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تحلیل الگوی ساختاری شبکۀ دستاندرکاران سازمانی مدیریت منابع آب
با هدف استقرارنظام مدیریت یکپارچۀ منابع آب در دشت گرمسار
 وحید جعفریان؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
*

 محمد رضا یزدانی ؛ استادیار دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 محمد رحیمی؛ استادیار دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 مهدی قربانی؛ دانشیار دانشکده منابعطبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
شناسایی و تحلیل دستاندرکاران سازمانی ،یکی از الزامات مدیریت یکپارچۀ منابع آب مبتنی بر همکاری به شمار میرود .برر اسرا
روش تحلیل شبکهای میتوان جنبههای ساختاری شبکه دستاندرکاران سازمانی را با نگاهی جامعنگرر و اابرلانرداز گیرری ،ارزیرابی
نمود و نقش و مواعیت آنها را برای استقرار نظام منسجم و هماهنگ مدیریت منابع آب مورد بررسی ارار داد .این پژوهش برا هرد
تحلیل شبکۀ تبادل اطالعات و همکاری در بین دستاندرکاران سازمانی مرتبط با مدیریت منابع آب در دشت گرمسار صورت گرفرت.
دستاندرکاران مرتبط در این تحقیق بر اسا نقش و مواعیتی که در شبکه مردیریت منرابع آب دارنرد بره سره زیرگررو توسرعهای،
حفاظتی و واسطهای تقسیم شد و میزان انسجام ،پایداری و تابآوری شبکه بر اسا پیوند تبرادل اطالعرات و همکراری و محاسربه
شاخصهای کمی و ریاضی سطح کالن شبکه شامل تراکم ،دوسویگی پیوندها ،انتقالیرافتگی و فاصرله ئوودزیر مرورد ارزیرابی اررار
گرفت .بر اسا نتایج تحقیق ،میزان انسجام سازمانی در بین زیرگرو های مورد مطالعه ،متوازن نبود و در مورد سازمانهای واسطهای
در سطح بسیار ضعیف تا ضعیف میباشد و همچنین میزان پایداری و تابآوری شبکۀ مدیریت منابع آب به میزان ضعیف ارزیابی شد
است .عالو بر این ،نتایج تحقیق نشاندهند وجود تعارضاتی است که بهخصوص بین سازمانهای توسعهای و سازمانهای حفاظتی در
فرآیند همکاری برای مدیریت مشارکتی منابع آب وجود دارد .این تحقیق با توجه به نتایج حاصله ،انجرام ااردامات زیربنرایی ازجملره
ظرفیتسازی و توانمندسازی دستاندرکاران را برای استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب در منطقۀ مورد مطالعره توصریه نمرود
است.
واژگان کلیدی :تحلیل شبکهای ،دستاندرکاران سازمانی ،دشت گرمسار ،مدیریت منابع آب.

* نویسند مسئول :شمار تما +989131078249 :

Email: m_yazdani@semnan.ac.ir
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 .1مقدمه
تعدد دستاندرکاران نهادی و سازمانی ،با سیاسرتهرا،
رویکردها ،اولویت ها ،ظرفیتها و عالیق متفراوت در حرال
تغییر نسبت به مقوله آب و فقدان ی نظرام جرامع بررای
شناسایی نقش و شناخت روابط ساختاری آنران در شربکه
دست اندرکاران منابع آب ،از مهم ترین چالش های بنیادین
فرا روی مدیریت منابع آب در کشور ایران میباشد که بره
لحاظ شرایط ااتصادی اجتماعی و بیولروئیکی در مواجهره
با محدودیت جدی منابع آب ارار دارد .از طرفری ،تغییرر
االیم و تغییررات ترومم برا آن در چرخرۀ آب نظیرر تغییرر
الگوهرای برارش و تغذیره آب زیرزمینری و افرزایش وارو
رخرردادهای سرریل و خش ر سررالی و ترریریر آن بررر سررایر
جنبههای توسعه پایدار نظیر امنیت غذایی ،امنیت انررئی،
بهداشررت و مالحظررات ااتصررادی ،اجتمرراعی ،فرهنگرری،
سیاسی و محیطزیستی ،چالشهای استقرار یر سیسرتم
یکپارچه و منسجم بررای مردیریت مطلروب منرابع آب را
بسیار پیچید تر میکنرد .30تحقیقرات مختلفری نشران
می دهد که برای مدیریت منرابع مشرترا ازجملره منرابع
آب ،اعمال سیستم مردیریت از براب بره پرایین برا اردرت
متمرکررز دولترری در ایررن زمینرره ناکارآمررد بررود و نگررا
ت بخشی به این موضو چالشهای زیرادی را بره دنبرال
داشررته اسررت  .35 ، 25 ،20 ، 9ازآنجاکرره روابررط بررین
سررازمانی در مرردیریت منررابع آب در کشررور بررر اصررول و
الگوهای پایدار و نظامیافترهای اسرتوار نبرود و سرنوشرت
سند آمرایش سررزمین برهعنروان یر مرجرع ،اجرایری و
الزامآور ،برای در نظر گرفتن سهم هر بخش و نقشآفرینی
و همرراهنگی بخررشهررای مختلررف همچنرران نامشررخص
می باشد .اساساً دستیابی مطلوب به همکاری و همراهنگی
و همافزایی برین دسرتگا هرای مختلفری کره هرکردام برا
میموریت خاص در ی براز زمرانی خراص ایجراد شرد و
سپس با مدیریت بخشینگر توسعه یافته و بر اسا ااتدار
و مواعیت خود فرآیند مدیریت منرابع آب را تحرت تریریر
ارار میدهند ،امری دشوار خواهد بود .تجربیات چند دهۀ
اخیرر دربرار مکرانیرابی صرنایع ،شرهراهرای صرنعتی،

شهرهای ااماری و بهطورکلی شیو ساماندهری مردیریت
شهرها از منظر تیمین نیازهای آبی نشان داد کره همروار
موضو تیمین آب ،در حلقۀ آخر زنجیر و چرخۀ مکانیابی
و استقرار ارار داشته و در وااع بدون توجره بره وضرعیت و
شرایط چگونگی تیمین آب ،تقریباً همه کارها صورت گرفته
و درنهایت در مرحلۀ آخر تیمین آب ،به هر شکل ممکن ،به
مدیریت آب تحمیل شد است.
در این شرایط "میزان همکاری بین سرازمانی" عامرل
بسیار تعیینکنند ای در تشخیص و ارزیابی یکپرارچگی و
انسجام نظام مدیریت منابع آب خواهد بود .اابل ذکر است
که به دنبال تیکیداتی که در اسناد بابسری ازجملره سرند
چشم انداز و سایر برنامه های توسعه ای بر نگررش جرامع و
یکپارچرره برره مرردیریت منررابع شررد اسررت ،بسرریاری از
دستگا هرای اجرایری بره فراخرور انتظراراتی کره از دیگرر
دستاندرکاران مرتبط داشتهاند ،تدوین طرحهای مدیریت
یکپارچه را در دستور کار خود ارار داد و بردون شرناخت
عمیق ظرفیتها ،توانمندیها ،اولویتها و مالحظات سرایر
دست اندرکاران ،وظایفی را برای آنان ترسیم نمود اند .این
نگرش اگرچه بازخوردی از عدم کارایی تفکر بخشینگر به
موضو مدیریت منابعطبیعی ازجمله منابع آب بود است،
لیکن به دلیل عدم شناخت صحیح از مواعیرت ،جایگرا و
روابط دستاندرکاران مرتبط ،تداخل عمل ،موازیکراری و
ابهام بیشتری را در بخش اجرا موجب شد است .این نگا
گررذرا بررهروشررنی بیررانکننررد ایررن وااعیررت اسررت کرره
دسررتانرردرکاران سررازمانی کرره بررهصررورت مسررتقیم و
غیرمستقیم در فرآینرد مردیریت منرابع آب نقرش دارنرد،
نتوانسته اند همکاری بزم برای استقرار مدیریت یکپارچره
منررابع آب ایجرراد نماینررد .شرریط بیرریزیک و طقتصرری -
طجتمیع منطقۀ میر مطیلعه ،به نحیه قیبلتریجی بره تشری ی
ط ن شیط بحیطن کمر نمری ه طسر  .بی طشر هری طغلر
غییمجیز طز سیشیخه هی رو خینه حبله رو ر شییسرتی هری
مجیور (زییوزکیه و میونی) ،وجی سیزنیهی نم آلی ه کننریه
منیبع آب شیی ن ر مسیی سیچشرمه هری رو خینره حبلره رو ،
تقیضی روزطزکو منیبع آب بهو ژه ر بخش صنع و آب شیب
شیی و روستی  ،گستیش رونی تخی سریزمین و زیسری ش
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خیک ر حیزۀ آبخیک بیال سر  ،عری پریرچی و پیطکنریگ
طرطض و حیکم بی نظی خری ه مریل  ،تلفری بریال آب ر
سیستم شب ۀ طنتقیل آب طزجمله میطر و مصری تشری یکننیه
شیط بحیطن منیبع آب بهشمیر م رونی .عل رغم بینیمه هری
که تیس نیی هی مختلف ر سطیح محل  ،مل و بینطلمللر
پیرچه و بیبی منیبع آب و خیک تعی رف
ر طرتبیط بی می ی
شیه طس  ،طز مستمی سطح آبهی ز یزمین و طزر مسرتمی
کیفی منیبع آب سرطح و ز یزمینر برهخصری ر طرطضر
حیشیه ش گیمسیر وجی طر .
حال این سؤال مطرح میشرود کره چگونره و برا چره
رویکردی می توان بدون گرفتار شدن در تحلیلهای رایرج
بخشررینگررر ،مقولررۀ همکرراری را در سیسررتم پیچیررد و
چندعاملی مردیریت منرابع آب مرورد بررسری اررار داد و
چالشهای فرا روی آن را شناسایی نمود.
طز علل عمیۀ عی تحق سییس هی تیسعه ط زقیط
سرریزوکیرهی الز برریط شنیسرری  ،تحلیررل و نقررشآزی نرر
س طنیرکیرط متعی طس کره مر بی سر ر ر زیآ نری
مشیرکت مبتن بی پی یطر و تیب آور  ،بریط مری ی پی ریطر
منیبع آب ،هم یر  ،همیهنی و هم طزکط طشته بیشنی .تحلیل
طز س طنریرکیرط ر شرب ه مری ی
نقش و میقعی هی
منرریبع آب ر طز میررمترری ن نییزهرری طیطحر نظرری جرریمع
مشیرکت مبتن بی هم ریر برهشرمیر مر رو  .برهط رنتیتیر
سیزمی متیل منیبع آب خیطهی تیطنس بری بیرنش عمیر تری
سییس هی متقیبل خی رط بی س طنریرکیرط متعری کره ر
ط ن شب ه قریطر طرنری تعی رف نمری ه و آنیری رط بریط حیکر
سیستم به سی هم یر  ،همیهنی و هم طزکط تیطنمنی سیز .
بهر گیری از الگوی تحلیل شبکه ای بهعنوان ابزاری بررای
شناسایی و تحلیل کنشگران اررگذار در ی فرآیند مبتنی
بر همکاری طی سرالهرای اخیرر مرورد توجره محققرین
منابعطبیعی کشرور اررار گرفتره اسرت .دسرت انردرکاران
سررازمانی ،سررازمانهررا ،تشررکلهررا ،نهادهررا و گرررو هررای
انسجام یافته ای هستند که تحت تیریر نترایج یر فراینرد
(بهعنوان مثال مدیریت منابع آب) ارار میگیرنرد (منرافع
یا مضرات آن ،مستقیم یا غیرمستقیم) و یا فرآیند را تحت
تیریر ارار می دهند .الگوی تحلیرل شربکه هرای اجتمراعی
توانسررته اسررت بیررنشهررای جدیرردی را در مررورد نقررش
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تعامالت و همکاریهای میان کنشگران مختلف شربکه در
مدیریت سیستم های اکولوئی  -انسانی اراوه می دهد .این
الگررو محقق رین را اررادر م ریسررازد تررا الگوهررای پیچیررد
کنشگران متعدد و تعامالت فیمابین آنها را کشف کررد و
برره تحلیررل آنهررا پرداخترره و بتواننررد نتررایج حاصررل از
سیاست ها و برنامههای مدیریت اکوسیسرتمهرا را تشرریح
نمرود و برردین ترتیررب نظریررههررا و روشهررای مرردیریتی
مربوطه را توسعه داد و تکمیل نمایند .2
بررسیهای گوناگونی در راستای بررسی عوامل مؤرر بر
همکراریهرای برین بخشری و فرابخشری در شربکههرای
سیاستی نهادهای مرتبط با محریطزیسرت برا اسرتفاد از
تحلیرل شربکهای صرورت گرفتره اسرت کره از آن جملره
میتوان به بررسی  12شبکه سیاستی در  8کشور اروپایی
اشار نمود .نتایج بدست آمد از این تحقیق نشان داد که
مشوقهای مالی و فشارهای نهرادی ،دو عامرل اصرلی بره
وجود آورند ی همکاریها و روابط میانبخشی و فرابخشی
بود و در مقابل ،دانش و اعتماد در ایرن میران تریریر بره-
سزایی نداشتهاند .28
همچنین در تحقیقی به منظور بررسی نقش صراحبان
ادرت و رهبران محلی در نظرام بهرر بررداری شریالت در
جوامع ساحلی کشور کنیا و مشارکت آنان در فرایند ارتقاء
همکاری ،توانمندسازی و مشارکت سایر دست اندرکاران از
الگوی تحلیل شبکهای استفاد شد .بر اسرا یافترههرای
ایررن تحقیررق ،تحلیررل مواعیررت صرراحبان ارردرت در یر
سیستم شبکهای میتواند درا روشرنی از اردرت و نفروذ
آنان در شبکه داشته باشد .از طرفی ارتقاء همکراری بررای
حکمرانرری مناسررب ایررن منررابع وابسررته برره ویژگرریهررای
سیاستی ،عالاره منردی و اابلیرت صراحبان اردرت بررای
استقرار ی سیستم مبتنی بر همکاری میباشد .1
در مطالعه ای با بهرر گیرری از الگروی تحلیرل شربکۀ
نهادی ،ساختار مدیریت پایدار مراتع منطقۀ طالقان مرورد
بررسی ارار گرفته است .بر اسا نتایج این تحقیق شبکۀ
نهادی مرتع در روستای ناریران ،شرورای روسرتای ناریران
دارای شررهرت و فعالیررت سیاسرری برراب و واسررطهگررری و
بینابینی باب ،بخش امور دام جهاد کشراورزی دارای نفروذ
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سیاسی باب و واسطهگری و بینابینی بابیی مریباشرند .در
این تحقیق بر شناخت نهادهای کلیدی در مدیریت پایدار
و مشارکتی مرتع تیکید شد است .15
در مطالعررهای مشررابه در منطقرره گرگررو شهرسررتان
بویراحمد محقق بر این عقید است کره بررای عملیراتی
نمرودن الگروی حکمرانری شربکهای در سیاسرتگرذاری
منطقرهای ،تقویرت تعرامالت سیاسرتگرذاری در برین
کنشرگران متفراوت در سرطوح مختلرف ضررورت دارد .از
طرفی برای دستیابی به توسعه پایدار منابعطبیعی ،ایجراد
شبکه منسجم در بین کنشگران مختلف سیاسرتگرذاری
امری ضروری به شمار میرود .14
در این راسرتا ،ایرن تحقیرق برا هرد تحلیرل الگروی
ساختاری شبکۀ همکاری برین دسرتانردرکاران سرازمانی
مرتبط با مردیریت منرابع آب در منطقره دشرت گرمسرار
صورت گرفته است.

 .2روششناسی
 .1.2منطقۀ مورد مطالعه
دشت گرمسار با وسرعتی برال برر  320کیلومترمربرع

بهعنوان محدود و مرز اکولوئی منطقۀ مورد مطالعه این
پژوهش در نظر گرفته شد است .ایرن دشرت برا وسرعتی
بال برر  320کیلومترمربرع در پراییندسرت حروز آبریرز
حبلهرود و بر روی آبرفرت رودخانرۀ حبلرهرود و مخررو
افکنۀ آن در طرول  5210ترا  5245درجره شررای و
عرض  3500تا  3520درجه شمالی در غررب اسرتان
سمنان وااع شد است .رودخانه حبلهرود که تنهرا منبرع
مطمئن تیمین آب اراضی دشت گرمسار است در بابدسرت
حوز آبخیز از کیفیت خوبی برخوردار اسرت ولری ابرل از
ورود به دشت گرمسار شاخه های شوری بره آن پیوسرته و
درنتیجه تخریب شرد و برا کیفیرت متفراوتی وارد دشرت
می شود .دشت گرمسار که بره لحراظ ئوومرفولروئی اابرل
تطبیق با مخرو افکنه گرمسار میباشد ،بره عنروان یر
واحد اابل تفکی از نظر شربکههرای آبیراری و مردیریت
منابع آب یکی از اولین مناطقی است که برنامههای جامع
مطالعه و اجررای شربکه هرای آبیراری و انروا نظرامهرای
بهر برداری را تجربه نمود است و بدین لحراظ مریتوانرد
بهعنوان ی نظام الگویی مدیریت منابع آبوخراا اابرل
تعمیم به مناطق وسیعی از کشور در نظر گرفته شود.

شکل  .1موقعیت مکانی دشت گرمسار در استان سمنان
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 .2.2روش کار
 .1.2.2روش تحلیل شبکه
اسررتفاد از الگرروی تحلیررل شرربکهای اخیررراً در حرروز
مدیریت اکوسیستم وارد شرد اسرت .تحقیقرات مختلفری
نشان داد اند کره اسرتفاد از الگروی تحلیرل شربکهای از
کارایی مناسبی برای تحلیل نظرام هرای سیاسرت گرذاری،
برنامهریزی ،اجرا و پرایش و ارزیرابی برر اسرا الگوهرای
مشرارکتی مرورد توجره اررار گرفتره اسرت  .2شربکه،
مجموعرهای از نقرا و اتصرابت اسرت کره در آن نقرا
نشاندهند افراد ،واحدهای کاری ،نهادها یا سازمانهرا ،و
اتصابت بیرانکننرد روابرط میران آنهرا مریباشرند .ایرن
ارتباطرات مریتوانرد در سرطوح مختلرف ماننرد فرردی و
سازمانی یا محلی ،ملی و بینالمللی مطررح شرود .تحلیرل
شبکه ،بینش ارزشمندی را که یر سیسرتم چنردوجهی
برای استقرار ی سیستم مبتنری برر همکراری نیراز دارد،
فراهم میکند .از جمله مهمترین روابرط مطررح شرد در
تحلیل شبکهای ،پیوند تبادل اطالعات و همکاری میباشد.
در این راسرتا معیرار انسرجام سرازمانی برا بهرر گیرری از
شاخص های سطح کالن تحلیل شبکه ای مرورد بررسری و
تجزیهوتحلیل ارار گرفته است.
فرآیند جمعآوری داد ها از طریرق مطالعرۀ اسرنادی و
انجام مصاحبۀ نیمه ساختاریافته گروهی انجام شد اسرت.
مطالعررات اسررنادی شررامل اطالعررات کلرری هررر یرر از
دست اندرکاران ازجمله چشم انداز ،میموریت ،سیاست هرا و
برنامه ها ،پروئ ها تفاهم نامه های همکاری و عضرویت آنهرا
در کارگرو ها و ستادهای بین بخشری برود اسرت .انجرام
مصاحبه و تکمیرل پرسشرنامه کره اغلرب شرکل گروهری
داشررته و بررا اسررتفاد از تکنی ر هررای تسررهیلگری انجررام
گردید اسرت .برا بهرر گیرری از روش یرادآوری ،از روش
گلوله برفی بررای تعیرین مرزهرای شربکه مرورد مطالعره
استفاد شد است .ایرن روش برر یر مجموعرۀ اولیره و
کوچ ر از کنشررگران تمرکررز دارد کرره از آنهررا خواسررته
م ریشررود بررا اسررتناد برره مصررادیق گررزارش کننررد چرره
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سازمانهای دیگری در محدود اکولوئی تحقیق دخالرت
دارند .سازمان های معرفی شد مورد مشورت سایرین ارار
گرفته تا اینکره درنهایرت مررز شربکه متشرکل از تمرامی
دستاندرکاران مرتبط ،شناسرایی گردیدنرد .فررض مرا در
تیکید بر استفاد از این روش بر این منطرق اسرتوار اسرت
که دستاندرکاران باید توسط همره همتایانشران گرزینش
شوند نه با استناد به طبقه بندیهای نظری ی محقق یرا
ی ر سررازمان ،ی ر اشررتبا رایررج در ترردوین طرررحهررای
جامع نگر که توسط سازمان هرای مختلرف اراوره شرد بره
همین موضو مربرو مری شرود .ایرن سرازمان هرا اغلرب
میموریت و وظایف خود را مالا و محور جامعنگری اررار
داد و دست اندرکاران مررتبط را تنهرا از منظرر سرازمانی
خود شناسایی و انتخاب می کنند .در هر مصاحبه لیسرتی
از اسامی همه نهادها و تشکلهای مورد تحقیق در اختیار
مصاحبهشوندگان اررار داد شرد ترا برا سرهولت و دارت
بیشتری در مورد سایر دست اندرکاران مدیریت منرابع آب
در منطقه مورد مطالعه اظهارنظر نمایند.
تعیین شدت همکراری و تبرادل اطالعرات برر اسرا
طیف لیکرت (صفر ،خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیراد ،خیلری-
زیاد) انجام شد است .از آنجا که موضو بخشینگری بره
عنوان یکی از مهمترین چالش های نظام مردیریتی کشرور
مطرح بود و این عامل به عنوان یکی از دغدغههای اصلی
مدیریت مبتنی بر همکراری از سروی مصراحبه شروندگان
مورد تیکید ارار داشت ،سرازمانهرای مرورد بررسری ایرن
تحقیق بر اسا گرایش های بخشی و با استناد به ماهیت
و میموریت و تکالیف اانونی به سه زیرگرو تفکیر شرد
(جدول  )1و الگوی ساختاری این زیرگررو هرا برر اسرا
شاخصهای تحلیل شبکهای مورد مقایسه و بررسی اررار
گرفته است .مفروضات این تحقیق بر این نکته تیکید دارد
که تعریف زیرگرو ها بر این اسرا  ،درا و بیرنش مرا را
برای تحلیل همکاری های بین سازمانی بر اسرا تحلیرل
شبکه ارتقاء خواهد داد .بر این اسرا سرازمانهرایی کره
بطور مستقیم میموریت حفاظت از منابعطبیعری از جملره
منابع آب را به عهد دارند بهعنوان زیرگرو سرازمانهرای
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حفاظتی نامید شد اند .میموریت سرازمانی ایرن زیرگررو
بهصورت کالن بر مالحظات زیستمحیطی و جلروگیری از
تخریب منابع و کنتررل بهرر بررداری متمرکرز مریباشرد.
زیرگرو دوم تحت عنوان سازمانهای توسعهای ،عهرد دار
وظیفه توسعه بخشهای مختلف کشاورزی ،صنعتی و نیرز
مدیریتی را عهد دار بود و عموماً برای پیشبرد میموریرت
سازمانی خرود متقاضری مصرر آب مریباشرند .سرومین
زیرگررو سررازمانهررای واسررطهای نامیرد شررد انررد .ایررن

سازمان ها اراوره دهنرد خردمات مختلرف از جملره اراوره
خردمات علمری و تحقیقراتی و تولیرد و اشراعه اطالعرات،
تنررویر افکررار عمررومی و ظرفیررتسررازی و توانمندسررازی
میباشند .این زیرگرو میموریرت مسرتقیم حفاظرت و یرا
تقاضررای منررابع آب را نداشررته بلکرره بررهعنرروان نهادهررای
واسرطهای مریتواننرد در راسرتای فعالیرتهرای مردیریت
یکپارچۀ منابع آب نقشآفرین باشند.

جدول  .1اسامی زیرگروههای توسعهای ،حفاظتی و واسطهای مرتبط با مدیریت منابع آب در دشت گرمسار
سازمانهای حفاظتی

.1

ادار حفاظت محیطزیست شهرستان
گرمسار
ادار منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان گرمسار
دادگستری شهرستان گرمسار

.4

طرح مدیریت پایدار منابع آبوخاا
حبله رود
مدیریت امور منابع آب شهرستان
گرمسار

.2
.3

.5

سازمانهای واسطهای

سازمانهای توسعهای

.1

مدیریت توزیع برق شهرستان گرمسار

.1

.2

ادار را و ترابری شهرستان گرمسار

.2

.3

نمایندگی شورای اسالمی شهرستان
گرمسار
مدیریت تعاون روستایی شهرستان
گرمسار
کمیته امداد امام خمینی (ر )
شهرستان گرمسار
ادار مخابرات شهرستان گرمسار

.3

.7

ادار گاز شهرستان گرمسار

.8
.9

شرکت پخش فراورد های نفتی
فرمانداری شهرستان گرمسار

.10

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
گرمسار
شبکه بهداشت و درمان شهرستان
گرمسار
ادار صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان گرمسار
مدیریت امور آب و فاضالب روستایی
شهرستان گرمسار

.4
.5
.6

.11
.12
.13

در این تحقیق همچنرین اطالعرات مررتبط برا روابرط
تعاملی و نیز متعارض بین کنشگران و نیرز زیرگررو هرای

.4

ادار تعاون ،کار و رفا اجتماعی
شهرستان گرمسار
ادار میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری شهرستان گرمسار
شرکت بهر برداری شبکههای آبیاری و
زهکشی دشت گرمسار
نظام صنفی کشاورزی شهرستان گرمسار
کشاورزی شهرستان گرمسار

.5

مدیریت بان

.6

دانشگا سمنان

 .7شبکه سازمانهای مردمنهاد شهرستان
گرمسار
 .8ادار آموزشوپرورش شهرستان گرمسار
 .9سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع-
طبیعی استان سمنان
 .10ادار کل هواشناسی استان سمنان
 .11مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
استان سمنان

شبکۀ دست اندرکاران سازمانی مورد بررسری اررار گرفتره
است.
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داد هررای جمررعآوری شررد بررا اسررتفاد از نرررمافررزار
 Ucinet 6که یکی از پرکاربردترین نرمافزارها برای تحلیل
داد های شبکۀ اجتماعی است ،تحلیل شد .همچنین برای
رسم گرا ها از نرمافزار  Net Drawاستفاد گردید .3

 .2.2.2شاخصهای شبکهای مورد بررسی
شاخصهای مورد نظر در این تحقیرق در سرطح کرالن
شبکه سنجش شد اند .این شاخصها بر اسا سند برنامره
عمل تحلیل و ارزیابی شبکههای اجتمراعی – سیاسرتی در
راسررتای توانمندسررازی جوامررع محلرری و مرردیریت جررامع
سرزمین انتخاب شد و مورد تحلیل ارار گرفتهاند .17
 .1.2.2.2تراکم 1شبکه
تررراکم شاخصرری برررای سررنجش ارتبررا مسررتقیم
کنشگران در ی سیستم شبکهای اسرت برهعبرارتدیگرر
میزان پیوندها و ارتباطات مستقیم بین کنشگران در یر
شبکه میباشد .بهطور خاص میتوان گفت کره ترراکم بره
نسبت پیوندهایی که عمالً در شبکه وجود دارند بره کرل
پیوندهایی که بهصورت بالقو مریتوانرد در شربکه وجرود
داشته باشد اشار میکند .34 ،28
 .2.2.2.2اندازه 2شبکه
تعررداد پیونرردهای موجررود در شرربکۀ روابررط را نشرران
میدهد .هرچه تعداد پیوندها بیشتر باشد ،برالطبع میرزان
تراکم نیز در شبکه روابط افزایش خواهد یافت .2
 .3.2.2.2دوسویگی 3پیوندها در شبکه
به منظور تعیین میزان پایداری شبکه روابرط و میرزان
متقابل بودن ارتبا از این شاخص استفاد مریشرود .هرر
چه میزان این شاخص در شبکۀ روابط بیشتر باشد نشران
دهند باب برودن میرزان روابرط متقابرل و همکراری برین
کنشگران حاضر در شبکه بود و پایداری شربکۀ روابرط را
تضمین مینماید .8

 .4.2.2.2انتقالیافتگی 4پیوندها در شبکه

4321

این شاخص از به اشرترااگرذاری پیونردها برین سره
کنشگر که یکی از آنها بهعنوان پل ارتبراطی برین دو فررد
دیگر میباشرد ،حاصرل مریشرود  .25 ، 6هرچره تعرداد
کنشگران انتقالدهند پیوندها بیشرتر باشرد ،میرزان ایرن
شاخص بابتر است و درنتیجه پایداری و دوام روابرط را در
بین کنشگران به دنبال دارد.
 .5.2.2.2کوتاه ترین فاصلهه 5میلان دو کنگلگر
(میانگین فاصهه ژئودزیک)
این شاخص نشاندهند میزان کوترا تررین مسریر در
بین دو جفت کنشگر بر اسا پیوندهای تبادل اطالعرات
و همکاری میباشد هر چه میزان این شاخص بابتر باشرد
سرعت گردش و پخش اطالعات در بین کنشگران بیشرتر
بررود  ،بنررابراین زمرران و هزینرره کمتررری برررای هماهنررگ
ساختن کنشگران شبکه برای اجرای مردیریت یکپارچره و
بههمپیوسته صر خواهد شد .2

 .3نتایج
نتایج نشان می دهد میزان تراکم پیوند تبادل اطالعات
و همکاری در بین سازمان های مورد مطالعه  27/5درصرد
است .بر اسا شاخص ترراکم مریتروان بیران نمرود کره
میررزان انسررجام نهررادی در ب رین سررازمانهررای دولت ری و
غیردولترری مررورد مطالعرره در حررد ضررعیف مرریباشررد.
انداز گیری تراکم بین زیرگرو های تعریرف شرد تحلیرل
دایق تری از توزیع ایرن شراخص را بدسرت مریدهرد .در
جدول  ،2نتایج انداز تراکم بین زیرگرو هرای توسرعه ای،
حفاظتی و واسرطهای در االرب یر مراتریس یر بعردی
نشان داد شد است .بر ایرن اسرا ترراکم پیونرد تبرادل

1

- Density
- Size
3
- Reciprocity
4
- Transitivity
5
- Geodesic Distance
2
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اطالعررات و همکرراری در داخررل زیرگرررو سررازمانهررای
حفرراظتی بیشررترین میررزان ( 80درصررد) مریباشررد .ایررن
زیرگرو بیشترین نسبت تراکم را با سایر زیرگرو هرا دارد.
علررت ایررن امررر را م ریترروان در سیاسررتهررای راهبررردی
سازمان های حفاظتی جستجو نمود .این سازمان هرا بررای
انجام میموریت خود در راستای توسعه پایدار و جلروگیری

از استفاد بیش از ظرفیت منابع ،نیاز بیشتری به همکاری
سایر نهادها داشته و بر این اسرا زمینرههرای همکراری
خود را بطور نسبی توسعه داد اند .کمترین میرزان ترراکم
در بخش سازمانهای واسطهای دید مریشرود .ایرن امرر
بیانگر انسجام بسیار ضعیف تا ضعیف در بین سازمانهرای
این زیرگرو میباشد.

جدول  .2ماتریس شاخص تراکم در زیرگروههای توسعهای ،حفاظتی و واسطهای مرتبط با مدیریت منابع آب در دشت گرمسار

تراکم
()%
سازمانهای توسعهای
سازمانهای حفاظتی
سازمانهای واسطهای

سازمانهای توسعهای
(درصد)

سازمانهای حفاظتی
(درصد)

سازمانهای واسطهای
(درصد)

36/5
53/8
16/1

43/1
80/0
23/6

14/7
38/2
8/20

تراکم کل شبکه همکاری  27/5درصد

با اینحال برای تحلیل انسجام شبکه بر اسرا ترراکم
میبایست خصوصیات دیگر ساختار شبکه مورد مطالعره را
در نظر گرفت .در ایرن ارتبرا برخری از محققرین تیکیرد
می نمایند که چندان مشخص نمیباشد کره ترراکم براب و
نسبت زیاد پیوندها خودبه خود دبلت بر وجود ی شربکه
منسجم داشته باشد .در نظر بگیرید که ی شربکه دارای
نمر تراکم بابیی بود اما درعین حال بیشتر این پیونردها
تنها از طریق ی کنشگر در جریان باشد .چنین شبکهای
که تمرکز ی کنشگر یا ی زیرگرو بسیار بیشتر از دیگر
کنشگران و یا سایر زیرگرو ها میباشد را نمیتوان تنها به
دلیررل برراب بررودن تررراکم یرر شرربکه منسررجم نامیررد.

انداز گیری شاخص تمرکز در شبکۀ مرورد تحقیرق نشران
دهند چنین وضعیتی می باشد .بر اسا نتایج تحقیق در
جدول شمار  3نشان داد شد است که تمرکز شبکه برر
اسررا پیونرردهای درونرری نسرربت برره پیونرردهای بیرونرری
افزایش یافته است .این بردان معنرا اسرت کره برر اسرا
پیوندهای درونی (دریافت اطالعات) ،شربکه تقریبراً دارای
ساختار ستار ای شکل است و وابسته به کنشگران محدود
مرکررزی در شرربکه م ریباشررد .در مررورد انتشررار اطالعررات
برعکس آن صادق است ،انتشار اطالعات می توانرد توسرط
سازمانهای بیشتری در این شبکه انجام شود.

جدول  .3میزان شاخص تراکم شبکه بر اساس پیوندهای درونی و بیرونی در پیوند تبادل اطالعات و همکاری
مرز اکولوئی
دشت گرمسار

نو پیوند

مرکزیت شبکه کل بر اسا
پیوندهای درونی (درصد)

مرکزیت شبکه کل بر اسا
پیوندهای بیرونی (درصد)

تبادل اطالعات و همکاری

60/33

45/54

لذا با تقویت انسجام سازمانی می تروان تصرمیم گیرری
موفقتری برای مقابله با چالشهای ناشی از بحرران آب را

در بین دستگا های مختلف مدیریت نمود و هزینه و زمان
کمتری بررای طررح هرای مشرارکتی مردیریت منرابع آب
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.22 ،13
در ادامه نتایج حاصل از انداز گیری شاخصهای انداز
شبکه ،دوسویگی و انتقالیافتگی پیوندها و میانگین فاصله
ئوودزی در جدول  4اراوه شد است.

پرداخت.
تحقیقی در ارتبا با مدیریت پایدار سرزمین از جملره
منابع آب در مناطق روسرتایی در کشرور سروویس نشران
می دهد تقویت انسجام در شبکه همکاری سازمانی یکی از
الزامات برنامه حکمرانی مناسب و توسعه پایدار مری باشرد

جدول  .4شاخصهای اندازه شبکه ،دوسویگی و انتقالیافتگی پیوندها و میانگین فاصهه ژئودزیک
مرز شبکه

نو پیوند

انداز شبکه

دوسویگی()%

انتقالیافتگی ()%

نهادهای مرتبط با مدیریت منابع آب گرمسار

همکاری

223

50/48

10/48

همررانگونرره کرره اشررار گردیررد ،انررداز شرربکه تعررداد
پیوندهای موجود در ی شبکه را نشان مریدهرد .مسرلماً
هرچه انداز شبکه بیشتر باشد ،بر میزان تراکم نیز افزود
خواهد شرد .مطرابق ایرن نترایج ذکرر شرد در جردول 3
دوسویگی پیوندهای شبکه مرورد مطالعره  50/48درصرد
است .به این ترتیب میتوان عنوان نمود که تقریبراً نیمری
از ارتباطررات دوسررویه بررود اسررت .همکرراریهررای دو و
چندجانبه که در االب تفراهم نامره هرای برین دسرتگاهی،
پروئ های مشترا و تبادل منابع بین دستگا ها میشرود،
میزان دوسویگی روابط را در شبکه افرزایش مریدهرد .برر
این اسا شبکه ای که میزان دوسویگی روابرط همکراری
در آن بابست بطور نسبی پایدارتر میباشد .نترایج برخری
تحقیقات بر این نکته تیکید دارند کره در شربکههرایی برا
سرراختارهای ناکارآمررد بخشررینگررر ،میررزان دوسررویگی
پیوندهای همکاری عموماً پایین میباشد .چنین وضرعیتی
موجب می شود تا هماهنگی و انسجام بین دست اندرکاران
وجررود نداشررته باشررد .نتیجرره چنررین وضررعیتی اغلررب
بهر برداری بیش از ظرفیت منرابع و نراتوانی در شرناخت
فرایندهای پویا و در حال تغییر اکوسیسرتم از جنبرههرای
بیوفیزیکی و ااتصادی و اجتماعی میباشد .24 ، 2
انررداز شرراخص انتقررالیررافتگی در تبررادل اطالعررات و
همکاری  10/48درصد است .این نتیجه بیانگر ایرن نکتره
است کره شربکۀ مردیریت منرابع آب در دشرت گرمسرار

میانگین فاصله ئوودزی
1/815

شبکهای متعادل ،متوازن و پایدار نیست.
نتررایج شرراخص میررانگین فاصررله ئوودزیر همچنررین
حاکی از آن بود که کوتا ترین فاصله میران دو کنشرگر در
این شبکه  1/815است .این عردد نشران دهنرد سررعت
متوسط تا پایین گرردش اطالعرات در شربکه اسرت .ایرن
بحر در مرردیریت بحرران در مرردیریت پایردار منررابع آب
ازجملرره واررو تررنشهررا و شررواهررای ناشرری از عوامررل
بیوفیزیکی و ااتصادی و اجتمراعی اهمیرت زیرادی دارد و
پایین بودن نسبی میزان تابآوری ساختار مدیریت منرابع
آب در منطقه مرورد مطالعره را نشران مریدهرد .در ایرن
تحقیق همچنین اطالعات مرتبط با روابرط تعراملی و نیرز
متعارض در سطح اجرایی شبکه دستانردرکاران سرازمانی
مورد بررسی ارار گرفته است .تیکید بر انجرام مطالعره در
سطح اجرایی ناشی از این بینش می باشد کره بسریاری از
تعارضات برین سرازمانی ،برا تیریرپرذیری از سرازمانهرای
غیررسمی ،در سطح اجرایی آشکار می گردد .در این شکل
خطو نازا معر روابط تعاملی و خطو پررنگ بیرانگر
وجود تعارض در فرایند مدیریت منرابع آب مریباشرد .برر
اسا نتایج بهدست آمد از مصاحبهها ،تعرداد  44رابطره
تعارضی بین دست اندرکاران سازمانی مردیریت منرابع آب
در دشت گرمسار مطرح گردید .همانگونه که در شرکل 2
مشاهد میشود ،بیشرترین تعارضرات برین سرازمانهرای
توسعهای با سازمان های حفاظتی وجود دارد .در این میان
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ادار حفاظرررت محر ریطزیسرررت ،ادار منرررابعطبیعررری و
آبخیزداری و مدیریت امور آب بیشترین تعارض را با سرایر
دستاندرکاران دارند .اگرچه وجود این تعارضات برا توجره
برره کمبررود منررابع آب از یر سررو و نیازهررای روز افررزون
سررازمانهررای توسررعهای از سرروی دیگررر تررا حرردی
غیراابل اجتناب به نظر مری رسرد امرا نکتره اابرل تیمرل،
رویکررردی اسررت کرره بخررشهررای مختلررف برررای رفررع
کمیابی های فزایند ( فصلی ،مطلق ،طبیعی ،انسران سراز)
در دشت گرمسار بررای رفرع و تعردیل ایرن تعارضرات در

پیش میگیرند .آنچه مسلم است تمامی ایرن تعارضرات از
طریق عدم هماهنگی ،موازیکاری ،دوبار کراری ،افرزایش
هزینه هرا ،زمران برر شردن فعالیرت هرا ،کراهش اعتمراد و
مشارکت جوامع محلی و تشکلهای غیردولتری و افرزایش
آسیبپذیری در مقابل مخاطرات غیراابل پریشبینری ،برر
فرآیند سیاست ها و برنامههای استقرار مردیریت یکپارچره
منابع آب ارر گذاشته و ازاینرو میبایست توسط متولیران
امور منابع آب مورد بررسی و تحقیق ارار گیرد.

شکل .2مدل روابط تعامل – تعارض بین سازمانها و زیرگروههای مورد بررسی در شبکۀ مدیریت منابع آب دشت گرمسار.
خطوط نازک معرف روابط تعامهی و خطوط پررنگ قرمز بیانگر وجود تعارض در فرایند مدیریت منابع آب میباشد.

 .4بحث و نتیجهگیری
الگوی تحلیل شبکه ای دست اندرکاران توانسرته اسرت
در دهۀ اخیر جایگا ویژ ای در مباح سیاسرتگرذاری و
مرردیریت سیسررتمهررای اکولوئی ر  -اجتمرراعی برره خررود
اختصاص دهد .تحقیقات رو به گسترشی که با اسرتناد بره
این الگو انجام شد  ،توانسته است نظریرههرا و روشهرای

مدیریت منابعطبیعی را توسعه داد و متحرول نمایرد.2
شناسایی گررو هرای بااردرت و نفروذ برابتر در کنتررل و
پخش اطالعات ،شناسرایی دسرت انردرکارانی کره پویرایی
شبکه را تحرت تریریر اررار مریدهنرد  ،27شناسرایی و
ارزیابی ظرفیتهای بین سازمانی برای مدیریت اطالعرات،
یادگیری از یکدیگر و به اشترااگرذاری دانرش ،36،33
ارزیررابی سرررمایههررای اجتمرراعی در مرردیریت پایرردار
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منابعطبیعری  35و تحلیرل آسریبپرذیری و ترابآوری
سیستم هرای اکولوئیر -اجتمراعی  ،10از جنبره هرای
کاربردی الگوی تحلیل شبکههرای اجتمراعی در مردیریت
این سیستمها میباشد.
در ایررن تحقیررق برررای تحلیررل سرراختاری شرربکۀ
دست اندرکاران سرازمانی مررتبط برا مردیریت منرابع آب،
پیونررد تبررادل اطالعررات و همکرراری بررهعنرروان مبنررای
تجزیه وتحلیل شبکه در نظر گرفته شرد اسرت .محردود
دشت گرمسار بره عنروان مررز اکولوئیر و سرازمان هرای
مرتبط با مدیریت منابع آب در این منطقه برهعنروان مررز
شبکه انتخاب شد اند .انسجام سرازمانی برهعنروان معیرار
سیاستی و برخی از شاخصهای سطح کالن شربکه بررای
انداز گیری کمی این معیرار در نظرر گرفتره شرد اسرت.
بهایرنترتیرب تحلیرل سراختاری شربکه دسرتانردرکاران
مرتبط با مدیریت منابع آب در دشت گرمسرار برهصرورت
کمی مورد شناسایی ارار گرفته است.
در حال حاضرر اگرچره اغلرب روابرط و تعرامالت برین
دستگاهی متیرر از اوانین و سیاستهرای تبیرین شرد در
سطوح ملی است ،ولی میبایست اذعان داشت بسریاری از
تصمیمات اجرایی مرتبط با توسعه منرابع آب ،در سرطوح
استانی و شهرستانی صورت میگیرد .این تصمیمات بطرور
عمد تحت تیریر ااتدار ،نفوذ ،توانرایی کنتررل و ظرفیرت
دست انردرکاران سرازمانی محلری بررای ایجراد همکراری،
هماهنگی و همافزایی است .بررسی روابط بین سازمانی در
سطح اجرایی میتواند نقا اروت و ضرعف سیاسرتهرای
کلی را که در سطوح ملی تعریف میشروند آشرکار سرازد.
بطور کلی نظام های تمرکزگرا و مبتنی بر سیستم سلسرله
مراتبرری از برراب برره پررایین ،فااررد توانررایی بزم برررای
هماهنگسازی بخشهای مختلف مرتبط با مدیریت منابع
آب در سطوح محلی میباشند .9،13،20،25
دست اندرکاران سازمانی با تعریفری کره در مرتن ایرن
مطالعه آمد است به عنوان واحد تحلیرل در نظرر گرفتره
شد اند .تصمیمگیری در این خصوص برا توجره بره نقرش
تعیینکنند سازمانها در فرایند مدیریت منابع آب انجرام
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شد است .ایرن سرازمانهرا از جنبرههرای مختلرف اابرل
تقسرریمبنررردی مرریباشرررد .در برخررری از تحلیرررلهرررا،
دست انردرکاران را در زیرگررو هرای دولتری و غیردولتری
تقسیم نمود اند  .34این تقسیمبندی اگرچه مبتنری برر
ساختارهای اابلتمایز بین بخشهای دولتری و غیردولتری
میباشد ولی درصورتیکه فرض تحقیرق برر تمرکرز زیراد
سازمانهای دولتی باشد در این صرورت نیازمنرد تفکیر
زیرگرو ها بر اسا معیارهرایی باشریم کره بتوانرد نقرش
سازمانهای دولتی را با عمق بیشتری مرورد تحلیرل اررار
دهیم .در این تحقیق دستاندرکاران سازمانی برر اسرا
سیاستها ،برنامهها و میموریت و وظرایف محولره بره سره
زیرگرو شامل سازمان های توسرعه ای ،حفراظتی تفکیر
شد اند ،نتایج بدست آمد بر اسا ایرن تحلیرل درا و
بیرررنش بیشرررتری از ظرفیرررتهرررای سرررازمانی بررررای
انسجامبخشی به فعالیت های مرتبط برا منرابع آب داشرته
اراوه میدهد .این تقسیمبندی همچنین بررای ریشرهیرابی
تعارضات بین سازمانی مناسب به نظر میرسد .بره عنروان
مثال ،تحلیل نتایج حاصل از انداز گیری شاخص تراکم در
بررین زیرگرررو هررا نشرران دهنررد ضرررورت اسررتفاد از
ظرفیت های اانونی ،اعتباری و تجارب اجرایی سازمان های
حفاظتی نظیر محریطزیسرت و منرابعطبیعری مریباشرد.
تعریررف پررروئ ه رای مشررترا تحقیقرراتی و اجرایرری ب رین
سازمانهای ذکر شد میتوانرد مواعیرت ایرن زیرگررو را
برای کنترل بهرر بررداری ،جلروگیری از تخریرب منرابع و
مدیریت تعارضات بین سازمانی تقویت نماید .سازمانهرای
واسطهای نقش بنیادین در فرایند مدیریت مشرارکتی ایفرا
میکنند .کمترین میزان تراکم و درنتیجه انسجام سازمانی
مربو به این زیرگرو است .برای فعال نمودن این بخرش
در فرآینررد مرردیریت یکپارچرره منررابع آب نیرراز اسررت تررا
زمینههای ارانونی بررای ظرفیرتسرازی ،توانمندسرازی و
مشارکت مؤرر نهادهای دانشرگاهی ،تحقیقراتی ،آموزشری،
اطررال رسررانی ،بنگررا هررای مررالی ،نظررامهررای صررنفی،
سازمانهای مردمنهاد ،تعاونیهای کشراورزی و در فرآینرد
برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی فراهم شود .مردیریت یکپارچره
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منابع آب بدین معناست که تمامی مصار مختلف منرابع
آب توممان در نظر گرفته میشوند  .18،23این نگرا برا
رویکرد بخشرینگرر متفراوت اسرت .واتری مسرئولیت آب
شرررب ،کشرراورزی ،صررنعت و محرریطزیسررت بررر عهررد
دستگا های مخالف باشد ،فقدان روابرط میران بخشری بره
توسعه و مدیریت ناهماهنگ آب منجر میشرود و حاصرل
آن تعارض ،نظام های زاود و ناپایردار خواهرد برود .لرذا برا
توجه بره اهمیرت بخرش آب برهعنروان مهمتررین عامرل
محدودکننررد و کمیرراب در فرآینررد توسررعۀ ااتصررادی و
اجتماعی منطقۀ مورد مطالعه بزم است مدیریت بخشی و
متمرکز منابع آب به سمت مدیریت یکپارچره مبتنری برر
ترتیبات مشارکتی سوق یابد .نکته مورد تیکید ایرن اسرت
ورود به موضوعات اجتماعی و تبیین راهبردهای مشارکتی
در متن سیاستها ،برنامهها و طرحهای اجرایری ،نیازمنرد
ایجاد زمینه های بزم برای دستیابی به اهدا بلندمردت
مرردیریت منررابع آب و توسررعه پایرردار ایررن منررابع اسررت.
تحقیقات مختلفی نشان داد اند که بردون ایجراد بسرتر و
زمینههای بزم برای انجام فعالیتهای مشرارکتی .اجررای
طرحهای مشارکتی نهتنها موفقیرتآمیرز نبرود بلکره بره
افزایش هزینهها ،بروز منااشات و کشرمکش هرا ،زمران برر
شدن طرحهای اجرایی ،بیاعتمادی بهرر بررداران و آحراد
جامعه به سیاستها و برنامه و درنهایت ناپایداری مدیریت
منابع آب خواهد انجامید  .32تیکید این تحقیق بر ایرن
نکته استوار است که شناسایی و تحلیرل دسرتانردرکاران
سازمانی برای ارتقاء همکاری هماهنگی و همافزایری برین
آنان از الزامیترین ااداماتی است کره مریبایسرت ابرل از
ورود به پروئ ها و طرح های مشارکتی از جمله طرح احیرا
و تعررادل بخشرری آبهررای زیرزمینرری و یررا واگررذاری
مسئولیت های مدیریت شبکه های بهر بررداری منرابع آب
در دشت گرمسار صورت گیرد .نتایج بدست آمد در ایرن
تحقیق برای برخی از دستاندرکاران کلیدی مورد تحلیرل
ارار گرفت .چنین تحلیلی برای بررسی روابط هرر یر از
دستاندرکاران و یا زیرگرو های مرتبط در این شبکه اابل
انجام میباشد .پیشنهادهای زیرر در رابطره برا اسرتفاد از

روش تحلیل شربکهای ،مریتوانرد بیرنش موردنیراز بررای
استقرار و توسعه نظرام هرای مردیریت یکپارچره منرابع را
ارتقرراء داد و زمینررههررای بسررط و گسررترش مشررارکت
دستاندرکاران در این نظامها را مهیا سازد:
 .1الگوی تحلیل روابط و روش تحلیل شربکهای مترترب
بررر آن مرریتوانررد برررای شناسررایی نقررا ضررعف و
بخش های آسیب پذیر در سرایر نظرام هرای مردیریتی
چندوجهی ،پیچید و در حال تغییر مطررح شرود .در
این صورت طرحهای جامعنگر در حوز هرای مختلرف
منابعطبیعی ،محریط زیسرت ،کشراورزی ،صرنعت و...
مرریتواننررد از ایررن الگررو و روش در بخررش تحلیررل
دستاندرکاران استفاد نمایند.
 .2خروجیهای کمی و اابل ایا و انرداز گیرری روش
تحلیل شبکهای امکران ارزیرابی کمری سیاسرتهرای
اعمال شد در راستای ارتقراء همکراری ،همراهنگی و
انسجام سرازمانی را فرراهم آورد و برهایرنترتیرب برا
بهر گیری از مؤلفه ها و شراخص هرای مختلرف بررای
تحلیل و ترسیم روابط ،میتواند با دارت چرالشهرای
سررراختاری موجرررود در یر ر سیسرررتم مررردیریتی
چندوجهی را شناسایی نمود  ،اید هایی را برای رفرع
این چالش ها معرفی نماید و روند انسجام سرازمانی را
در باز های زمانی مشخص آشکار سازد.
 .3فعالیررتهررای مشررارکتی نیازمنررد برخررورداری از
ظرفیررتهررای بزم برررای اسررتقرار سیسررتمهررای
برنامهریرزی و اجرایری انعطرا پرذیر ،پویرا و چابر
شفا  ،عادبنه و پاسخگو میباشد .برخی از سازمانها
از جملرره منررابعطبیعرری و محرریطزیسررت در االررب
برنامههای مشارکتی و یا اجرای طرحهرای مشرارکتی
همچون طرح مدیریت پایدار منرابع آبوخراا حبلره
رود در آموختهها و تجارب بسریاری در ارتبرا برا
فعالیررتهررای مشررارکتی اندوختررهانررد .ایررن تجررارب
میتواند از طریق تفاهمنامرههرای دو و چندجانبره در
اختیار متولیان بخش مردیریت امرور منرابع آب اررار
گیرد .ایرن همکراری مری توانرد زمینره سراز ورود آب
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منطقررهای سررمنان برره پررروئ هررای بررینالمللرری
زیستمحیطری و بهرر بررداری از تجرارب کرارگزاران
بین المللی نظیر برنامه عمران ملرل متحرد ()UNDP
در زمینه مدیریت پایدار منرابع آب برا بهرر گیرری از
منررابع اعتبرراری نهادهررای مررالی نظیررر تسررهیالت
زیستمحیطی جهانی( )GEFرا فراهم آورد.
 .4در حال حاضر طرح احیاء و تعادل بخشری منرابع آب
زیرزمینی با استناد به الگوهای مشارکتی بره تصرویب
شورای عالی آب رسید و مقرر است تا پروئ های این
طرح با مشارکت سازمانهرای مررتبط اجرایری شرود.
دستورالعمل های اجرایی این طرح ملی بهطور خراص
تحلیل دست اندرکاران را بهعنوان ی فعالیرت اصرلی
در فرایند مدیریت چرخۀ پروئ مدنظر اررار داد انرد.
بر این اسا واضح است که تحلیل انسجام سرازمانی
می تواند بعنوان یکی از ارکان برنامهریزیهای اجرایی
این طرح در نظر گرفته شرد و فرآینرد ارزیرابیهرای
طرح بر اسا سنجش ارتقاء انسجام سرازمانی انجرام
شود .بر این اسا پیشنهاد می شود فعالیرت تحلیرل
دست اندرکاران در مناطق پایلوت اجرای طرح فوق بر
اسررا روش تحلیررل شرربکهای انجررام شررود .در ایررن
صورت روش معرفی شد در این تحقیق میتوانرد بره
عنوان دیسریپلین مطالعراتی در مرتن شررح خردمات
مطالعاتی این طرح در مناطق پایلوت در نظرر گرفتره
شود.
 .5تحلیل الگوی سراختاری شربکه ذینفعران محلری بره
منظور ارزیابی میزان سرمایۀ اجتمراعی بهرر بررداران
محلی می تواند بهعنوان تحقیقات آتری منطقرۀ مرورد
مطالعرره مرردنظر ارررار گیرررد .یافتررههررای تحقیررق
پیشنهادشرد از طریرق ارزیرابی پیونردهای اعتمراد و
مشارکت میتواند سیاستهای کراربردی و اجرایری را
برای اادامات مشارکتی از ابیل ایجراد و فعرالسرازی
تشکلهای آب بران تبیین نماید.
 .6سررازمانهررای واسررطهای نقررش بنیررادین در فراینررد
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مدیریت مشارکتی ایفا میکنند .کمترین میزان تراکم
و تمرکز مربو به ایرن زیرگررو اسرت .بررای فعرال
نمودن این بخش در فرایند مدیریت یکپارچره منرابع
آب نیاز است تا زمینههای اانونی و تخصریص منرابع
مالی برای ظرفیت سرازی ،توانمندسرازی و مشرارکت
مررؤرر نهادهررای دانشررگاهی ،تحقیقرراتی ،آموزشرری،
اطال رسرانی ،بنگرا هرای مرالی ،نظرامهرای صرنفی،
سازمان های مردم نهراد ،تعراونیهرای کشراورزی و در
فرایند برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی فراهم شود.
 .7یکرری از کارکردهررای اجرایرری اسررتفاد از تحلیررل
شبکه ای شناسایی و مدیریت سیستمی تعارضات بین
سازمانی ،تعارضرات برین دولرت و سرایر بخرش هرا و
تعارضات بین جوامرع محلری در ارتبرا برا مردیریت
منابع آب مریباشرد .داشرتن یر نگرا سیسرتمی و
جامعنگر به موضرو مردیریت اخرتال برا توجره بره
محدودیت منابع آب از ی سو و تقاضرای روز افرزون
بخش های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار اسرت.
بر این اسا پیشنهاد میگردد ترا در تحقیقرات آتری
شناسررایی و مرردیریت اخررتال مبتنری بررر مررذاکر و
میانجیگرری منرابع آب برا اسرتناد بره روش تحلیرل
شبکهای مدنظر ارار گیرد.
 .8پایش و ارزیابی شبکه اجتمراعی -سیاسرتی مردیریت
منابع آب در مقراطع زمرانی مختلرف رونرد وضرعیت
انسجام سازمانی در مدیریت منرابع آب را در منطقره
مشخص خواهد نمود .بهاین ترتیب با ی نگا نتیجره
محررور مشررخص خواهررد شررد کرره آیررا سیاسررتهررا و
برنامررههررای مرردیریت منررابع آب توانسررته اسررت
شاخصهای کمی شبکهای را در جهت ارتقاء انسرجام
سازمانی تقویت نماید یا خیر .این اادام مری توانرد برا
استناد به برنامه عمرل پرایش و ارزیرابی شربکه هرای
اجتمرراعی – سیاسررتی در مرردیریت جررامع سرررزمین
انجام شود.
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