افزايش دهد
مقوله قدرت در روابط بين افراد جای گرفته  ،اندرکاراندست ایشبکه
 چراکه باشد داشته قدرت تواندنمي تنهاييبه سازمان يا فرد يک .است
 ترتيباينبه. باشد داشته تسلط هاسازمان يا افراد ديگر به تواندنمي

. ديگران وابستگي ميزان سنجش برای باشد معياری تواندمي قدرت
  باشدميروابط  ماهيتي مبتني بر ساختار بنابراين قدرت

(Hanneman and Riddle, 2005 .) ،قدرت بر اساس اين نظريه
رکزيت در ــم هایشاخص گيریاندازهاز طريق  درکارانــاندست

 ي است ـــش و ارزيابــسنجح خرد )کنشگران( قابل ــــسط
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(Bonacich 1987 (Burt, 2004,. هایسنجه از استفاده با 
 در بيشتر قدرت دارای) کليدی کنشگران توانمي مرکزيت
 همکاری و مشارکت بر مبتني مديريت هایبرنامه در را( گيریتصميم

  کنشگر کدام که شد خواهد مشخص ترتيباينبه داد تشخيص
  بر همکاری شبکه در ديگران با روابطش ساختار براساس

  است ذارترـــاثرگ طبيعي منابع مشارکتي مديريت رايندـــف
(Bodin and Crona, 2009.) مرکزيت،  هایشاخصترين از مهم

 بردار مرکزيت درجه )ورودی و خروجي(، مرکزيت بينابيني، مرکزيت
 توانمي هاشاخصاين  گيریاندازهباشند. با بتا مي مرکزيت و ويژه

 مختلف  مورد قضاوت و سنجش قرار داد هایجنبهمقوله قدرت را از 

(Bodin et al. 2006 (Bodin and Prell, 2011, . 
 

اندرکاران سازماني اعم هدف از انجام اين مطالعه بررسي قدرت دست
از دولتي، غيردولتي در فرايند اجرايي مديريت منابع آب در دشت 

مرکزيت در  هایشاخصگرمسار استان سمنان است. بدين منظور از 
شده و موقعيت هندسي  گيریاندازهای الگوی تحليل شبکه

ی ترسيم بصری شبکه نمايش داده بر اساس الگوها اندرکاراندست
 که Ucinet 6 افزارنرم از استفاده با شده آوریجمع های. دادهاندشده
 اجتماعي شبکه هایداده تحليل برای افزارهانرم پرکاربردترين از يکي

 برای نمايش موقعيت هندسي شبکه و همچنين. شد تحليل است،
 گرديد  استفاده Net Draw افزارنرم از هاگراف رسم

(2013 et al. Borgatti( ای اخيراً استفاده از الگوی تحليل شبکه. از
در حوزه مديريت منابع طبيعي وارد شده است. تحقيقات مختلفي 

های چندوجهي اند که کارايي اين روش برای مديريت نظامنشان داده
انساني و مديريت منابع مشترک مناسب -و پيچيده اکولوژيک

های مشارکتي ه از اين روش بخصوص در برنامهباشد. استفادمي
 مديريت منابع مورد توجه است.

 
های اجتماعي در مباني نظری تحليل شبکه مختلفي محققين

ايشان  اندنموده تشريحمديريت منابع طبيعي مبتني بر همکاری 
گيری از های مختلفي را در خصوص بهرهدرس آموخته همچنين

ي در منابع طبيعي ازجمله منابع آب را های اجتماعروش تحليل شبکه
اين الگو  .(Bodin and Prell, 2011) اندگردآوری و تحليل نموده

 فرا و بخشي بين هایهمکاری بر مؤثر عوامل با هدف شناسايي
مورد  زيستبا محيط مرتبط نهادهای سياستي هایشبکه در بخشي

 سياستي یشبکه ۵2 بررسي بر اين اساس،  استفاده قرار گرفته است.

 دو نهادی، و فشارهای مالي هایمشوق که داد نشان اروپايي کشور ۱

 و بخشي ميان روابط و هابرای ايجاد همکاری تأثيرگذار اصلي عامل
 بسزايي تأثير اين ميان در اعتماد و دانش مقابل، در و بوده بخشي فرا

 برای را ایشبکه يللتح . اين تحقيق استفاده از الگویاندنداشته

 داندمي مناسب زيستمحيط حوزه در سياستي هایشبکه بررسي

(Krott and Hasanagas, 2006). یهادر جنگل یادر مطالعه 
 نيمشخص نمودن تعامالت ب یبرا تحليل شبکهکانادا، از 

 قاتيهای تحقهداران، گروزمين هایزيرگروه )ازجملهاندرکاران دست
ه است. ، صنعت، دولت( استفاده شدهای کارگریتشکل ،يدانشگاه

 یتواند برايشبکه م ليتحلروش  بر اساس نتايج اين تحقيق
 پخشهای باقدرت و نفوذ باالتر در کنترل و مشخص نمودن گروه

شبکه را  ييايپو اندرکاراني کهشناسايي دست نياطالعات و همچن
 Klenk et al. 2009)) دهند، بکار گرفته شودقرار مي تأثيرتحت 

و نقش رهبران و صاحبان قدرت در فرايند توانمندسازی و مشارکت 
 جوامع در شيالت برداریبهره نظام برداری پايدار از منابع ساحليبهره

انجام شده است.  ایگيری از تحليل شبکهبهره با کنيا کشور ساحلي
بر اساس نتايج اين تحقيق، تحليل موقعيت صاحبان قدرت در يک 

و نفوذ  کنشگران کليدی تواند درک روشني ازای ميسيستم شبکه
 ارتقاء همکاری . از طرفيارائه دهد شيالت برداریبهره نظام در آنان

های سياستي، وابسته به ويژگي اندرکاراندستبين  و مشارکت
دی و قابليت صاحبان قدرت برای استقرار يک سيستم مبتني منعالقه

از تحليل شبکه  .(Bodin and Crona, 2008) باشدبر همکاری مي
اجتماعي برای تعيين نيازهای الزم برای استقرار نظام تبادل اطالعات 
برای اعمال مديريت مبتني بر همکاری استفاده شده است. در 
تحقيقي با استفاده از سه معيار ارتباط، هماهنگي و مشارکت، 

مورد  مرتبط هایسازمانمکانيسم و شدت تبادل اطالعات در بين 
 گرفته است، نتايج بدست آمده حاکي از آن بود که بررسي قرار 

 ای تحليل شبکه هایشاخصبا استفاده از اين سه معيار و 
های سازماني برای مديريت و به خوبي ظرفيتبه توانمي
 مودـــايي و ارزيابي نـــات را شناســـاطالع ذاریـــگراکــاشت
(Pereira and Soares, 2007). 
 

روش تحليل شبکه اجتماعي برای ارتقاء  کارگيریبهتحقيقاتي با 
های تبادل اطالعات انجام شده است، نتايج تحقيق بيانگر آن سيستم

های تحليل کارگيری اصولي سنجهبود که استفاده از اين روش و به
ها بکار گرفته تواند در تحليل محتوای اين سيستمشبکه اجتماعي مي

که يا شناسايي  شود. نتايج اين تحقيقات حاکي از آن است
محتوای نظام  توانميهای اطالعاتي بين کنشگران مختلف گلوگاه

 هایيافتهاطالعاتي را بطور دقيق و کمي شناسايي نمود و بر اساس 
برای بهبود کارايي اين نظام  مناسب را هایسياستبدست آمده، 

استفاده از الگوی  .Kirchhoff et al. 2008))نمود  ريزیطرح
ی مديريتي منابع هانظامشناسايي و تحليل  ظورمنبهتحليل شبکه 
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باشد. تحليل شبکه نهادی يمطبيعي در سطح ملي نيز رو به گسترش 
های تحليل شبکه نهادی جنگل ،Gorbani, 2012))مديريت مرتع 

 در ایشبکه حکمراني الگوی نمودن عملياتي برای خشک
، (Ghorbani and Dehbozorgi, 2015)ای منطقه گذاریسياست

آب با  محلي منابع بردارانبهره سطح در اجتماعي هایسنجش قدرت
 بررسي مورد مشارکت در شبکه و اعتماد پيوندهای استفاده

Ebrahimi Azarkharan et al. (2014) قدرت و ارزيابي ساختار 
  طبيعي عـــمناب نهادهای يـــقانون تکاليف یهـشبک در
(Mohammadi Kangrany (1998 اين تحقيقات  ازجمله
که  هايييرگروهزو  يسازمان اندرکاراندست ،. در اين تحقيقباشنديم

بر اساس نقش و موقعيت آنان در ساختار شبکه سازماني تعريف 
تعريف  .اندشده گرفتهدر نظر  يلعنوان واحد تحل، بانديدهگرد

که بر اساس تحليل  یاواسطهو  یاتوسعهحفاظتي،  هایيرگروهز
يت و وظايف محوله هريک از مأمورها،  ها، برنامهاستسي

 اندرکاراندستشبکه  توانديمصورت گرفته است،  اندرکاراندست
سازماني را با عمق بيشتری مورد تحليل قرار داده و  درک و بينش 

مشارکت و همکاری آنان در  یبرا يسازمان هایيتاز ظرف بيشتری 
 .ارائه دهدمرتبط با منابع آب  یاهيتفعال
 

 روش تحقيق

، هاسازمانبر ماهيت افراد و يا  تأکيد جایبه، ایشبکهالگوی تحليل 
بر روابط بين آنها تمرکز داشته و به تحليل و ارزيابي ساختارهای اين 

های مختلفي را برای مطالعه جريان اين الگو، روش پردازد.روابط مي
کند که معرفي مياطالعات، منابع، خدمات و نهايتاً هر عاملي 

های سازد. اساس روشمتمايز را به يکديگر مرتبط مي کنشگران
پردازند بر دو اصل بنيادين ای که به تحليل مسائل اجتماعي ميشبکه

ها بر اصول و روابط رياضي های اين روشتئوری -۵قرار دارد: 
در قالب  های تجربيها، دادهدر اين روش -2سازمان يافته است، 

 ترتيباينبهگيرند. قرار مي وتحليلتجزيهمند مورد ستم نظاميک سي
 سرمايه، نفوذ، اعتماد، شهرت و قدرتمفاهيمي نظير انسجام، 

بوده و ما را  گيریاندازهصورت سيستمي و کمي قابل اجتماعي به
صورت کمي و سازد تا در مطالعات قياسي علوم اجتماعي، بهقادر مي

های شبکه اجتماعي شامل بررسي دادهسيستمي اظهارنظر کنيم. 
حداقل يک متغير ساختاری در ميان يک مجموعه از کنشگران 

شبکه در نظر  تحليل و تجزيهمبنای اصلي  عنوانبهباشد که مي
. در اين تحقيق پيوند تبادل اطالعات و همکاری شودميگرفته 

آوری شبکه قرار گرفته است ابزار جمع وتحليلتجزيهمبنای  عنوانبه
های اجتماعي مشابه ابزار مورد استفاده داده در الگوی تحليل شبکه

 مصاحبه، در مطالعات کالسيک و معمول علوم اجتماعي نظير
. تعيين مرز باشدمياسناد  مرور و مشاهده نظرسنجي، نامه،پرسش

ت تحليل شبکه اکولوژيک و مرز شبکه اولين گام برای انجام تحقيقا
مرز اکولوژيک و  عنوانبهمحدوده دشت گرمسار  است. در اين تحقيق

مرز  عنوانبهمديريت منابع آب در اين منطقه  مرتبط با هایسازمان
معيارهای مناسب با نوع  ،شبکه در نظر گرفته شده است. در گام دوم

. برخي از محققين برای انجام شوندميشبکه و هدف تحقيق انتخاب 
منابع آب، سه نوع  ازجملهحقيقات مرتبط با مديريت منابع طبيعي ت

سازماني، شبکه ذينفعان محلي و شبکه  هایشبکه :شامل شبکه را
جامعه محلي تعريف نموده و معيارهای مختلفي را  -تلفيقي سازماني

 اندنمودهمعرفي  هاشبکهل هر يک از انواع ـــرای تحليــب

((Gorbani, 2016. سازماني  هایشبکهق در ارتباط با اين تحقي
معيار مورد بررسي انتخاب  عنوانبهتعريف شده و قدرت سازماني 

کمي  هایشاخص انتخاب ،شده است. گام سوم پس از تعيين معيار
 هایشاخص. بطور کلي باشدميبرای ارزيابي معيار انتخاب شده 

يم به سه دسته تقس ایشبکهساختاری در سطوح مطالعاتي تحليل 
در  هاشاخصدر سطح کالن شبکه،  هاشاخص :که شامل شوندمي

در سطح مياني شبکه است. در سطح  هاشاخصسطح کنشگر و 
. گيردميکلي مورد بررسي قرار  صورتبهروابط بين کنشگران  ،کالن

در اين سطح برای هر شاخص، يک عدد برای کل شبکه گزارش 
. سنجش معيارهايي چون انسجام، پايداری و سرمايه شودميداده 

. در سطح کنشگران، شودمياجتماعي در سطح کالن شبکه انجام 
 از کنشگران شبکه انجام تکتک محاسبه يک شاخص برای 

. در باشدميمرکزيت  ،اين سطح هایشاخص. از مهمترين گرددمي
. گيردمي مفهوم قدرت در شبکه مورد بررسي قرار اين سطح عموماً

مختلف مورد  هایگروهيا  هابلوکدر سطح مياني کنشگران در قالب 
. اين تحقيق در سطح کنشگر و با استفاده از گيرندميبررسي قرار 

 مرکزيت انجام شده است. هایشاخص
 

 منطقه مورد مطالعه )مرز اکولوژيک( -0-8

وده و عنوان محدکيلومترمربع به 32۷بر دشت گرمسار با وسعتي بالغ
پژوهش در نظر گرفته شده  اين مطالعهمرز اکولوژيک منطقه مورد 
 دستپايين کيلومترمربع در 32۷ بربالغاست. اين دشت با وسعتي 

و بر روی آبرفت رودخانه حبله رود و مخروط  رود حبله آبريز حوضه
 ۷۷3۱درجه شرقي و عرض  ۸۱۱2تا   ۵۷۱2افکنه آن در طول 

 استدرجه شمالي در غرب استان سمنان واقع شده  2۷3۱تا  
 اراضي آب تأمين مطمئن منبع تنها رود کهرودخانه حبله (.۵شکل)

 خوبي کيفيت از حوضه آبريز باالدست است در گرمسار دشت
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 به شوری هایشاخه گرمسار دشت به ورود از قبل ولي است برخوردار
 دشت وارد متفاوتي کيفيت با و شده تخريب درنتيجه و پيوسته آن
های برنامهشود. دشت گرمسار يکي از اولين مناطقي است که مي

برداری های بهرههای آبياری و انواع نظامجامع مطالعه و اجرای شبکه
را تجربه نموده است. مشکل عدم يکپارچگي و پراکندگي اراضي و 

های عمده فرا روی مالکي، يکي از چالش خرده نظام بودن حاکم
 رويهبي گسترش طرفي ريت سرزمين در دشت گرمسار است ازمدي

 از ناهماهنگ برداریبهره و گذشته دهه طي چهار اراضي کشاورزی

در مناطق باالدست حوضه آبريز حبله  زيرزميني های سطحي وآب
 شده آب شوری افزايش و منابع آب ازحدبيش برداریموجب بهرهرود 

 فاقد دشت ایحاشيه نقاط از برخي اصلي، شبکه وجود عليرغم .است

 اراضي نوسازی و تجهيز طرح و فرعي شبکه بوده و اصلي هایشبکه

 است. کمبود باال آب نتيجه تلفات در و نشده پياده دشت عمده قسمت

 دشت اراضي از بخشي سالههمه که است شده باعث آب مستمر

هايي که توسط بمانند. عليرغم برنامه باقي صورت آيشبه
المللي در ارتباط با های مختلف در سطوح محلي، ملي و بينسازمان

وخاک تعريف شده است. افت مديريت يکپارچه و بهبود منابع آب
 آب منابع کيفيت های زيرزميني و کاهش مستمرمستمر سطح آب

وجود دشت گرمسار  حاشيه اراضي در خصوصبه زيرزميني و سطحي
عدم هماهنگي،  نتيجه توانها را به روشني ميدارد. اين گونه چالش

های مختلف برای استفاده از ضابطه بخشبخشي نگری و رقابت بي
منابع و توسعه بخشي نسبت داد. از نظر تقسيمات سياسي، دشت 

های گرمسار در استان سمنان و در حال حاضر در محدوده شهرستان
در  ر دارد. محدوده مديريتي اين دشت عمدتاًگرمسار و آرادان قرا

حوزه مسئوليت نهادهای شهرستان گرمسار قرار داشته و اغلب 
از  ۵3۹۷نهادهای مرتبط با منابع آب شهرستان آرادان که از سال 

شهرستان گرمسار جدا شده است، در قالب نمايندگي فعاليت نموده و 
دهند. يموضوعات مرتبط را به شهرستان گرمسار ارجاع م

مرز اکولوژيک و  عنوانبهترتيب محدوده دشت گرمسار اينبه
اندرکاران سازماني مرتبط با مديريت منابع آب مجموعه دست

مطالعه در نظر گرفته شده  اين شبکهمرز  عنوانبهشهرستان گرمسار 
 است.

 

 
 موقعيت مکانی دشت گرمسار در استان سمنان -0 شکل
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 مرز شبکه() اندرکارانشناسايی دست -8-8

 اساس اندرکاران بردر اين مطالعه شناسايي ليست اوليه دست
هر يک از  اظهارنظرتهيه شد. اين ليست مورد  اسنادی مطالعات

های سازمانمورد مصاحبه قرار گرفته و  هایسازماننمايندگان 
 اندرکاران مرتبط با مديريت منابع آب بهپيشنهادی آنان  بعنوان دست

. بدين ترتيب ليست اوليه روش گلوله برفي) گرديدليست اوليه اضافه 
آب در مرتبط با مديريت منابع  سازمان 2۹ تعدادتکميل و در نهايت 

از تحليل  تریعميقبرای آنکه بينش . شناسايي شدند گرمسار دشت
های ، سازمانمورد مطالعه داشته باشيم اندرکاراندستقدرت در بين 

ماهيت و مأموريتي که به استناد تکاليف  بر اساسشناسايي شده 
 حفاظتي، هایسازمان :زيرگروه سه هستند به دارعهده قانوني

 بر. اندشده تفکيک ایواسطه هایسازمان و ایتوسعه هایسازمان
 منابع از حفاظت مأموريت مستقيم بطور که هاييسازمان اساس اين

 زيرگروه عنوانبه دارند عهده به را آب منابع ازجمله طبيعي

 زيرگروه اين سازماني مأموريت. اندشده ناميده حفاظتي هایسازمان
 و منابع تخريب از جلوگيری و محيطيزيست مالحظات بر بطور کلي

 عنوان تحت دوم زيرگروه. باشدمي متمرکز برداریبهره کنترل
روستايي و  هایبخش توسعه وظيفه دارعهده ای،توسعه هایسازمان
 متقاضي خود سازماني مأموريت پيشبرد برای عموماً و بوده شهری
 ناميده ایواسطه هایسازمان زيرگروه سومين. باشندمي آب مصرف

آموزش،  ازجمله مختلف خدمات دهندهارائه هاسازمان اين. اندشده
 اطالعات و ارائه دهنده تسهيالت توليد ،رسانياطالعتحقيق، 

 منابع تقاضای يا و حفاظت مستقيم مأموريت زيرگروه اين. باشندمي
 در توانندمي ایواسطه هایسازمان عنوانبه بلکه نداشته را آب

اسامي اين  .باشند آفريننقش آب مديريت هایفعاليت راستای
 درج ۵ جدول شده در هرائا هایگروهسه زير به تفکيک هاسازمان
 .است گرديده

 

 

 گرمسار دشت در آب منابع مديريت با مرتبط ایواسطه و حفاظتی ای،توسعه هایزيرگروه اسامی -0 جدول

 ایواسطه هایسازمان ایهای توسعهسازمان های حفاظتيسازمان

 شهرستان زيستمحيط حفاظت اداره
 گرمسار

 شهرستان اجتماعي رفاه و کار تعاون، اداره گرمسار شهرستان برق توزيع مديريت
 گرمسار

 شهرستان آبخيزداری و طبيعي منابع اداره
 گرمسار

 گردشگری و دستيصنايع فرهنگي، ميراث اداره گرمسار شهرستان ترابری و راه اداره
 گرمسار شهرستان

 زهکشي و آبياری هایشبکه برداریبهره شرکت شهرستان گرمسار اسالمي شورای نمايندگي گرمسار شهرستان دادگستری
 گرمسار دشت

 خاک و آب منابع پايدار مديريت طرح
 رودحبله

 گرمسار شهرستان کشاورزی صنفي نظام گرمسار شهرستان روستايي تعاون مديريت

 گرمسار شهرستان کشاورزی بانک مديريت گرمسار شهرستان( ره) خميني امام امداد کميته گرمسار شهرستان آب منابع امور مديريت

 سمنان دانشگاه گرمسار شهرستان مخابرات اداره 

 گرمسار شهرستان نهادمردم هایسازمان شبکه گرمسار شهرستان گاز اداره

 گرمسار شهرستان وپرورشآموزش اداره نفتي هایفراورده پخش شرکت

 طبيعي منابع و کشاورزی مهندسينظام سازمان گرمسار شهرستان فرمانداری
 سمنان استان

 سمنان استان هواشناسي کل اداره گرمسار شهرستان کشاورزی جهاد مديريت

 استان طبيعي منابع و کشاورزی تحقيقات مرکز گرمسار شهرستان درمان و بهداشت شبکه
 سمنان

  گرمسار شهرستان تجارت و معدن صنعت، اداره

 شهرستان روستايي فاضالب و آب امور مديريت
 گرمسار
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 هاآوری دادهجمع -3-8

بر اساس روش مصاحبه نيمه  اطالعات دريافت ،در اين تحقيق
گيری از روش يادآوری، در هر با بهرهانجام شده است. ساختاريافته 

مورد تحقيق در اختيار مصاحبه  هایسازمانمصاحبه ليستي از اسامي 
با سهولت و دقت بيشتری در مورد ساير  شوندگان قرار داده شد تا

حبه در عمده انجام مصا مورد مطالعه اظهار نظر نمايند. هایسازمان
صورت گروهي انجام شد. بدين ترتيب از رئيس و مديرعامل موارد به

های درخواست گرديد تا نمايندگان مرتبط با بخش سازمانهر 
ريزی، فني و اجرايي، مطالعات، ترويج و آموزش، روابط عمومي برنامه

و پايش و ارزيابي با اطالعات مکتوب مورد نظر در فرايند مصاحبه 
گرديد  درخواستحضور داشته باشند. در فرايند مصاحبه از هر سازمان 

با ارائه مستندات و مصاديق اری همک و اطالعات تبادل شدتتا 
مشخص نمايند. مواردی چون پاسخ به استعالمات، عضويت در 

 هایپروژه اجرای همکاری، هاینامهتفاهم های مشترک،کميته
ازجمله مصاديق مرتبط با پيوند تبادل  مالي مبادالت و مشترک

هر سازمان  ترتيب،اينباشد. بهاطالعات و همکاری بين سازماني مي
اندرکاران اظهار بر اساس سؤال فوق، به تفکيک در مورد ساير دست

بدست  اطالعاتهار نظر خود را ارائه نمودند. ظنظر نموده و مصاديق ا
تبادل اطالعات و همکاری، بر اساس طيف  آمده در خصوص شدت

بندی طبقهصفر، خيلي کم، کم، متوسط، زياد، خيلي زياد( )ليکرت 
 به نسبت اندرکاراندست تمامي نظر راظها دريافت از . پسشد

 اندرکارانرابطه همکاری دست از بعدیيک ماتريس يک يکديگر،
 .گرديد تهيه يکديگر به نسبت

 

 ای مورد بررسیهای شبکهشاخص -1-8

متعدد موجود در روش تحليل شبکه  هایشاخصاز ميان 
 زير در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند: هایشاخص

ای از روابط محاط شبکهزماني که يک کنشگر درون ۹مرکزيت
شود، قادر به کنترل روابط خود با ديگران و قرار گرفتن در مرکز مي

بطور کلي مرکزيت دارای . Ghorbani, 2011))باشد روابط مي
ترين ای است که برای شناسايي و تعيين مهممفهوم گسترده

گيرد. ستفاده قرار ميکنشگران و يا ارتباطات در يک شبکه مورد ا
 .باشددهنده قدرت هر کنشگر در شبکه ميشاخص مرکزيت نشان

تواند در خصوص مکان قرار گرفتن گره، مرکزيت مي ،ترتيباينبه
ترين ترين و کاربردیمهممطرح گردد.  ارتباط شدتنحوه و 

مرکزيت درجه، مرکزيت بينابيني، مرکزيت اند از ها عبارتمرکزيت
 ه و مرکزيت بتا.بردار ويژ

کنشگر با  کياست که  يمي: تعداد ارتباطات مستق۵۷مرکزيت درجه
شود. اگر يم دهيدرجه نام تيشبکه دارد، مرکز کيکنشگران در  ريسا

موضوع  نيا یبر رو دتوانييم ديرابطه توجه کن کيبه جهت  ديبخواه
 افتيرا در یچند رابطه ورود یکنشگر مرکز کيکه  ديتمرکز کن

 یکنشگر مرکز اي( شوديشناخته م یعنوان درجه ورود)که بهکند يم
(. شونديشناخته م يخروج عنوان درجه)که به دارد يچند رابطه خروج

کنشگر بيشتر باشد، دسترسي آن به  کيدرجه  تيهر چه ميزان مرکز
شود. اين مرکزيت در تر محسوب ميمنابع بيشتر بوده و مرکزی

 دار، بر دو نوعهای جهتع و در گراف، يک نوجهتبيهای گراف
 .(Hanneman, 2001) باشدمي ۵2خروجيدرجه و  ۵۵ورودی درجه

 یهاونديصورت است که پ نيدو شاخص به ا نيشناختي اجامعه ريتعب
به  یورود یوندهايبه شبکه است و پ يارائه منابع یبه معنا يخروج

دهنده نشان يدرجه خروج یباال زانيمنابع است. م افتيدر یمعنا
که بيشتر در شبکه انتقال اطالعات مورد بحث قرار  نفوذ کنشگر است

يا اقتدار دهنده شهرت نشان یدرجه ورود یباال زانيمگيرد. مي
گره توجه و مراجعه  نيبه ا یاديمعنا که افراد ز نياست. بد کنشگر
 .Hogan, 2008))دارند 

 
دو  ني(: ممکن است تراکنش ببودگي)وسط  ۵3نيينابيب تيمرکز

دو قرار گرفته،  نيا نيکه ب یگريکنشگر در شبکه، به کنشگر د
دو کنشگر  یهاتراکنش یکنشگر قادر است بر رو نيوابسته باشد. ا

قدرت کنترلي هر کنشگر را  ديگر،عبارتبهو  کنترل داشته باشد گريد
شاخص  نيکنشگر ا کي یبرادهد. در شبکه مورد سنجش قرار مي

همه اعضا که شامل کنشگر  نيب یرهايترين مستعداد کوتاه صورتبه
  یدارا یانقطه .Hogan, 2008)) گرددمي فيشود، تعرمي

از جفت نقاط  یاريبس نينابياست که ب ينينابيب تيمرکز نيشتريب
 از آن بگذرد گرينقاط د يارتباط یهاقرار گرفته و راه گريد
((Hanneman, 2001.  باال، قادر هستند  ينينابيکنشگران با درجه ب

از  يو تنوع دادهقرار  تأثيرکنشگران را تحت  ريسا نيمنابع ب انيجر
 دارند اريدر اخت يپيوندهای برون گروه قيرا از طر يمنابع اطالعات

((Burt, 2004. سازماني سمت به را توجه کانون بينابيني مرکزيت 
 ايفا اساسي و مهم نقش اطالعات جريان و انتقال در که دهدمي قرار
 مختلف هایبخش و بوده مهمي کارگزار که يسازمان مانند نمايد،مي

 نمرات توزيع در تنوع وجود. کندمي متصل يکديگر به را شبکه
 از بهتری درک تا شودمي موجب شبکه، يک در بينابيني مرکزيت
 ,Wasserman and Faust) باشيم داشته شبکه در مرکزيت

 بين تضاد بينابيني، مرکزيت شاخص از استفاده با بنابراين. (1994
 .گرددمي آشکار و شده بارزتر مرکزی غير و مرکزی کنشگران
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 هایشاخص يکي از عنوانبه: اين شاخص ۵۸ويژه بردار مرکزيت
پيشنهاد گرديده  ايده اين بر اساس و در نظر گرفته شده مرکزيت

 ديگر مرکزيت از مجزا تواندنمي خاص کنشگر يک مرکزيت که است
 نمرات. شود زده تخمين است متصل شده آن با که کنشگراني
 با کنشگرانبه  ارتباط که اصل اين بر اساس کنشگران به مرکزيت،

 کنشگراني اب ارتباط به نسبت ،کنش گر خاص يک نمرات در باال نمره
 شودمي داده اختصاص دارد، بيشتری مشارکت ،نمره پايين با
((Bonacich, 1972. ويژه بردار مرکزيت بيشترين دارای اینقطه 

 مرکزيت باشد، درواقع بسياری مرکزی همسايگان ایدار که است
 .(Brandes, 2005)شود مي رــــبيشت قدرت سبب ويژه ردارــب

کنشگر مرکزی کنش  ديگر از ديدگاه مرکزيت بردار ويژه،عبارتبه
گری است که به کنشگران ديگری که خود آنها دارای مرکزيت با 

ويژه،  باشند. بنابراين مرکزيت برداردرجه باال هستند متصل مي
بوده و مرکزيت  مجموع اتصاالت يک کنشگر به کنشگران ديگر

کند. ين شاخص را تعيين ميدرجه کنشگران ديگر، ميزان ا
تری را از درک گسترده ويژه، ترتيب شاخص مرکزيت برداراينبه

عنوان نمايد. مرکزيت بردار ويژه در برخي از منابع بهشبکه فراهم مي
 شاخص خالص شده  مرکزيت درجه در نظر گرفته شده است

((Borgatti, 2005. 

 
عنوان مرکزيت بتا را به ،Bonacich (1972): ۵۱بتامرکزيت 

های مرکزيت پيشنهاد کرد. او دريافت که گيریجايگزين ديگر اندازه
های متفاوت مرکزيت شواهد گيریهای قبلي با اندازهپژوهش

دارند: در برخي موارد، نمرات مرکزيت يک متفاوتي را عرضه مي
 دهد امانشان مي ترين و قدرتمندترين فردکنشگر را به شکل مهم

ها فردی که در های ديگری وجود دارد که در آن موقعيتموقعيت
قدرتمندترين کنشگر  مرکز قرار گرفته قدرتمندترين فرد نبوده بلکه
 قرار گرفته باشد  ۵۶کسي است که در موقعيت نيمه پيراموني

((Cook et al., 1983 . که در اين موارد، برداشت توجه داشت بايد
عالوه باشد. بهمفاهيم مورد بررسي مياز قدرت متفاوت و وابسته 
ای بر اساس روابط مثبت تعريف شده برحسب اينکه تحليل شبکه

مانند تبادل اطالعات و همکاری( يا اينکه بر اساس روابط ) باشند
بر اساس موازی کاری  هايي کهمنفي شکل گرفته باشند، مانند شبکه

های معناداری وتاند، تفاو تخريب موقعيت ساير نهادها شکل گرفته
های خواهد آمد. در شبکه وجود بهدر موقعيت کنشگران مرکزی 

قبلي  هایگيریشکل گرفته بر اساس روابط مثبت، سنجش و اندازه
بيني فرد قدرتمندتر در مرکزيت، بطور قابل اعتمادی قادر به پيش

برای ايجاد  سازمانمانند شناسايي مؤثرترين ) باشند،شبکه مي
های شکل ولي در شبکه (در شبکهتوزيع و انتشار اطالعات انسجام يا 

و  های مرکزيت نتايج سردرگمگرفته بر اساس روابط منفي، سنجش
آيي بوده بطور کلي فاقد کار ای به دست داده يا اينکه گاهيکنندهگيج

دهند. بدين ترتيب برای نشان دادن رابطه و نتايج اشتباهي را ارائه مي
مرکزيت و قدرت در شبکه، بوناسيچ مفهومي را با  تری بينمنطقي

را پيشنهاد نمود. در اين شاخص، پارامتری به نام  عنوان مرکزيت بتا
گر کنترل شود. پارامتر بتا تواند توسط تحليلبتا دخالت نموده که مي

قدرت تا چه حدی به مرکزيت ديگران  دهنده اين است کهنشان
يلگری ارزش پارامتر بتا را در معادله بنابراين اگر تحل ؛شودمربوط مي

تعيين کند، در تحليل شبکه، وزن  کم يا ضعيف ،محاسبه مرکزيت بتا
شود. تعيين نزديک به هم داده مي هایسازمانبيشتری به روابط 

تر برای پارامتر بتا، به معني وزن دهي بيشتر به های بزرگارزش
باشد. بر اين مي مانسازتری از ساختار شبکه اطراف يک دامنه وسيع

گيری مرکزيت بردار ای را مشابه الگوی اندازهضابطه اساس پارامتر بتا
کند. همچنين بسته به اينکه وابستگي کنشگر کانوني ويژه تعريف مي

که به افراد مرکزی يک معيار مثبت يا منفي برای اقتدار او باشد، 
ارزش ) شودگرفته تواند مثبت و يا منفي در نظر ارزش پارامتر بتا مي

شود که ميزان وابستگي به افراد مرکزی مثبت در شرايطي تعيين مي
را يک معيار مثبت حساب کنيم و انتخاب ارزش منفي به اين معني 

برای کنشگر کانوني نتايج  دور بودن از مرکزيت ديگران است که
 .(بهتری داشته باشد

 

 نتايج و تحليل نتايج -8

ای، برای سنجش قدرت الگوی تحليل شبکهشد در  بيان که همانطور
شود. کنشگران های مرکزيت استفاده مياندرکاران، از شاخصدست

 شبکه در کنشگران ساير با که روابطي ميزان اساس قدرتمندتر بر

 و گيرندمي دست در شبکه در را قدرت نمايندمي يا ارسال دريافت
 ، نتايج2 شکل. دهندمي قرار خود کنترل تحت را کنشگران ساير

 اساس بر را درجه خروجي مرکزيت ورودی و درجه مرکزيت ميزان

مرتبط با  هایسازمان بين در تبادل اطالعات و همکاری پيوندهای
 اين اساس دهد. برمديريت منابع آب در دشت گرمسار نمايش مي

نمود فرمانداری شهرستان گرمسار با اختالف  بيان توانمي نتايج
 درصد( ۱۱.۰سايرين، باالترين ميزان درجه ورودی )زيادی نسبت به 

يک اندرکاران مديريت منابع آب دشت گرمسار دارد. در شبکه دسترا 
که موضوع سطوح باالی مرکزيت درجه ورودی درصورتي کنشگر با

های مثبت ارتباط و همکاری باشد، مورد تحقيق در شبکه جنبه
به ديگران داشته و معموالً فردی است که اقتدار بيشتری نسبت 

 سايرين وابستگي بيشتری به او دارند.
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 گرمسار دشت آب منابع مديريت با مرتبط نهاد 86 بين خروجی و ورودی مرکزيت هایشاخص ميزان -8شکل 

 
آبخيزداری، پس از  و طبيعي منابع ادارهکشاورزی و  جهاد مديريت

فرمانداری بيشترين ميزان مرکزيت درجه ورودی شبکه را به خود 
بيان نمود که در اين شبکه  توانمياند. بر اين اساس اختصاص داده

 ،مراجعه دارند. در مقابل هاسازمانبيشتری به اين  اندرکاراندست
مرکز تحقيقات  ميزان مرکزيت درجه ورودی کنشگراني همچون

نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي و  کشاورزی و منابع طبيعي،
دانشگاه که ماهيت علمي و تحقيقاتي دارند و نيز کنشگراني همچون 

صنفي کشاورزی، مديريت تعاون روستايي و نظام طرح حبله رود، 
 به را کمتری مقادير دارند مشارکتي ماهيت نهاد کهمردم هایسازمان

 حفاظت اداره خروجي درجه مرکزيت .اندداده اختصاص خود
 مطالعه مورد شبکه در را ميزان بيشترين( درصد ۰۵.۸) زيستمحيط

 که نمود عنوان توانمي ترتيب اين به .است داده اختصاص خود به
 ساير ديد از مشاوره و ارتباط منبع و کانون يک عنوانبه سازمان اين

 کنشگر و مناسب ظرفيت يک عنوانبه تواندمي و بوده اندرکاراندست
 مديريت شبکه در همکاری بر مبتني سيستم توسعه برای کليدی

 نمايندگي فرمانداری، دادگستری،. شود گرفته نظر در آب منابع
 حفاظت اداره از پس طبيعي منابع اداره و اسالمي شوراهای

 خود به را شبکه خروجي درجه مرکزيت ميزان بيشترين زيست،محيط
 و کشاورزی تحقيقات مرکز همچون کنشگراني. اندداده اختصاص

 شرکت و طبيعي منابع و کشاورزی مهندسي نظام طبيعي، منابع
 درجه ميزان کمترين گرمسار دشت زهکشي و آبياری برداریبهره

 .اندداده اختصاص خود به را خروجي

بررسي،  در شبکه مورد قدرت ميزان تريقدق و سريع درک منظوربه
مرکزيت  هایشاخصبر اساس  هاسازمان هندسي موقعيت مدل

نشان داده شده  ۸و شکل  3ورودی و خروجي به ترتيب در شکل 
 هر مرکزيت ميزان دهندهنشان هر گره است. در اين اشکال اندازه

 قرار گرفته و مدنظرمورد مطالعه  هایگروههمچنين زير. است کنشگر
 شکل به حفاظتي هایسازمان دايره، شکل به ایتوسعه هایسازمان

. اندشده داده نشان مثلث شکل به ایواسطه هایسازمان و مربع
 اندشده واقع شبکه مرکز به نسبت دورتری در فاصله که هاييسازمان

 آنها به اصطالحبه که باشندمياقتدار و نفوذ کمتری  دارای
 اساس اين بر .گرددمي اطالق شبکه در پيراموني هایسازمان

 .نيست برخوردار مناسبي توزيع از شبکه اين نمود بيان توانمي
 

. است کنشگر ورودی هر درجه مرکزيت ميزان دهندهنشان گره اندازه
 شکل به حفاظتي هایسازمان دايره، شکل به ایتوسعه هایسازمان

 .اندشده داده نشان مثلث شکل به ایواسطه هایسازمان و مربع
 

. است کنشگر خروجي هر درجه مرکزيت ميزان دهندهنشان گره اندازه
 شکل به حفاظتي هایسازمان دايره، شکل به ایتوسعه هایسازمان

 .اندشده داده نشان مثلث شکل به ایواسطه هایسازمان و مربع
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 همکاری و اطالعات تبادل شبکه در بررسی مورد هایزيرگروه و هاسازمان هندسی موقعيت مدل -3شکل

 همکاری و اطالعات تبادل شبکه در بررسی مورد هایزيرگروه و هاسازمان هندسی موقعيت مدل -1شکل

 
 ۵2۶.۸ فرمانداری بينابيني مرکزيتخالص  ميزان ۱ ر اساس شکلب

ترتيب فرمانداری با اختالف قابل توجهي نسبت به  اين باشد. بهمي
 اختصاصها، بيشترين ميزان مرکزيت بينابيني را به خود ساير سازمان

نمايندگي شوراهای اسالمي، منابع طبيعي  ترتيببه  آن از پس وداده 
 اداره کشاورزی، جهاد مديريت ،زيستمحيط حفاظت ،و آبخيزداری

 کنترلي قدرت دهندهنشان امر اين. دارند قرار زيستمحيط حفاظت
بوده و در بين  آب منابع مديريت شبکه در هاسازمان اين باالی

ترتيب فرايند  اين . بهاندگرفتهقرار  هاساير دستگاه ارتباطي هایراه
اين تبادل اطالعات و همکاری در شبکه وابستگي زيادی به 

 کنشگران دارد.
 
 فرمانداری، که داشت اذعان توانمي نتايج اين تحليل با ارتباط در
 ويژه بردار و بينابيني ورودی، درجه باالترين بودن دارا واسطهبه
 مرکزی همسايگان داشتن با که شودمي شناخته سازماني عنوانبه

آب و فاضالب روستایی

امور منابع آب

منابع طبیعی

جهاد کشاورزی

بانک کشاورزی

محیط زیست

میراث فرهنگی

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شرکت بهره برداری

دادگستری

فرمانداری

شبکه بهداشت

صنعت، معدن و تجارت

نظام صنفی

دانشگاه

توزیع برق

راه و ترابری

نمایندگی شورای اسالمی

سازمانهای مردم نهاد

تعاون روستایی

آموزش و پرورش

نظام مهندسی کشاورزی

کمیته امداد

هواشناسی

مخابرات

گاز

پخش فراورده های نفتی

مرکز تحقیقات کشاورزی

طرح  حبله رود
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 بدين و بوده شبکه در اطالعات جريان و انتقال اصلي کانون بيشتر،
 شامل کلي بطور اهفرمانداری وظايف. دارد بيشتری اقتدار لحاظ

 ساختن هماهنگ طريق از دولت عمومي هایسياست اجرای
 وظايف کار در نظارت و دولتي مختلف هایسازمان هایفعاليت

 در رايزني در ،کنش گر اين .باشدمي امنيت حفظ و کشوری مأموران
 هایبخش به مالي منابع تخصيص برای ملي و استاني سطوح
 توسعه و عمراني هایفعاليت اشتغال، توسعه منظوربه اجرايي مختلف
 کميته رياست فرمانداری. دارد کليدی نقش روستايي و شهری
 و بوده دارعهده گرمسار شهرستان سطح در را آب منابع حفاظت
 نموده کنترل طريق اين از را مختلف هایبخش اجرايي هایسياست

 عنوانبه آب منابع مديريت ترتيب،اينبه. نمايدمي هماهنگ و
 بسيار حد تا گرمسار دشت توسعه فرايند در تأثيرگذار منبع مهمترين

 اين جانب از بلندمدت و ميان کوتاه، هایاولويت سنجش به زيادی
 برای قدرت ساختار نظر از وضعيتي چنين. دارد بستگي سازمان
 در که مفهوم اين به. دارد وجود شهرستان کشاورزی جهاد مديريت

 سوی از منابع کنترل و آفرينينقش قدرت آب، منابع مديريت حوزه
 کشاورزی جهاد. باشدمي آب منابع امور از بيش کشاورزی، جهاد

 مأموريت. باشدمي گرمسار دشت در آب مصرف متقاضي ترينعمده
 برنامه قانون متن در که گونههمان کشاورزی جهاد وزارت اصلي
 محصوالت توليد در خودکفايي است، شده لحاظ توسعه پنجم

 نيرو وزارت مأموريت با تعارض در مأموريت اين. است کشاورزی
 ایشبکه تحليل. باشدمي هاآبخوان از برداشت اضافه کاهش بر مبني
 هایسياست گونهاين پيامدهای ارزيابي در تواندمي اندرکاراندست

 مرکزيت ميزان. گيرد قرار استفاده مورد اجرايي سطح در متعارض
 مهندسينظام دانشگاه، همچون ایواسطه هایسازمان ورودی درجه

 بطور رودحبله پروژه و روستايي تعاون طبيعي، منابع و کشاورزی
 سايرين به نسبت کمتری مراجعه هاسازمان اين. است پايين نسبي
 نيازمند را خود آب منابع مديريت برای کمتری هایسازمان و داشته

 نظام و نهادمردم هایسازمان .بينندمي هاسازمان اين به همکاری
 و نفوذ اقتدار، ميزان کمترين از تحليل اين در کشاورزی صنفي
 دليل به طرفي از هاسازمان اين. بودند برخوردار شبکه کنترل توانايي

 پل عنوانبه توانندمي شبکه در ایواسطه موقعيت از برخورداری قرار
 واسطه بدين ودر نظر گرفته شده  بردارانبهره هایتشکل با ارتباطي

 .نمايند فاايشبکه  اين پايداری و سازماني انسجام در کليدی نقش
 

 
 گرمسار دشت آب منابع مديريت اندرکاراندست شبکه در بينابينی مرکزيت ميزان -0شکل
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 گرمسار دشت آب منابع مديريت اندرکاراندست شبکه در ويژه بردار مرکزيت ميزان -0شکل

 
 دشت آب منابع مديريت شبکه ويژه بردار مرکزيت شده مرتب نتايج

 فرمانداری، اساس اين بر. است شده داده نشان ۶ شکل در گرمسار
 بيشترين آبخيزداری و طبيعي منابع اداره زيست،محيط حفاظت اداره

 ترتيباينبه. اندداده اختصاص خود به را ويژه بردار مرکزيت ميزان
 کنشگران با بيشتری ارتباط کنشگران اين که دريافت توانمي

ادارات  .هستند باال درجه با مرکزيت دارای آنها خود که دارند ديگری
را بر  ایگسترده هایفعاليتو منابع طبيعي  زيستمحيطحفاظت 

اين  ترتيباينبهاساس ترتيبات مشارکتي در دستور کار خود دارند. 
تقويت  ایواسطه هایسازمانارتباط خود را بخصوص با  کنشگران

حفاظتي  هایفعاليتنموده تا از ظرفيت اين زيرگروه برای 
 باال بودن د توجيه کنندهتوانميکنند. اين موضوع  برداریبهره

 باشد. در شبکه  کنشگراناين مرکزيت بردار ويژه 
 

بودن ارتباط  فرض مثبتبا پيش ،بتا مرکزيت شده مرتب نتايج
 ۶ شکل در ،گرمسار دشت آب منابع مديريت شبکه کنشگران در

 زيست،محيط حفاظت اداره ،اساس اين بر. است شده داده نشان
 به را بتا مرکزيت ميزان بيشترينبه ترتيب و فرمانداری  دادگستری

 افراد به وابستگي ميزان کهدرصورتي لذا. اندداده اختصاص خود

قدرتمندترين  کنشگران، اين کنيم، حساب مثبت معيار يک را مرکزی
برای ايجاد انسجام يا توزيع و انتشار اطالعات در شبکه  هاسازمان

 اين دهندهنشان بتا مرکزيت نتايجمديريت منابع آب خواهند بود. 
 با همکاری برای مناسبي قدرت زيستمحيط حفاظت اداره که است

 اين. های مشارکتي دارداندرکاران شبکه و انجام فعاليتساير دست
 مورد گرمسار دشت آب منابع مديريت راستای در تواندمي ظرفيت

 نيز را اين شاخص در دادگستری جايگاه. گيرد قرار برداریبهره
 اين اندرکارانستد ديگر که داد نسبت قانوني جايگاه به توانمي

 دادگستری همکاری پيوند تقويت .نمايدمي همکاری به ملزم را شبکه
 و اجرايي هاینامهتفاهم طريق از آب منابع امور متولي بخش با

 امور موقعيت و بتا مرکزيت ميزان تواندمي مشترک هایپروژه تعريف
تحقيقاتي و علمي و  هایسازماناز طرفي . نمايد تقويت را آب منابع
مديريت تعاون  و همچون نظام صنفي کشاورزی هاييسازماننيز 

های مرتبط روستايي که در ارتباط مستقيم با جوامع محلي و يا تشکل
بخشي تبادل ترين ميزان قدرت را برای انسجامبا آنها هستند پايين

ها را اين سازمان باشند.اطالعات در شبکه مديريت منابع آب دارا مي
برداران های کليدی برای مشارکت بهرهعنوان سازمانبايست بهمي

 و استقرار نظام مشارکتي منابع آب دانست. منابع آب
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 اندرکاران مديريت منابع آب دشت گرمساربوناسيچ( در شبکه دست)ميزان مرکزيت بتا  -2شکل

 

 بندیخالصه و جمع-3

 سازماني، اندرکاراندست شبکه قدرت تحليل برای تحقيق اين در
 شبکه وتحليلتجزيه مبنای عنوانبه همکاری و اطالعات تبادل پيوند

 مرز عنوان به گرمسار دشت محدوده است شده گرفته نظر در
 منطقه اين در آب منابع مديريت با مرتبط هایسازمان و اکولوژيک

 و معيار عنوان به سازماني قدرت. اندشده انتخاب شبکه مرز عنوانبه
 گرفته نظر در معيار اين کمي گيریاندازه برای مرکزيت هایشاخص

 مرتبط اندرکاراندست شبکه در قدرت ساختار ترتيباينبه. است شده
 شناسايي مورد کمي صورتبه گرمسار دشت در آب منابع مديريت با

در حال حاضر اگرچه بسياری از روابط و تعامالت . است گرفته قرار
های تبيين شده در سطوح بين دستگاهي متأثر از قوانين و سياست

تصميمات  از بسياریبايست اذعان داشت باشد، ولي ميملي مي

استاني و شهرستاني  توسعه منابع آب، در سطوح اجرايي مرتبط با
اين تصميمات بطور عمده تحت تأثير اقتدار، نفوذ و  .گيردصورت مي

اندرکاران سازماني محلي است که در فرايند توانايي کنترل دست
باشند. بدين لحاظ اين مطالعه، آفرين مينقش مديريت منابع آب

مديريت منابع آب در دشت گرمسار( مورد تأکيد قرار ) سطح اجرايي
تواند بسته به تحليل شبکه سازماني مي گرفته است. هرچند کار

المللي اهداف تحقيق و منابع موردنياز در سطوح استاني، ملي و بين
تعريف گردد. نتايج بدست آمده در اين تحقيق برای برخي از 

تحليلي برای  اندرکاران کليدی مورد تحليل قرار گرفت. چنيندست
های مرتبط در اندرکاران و يا زيرگروههر يک از دست بررسي روابط

ای کارايي تحليل شبکه کلي بطور باشد.قابل انجام مي اين شبکه
وقتي نمايان خواهد بود که بخواهيم بر اساس الگوهای مشارکتي 
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 سازمان يک تنها مشارکتي مديريت فرايند در. مديريت نماييم
 فرايند در مرتبط اندرکارانتدس تمامي بلکه نيست امور کنندهتعيين

 ،نتايج از برداریبهره و هاطرح ارزيابي و پايش اجرا، ،گيریتصميم
 همچون هاييطرح حاضر حال در. دارند کنندهتعيين و مؤثر نقش
 بر استناد با کشور زيرزميني آب منابع بخشي تعادل و احياء طرح

 يکي بعنوان اندرکاراندست تحليل و شده تعريف مشارکتي الگوهای
 استفاده. است شده گرفته نظر در ،پروژه مديريت چرخه هایمؤلفه از
 و کمي جامع، روش يک بعنوان تواندمي ایشبکه تحليلالگوی  از

های مرتبط با در پروژه اندرکاراندست تحليل برای گيریاندازه قابل
هايي بکار گرفته شود. از آنجايي که تمرکز اين الگو بر چنين طرح

در حوزه  توانداندرکاران قرار گرفته از اين رو ميروابط بين دست
مديريت تعارضات بين سازماني و حل اختالفات مرتبط با مديريت 
منابع آب بکار گرفته شود. بر اساس موارد عنوان شده در روش 
تحقيق، اين مطالعه در سطح کنشگر انجام شده است. گسترش ابعاد 

ای در سطح کالن و سطح ارهای شبکهتحقيق از طريق بررسي معي
 مديريت آب ازجمله ساختار شبکه هایويژگيساير  توانمياني مي

را بصورت سيستمي و ظرفيت سازگاری  آوریتابانسجام سازماني، 
 .دادمورد بررسي قرار 

 

 هاتنوشپی

1-Organizational stakeholders  
2-Beneficiaries 
3-Partners 
4-Decision Makers 
5-Adversaries 

6-Relations 

7-Nodes 

8-Arcs 
9-Centrality 
10-Degree Centrality 

11-In-Degree Centrality 

12-Out-Degree Centrality 

13-Betweeness Centrality 

14-Eigenvector centrality 
15-Beta or β  centrality 

16-Semi-peripheral 
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