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مدیریت یکپارچه منابع آب در استان خراسان شمالی؛ بهکارگیری روش
تحلیل شبکه برای یافتن فرصتها و بازدارندهها
وحیده ابراهیمنیا* ،1حمید طالبخواه

1

1

-1گروه برنامهریزي و طراحی شهري و منطقه اي ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتی،
تهران ،ایران
پذیرش مقاله1399/2/11 :
تأیيد نهایی مقاله1399/7/28 :
چکیده
به دليل قرارگيري ایران در منطقه خشک و محدودیت منابع آب آن ،مدیریت منابع آب یکی از ضروريترین
موضوعات مورد بحث درکشور است .استان خراسان شمالی نيز در منطقه خشک و نيمهخشک کشور قرار دارد
که کمبود منابع آب تجدیدپذیر از ویژگیهاي آن است .مطالعات انجام شده نشان از این دارد که مدیریت آب
در کشورهاي مختلف با چالش سياستگذاري و تصميمگيري چندپاره و بخشی ،اهداف رقابتی و گاه متضاد
روبهرو است در پاسخ به این چالش« ،رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب» بهعنوان راهی براي درگيرکردن
ذينفعان در عملکردهاي گوناگون ،سطوح قلمرویی متفاوت و در دورههاي زمانی چندگانه در مدیریت منابع
آب مطرح شده است .در این چارچوب ،این مقاله هدف اصلی خود را بر شناسایی این ذينفعان و اندازهگيري
ميزان انسجام و یکپارچگی آنها متمرکز کرده است و براي دستيابی به این هدف از روش «تحليل شبکه
ذينفعان» در مدیریت منابع طبيعی با بهکارگيري نرمافزار  UCINET6استفاده میکند .نتایج تحليل در این
روش نشان از این دارد که شرکت آب منطقه اي و استانداري استان خراسان شمالی داراي باالترین درجه
مرکزیت ورودي بوده و در نتيجه ذينفع کليدي محسوب میشوند .نتایج سطح ميانی تحليل مربوط به ميان-
کنشهاي ميان ذينفعان نشان می دهد که یکپاچگی و انسجام در زیرگروه حفاظتی بيشتر از سایر زیرگروهها
است و بيشترین کشمکشها نيز بين نهادهاي توسعهاي و نهادهاي حفاظتی استان قابل ردیابی است .در
تحليل شاخص هاي کالن شبکه نيز شاخص تراکم شبکه (معادل با  34درصد) نشاندهنده سطح پایين
یکپارچگی و انسجام سازمانی در کل شبکه ذينفعان استان است.
واژههای کلیدی :استان خراسان شمالی ،تحليل شبکه ،ذينفعان ،مدیریت یکپارچه منابع آب.

*  -نویسنده مسئول:

Email: v_ebrahimnia@sbu.ac.ir
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مقدمه

توسعه چندپاره 1و ناهماهنگ منابع آب ( Xie,

کشور ایران بهطور عمده در منطقه خشک و
نيمهخشک قرار گرفته و همواره با بارندگی کم و
منابع محدود آب روبهرو بوده است .با کاهش
ميزان بارندگی و منابع آبهاي سطحی ،استفاده از
آب هاي زیرزمينی نيز افزایش یافته و برداشت از
این منابع از طریق حفر چاه وضعيت منابع آب
کشور را ا بحرانیتر کرده است ،چنانکه در طی
دهههاي گذشته در بسياري از دشتهاي کشور،
ميزان برداشت از این منابع  1/5برابر ميزان تغذیه
آنها بوده است (مساعدي و همکاران.)1394 ،
گفتهشده تا سال  2025ميالدي ایران به ليست
کشورهایی اضافه خواهد شد که با تنش آبی
مواجه هستند (پرهيزکاري و همکاران .)1396 ،در
نتيجه ،مدیریت منابع آب براي برون رفت از این
بحران بيش از پيش ضروري خواهد بود .موضوعات
مربوط به سياست در مدیریت آب موضوعاتی
چندسطحی ،چند قلمرویی ،چند رشتهاي و چند
عامله (  )Zhou et al, 2010و در نتيجه نيازمند
مدیریت یکپارچه براي هماهنگی سطوح و
بازیگران مختلف هستند .این در حالی است که در
ساختارهاي اداري و مدیریتی چندپاره ،تقسيم
مسئوليتهاي تصميمسازي ،سياستگذاري و
عملياتی بين نهادهاي مجزا انجام میشود که
داراي اهداف رقابتی و گاه متضاد هستند ( Kidd
.)and Shaw, 2007
از این رو است که بسياري از پژوهشگران بر این
باورند که رویکردهاي فعلی و گذشته مدیریت
منابع آب براي چالشهاي جهانی آب مناسب
نيستند؛ رویکردهایی بهطور عمده بخشی که در
آن هر بخش (مصرف شهري و خانگی ،کشاورزي،
صنعت ،حفاظت از محيط زیست و جز آن) بهطور
جداگانه مدیریت میشود و هماهنگی محدودي
بين بخشها وجود دارد .این رویکردها منجربه

 ،)2006ناپایداري در استفاده از منابع و
کشمکشهاي بيهوده میشود ( .)Cap-net, 2002
با توجه به پيچيدگی سيستمهاي آب در
مقياسهاي مختلف و عدم قطعيتهاي در حال
افزایش ،حرکت از مدیریت با روشهاي مهندسی
به یکپارچگی ابعاد گوناگون و نيز سازگارتر و
منعطفتر کردن مدیریت براي کارآیی در شرایط
تغييرات سریع اجتماعی -اقتصادي و اقليمی
(  )Pahl-Wostl, 2007در قالب رهيافت نوین
مدیریت یکپارچه منابع آب 2پيشنهاد شده است.
ذينفعان و روابط ميان آنها که یک شبکه
اجتماعی را شکل میدهند ،یکی از پایههاي اصلی
این رهيافت هستند و در نتيجه شناسایی
ذينفعان کليدي (آنهایی که داراي قدرت باال در
تصميمگيري هستند) و ذينفعان بيرون مانده از
فرآیندهاي سياستگذاري و تصميمگيري یکی از
الزامهاي بهکارگيري این رهيافت است .این مقاله
فرصتها و بازدارندههاي بهکارگيري این رهيافت
را در استان خراسان شمالی آزمون میکند و در
پی پاسخگویی به پرسشهاي زیر است:
 ذينفعان کليدي در شبکه مدیریت آب در سطحاستان خراسان شمالی کدامند؟
 انسجام و یکپارچگی ذينفعان در شبکه مدیریتآب استان خراسان شمالی به چه ميزان است؟
 بيشترین کشمکشها و تعارضها در شبکهمدیریت آب استان خراسان شمالی در بين کدام
گروه از ذينفعان رخ میدهد؟
پیشینه پژوهش

مدیریت یکپارچه منابع آب در دهه دوم سده
بيستم ميالدي به رهيافتی چيره در مدیریت آب
در بسياري از کشورهاي بيشتر و کمتر توسعه
یافته تبدیل شده است .بازبينی تجربياتی که در
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آب در نمونه مطالعاتی منتخب این مقاله چگونه
است .این هدف از جنبه به کارگيري روش تحليل
شبکه (که دليل انتخاب آن در بخش روششناسی
مقاله تشریح میشود) با برخی از دیگر
پژوهشهایی که براي شناسایی روابط قدرت در
بهرهبرداري از منابع آب در سطح ذينفعان
روستایی (آذراخوان و همکاران1393 ،؛ سروي
سروآباد و اسالمی1398 ،؛ ساالري و همکاران،
1394؛ افراخته و همکاران1396 ،؛ الریجانی و
همکاران1392 ،؛ علی بابایی عمران و همکاران،
1395؛ سليمی کوچی و ابراهيمی )1396 ،و
شهرستان (یزدانی و همکاران )1396 ،انجام شده
مشابهت دارد ،اما از نظر مقياس متفاوت با
پژوهشها ي پيشين و متمرکز بر سطح استانی
است .به ضرورت تعدد عوامل تصميمگيري و
پيچيدگی بيشتر محيط تصميم در سطح استانی،
این پژوهش عالوه بر بررسی روابط تعاملی ميان
ذينفعان و محاسبه شاخصهاي مرکزیت در
شناسایی ذينفعان کليدي و تحليل شاخصهاي
کالن شبکه در روابط تعاملی ،تعارضهاي ميان
ذينفعان را نيز بررسی میکند.

2014; Bielsa and Cazcarro, 2014; World
 )Bank, 2016نشان از این دارد که منطق این

رهيافت در بسياري از کشورها بهعنوان راه پيش
رو براي توسعه کارآمد ،عادالنه و پایدار و مدیریت
منابع محدود آب و براي مقابله با تقاضاهاي متضاد
پذیرفته شده است .در ایران نيز میتوان
نشانههایی پراکنده و ناپيوسته از تمایل به تغيير از
رهيافت سنتی مدیریت منابع آب به رهيافت
یکپارچه را در سطح سياستگذاري ردیابی کرد:
پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب زایندهرود
براساس تفاهمنامه ميان شرکت آب منطقهاي
اصفهان و شرکت  inter3و با پشتيبانی وزارت
آموزش و تحقيقات آلمان ،با اهداف شناسایی
وضعيت موجود منابع و مصارف آب ،فراهمسازي
چارچوبی براي استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب
و توسعه ابزار مدیریتی و تصميمگيري منابع آب
در حوضه زایندهرود ،بر همکاري تمام ذينفعان
تأکيد دارد و مجموعهاي از فناوريها و ابزارهاي
مدیریتی را براي در نظر گرفتن منافع ذينفعان
چندگانه منابع آب معرفی میکند؛ در اجالس
هم اندیشی وزارت نيرو و متخصصان علوم آب و
محيط زیست به ميزبانی وزارت نيرو نيز بخش
ویژه تغيير در سياستهاي آبی کشور با بيانهایی
چون مدیریت مشارکتی ،مدیریت بههم پيوسته و
یا مدیریت یکپارچه منابع آب ،ضرورت تغيير
رویکرد در مدیریت منابع آب در کشور را شرح
داده و با بحث درباره چالشهاي سازمانی ،حقوقی
و اجتماعی عملياتی کردن آن ،اقدامات و الزامات
رویارویی با این چالشها را برشمرده است .پژوهش
در این مقاله در پی این است که با استفاده از
متغيرهاي قابل اندازهگيري مشخص کند که با
وجود این نشانههاي ردیابی شده در سطح
سياستگذاري ،رابطه ذينفعان در مدیریت منابع

بنیانهای نظری
با وجود دامنه گسترده اشاره به یکپارچگی (در این
مقاله در برابر واژه  integrationمعادل فارسی بکپارچگی

انتخاب شده است) 3و مدیریت یکپارچه در ادبيات
سياستگذاري ،این انگاشت بهندرت بهروشنی
معرفی شده ( )Daneshpour et al, 2013و تعداد
محدودي از پژوهشهاي نظري و تجربی ،ابعاد
اصلی آن را مشخص کردهاند ( Cowell and
 .)Martin, 2003; Stead and Meijers, 2009در
بيانی که با جمعبندي برخی از منابع موجود
تدوین شده ،یکپارچگی را میتوان در کنار هم
گردآوردن عناصر چندگانه ،بهگونهاي که محصول
نهایی ارزشی بياید که مجموع اجزا پيش از این
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(ابراهيمنيا،
کرد
تعریف
نداشتهاند،
1396؛  .)Daneshpour et al, 2018این ناروشنی
در برگرداندن این انگاشت به فارسی نيز وجود
دارد و معادلهایی چون مدیریت واحد ،مدیریت
بههم پيوسته و مدیریت یکپارچه براي اشاره به آن
در منابع متفاوت بهکار رفته است.

 رویکردي چندانتظامه 5و چندعامله 6با بهاشتراکگذاري اطالعات در ميان این عوامل را
اختيار میکند؛
 براي همه منابع آب برنامهریزي میکند.از این ویژگیها بر میآید که در رهيافت مدیریت
یکپارچه منابع آب شناسایی ذينفعان ،روابط ميان
آنها در «شبکه اجتماعی» ،ميزان و نوع قدرت
آنها در اثرگذاري بر سياستگذاري و
تصميمگيري براي استفاده از منابع آب اهميت
مییابد؛ چنانکه به بيان چکلند ( Checkland,
 )1981هرکس که با مشکلی روبهرو است باید در
فرآیند گشودن آن مشکل سهيم باشد .با شناسایی
ذينفعان کليدي ،به مشارکت طلبيدن ذينفعان
بيرون مانده از فرآیندهاي سياستگذاري و
تصميمگيري و هماهنگ کردن فعاالن چندگانه در
سطوح فضایی و عملکردهاي متنوع میتوان ميزان
موفقيت فرآیندهاي اجرایی در تحقق اهداف
مدیریت یکپارچه منابع آب را افزایش داد
(الریجانی و همکاران 1392 ،به نقل از Grimble
.)and Wellard, 1997

مدیریت یکپارچه منابع آب

مدیریت یکپارچه منابع آب به دنبال این است که
دولتها را وادار کند تا امکان مشارکت فعال و
هماهنگی ميان ذيفعان در سطوح چندگانه
مدیریت آب را فراهم کنند؛ زیرا استفاده از منابع
آب در سطوح گوناگون از اقدامات بازیگران متنوع
در فضاها و دورههاي زمانی متفاوت اثر میپذیرد
(  )Saravanan, 2006که مصارف رقيب آنها از
منابع محدود آب گاه موجب کشمکش در تقاضاها
میشود ( .)Fulazzaky, 2014این رهيافت بر
تمرکززدایی ،پایداري اقتصادي و مالی ،مشارکت
( ،)White, 2013شفافيت و مدیریت محلی (Cap-
 )net, 2002تأکيد دارد .با جمعبندي منابع مرتبط
( ;Xie, 2006; Savenije and Hoekstra, 2002
 )Bielsa and Cazcarro, 2014میتوان
ویژگیهاي مدیریت یکپارچه منابع آب را چنين
برشمرد:
 بر فرآیندي هماهنگ شده براي همراه کردنذينفعان چندگانه با یکدیگر مبتنی است؛
 هم بر آسایش اقتصادي و اجتماعی 4و هم برحفاظت از اکوسيستمها تمرکز دارد؛
 از اطالعات و ابزارهاي علمی براي تهيه پایهايمنصفانه براي قضاوت استفاده میکند؛
 بر حکمروایی شایسته تأکيد میکند؛ تغييرات زمانی و فضایی منابع و تقاضاها را درنظر میگيرد؛
 سطوح نهادي مختلف درگير با مدیریت منابعآب را در نظر میگيرد؛

تحلیل ذینفعان :فرآیند و روشها

با به رسميت شناختن ضرورت مشارکت ذينفعان
کليدي در فرآیندهاي تصميمسازي ،شناسایی
آنها و تعيين جایگاه هریک از ذينفعان در این
فرآیندها اهميت پيدا میکند .روشها و
رهيافتهاي گوناگونی در انتظامهاي متفاوت و
براي اهداف گوناگون از سوي پژوهشگران براي
تحليل روابط ذينفعان استفاده شده است .در
تعریفی کلی و پایهاي در نظریه ذينفعان 7که از
سوي فریمن ( )Freeman, 1984بيان شده،
ذينفعان افراد و گروههایی هستند که قادرند بر
یک تصميم یا اقدام اثر بگذارند یا از آن اثر
می پذیرند (در مطالعات مدیریت منابع طبيعی گاه
این دو گروه را ذينفعان و کنشپذیران نيز
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میخوانند (  .)Grimble and Wellard, 1997در
بيانی عملگرایانه نيز ذينفعان را افراد یا
گروههایی دانستهاند که بدون پشتيبانی آنها
فعاليت مورد نظر تداوم نمییابد (.)Bowie, 1988
بر این پایه فرآیند تحليل ذينفعان را میتوان
فرآیندي تعریف کرد که :نخست) جنبههاي یک
پدیده اجتماعی و طبيعی که از یک تصميم یا
اقدام اثر میپذیرد یا بر آن اثر میگذارد را تعيين
میکند؛ دوم) افراد ،گروهها و سازمانهایی را که بر
این بخشهاي پدیده اثر میگذارند یا میتوانند بر
آن اثر بگذارند را شناسایی میکند؛ و سوم) این
افراد و گروهها را بر پایه ميزان مداخله آنها در
فرآیند تصميمسازي دستهبندي میکند ( Reed et
 .)al, 2009بنابراین روشهاي تحليل ذينفعان را
نيز میتوان در سه دسته شامل روشهایی براي
تعيين ذينفعان ،دستهبندي بر پایه تفاوتهاي
ميان آنها و ردیابی روابط ميان ذينفعان قرارداد
(جدول  .)1در شرایطی که شواهد مستند یا دانش
از پيش موجود قابل توجهی درباره افراد و
گروههایی که سهمی در موضوع مورد بررسی
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دارند ،وجود دارد میتوان تحليل ذينفعان را بدون
مشارکت فعال آنها نيز هدایت کرد.
تحلیل شبکه اجتماعی

متون پژوهشی گستردهاي روش تحليل شبکه
اجتماعی را در حوزههاي مرتبط با حکمروایی
منابع طبيعی پيشنهاد کردهاند ( Bodin et al,
2006; Bodin and Crona, 2009; Bodin and
;Prell, 2011; Crona and Hubacek, 2010
;Kelly and Bliss, 2009; Kemp et al, 2005
 .)Prell et al, 2009; Singleton, 2000در این

پژوهشها چنين استدالل شده که روشهاي
مبتنی بر شبکه میتواند ميزان هماهنگی ميان
ذينفعان و انتشار دانش ميان آنها را شناسایی
کند ،چگونگی تخصيص منابع را هدایت کند و
راهنماي دستيابی به همرأیی 8بر سر بهترین اقدام
باشد ( .)Scott, 2015در روش تحليل شبکه
ساختار روابط ميان موجودیتهاي اجتماعی 9که
گره 10ناميده میشوند مورد سنجش قرار گرفته ،و
با استفاده از گرافهاي ریاضی تحليل و ترسيم
میشود .گرهها میتوانند افراد ،گروهها ،سازمانها،
ملتها ،و جز آن باشند .چهار گام عمده انجام این
روش به کمک نرمافزار  Ucinetعبارت است از:

جدول  :1نقاط قوت و ضعف انواع روشهاي تحليل ذينفعان
مراحل
فرآیند

روش

تحلیل

توصیف

نقاط ضعف

نقاط قوت

ذینفعان

خود انتخابی 11ذينفعان مراجعه ذينفعان در پاسخ به سادگی در اجرا

امکان نادیدهگرفتن گروههایی که

شناسایی ذینفعان

اطالعيههاي منشر شده از سوي تيم
برنامهریزي

به دالیلی چون بی اعتمادي به تيم
برنامهریزي یا بی اطالعی از آگهیها
در فراخوان شرکت نمیکنند.
مناسبت تنها براي مراحل نخستين

دادههاي ثبتی یا

دستهبنديهایی بر پایه سن ،جنسيت ،سادگی در اجرا

دادههاي آماري

منطقه و نوع سکونت که میتوانند

شناسایی

براي شناسایی بندي ذينفعان مورد
استفاده قرار بگيرند.

موضوعات با جنبه همگانی

سياهه

ذينفعان12

ذينفعان

و

براي

دستهبنديهاي از پيش موجود که اطمينان از اینکه ذينفعان دست کم در نياز به یک روش کنترلی مکمل
براساس نظریهها و رهيافتهاي چارچوب دستهبندي هاي موجود نادیده براي اطمينان از به حاشيه رانده
مرتبط ،ذينفعان را شناسایی میکند .گرفته نمیشوند.

نشدن

گروه هاي

چارچوبهاي موجود.
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طوفان فکري توسط گروهی کوچک دستيابی به نتيجه در زمانی به نسبت نياز به تسهيالت کافی براي
براي تشخيص گروه هاي ذينفع ،کوتاه مدت؛ مناسبت به ویژه در مورد برگزاري جلسات؛ نياز به تسهيلگر
منافع و چگونگی اثرگذاري و تفاوت موضوعات پيچيده که درک آن ها نيازمند کارآمد براي دستيابی به نتيجه.
مباحثه است.
ميان آنها.
مصاحبه با بخشی از ذي نفعان براي مناسب براي دستيابی به بينشی عميق زمان بر بودن؛ هزینه بر بودن؛
بررسی یا تکميل دادههاي حاصل از درباره ذينفعان و روابط ميان آنها؛ روشی دشواري دستيابی به هم رأیی درباره
براي سهسویه سازي دادههاي حاصل از دستهبندي ذينفعان
گروههاي کانونی.

مصاحبههاي نيمه
ساختار یافته 14

گروههاي کانونی.
نمونهگيري گلوله

برفی15

مصاحبه با اولين افراد از گروههاي آسانی یافتن و برقراري تماس با ذينفعان امکان
ذينفع و یافتن دیگر ذينفعان مرتبط براي مصاحبه
با این افراد و تماس با آنها .

قدرت  -قراردادن ذينفعان در یک ماتریس امکان

ماتریس
منفعت 16

اولویتبندي

انحراف

ذينفعان
اجتماعی
مصاحبهشوندگان.

در

براساس

ميان

شناسایی
شبکههاي
نخستين

ذينفعان؛ امکان به حاشيه رانده شدن برخی

دوبعدي براساس قدرت و منفعت روشنکردن پویایی هاي قدرت ميان گروهها بر اثر اولویت بندي حاصل از
نسبی آن ها در رابطه با موضوع و ذينفعان.
تشکيل شبکه ذينفعان در چهار

این ماتریس.

دسته :بازیگران کليدي (که داراي
داراي منافع و قدرت زیادي در
موضوع هستند ، 17).قرارگيرندگان در
معرض موضوع (این دسته داراي
منافع زیاد اما قدرت کم هستند،18).
تعيينکنندگان قواعد عمل (این دسته
داراي قدرت زیاد اما منافع کم
هستند) 19

و عموم (این دسته داراي

قدرت کم و منافع کم
ماتریس

هستند) 20

همياري  -دستهبندي ذينفعان در یک ماتریس تعيين ضروريترین روابط براي یک تمرکز بر تعيين رابطه ذينفعان با
دو بعدي که در یک بعد آن معيار شرکت که میتواند با تعيين ذينفعان بدنه مرکزي یک شرکت و داراي
سازگاري یا ناسازگاري ،و در بعدي کليدي موافق و مخالف به بهبود عملکرد کاربرد در این زمينه

رقابت 21

دستهبندی ذینفعان

دیگر الزم یا پيشایندي بودن قرار شرکت کمک کند.
دارد.
دیاگرام اضطرار،
مشروعيت و

براساس ترکيبهاي متنوع سه ویژگی امکان به حاشيه رانده شدن ذينفعانی که چيرگی دیدگاهی ابزارگرایانه در

قدرت 22

اضطرار ،مشروعيت و قدرت در هر یک از قدرت باالي اثرگذاري برخوردار نيستند .تحليل ذينفعان که کاربرد آن را
در
تصميمگيري
براي
از ذينفعان ،اهميت آنها را براي
موجودیتهاي مبنتنی بر کسب
سود ،هم چون شرکتهاي بخش

تصميمگيري براي یک موضوع مرتبط
تعيين میکند.

خصوصی ،موجهتر میسازد.
ذينفعان ذينفعان با هدایت خود آن ها در تقسيمبندي ذينفعان بر پایه درک و این امکان که ذينفعان گوناگون

تقسيمبندي

توسط خود آنها

دستهبنديهایی قرار میگيرند.

برداشت خود آنها.

توسط پاسخ گویان متفاوت در
دستههایی یکسان قرار بگيرند،
دستهبندي را فاقد معنی خواهد
کرد.

پيوند قراردادن ذينفعان در ماتریسی دو اجراي به نسبت آسان.

ماتریس
ذينفعان 23

بعدي که در آن پيوندهاي ميان آنها
به صورت دو به دو با استفاده از کدها

دشواري و پرابهام بودن در شرایطی
که تعداد پيوندها زیاد باشد.

(براي نشاندادن قدرت و ضعف این
پيوندها ،یا نوع پيوندها در دستههاي
رقابتی ،مکمل یا هميارانه) مشخص
میشود.
مدل 3PR
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براساس منافع سه گانه مرتبط با تمایز و اولویت بندي ذينفعان مرتبط با دشواري تعيين و تمایز این منافع
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براي نهاهاي بخش عمومی.

مقررات ،و اعتبار و خوشنامی،
ذينفعان را دستهبندي میکند.
تحليل شبکه اجتماعی

ردیابی شبکه روابط ذینفعان

ترسيم نقشه

دانش 25

تعيين شبکه ذينفعان و اندازهگيري دستيابی به ساختار و مرزهاي شبکه زمانبر بودن؛ نياز به تخصص براي
پيوندهاي رابطهاي ميان آن ها با ذينفعان؛ تعيين ذينفعان اثرگذار و به کارگيري روش و تحليل نتایج
کمی آن در نرمافزارهاي مرتبط.
استفاده از مصاحبههاي ساختاریافته حاشيهاي؛
یا پرسشنامه.
استفاده در رابطه با تحليل شبکه شناسایی ذينفعانی که با یکدیگر به خوب ی این امکان که به علت تنوع در
اجتماعی؛ شامل مصاحبه هاي ساختار کار میکنند و نيز آنها که توازن قدرت اشکال دانش که در نزد ،و مورد نياز
یافته با تعيين ميانکنشها و دانشِ ميانشان برقرار است.
در نزد ذينفعان.

مدل

بهينهسازي 26

ذينفعان گوناگون است ،دانش
موردنظر به دست نياید.

نمایش الگوهاي متفاوت روابط ترسيم پویاییهاي ساختار قدرت در ميان نياز به اطالعات با جزیيات باال
درباره ویـژگیهاي هریک از
ذينفعان براساس قدرت و توان شبکه ذينفعان
تأثيرگذاري

آنها،

وابستگی

ذينفعان و جایگاه آنها در ميان

یا

دیگر ذينفعان

مجاورت با مرکز تصميمگيري ،جهت
تأثيرگذاري ،یا ثبات و تداوم
تأثيرگذاري ،حد نهایی موقعيت و
آشکار بون تأثيرگذاري آنها
منابع:

;)Bryson, 2011; Chevalier and Buckles, 2008; Lindenberg and Crosby, 1981; Freeman, 2010; Mitchell et al, 1997
( Wu, 2007; Friedman and Miles 2002; Fontaine et al, 2006

کل کسري آبهاي زیرزمينی استان به 1765
ميليون مترمکعب در این سال رسيده است (سند
سازگاري با کمآبی استان خراسان شمالی.)1397 ،
تحليل شبکه در بحث مدیریت منابع آب به منظور
ایجاد مدیریت یکپارچه منابع آب (یکپارچگی
عمودي و افقی) را میتوان در سطوح متفاوت
انجام داد .در این مقاله تحليل در سطح
سياستگذاران مرتبط با مدیریت منابع آب در
سطح استان -که در پژوهشهاي مشابه کمتر
مورد توجه قرار گرفته است -انتخاب شده است .به
دليل تعدد ذينفعان و پيچيدگی محيط تصميم
در این سطح ،دیگر ذينفعان محلی همچون
تشکلهاي آببران و مصرف کنندگان آب در
روستاها) که در سطح خرد قرار میگيرند در
تحليل این مقاله وارد نشدهاند.
ضمن اینکه بر مبناي مصاحبههاي انجام شده با
عوامل تصميمگيري بخش دولتی در استان
خراسان شمالی ،تشکلهاي مردم نهاد مرتبط با

مواد و روشها
واحد تحلیل در مقاله :محدوده جغرافیایی و
نهادی تحلیل

استان خراسان شمالی در منطقه خشک و نيمه
خشک ایران ،داراي  11دشت است که از نظر
منابع آب ،چهار دشت آن بحرانی ،چهار دشت آن،
ممنوعه بحرانی و سه دشت نيز دشت آزاد هستند.
ميزان بارش استان در سالهاي گذشته کاهش
داشته و از  8000ميليون مترمکعب در سال
 1385به  7561ميليون متر مکعب در سال
 1395رسيده است .در همين دوره زمانی منابع
آب تجدید شونده سطحی استان از  1188ميليون
مترمکعب به  873ميليون مترمکعب ،و ميزان
روانآبهاي استان از  618ميليون متر مکعب به
 387ميليون متر مکعب کاهش یافته است.
همچنين کسري ساالنه مخزن آب زیرزمينی از 76
ميليون مترمکعب در سال  90به  100ميليون
مترمکعب در سال  1395افزایش یافته و ميزان
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موضوع پژوهش نيز در سطح استان خراسان
شمالی فعال نيستند.

است را شناسایی کرد ،و از سوي دیگر ،از پتانسيل
قويترین روابط براي تقویت ميانکنشها بهره
برد .دیگر مزیت روش تحليل شبکه در بحث
مدیریت منابع مربوط است .به تشخيص ميزان
تمرکز در شبکه ذينفعان .در یک شبکه متمرکز،
بخش زیادي از گرهها در اختيار تعداد معدودي از
بازیگران است .چنين شبکهاي گرچه در مراحل
نخستين شکلگيري خوشهها و پشتيبانی از عمل
جمعی مفيد است ،اما مطابق نتایج پژوهشهاي
انجام شده در زمينه مدیریت یکپارچه منابع
طبيعی ( ،)Crona and Bodin, 2006این تمرکز
براي برنامهریزي و مشکلگشایی بلند مدت که
نيازمند پيوندهاي بيشتر ميان ذينفعان و به
اشتراکگذاري دانش و دیگر منابع آنها است ،یک
ضعف به شمار میآید .سابقه به کارگيري روش
تحليل شبکه در مدیریت یکپارچه منابع طبيعی
نيز نشان از مناسبت آن با این عرصه موضوعی
دارد (  .)Reed et al, 2009در این پژوهش
بهکارگيري روش تحليل شبکه شامل چهار بخش
اصلی زیر است:

روش کار

روش پژوهش در این مقاله تحليل شبکه اجتماعی
در سطح سياستگذاري استان خراسان شمالی
است و دليل انتخاب این روش نخست به این
برمیگردد که بر خالف دیگر روشهاي تحليل
ذينفعان (جدول  )1که از کدها براي قراردادن
ذينفعان در یک ماتریس استفاده میکنند و یا
آنها را با معيارهایی دو گانه (قدرت -منفعت ،یا
همياري -رقابت) یا سه گانه (اضطرار ،مشروعيت،
قدرت) دستهبندي میکنند ،این روش وجود یا
عدم وجود پيوندها و نيز قدرت نسبی این پيوندها
را بهصورت کمی بيان میکند .بنابراین نه فقط
قادر است انواع روابط مثبت و منفی ميان
ذينفعان را تعيين کند ،بلکه شدت این روابط را
نيز با مقادیر کمی اندازهگيري میکند .چنين
تحليلی امکان تعيين اینکه کدام یک از ذينفعان
مرکزيتر هستند ،کدام یک در حاشيه قرار دارند و
خوشههاي ذينفعان چگونه شکل گرفته است را
ایجاد میکند؛ براي نمونه قدرت پيوندها (در روابط
مثبت) که در این روش شناسایی میشود به
عنوان فرصتی براي تعيين ذينفعانی در نظر
گرفته میشود که قادرند شبکه یادگيري مشترک
و تسهيم منابع براي مدیریت یکپارچه را تقویت
کنند .یا در حالت مقابل ،پيوندهاي ضعيف ميان
ذينفعان نشان از روابطی بدون اعتماد و درک
متقابل -که از الزامات راهاندازي گفتوگوهاي
سازنده پيرامون محدودیتها و اولویتهاي منابع
طبيعی (شامل آب و منابع دیگر) هستند -دارد .با
کمی کردن این پيوندها در روش تحليل شبکه از
یکسو میتوان مشکلزاترین روابط را که ترميم
آنها پيششرط کليدي مدیریت یکپارچه منابع

بخش نخست :شناسایی ذینفعان مدیریت منابع آب

در سطح استان خراسان شمالی :شناسایی ذينفعان
فعال در مدیریت منابع آب با بهکارگيري روش
دستهبندي براساس معيارهاي از پيش موجود
انجام میشود .مطابق دستهبندي یزدانی و
همکاران ( )1395ذينفعان مرتبط با مدیریت
منابع آب در سه دسته اصلی زیر قرار میگيرند:
 سازمانهاي حفاظتی که وظيفه حفاظت ازکميت و کيفيت منابع آب را برعهده دارند؛
 سازمانهاي توسعهاي که از آب براي توسعهبخش خود استفاده میکنند؛
 سازمانهاي واسطهاي که ارائه دهنده خدماتگوناگون همچون ارائه خدمات علمی و تحقيقاتی،
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توليد و نشر اطالعات ،ارتقاء آگاهی عمومی،
ظرفيتسازي و توانمندسازي جوامع هستند.
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 گام دوم :تقسيمبندي عوامل تصميمگيري رسمیاستانی درگير در مدیریت منابع آب استان در سه
زیرگروه توسعهاي ،حفاظتی و واسطهاي.
 گام سوم :گردآوري دادههاي با استفاده ازپرسشنامه ارتباطها  /تعارضها ميان ذينفعان
درگير در مدیریت آب استان خراسان شمالی :در
این گام «وجود سازوکارهاي تبادل اطالعات ،انجام
پروژههاي مشترک و یا تشکيل کارگروهها» نشانگر
ارتباط ميان ذينفعان و «نبود همکاريهاي
اطالعاتی و تعارض و تقابل سياستهاي شناسایی
شده» ،نشانگر تعارض ميان آنها دانسته شد.
نمرهدهی به پاسخها برحسب طيف ليکرت (که در
آن عدم ارتباط (یا تعارض) با صفر ،و ارتباط (یا
تعارض) بسيار زیاد با پنج مشخص میشود) انجام
شد .براي این منظور  30پرسشنامه در بين 30
نهاد شناسایی شده توزیع شد.
 گام چهارم :واردکردن دادههاي گردآوري شده ازطریق پرسشنامه به نرمافزار  UCINET6و تبدیل
ماتریس ارتباط و تعارض ذينفعان به ماتریس
نهایی به صورت صفر و یک .از ميان نرمافزارهاي
متعددي که براي تحليل شبکه در اختيار قرار دارد
(همچون NetMiner II ،Pajek ،UCINET
 MultiNet ،STRUCTURE ،و  )StOCNETدر
این پژوهش نرمافزار  UCINET6به دليل اینکه
بهعنوان یکی از جامعترین و پرکاربردترین
نرمافزارهاي این تحليل معرفی شده است
(  )Carrington et al, 2005انتخاب شد .در این
گام نمرههاي نسبت داده شده به نوع ارتباط
ذينفعان نيز به این ترتيب به صفر و یک تبدیل
شدند :نمرهاي صفر ،یک و دو معادل صفر و
نمرههاي سه ،چهار و پنج معادل یک.
گام پنجم :محاسبه شاخصهاي سطوح مختلفشبکه و ترسيم گراف ميانکنشها در بين

بخش دوم :تحلیل شبکه ذینفعان در سطح خرد؛

شناسایی ذینفعان کلیدی :در سطح خرد تحليل
شبکه ذينفعان ،شاخصهاي چندگانه مرکزیت27
براي شناسایی ذينفعان کليدي شبکه به کار
گرفته میشود (جدول  .)2مرکزیت نشاندهنده
موقعيت یک گره در کل شبکه است ( Hatala,
.)2006
بخش سوم :تحلیل شبکه ذینفعان در سطح میانی؛
ردیابی روابط مبتنی بر میانکنش یا کشمکش میان

ذینفعان :براي تحليل وضعيت مجموعهاي از
ذينفعان با یکدیگر در یک زیرگروه از کل شبکه ،
از شاخصهاي پيوندهاي درون و برونگروهی
استفاده میشود .هرچه پيوندهاي درونی
زیرگروهها بيشتر باشد آن زیرگروه داراي انسجام و
پایداري شبکه بيشتري خواهد بود ،و هرچه
پيوندهاي برونگروهی بيشتر باشد ،آن زیرگروه
میتواند از منابع خارجی بيشتري بهرهمند شود.
بخش چهارم :تحلیل شبکه ذینفعان در سطح کالن،
تشخیص میزان یکپارچگی و انسجام سازمانی در کل

شبکه ذینفعان :براي تحليل وضعيت کل شبکه از
شاخصهاي کالن شبکه شامل تراکم 28شبکه،
دوسویگی 29پيوندها ،انتقالپذیري 30پيوندها،
ميانگين فاصله ژئودزیک 31و تمرکز 32شبکه
استفاده میشود .شاخصهاي معرفی شده در این
چهار بخش در جدول  2تعریف شدهاند.
فرآیند کار

تحليل شبکه مدیریت آب در استان خراسان
شمالی در فرایندي شامل پنج گام انجام شده
است:
 گام نخست :ردیابی ذينفعان درگير در مدیریتمنابع آب خراسان شمالی به روش گلوله برفی
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خراسان شمالی در نرمافزار.

ذينفعان دخيل در مدیریت آب در سطح استان

جدول  :2مهمترین شاخصهاي تحليل شبکه در سه سطح خرد ،ميانی و کالن تحليل
سطح

تعریف

شاخص

مرکزیت درجه نشاندهنده تعداد ارتباطات مستقيم یک ذينفع با دیگر ذي نفعان شبکه است .این نوع مرکزیت در گرافهاي
بدون جهت یک نوع و در گرافهاي جهتدار ،داراي دو نوع درجه ورودي  34و درجه خروجی 35است .مرکزیت درجه خروجی
مرکزیت

درجه 33

مرکزیت
خرد

بينابينی 36

باال به معناي وابستگی (مراجعه) ذينفع (در این پژوهش سازمان) به دیگر ذينفعان است .مرکزیت درجه ورودي باالي یک
ذينفع به معناي وابستگی اکثر ذينفعان به این ذينفع است و این یعنی ذينفع قدرت و منابع را در اختيار دارد ( Fliervoet
 .)et al, 2015این شاخص به صورت عددي که بيانگر تعداد پيوندهاي هر ذينفع است و یا به صورت درصد بيان میشود.
مرکزیت بينابينی ،نشان دهند ه ذينفعانی است که در موقعيتهاي واسطهاي نسبت به دیگر ذينفعان قرار دارند ( Scott,
 .)2015باال بودن این شاخص براي یک ذينفع به معنی ارتباط با ذينفعان متعددي است که راههاي ارتباطيشان از او می-
گذرد (  .)Stein et al, 2011چنين ذينفعی قادر است اطالعات رسيده را کنترل ،حفظ و یا تحریف کند و از این راه در کل

شبکه تأثيرگذار باشد (  .)Bodin and Prell, 2011این شاخص به صورت درصد بيان میشود.

مرکزیت

مرکزیت مجاورت بهمنظور اندازهگيري ميزان وابستگی یا استقالل ذينفعان یا ذينفعی که مجاورت بيشتري با سایر ذينفعان
دارد و گرایش به تکيه نکردن بر بسياري از اعضاي واسطه در شبکه را دارد مورد استفاده قرار میگيردBodin and Prell, ( .
 .)2011در واقع این شاخص نشاندهنده قدرت استقالل ذينفعان بوده و نيز ميزان دسترسی این ذينفعان به منابع و

مجاورت 37

اطالعات را نشان میدهد .بهطور کلی ذينفعی که مرکزیت مجاورت باالتري دارد ،بهطور متوسط به ذينفعان بيشتري در
شبکه نزدیک است و دسترسی بيشتري به منابع و اطالعات دارد  .این شاخص بهصورت درصد بيان میشود (قربانی.)1394 ،
این شاخص در سطح ميانی شبکه (بين زیرگروهها)  ،محاسبه میشود .هرچه پيوندهاي درونی زیرگروهها بيشتر باشد ،آن

ميانی

شاخص E-I

زیرگروه داراي انسجام و پایداري شبکه بيشتري خواهد بود .هر چه پيوندهاي برونگروهی بيشتر باشد ،آن زیرگروه میتواند از
منابع خارجی بيشتري بهرهمند شود .این شاخص از  - 1تا  +1متغير است .مقدار  - 1نشاندهنده این است که تمامی پيوندها
درونگروهی بوده و ذينفعان عالقمند به تقویت انسجام درون گروهی و افزایش ميزان بستگی در شبکه هستند .مقدار  +1نيز
نشاندهنده بيرونی یا پلی بودن تمام پيوندهاست (قربانی.)1394 ،
تراکم شبکه حاصل نسبت تعداد کل پيوندهاي ارتباطی موجود در بين افراد به حداکثر پيوندهاي ارتباطی ممکن در شبکه

تراکم

است (  .)Borgatti et al, 2013تراکم باال در شبکه ميزان باالي انسجام در شبکه را نشان میدهد ،چرا که باال بودن تراکم
افزایش اعتماد و تسهيل در به اشتراک گذاري اطالعات و منابع و همچنين افزایش مشارکت و همکاري بين ذينفعان را در پی
خواهد داشت (ساالري و همکاران .)1395 ،تراکم شبکه بر حسب درصد بيان میشود.
این شاخص که به صورت درصد بيان میشود ،ميزان متقابل بودن روابط دو سویه ميان عناصر شبکه را میسنجد ( Leahy

دوسویگی پيوندها

کالن

انتقالپذیري
پيوندها

ميانگين فاصله
ژئودزیک

 .)and Anderson, 2008دوسویگی باال در یک شبکه به این معنی است که یک ذينفع تمایل به همکاري با دیگر ذينفعان
را دارد ،بدون اینکه درباره همکاري متقابل آن ها تردید داشته باشد ( .)Riedl and Van Winden, 2003
انتقالپذیري پيوندها از به اشتراکگذاري پيوندها بين سه ذينفع حاصل می شود که یکی از آنها به عنوان پل ارتباطی بين
دو ذينفع دیگر است .هرچه تعداد ذينفعان انتقال دهنده پيوندها بيشتر باشد ،ميزان این شاخص باالتر است و در نتيجه
پایداري و دوام روابط در بين ذينفعان را به دنبال دارد (یزدانی و همکاران .)1396 ،این شاخص به صورت درصد بيان میشود.
این شاخص نشاندهنده کوتاهترین مسير در ميان دو جفت ذينفع براساس پيوندهاي تبادل اطالعات و همکاري است؛ هر چه
ميزان این شاخص کمتر باشد سرعت گردش و پخش اطالعات در بين ذينفعان بيشتر خواهد بود ،بنابراین زمان و هزینه
کمتري براي هماهنگ ساختن ذينفعان شبکه صرف خواهد شد (یزدانی و همکاران.)1395 ،

تمرکز شبکه سهمی از شبکه که تحت کنترل ذينفعان مرکزي آن است (  )Kulig et al, 2010را مشخص میکند .این
تمرکز

شاخص به صورت درصد بيان شده و ميزان بستگی شبکه ،به معنی محصور بودن روابط در اختيار چند ذينفع کليدي در
شبکه را نشان میدهد (قربانی.)1394 ،
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ذينفعان مدیریت آب در سطح استان خراسان
شمالی با روشهاي گلوله برفی و استفاده از سياهه
منتنج از مبانی نظري در سه دسته حفاظتی،
توسعهاي و واسطهاي در جدول  3معرفی میشوند.

بحث و نتایج
شناسایی ذینفعان در مدیریت آب در سطح
استان خراسان شمالی

جدول  :3نهادهاي توسعهاي ،حفاظتی و واسطهاي دخيل در مدیریت آب استان خراسان شمالی
نهادهاي حفاظتی

نهادهاي توسعهاي

نهادهاي واسطهاي

 سازمان حفاظت از محيط زیست -اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري

 استانداري خراسان شمالی -اداره کل راه و شهرسازي

 اداره کل آموزش و پرورش -ادراه کل هواشناسی

شرکت آب منطقهاي -دادگستري

 شرکت شهرکهاي صنعتی -اداره کل بنياد مسکن

 اداره کل کميته امداد -مدیریت شعب بانک کشاورزي

 -نيروي انتظامی

 -سازمان مدیریت و برنامهریزي

 -دانشگاه بجنورد

 -معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

 شرکت ملی پخش فرآوردههاي نفتی شرکت آب و فاضالب شهري -شرکت آب و فاضالب روستایی

 سازمان ميراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی سازمان صدا و سيما -اداره کل فنی حرفهاي

 -نظام مهندسی ساختمان

 -اداره کل ثبت اسناد و امالک

 سازمان صنعت ،معدن و تجارت شرکت گاز -شرکت توزیع نيروي برق

 -اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 سازمان جهاد کشاورزي -شرکت مخابرات

براي سنجش ذينفعان کليدي از شاخصهاي
مرکزیت استفاده شده و نتایج در جدول  4بيان
شده است.

شناسایی ذینفعان کلیدی مدیریت آب در سطح
استان خراسان شمالی

جدول  :4شاخصهاي چهارگانه مرکزیت ذي نفعان دخيل در مدیریت آب در استان خراسان شمالی
مرکزیت کل

مرکزیت درجه

مرکزیت مجاورت

(درصد)

ورودی (درصد)

(درصد)

86/2

79 /3

87 /8

6/7

شرکت آب منطقهاي

86/2

65 /5

87 /8

9 /3

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري

79 /3

65 /5

82 /8

4 /7

شرکت آب و فاضالب شهري

79 /3

62 /6

82 /8

8 /7

شرکت آب و فاضالب روستایی

75 /8

62 /6

80 /5

5 /3

سازمان حفاظت از محيط زیست

72 /4

72 /4

78 /3

3 /4

سازمان جهادکشاورزي

72 /4

58 /6

78 /3

3 /2

اداره کل راه و شهرسازي

38

24 /13

61.7

1 /06

سازمان ميراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی

68 /9

27 /5

76/3

3 /6

سازمان مدیریت و برنامه ریزي

62

62

72 /5

2 /1

شرکت توزیع نيروي برق

51 /7

31

67 /6

1

اداره کل کميته امداد

55 /1

24 /1

67 /4

0 /3

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

48 /2

44 /8

65 /9

0 /02

نام ذینفع
استانداري خراسان شمالی
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اداره کل هواشناسی

44 /8

37 /9

64 /4

0 /8

دادگستري

34 /4

31

60 /4

0 /02

نيروي انتظامی

31

31

59 /1

0

شرکت گاز

17 /2

3 /5

54 /7

0 /02

دانشگاه بجنورد

17 /2

10 /3

54 /7

0 /08

شرکت مخابرات

13 /7

3 /5

51 /7

0 /03

اداره کل بنياد مسکن

31

20 /6

59 /1

0 /1

شرکت ملی پخش فرآوردههاي نفتی

31

20 /6

59 /1

0 /02

اداره کل فنی حرفهاي

37

13 /8

60 /4

0 /6

اداره کل آموزش و پرورش

27 /5

20 /6

58

0 /2

نظام مهندسی ساختمان

10 /3

3 /5

52 /7

0 /07

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

37 /9

24 /1

61 /7

0 /4

مدیریت شعب بانک کشاورزي

27 /5

20 /6

58

0 /2

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

48 /2

27 /5

65 /9

0 /5

اداره کل ثبت اسناد و امالک

24 /1

24 /1

56/8

0 /02

سازمان صدا و سيما

27 /5

17 /2

58

0 /4

شرکت شهرکهاي صنعتی

41 /3

27 /5

63

0 /3

شکل  :1مقادیر مرکزیت براي ذي نفعان دخيل در مدیریت آب در استان خراسان شمالی

و سازمان مدیریت و برنامهریزي استان بيشتر از
سایر نهادها است و این یعنی ،نهادهاي ذکرشده
ذينفعان کليدي در شبکه ذينفعان دخيل در
مدیریت آب استان خراسان شمالی هستند و
نهادهاي دیگر به آنها مراجعه میکنند .از
مهمترین علل باالبودن ميزان مرکزیت درجه
ورودي براي ذينفعان مذکور ،عضویت اغلب آنها
در نهادهاي شورایی چون شوراي حفاظت از منابع
آب استان و کميته ایمنی آب شرب استان است.
همچنين استانداري به دليل اینکه عالیترین نهاد

همانطور که بيان شد ،ميزان باالي درجه ورودي
نشان دهنده ميزان اقتدار و شهرت ذينفع است؛
یعنی افراد زیادي به این ذينفع توجه و مراجعه
دارند .ذينفعان با ميزان باالي درجه ورودي
پيوندهاي بيشتري را دریافت مینمایند .بر طبق
محاسبات انجام شده ،مقدار مرکزیت درجه ورودي
براي نهادهاي استانداري ،شرکت آب منطقهاي،
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري ،شرکت آب و
فاضالب شهري ،شرکت آب و فاضالب روستایی،
سازمان حفاظت از محيط زیست ،جهاد کشاورزي
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حاکميتی در سطح استان است ،باالترین مرکزیت
درجه ورودي و در نتيجه بيشترین قدرت در شبکه
را دارد .مرکزیت مجاورت ،نشاندهنده قدرت
استقالل ذينفعان و نيز ميزان دسترسی این
ذينفعان به منابع و اطالعات است .ذينفعی که
داراي بيشترین مرکزیت مجاورت است ،بهطور
متوسط به کليه ذينفعان در شبکه نزدیکتر بوده و
دسترسی بيشتري به منابع و اطالعات دارد .بر
طبق جدول  ،4مقدار مرکزیت مجاورت براي
نهادهاي استانداري ،شرکت آب منطقهاي ،اداره
کل منابع طبيعی و آبخيزداري ،شرکت آب و
فاضالب شهري ،شرکت آب و فاضالب روستایی،
سازمان حفاظت از محيط زیست ،جهادکشاورزي،
سازمان مدیریت و برنامهریزي استان و سازمان
ميراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی بيشتر
از سایر نهادها بوده و این یعنی ،نهادهاي ذکرشده،
در بين تمامی ذينفعان دخيل در مدیریت آب
استان خراسان شمالی ،دسترسی بيشتري به منابع
و اطالعات دارند .در بين نهادهاي مذکور،
استانداري(عالیترین نهاد حاکميتی استان) و
شرکت آب منطقهاي (متولی اصلی منابع آب در
استان) استان خراسان شمالی نيز داراي بيشترین
مرکزیت مجاورت هستند.
طبق محاسبات صورت گرفته در جدول ،4
نهادهاي استانداري ،شرکت آب منطقهاي ،اداره
کل منابع طبيعی و آبخيزداري ،شرکت آب و
فاضالب شهري و شرکت آب و فاضالب روستایی
داراي بيشترین مقدار مرکزیت بينابينی هستند و
این یعنی در شبکه ذينفعان مدیریت آب در
سطح استان خراسان شمالی ،قدرت کنترل منابع
و اطالعات را دارا هستند.

247

در بين نهادهاي مذکور شرکت آب منطقهاي و
شرکت آب و فاضالب شهري خراسان شمالی،
بيشترین مقدار مرکزیت بينابينی را دارند ،چرا که
اکثر اطالعات و قدرت تخصيص منابع (آب) در
اختيار این دو نهاد است.
شناسایی و تحلیل روابط تعاملی در شبکه ذی -
نفعان مدیریت آب در استان خراسان شمالی

به منظور سنجش وضعيت روابط تعاملی شبکه ،از
شاخصهاي سطح ميانی و کالن شبکه استفاده
شده است .جدول  5ميزان شاخص  E-Iدر سطح
ميانی(زیرگروهها) شبکه و تعامالت درون و
برونگروهی شبکه ذينفعان مدیریت آب در
استان خراسان شمالی را نشان میدهد .بر مبناي
جدول  ،5زیرگروه توسعهاي ،داراي بيشترین تعداد
پيوندهاي درونگروهی و برونگروهی در بين سایر
زیرگروهها است اما سهم پيوندهاي برونگروهی
نسبت به کل پيوندها در زیرگروههاي واسطهاي و
حفاظتی بيشتر از زیرگروه توسعهاي است .از آنجا
که نهادهاي حفاظتی مسئول حفاظت از کميت و
کيفيت منابع آب بوده و نهادهاي واسطهاي نيز
ارائه دهنده خدمات گوناگون همچون ارائه خدمات
علمی و تحقيقاتی ،توليد و نشر اطالعات ،ارتقاء
آگاهی عمومی ،ظرفيتسازي و توانمندسازي
جوامع در راستاي فعاليتهاي مدیریت یکپارچه
منابع آب هستند ،در نتيجه باال بودن پيوندهاي
برونگروهی در این شبکه ،نکته مثبتی تلقی
میشود ،چرا که زیرگروهها میتوانند با افزایش
پيوندهاي برونگروهی از توانایی و ظرفيت یکدیگر
براي مدیرت مناسب منابع آب در سطح استان
بهره ببرند.
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جدول  :5پيوندهاي تعاملی درون و برونگروهی زیرگروههاي شبکه ذينفعان مدیریت آب استان خراسان شمالی
پیوندهای برونگروهی

تعداد کل

تعداد

سهم نسبی از کل پيوندها (درصد)

تعداد

سهم نسبی از کل پيوندها (درصد)

پیوندها

28

27

74

73

102

0 /45

توسعهاي

98

48

106

52

204

0 /04

واسطهاي

20

21

74

79

94

0 /57

نام زیرگروه
حفاظتی

پیوندهای درونگروهی

از آنجا که هرکدام از نهادهاي حفاظتی ،توسعهاي
و واسطهاي تشکيل یک شبکه میدهند ،براي
سنجش وضعيت شبکه ذينفعان در هر زیرگروه،
ابتدا وضعيت انسجام در این زیرگروهها بررسی
شده و نتایج محاسبات به شرح جدول  6است .با
توجه به جدول  6تراکم شبکه در نهادهاي
حفاظتی بيشتر از سایر نهادها است و این
یکپارچگی شبکه در نهادهاي حفاظتی از سایر
نهادها بيشتر است ،اگرچه با مقدار مناسب و بهينه
فاصله دارد .یکی از دالیل اصلی در باال بودن تراکم
شبکه در نهادهاي حفاظتی این است که این
نهادها عضو کميته ایمنی آب شرب و شوراي
حفاظت از منابع آب هستند که جلسههاي آنها
بهطور منظم برگزار میشود .همچنين تمرکز
شبکه در نهادهاي حفاظتی کمتر از سایر نهادها

E-I

بوده و این یعنی بستگی شبکه در این زیرگروه
پایين بوده و ميزان مشارکت ذينفعان بيشتر از
مشارکت ذينفعان سایر زیرگروهها است .ميزان
دوسویگی پيوندها در نهادهاي توسعهاي بيشتر
است و به این معنی است که  60/4درصد از
ارتباطات شکل گرفته به صورت دوطرفه هستند.
مقدار شاخص انتقالپذیري پيوندها در نهادهاي
توسعه اي بيشتر است اما در هر سه زیرگروه مقدار
پایينی دارد و این یعنی پایداري شبکه ذينفعان
مدیریت در هر سه زیرگروه پایين است .مقدار
شاخص ميانگين فاصله ژئودزیک نيز با توجه به
جدول  ،6در نهادهاي حفاظتی کمتر از سایر
نهادها است و این یعنی زمان و هزینه کمتري
براي هماهنگ ساختن ذينفعان این گروه نسبت
به سایر گروهها مورد نياز است.

جدول  :6مقادیر شاخصهاي کالن شبکه در سطح زیرگروههاي ذينفعان مدیریت آب استان خراسان شمالی
شاخص

تراکم شبکه (درصد) تمرکز شبکه (درصد)

نهادهاي توسعهاي

دوسویگی
پیوندها(درصد)

انتقالپذیری پیوندها

میانگین فاصله
ژئودزیک

37 /9

42

60 /4

34 /5

1 /55

نهادهاي حفاظتی

56/7

28

41 /67

32 /8

1 /32

نهادهاي واسطهاي

29

29 /5

73 /3

27 /34

2 /181

مدیریت آب استان خراسان شمالی به شرح جدول
 7محاسبه شدند.

پس از بررسی وضعيت شاخصهاي کالن در سطح
زیرگروهها ،در ادامه مقادیر شاخصهاي کالن
شبکه در سطح کل شبکه ذينفعان دخيل در

جدول  :7مقادیر شاخصهاي کالن شبکه روابط تعاملی ذينفعان مدیریت آب در استان خراسان شمالی
شاخص
مقدار

تراکم شبکه

اندازه شبکه

(درصد)
34

294

تمرکز شبکه

دوسویگی

انتقالپذیری

میانگین فاصله

(درصد)

پیوندها(درصد)

پیوندها

ژئودزیک

47 /08

48

27 /9

1 /79
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جدول  7نشان میدهد که ميزان تراکم شبکه
ذينفعان  34درصد است و این یعنی یکپارچگی
شبکه ذينفعان مدیریت آب استان خراسان
شمالی پایين است .مقدار تمرکز شبکه نيز 47/08
درصد است و این یعنی  47درصد از روابط این
شبکه را تنها چند ذينفع کليدي در اختيار دارند
و در نتيجه شبکه با ميزان مشارکت پایينی روبهرو
است .مقدار  48درصد براي شاخص دوسویگی
پيوندها بيانگر این است که حدود نيمی از روابط
شبکه ذينفعان بهصورت متقابل است که مقدار
پایينی است و هرچه ميزان این شاخص بيشتر
باشد ،ميزان همکاريهاي متقابل و در نتيجه
مشارکت افزایش مییابد .شاخص انتقالپذیري
پيوندها ،از به اشتراکگذاري پيوندها بين سه
ذينفع که یکی از آنها به عنوان پل ارتباطی بين
دو ذينفع دیگر است ،حاصل میشود .هرچه تعداد

249

ذينفعان انتقال دهنده پيوندها بيشتر باشد ،ميزان
این شاخص باالتر است و در نتيجه پایداري و دوام
روابط را در بين ذينفعان به دنبال دارد .در این
تحليل مقدار شاخص انتقالپذیري دادهها  27/9به
دست آمد که نشان میدهد که پایداري شبکه
ذينفعان مدیریت آب در استان خراسان شمالی
پایين است .باال بودن مقدار شاخص ميانگين
فاصله ژئودزیک نيز نشان میدهد که زمان و
هزینه زیادي براي هماهنگ ساختن ذينفعان
شبکه براي اجراي مدیریت یکپارچه مورد نياز
است .ضمن آنکه سرعت گردش و پخش اطالعات
در بين ذينفعان پایين است که این امر در
همکاري اطالعاتی ضعيف نهادها نيز قابل مشاهده
است .شکل  2گراف شبکه روابط تعاملی ذينفعان
دخيل در مدیریت آب در سطح استان خراسان
شمالی را نشان میدهد.

شکل  :2گراف شبکه روابط تعاملی ذي نفعان دخيل در مدیریت آب در سطح استان خراسان شمالی

شرکت آب منطقهاي ،شرکت آب و فاضالب
شهري و روستایی داراي بيشترین تعارض با سایر
ذينفعان هستند .در ادامه و به منظور بررسی
وضعيت تعارض در درون زیرگروهها (حفاظتی،

شناسایی و تحلیل تعارضهای ذینفعان مدیریت
آب در استان خراسان شمالی

با توجه به جدول  8و بر مبناي شاخص مرکزیت،
نهادهایی مانند جهاد کشاورزي ،استانداري،
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 E-Iمطابق با جدول  ،9محاسبه شد.

واسطهاي و توسعهاي) و نيز در بين آنها ،شاخص

جدول  :8شاخص مرکزیت در تعارضهاي شناسایی شده در بين ذينفعان مدیریت آب استان خراسان شمالی
مرکزیت کل

نام ذینفع

نام ذینفع

(درصد)
31

استانداري خراسان شمالی

مرکزیت کل
(درصد)
0

نيروي انتظامی

شرکت آب منطقهاي

31

شرکت گاز

10 /3

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري

20 /7

دانشگاه بجنورد

0

شرکت آب و فاضالب شهري

31

شرکت مخابرات

3 /4

شرکت آب و فاضالب روستایی

27 /5

اداره کل بنياد مسکن

24 /1

سازمان حفاظت از محيط زیست

24 /1

شرکت ملی پخش فرآوردههاي نفتی

0

سازمان جهاد کشاورزي

41 /3

اداره کل فنی حرفهاي

0

سازمان ميراث فرهنگی ،گردشگري و صنایع دستی

10 /3

اداره کل آموزش و پرورش

0

سازمان مدیریت و برنامه ریزي

24 /1

نظام مهندسی ساختمان

3 /4

شرکت توزیع نيروي برق

10 /3

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

0

اداره کل کميته امداد

3 /4

مدیریت شعب بانک کشاورزي

10 /3

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

17 /2

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

10 /3

اداره کل هواشناسی

0

اداره کل ثبت اسناد و امالک

0

دادگستري

0

سازمان صدا و سيما

0

شرکت شهرکهاي صنعتی

10 /3

اداره کل راه و شهرسازي

20 /7

جدول  :9تعارضهاي درون و برونگروهی زیرگروههاي شبکه ذي نفعان مدیریت آب در استان خراسان شمالی
زیرگروه

تعارضات درونگروهی
تعداد

سهم نسبی از کل تعارضها (درصد)

تعارضات برونگروهی

تعداد کل

تعداد

سهم نسبی از کل تعارض ها (درصد)

تعارضها

E-I

حفاظتی

2

8

24

92

26

0 /84

توسعهاي

50

68

24

32

74

- 0 /35

واسطهاي

1

11

8

89

9

0 /77

شمالی بدون توجه یا با توجه کم به منابع آبی
صورت میگيرد .همچنين مقدار تمرکز کل شبکه
در تعارض بين ذينفعان برابر با  30/8درصد
محاسبه گردید که بيانگر این است که 30/8
درصد از تعارضهاي موجود در این شبکه مربوط
به تعارضاتی است که چند ذينفع خاص با سایر
ذينفعان دارند .شکل  ،3گراف تعارضهاي
ذينفعان درگير در شبکه مدیریت آب استان
خراسان شمالی را نشان میدهد (نهادهایی که
داراي تعارض با سایر نهادها نيستند در این گراف
نشان داده نشدهاند).

با توجه به مقدار  E-Iمحاسبه شده در جدول 9
نهادهاي توسعهاي بيشترین تعارضات درونگروهی
و برونگروهی را دارند همچنين  92درصد از
تعارضات نهادهاي حفاظتی ،برونگروهی است .از
سوي دیگر تعارضهاي برونگروهی نهادهاي
واسطه اي نيز پایين است و این یعنی تعارض
نهادهاي توسعهاي با نهادهاي حفاظتی باالست
چرا که نهادهاي توسعهاي بيشتر در پی توسعه
بخش خود هستند و در پيشبرد اهداف و
سياستهاي خود با نهادهاي توسعهاي و حفاظتی
داراي تعارض هستند .در نتيجه میتوان گفت
توسعه در بخشهاي مختلف استان خراسان

پژوهشهاي دانش زمين

250

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،44زمستان  ،1399صفحات 258-235

251

شکل  :3گراف تعارضهاي ذي نفعان مختلف در شبکه مدیریت آب استان خراسان شمالی

منطقهاي استان بهعنوان قدرتمندترین و
بانفوذترین ذينفعان معرفی شدند.
ب :در رابطه با شبکه روابط تعاملی میان ذینفعان :در
رابطه با نتایج تحليل در سطح کالنِ شبکه
ذينفعان در مدیریت آب استان خراسان شمالی،
اساسیترین عامل در پایين بودن ميزان مشارکت
و همکاري ميان ذينفعان از دیدگاه پاسخگویان،
نبود مدیریت یکپارچه است که این مورد با پایين
بودن تراکم شبکه در جدول  7که انسجام سازمانی
ضعيف در مدیریت آب استان خراسان شمالی را
نشان می دهد ،منطبق است .پاسخگویان این امر را
تا حدودي مربوط به قوانين کالن کشور و ساختار
بخشی اداره آن مربوط میدانستند.
 برخی از پاسخگویان ،ارتباطات قوي را محدود بهآن دسته از ذينفعانی دانستند که بهطور مستقيم
با آب مرتبط هستند و تأثيرات (کم یا زیاد) غير
مستقيم نهادهایی که بر طبق جدول  ،4از
مرکزیت کمی برخوردار بودند را نادیده گرفته یا
آن را کم اهميت می دانستند .اما پس از اطالع از
نتایج جدول  4و شکل  ،2تأثيرات هرچند کم و
غير مستقيم سایر نهادهاي دخيل را در مدیریت
آب را تأیيد کردند.

اعتبارسنجی نتایج

اعتبارسنجی (یا سنجش روایی) نتایج تحليل در
روش تحليل شبکه با استفاده از روشهایی چون
سه سویهسازي منابع داده به معنی استفاده از
منابع چندگانه براي گردآوري دادهها ،و یا ایجاد
زنجيره شواهد انجام میشود .یکی از راههاي ایجاد
زنجيره شواهد این است که نتایج پژوهش با
پاسخگویان در ميان گذاشته شود و نظر آنان
درباره درستی این نتایج کسب شود .در این مقاله
نيز اعتبار نتایج با استفاده از مصاحبههاي نيمه
ساختار یافته با پرسششوندگان سنجيده شده و
نتایج آن از این قرار است:
الف :در رابطه با ذینفعان کلیدی :بر مبناي مصاحبه -
هاي انجام شده ،تمامی ذينفعان شرکت آب
منطقهاي ،استانداري ،شرکتهاي آب و فاضالب
شهري و روستایی ،جهاد کشاورزي ،اداره کل
منابع طبيعی و آبخيزداري و سازمان حفاظت از
محيط زیست استان خراسان شمالی را به عنوان
ذينفعان کليدي در مدیریت آب استان کردند که
با نتایج تحليل شبکه در این پژوهش مطابقت
دارد .از بين این نهادها استانداري و شرکت آب
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 هزینه باالي برخی از پروژههاي پيشنهادي ذي -نفعان و عدم همخوانی با اعتبارات مالی موجود،
 طوالنیشدن پاسخ استعالمها و صدور مجوزها(در برخی موارد نيز عدم اعطاي مجوز) توسط
ذينفعان به یکدیگر در اجراي پروژهها،
 عدم امکان تأمين آب در برخی از پروژهها، تداخل پروژهها به خصوص ميان ذينفعان که بازیرساختها و حفاريها در ارتباط هستند ،و
 عدم همکاري ذينفعان در برخی از مواقع درمورد تبادل دادهها و اطالعات.

 پاسخگویان از نهادهایی با درجه مرکزي باالمعتقدند که وجود شوراها و کميتههایی که به
حکم قوانين موجود تشکيل میشوند (همچون
کميته ایمنی آب شرب شوراي حفاظت از منابع
آب) ،میتوانند تا حدي همکاري بين ذينفعان
حاضر در شورا یا کميته را تسهيل کنند اما وجود
آنها بهتنهایی بهمعناي همکاري کامل و بدون
تعارض نيست .از سوي دیگر نقش یک نهاد
قدرتمند حاکميتی یعنی استانداري (که بر طبق
جدول  ،4بيشترین مرکزیت مجاورت را نيز دارا
است) را در تصميمگيري نهایی در زمان بروز
تعارضات ميان ذينفعان ضروري میدانند.
ج :در رابطه با تعارض میان ذینفعان :یکی از مهم -
ترین عواملی که بنابر اعالم پاسخگویان سبب بروز
تعارض در بين ذينفعان میشود ،مربوط به نبود
مدیریت یکپارچه و ساختار بخشی نظام
سياستگذاري و تبعيت نهادهاي استانی از وزارت -
خانههاي مرتبط با خود است .این ساختار بخشی
نهتنها سبب عدم هماهنگی در برنامهها ،اولویتها
و سياستهاي ذينفعان مختلف شده بلکه گاه
منافع ذينفعان را در مقابل یکدیگر نيز قرار
میدهد .برخی از مهمترین تعارضات که در
مصاحبه با ذينفعان مشخص شد عبارتند از:
 اعطاي مجوز به صنعت آببر در دشتهايممنوعه بحرانی استان و عدم امکان تأمين آب
توسط شرکت آب منطقهاي استان،
 فشار نهادهاي داراي قدرت بر بخشهاي مختلفبراي پيشبرد برنامهها ،به عنوان مثال ،آبرسانی به
بخش خاص بدون توجه به وجود منابع یا شبکه
توزیع،
 اعطاي مجوز کشاورزي و دامداري و عدم توجهبه بازدهی آن در بخش آب و عدم امکان تأمين
آب توسط نهادهاي متولی،

نتیجهگیری
آب ذاتاً منبعی در جریان است که از مرزهاي
بخشی عبور میکند؛ بسياري از کاربردهاي آب
اثرات ناگهانی بر سایر بخشها دارد ،و پروژههاي
توسعه آب نيز پيامدهاي اجتماعی و زیست
محيطی ناخواستهاي دارند .به همين دليل همان -
طور که آب کميابتر میشود ،مدیریت آب نيز
بدون شناخت وابستگیهاي بين نهادها ،قلمروها،
بخشها و مناطق جغرافيایی ،ناکارآمدتر خواهد
شد .به همين منظور رهيافت مدیریت یکپارچه
منابع آب بر انگاشتهایی چون مشارکت،
تمرکززدایی ،پایداري اقتصادي و مالی تأکيد دارد.
در این پژوهش شبکه ذينفعان دخيل در مدیریت
آب در سطح استان خراسان شمالی بهمنظور
شناسایی ذينفعان کليدي و قدرتمند و ميزان
انسجام سازمانی بين آنها با استفاده از روش
تحليل شبکه ذينفعان و نرمافزار UCINET6
تحليل شد .نتایج بررسی شاخص مرکزیت درجه
ورودي و مرکزیت مجاورت نشان داد که نهادهایی
نظير استانداري ،شرکت آب منطقهاي ،اداره کل
منابع طبيعی و آبخيزداري ،شرکت آب و فاضالب
شهري ،شرکت آب و فاضالب روستایی ،سازمان
حفاظت از محيط زیست ،سازمان جهادکشاورزي و
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سازمان مدیریت و برنامهریزي استان داراي
بيشترین مقادیر شاخصهاي مربوط به مرکزیت
درجه ورودي و مجاورت هستند .این یعنی
نهادهاي مذکور قدرت و دسترسی باالیی به منابع
و اطالعات شبکه دارند .نتایج تحليل مربوط به
شاخص مرکزیت بينابينی نيز نشان داد که مقدار
این شاخص براي شرکت آب منطقهاي و شرکت
آب و فاضالب شهري خراسان شمالی بيشتر از
سایر نهادهاي استانی است ،چراکه اکثر اطالعات و
منابع (منابع آب) در اختيار این دو نهاد است.
نتایج تحليل شاخصهاي کالن شبکه در سطح
زیرگروهها نشان میدهد که انسجام سازمانی یا به
عبارتی یکپارچگی شبکه در نهادهاي حفاظتی
بيشتر از سایر نهادها بوده اما با مقدار مناسب و
بهينه فاصله دارد .همچنين ميزان تعارضات
درونگروهی در این زیرگروه و زیرگروه واسطهاي
پایين بوده و در مقابل ميزان تعارضات درون و
برونگروهی در زیرگروه توسعهاي بسيار باال بوده
چرا که اهداف و سياستهاي آنها در مسير
توسعه بخشی خود داراي تعارض با نهادهاي
توسعه اي و حفاظتی هستند .ميزان انسجام یا
یکپارچگی سازمانی ،سرعت گردش اطالعات و
ميزان مشارکت در سطح کل شبکه ذينفعان
مدیریت آب نيز در استان خراسان شمالی پایين
است و در مقابل ،بستگی شبکه یا به عبارت دیگر
انحصاري بودن پيوندها براي چند ذينفع کليدي
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در این شبکه باالست .با توجه به سطوح سهگانه
تحليل شبکه ذينفعان دخيل در مدیریت آب
استان خراسان شمالی میتوان گفت که ساختار
بخشی اداره کشور و به تبع آن استان خراسان
شمالی و در نتيجه یکپارچگی و انسجام پایين در
بين ذينفعان ،مشارکت پایين ذينفعان به سبب
نبود سازوکار قانونی مناسب و قرارگيري پيوندهاي
ارتباطی در بين چند ذينفع قدرتمند از مهمترین
بازدارندهها و وجود شوراها و کميتههایی همچون
شوراي حفاظت از منابع آب ،و کميته ایمنی آب
شرب مهمترین فرصتهاي موجود براي راهاندازي
رهيافت مدیریت یکپارچه منابع آب در استان
خراسان شمالی هستند .این فرصتها را در
شرایطی میتوان به عنوان عامل اثرگذار پيشران
در مسير مدیریت یکپارچه منابع آب در استان
بهشمار آورد که تبدیل به محمل اصلی
تصميمگيري استانی درباره منابع آب استان شوند
(سياستگذاري قلمرویی) ،و نه ابزارهایی فرعی در
اجراي سياستهایی که بهطور متمرکز در
وزارتخانهها اتخاذ شده است (سياستگذاري
بخشی) .چنين تغييري بهمعنی جایگزین شدن
اعمال قدرت مرکزي براي از ميان برداشتن
تعارضها با ایجاد فضاي گفت و گو ،بحث و
مذاکره براي تمام ذينفعان محلی در ساختار
تصميمگيري است.
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2-integrated water resources management
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