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چكيده مبسوط
مقدمه و هدف :شبکههای اجتماعی برای حکمرانی مدیریت منابع طبیعی با اهمیت میباشد .بنابراین هدف این پژژوه
ارتباطی موجود در میان شبکه نهادهای مرتبط در حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی است.
مواد و روشها :برای بررسی شبکه اجتماعی حکمرانی ،شبکهی تعامت همکاری بین نهادها و تشکلهای درگیر در فعالیتهژای حکمرانژی مژدیریت بهژم
پیوسته منابع آب کشاورزی استان مازندران استخراج گردید .در ابتدا با استفاده از روش پژوه آرشیوی (مطالعهی منابع مکتوب و تحقیقا پیشین) ،مشژاهده
مستقیم و همچنین مصاحبه غیرساختارمند با افراد متخصص و مطلع در زمینه حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی ،تعداد  22نهاد و تشکلی که به
نحوی در فعالیتهای مختلف حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی در سطح استان مازندران مشارکت داشتند ،شناسژایی شژدند و در واقژع تعیژین
کننده مرز اجتماعی شبکه میباشند .جمعآوری دادههای الزم برای تشکیل ماتریس شد روابط همکاری در شبکه همکاری سازمانهای مژرتبط بژا حکمرانژی
مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی برگرفته از فرآیند انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته و تکمیل پرس نامههای مربوط انجام شد .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نرم افزار  UCINET6.631و  Net drawاستفاده شده است.
يافتهها :شاخص تراکم پیوند همکاری در حد متوسطی بوده ،شاخص تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای درونی و بیرونی نشان میدهژد در حژدود یژ سژوم از
پیوندهای شکل گرفته در انحصار تعداد خاصی از نهادها است .شاخص دوسویگی پیوندها در حد متوسط میباشد .شاخص انتقال یافتگی پیونژد همکژاری بژین
نهادهای مربوطه ضعیف میباشد .شاخص میانگین فاصله ژئودزی یا کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر در این شبکه نشان دهنده سژرعت متوسژط تژا پژایین
گردش پیوند همکاری در شبکه است .همچنین در منطقه مورد مطالعه تعداد نهادهایی که در زیر گروه مرکزی قرار میگیرنژد از تعژداد نهادهژایی کژه در زیژر
گروه پیرامونی قرار میگیرند بیشتر است.
نتيجهگيري :نتایج حاصل از این تحقیق در بخ حوزه مازندران نشان داد ،رویکرد بخشی در مدیریت منابع آب منجر به حاکمیت نهادهای خاص شژده و در
نهایت این رویکرد ،اهداف سیاستی را بدون متحظه ذینفعان منابع آب تنظیم میکند که باعث تناقض بین ذینفعان در حکمرانی منابع آب میشود .بنژابراین
پیشنهاد میگردد تا سازوکارهای قانونی و ترغیبی را برای مشارکت و همکاری بیشتر سازمانهای به حاشیه رانده در فرآیندهای تصمیمسازی ،تصمیمگیژری و
اجرا در قالب عضویت در کارگروههای مشترک ،تفاهمنامههای بین دستگاهی ،پروژههای مشترک و تبادل منابع بین دستگاهها درسطح استان تدوین گردد تا
قدر میان تمام نهادهای ذینفع توزیع متوازن گردد.
بررسژی نحژوه تعژامت و الگژوی

واژههاي کليدي :الگوی ارتباطی ،تعامت  ،شبکه همکاری ،منابع طبیعی ،نهادهای حکمرانی
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مقدمه
اهمیت منابع آب بهعنوان حیاتیترین عنصر طبیعت بر
همگان آشکار است و مدیریت این منابع طبیعی بسیار حائز
اهمیت است ( ،)15به طوری که یکی از مهمترین منابع
حیاتی برای بقا و توسعه انسانی است ( .)50با وجود اینکه
سطح جهان به طور عمده توسط آب پوشیده شده است ،آب
شیرین تنها کمی بی از دو درصد از منابع آب زمین را
تشکیل میدهد ( .)8کشاورزی آبی ،ی مداخلهگری کلیدی
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که به شد
با آب و امنیت غذایی در هر دو منطقه در حال توسعه و توسعه
یافته جهان و همچنین با کاه فقر در کشورهای در حال
توسعه همراه است ( .)45در همین رابطه ( 1IFAPفدراسیون
بینالمللی تولیدکنندگان کشاورزی) در ی پیام کلیدی بیان
میکند ،بدون آب ،هیچ تولیدی و لذا هیچ امنیت غذایی وجود
ندارد ( .)42با این وجود ،در حال حاضر در دسترس بودن و
پایداری منابع آب هر دو تحت تاثیر تغییرا آب و هوایی،
افزای جمعیت و شیوههای نامناسب کشاورزی آبی به چال

کشیده شده است و باعث اختتل در چرخه آب طبیعی شدهاند
( .)8،51،17،27،54،26،7در کشاورزی آبی مصرف بیرویه
منابع آب ،پایداری منابع آب را تهدید میکند و این عدم
پایداری منابع آب در بسیاری از کشورها وجود دارد ( .)40این
مشکل عدم پایداری منابع آب در کشاورزی نمیتواند از نقطه
نظر فنی با توجه به بهبود زیرساختهای فیزیکی و
تکنی های آبیاری به طور کامل درک شود و توضیح داده
شود ( ،)52همچنین نمیتواند از طریق اقداما اقتصادی با
تأکید بر قیمتگذاری درست حل شود ( ،)36چرا که حفاظت و
پایداری منابع آب در کشاورزی ،به دلیل اینکه از جنس کنترل
و اصتح در فرایند چرخه هیدرولوژی میباشد ،ذاتاً ی فرایند
اجتماعی و سیاسی است ( .)37در واقع همان طور که اتفاق
نظر بین جامعه جهانی است ،عدم پایداری منابع آب ی
مشکل حکمرانی است که شامل ی شبکه پیچیده از عوامل
به هم وابسته است و در آن کنشگران مختلف در حوزههای
سیاسی و اجتماعی برای شناسایی علل اصلی و یافتن
راه حلهای طوالنی مد تتش میکنند (.)40،3،4،25،33
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حکمرانی شیوه اعمال سیاستهای تخصیصی و تنظیمی در
مدیریت منابع (طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی) را پوش می
دهد و به طور گسترده نهادهای رسمی و غیررسمی را در بر
میگیرد (.)44
چارچوبهای مختلفی در حکمرانی وجود دارد مانند چارچوب
تحلیلی و توسعه نهادی ( ،)39چارچوب گذار مدیریت (،)41
چارچوب اقتصاد نهادی آب ( .)48چارچوب سیستم اکولوژی و
اجتماعی ( )38و چارچوب تئوری تعامت زمینهای ( .)30همه
این چارچوبهای حکمرانی حاوی ی فرض صریح میباشد
که شبکههای اجتماعی برای مدیریت حکمرانی منابع طبیعی
با اهمیت میباشد ( .)11به طور رسمی ی شبکه اجتماعی را
به عنوان مجموعهای از بازیگران (افراد یا گروهها) مشاهده
میکنید که از طریق ی یا چند رابطه به هم متصل شدهاند
( .)32بازیگران و روابط آنها دادههای شبکه ای را تعریف
میکنند .حکمرانی شامل نهادهای رسمی (مدون و قانونی) و
غیر رسمی (بهطور سنتی ،محلی و غیرمستند) و تعامت
مختلف رسمی و غیررسمی بین دولت ،جامعه مدنی و بخ
خصوصی است ( .)44بهعبارتی حکمرانی منابع آب ی فرآیند
ذاتی پیچیده است و این پیچیدگی ناشی از ماهیت بهمپیوسته
چرخه هیدرولوژیکی و بازیگران و بخ های زیادی است که
بر منابع آب در مقیاسهای مختلف تأثیر میگذارد ( .)49با این
حال ،اغلب در پاسخ به مشکت آب ،رابطه و تعامت بین
بازیگران و بخ های گوناگون نادیده گرفته میشود و این
باعث میشود که حل مشکل ی بازیگر یا بخ در مقیاس
خاص مشکت جدیدی را برای بازیگر دیگر در مقیاس دیگر
تقویت یا ایجاد کند ( .)49بهعبارتی دیدگاه بخشینگری به
جای ساختار سیستمی و شبکهای در این حوزه حاکم میباشد.
در ایران نیز کارکردِ بخشی سازمانهای مختلف در زمینه آب
باعث بدترشدن وضعیت بحرانی منابع آب شده است (.)24
در این راستا تحلیل شبکههای اجتماعی بهعنوان ی
رویکردی مناسب برای توصیف و تجزیه و تحلیل
سیستماتی جنبههای خاصی از پیچیدگیهای اجتماعی که
زیربنای حکمرانی منابع آب است نشان داده شده است (.)49
به عبارتی تئوری تحلیل شبکه اجتماعی به عنوان چارچوبی
مفهومی و تحلیلی محققین را در راستای بررسی الگوی روابط
بین کنشگران مختلف و ذینفعان مرتبط با حکمرانی و
مدیریت منابع طبیعی و همچنین کشف این که چگونه عوامل
اجتماعی بر حکمرانی منابع طبیعی اثر گذار هستند ،یاری
مینماید ( .)18بنیان تبیین تحلیل شبکه اجتماعی بر الگوی
روابط بین کنشگران استوار است ،و بزرگترین قدر آن در
توانایی تحلیل رفتار کنشگران منفرد و رفتار کل شبکه قرار
دارد ( .)16با توجه به اینکه حکمرانی حوزه آبخیز امروزه به
یکی از بحثهای جدی در مسائل اجتماعی مبدل شده که
اساس آن توجه به مسائل اجتماعی از طریق ایجاد
سازوکارهای انعطاف پذیر و سازگار و همکاری میان دست
اندرکاران میپردازد و به ابهاما میان آنها رسیدگی
میکند ( )21و با توجه به مفهوم همکاری و هماهنگی
نهادی بهعنوان یکی از عناصر کلیدی دستیابی به مدیریت
مشارکتی منابع که همواره مورد تاکید بوده است ( ،)2در این

راستا در این پژوه به بررسی شبکه همکاری نهادهای
ذینفع در حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی در
استان مازندران که مهمترین منطقه برای تولید برنج در کشور
است ( ،)35پرداخته شده و از نظریه تحلیل شبکه اجتماعی
برای تحلیل ساختاری الگو و شد روابط همکاری در شبکه
همکاری نهادهای مرتبط حکمرانی استفاده شده است .اگرچه
ادبیا مربوط به مدیریت آب در ایران وجود دارد ،اما تحقیقی
که بهطور خاص به تحلیل شبکه اجتماعی کنشگران حکمرانی
برای بهبود حکمرانی منابع آب در مازندران بپردازد ،وجود
ندارد .بنابراین ،این مقاله با تحلیل شبکه اجتماعی کشنگران
حکمرانی به صور یکپارچه در جهت حکمرانی موثر منبع آب
در استان مازندران در شمال ایران ،به شواهد علمی و تجربی،
ارزش بیشتری میبخشد.
در ادامه به برخی از مهمترین پژوه های صور گرفته در
زمینهی همکاریهای شبکهای در سطح نهادی اشاره
میشود .ویگنوال و همکاران ( )53در پژوهشی به بررسی
ساختارهای حکمرانی برای سازگاری مبتنی بر اکوسیستم
پرداختند و با تحلیل شبکههای سیاستی در حوزهی اکوسیستم
مربوطه ،به شناسایی سازمانهای کلیدی و شد میانجیگر
پرداختند ،نتایج این پژوه نشان داد بیشترین و کمترین
خاصیت میانجیگری را به ترتیب دفتر توسعه کشاورزی
ناحیهای و سازمانهای علمی دارند که این وضعیت شبکه
مطلوب نیست و سازمانهای علمی میباید نق واسطهای
باالیی داشته باشند .ابراهیمی و همکاران ( )15به تحلیل
موقعیت ذینفعان در ساختار حکمرانی شبکهای آب در حوزه
آبخیز طالقان پرداختند ،نتایج حاکی از آن شد که برخی از
بهرهبرداران منابع آب نسبت به سایرین در جایگاه و موقعیت
کلیدی قرار گرفتهاند و همچنین روابط مشارکت بین ذینفعان
محلی منابع را شکننده ارزیابی کردند .قلیفر و همکاران ()22
به تحلیل شبکه تبادل اطتعا و تعامت در بین کنشگران
فعال مدیریت فعالیتهای آبزیپروری در حوضه سد البرز
استان مازندران پرداختند ،نتایج حاکی از آن شد سازمانهایی
همچون اداره کل شیت استان ،مرکز تحقیقا کشاورزی و
منابع طبیعی و فرمانداری در زمینهی همکاری و مشارکت با
دیگر سازمانهای ذیربط ،وضعیت مناسبی داشتند اما
سازمانهای دولتی در شبکه همکاری نسبت به سازمانهای
مردم نهاد از مرکزیت (قدر و اقتدار) بیشتری برخوردار
بودند .قربانی و همکاران ( )21به تحلیل پویایی انسجام
سازمانی در راستای استقرار حکمرانی حوزه آبخیز خراسان
جنوبی پرداختند .نتایج نشان دهنده روند مثبت و افزایشی در
پویایی انسجام سازمانی با اجرای رویکرد جامعنگری که بر
اساس میزان شاخصهای تراکم ،دوسویگی پیوندها و میانگین
فاصله ژئودزی بوده است .افراخته و همکاران ( )2به تحلیل
الگوی ساختاری روابط نهادها در حکمرانی منابع آب زراعی
روستایی استان رشت پرداختند نتایج نشان داد میزان تراکم
پیوند تبادل اطتعا و همکاری در بین سازمانهای مورد
مطالعه  30درصد است که با توجه به مقادیر تراکم و تمرکز
اندازهگیری شده ،میتوان بیان نمود که میزان انسجام نهادی
در بین سازمانهای دولتی و غیردولتی مورد مطالعه در حد
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ضعیف میباشد .ابراهیمی و همکاران ( )14به تحلیل شبکه
اجتماعی ،تصویرسازی مشترک وسازگاری در راستای
حکمرانی آب پرداختند و نشان دادند شبکه روابط در زیر
گروهای سازمانی از انسجام متوسطی برخوردار است .نتایج
تحقیق لینر و همکاران ( )31که به بررسی سیاستهای
موجود در زیرساختهای آبی در سوئیس با استفاده از تحلیل
شبکههای اجتماعی پرداختهاند نشان میدهد که تحلیل
شبکههای اجتماعی نتیجهای کامتً مطلوب و مناسب به
دست میدهد که با استفاده از آن میتوان به مشکت
مختلف موجود در روابط بین ذینفعان که بر مسائل مربوط به
تصمیمگیریها و سیاستهای آبی تأثیرگذار است پرداخت.
استین و همکاران ( )49نق شبکههای اجتماعی و تأثیر این
شبکهها بر روی مدیریت و حکمرانی خوب آب در تانزانیا را
مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند .نتیجه این تحقیق بر
کاربرد تحلیل شبکه به عنوان ی روش نظاممند در توصیف
روابط بین ذینفعان محلی جهت انجام حکمرانی آب تأکید
داشته و همچنین وجود رهبران محلی در روستاها را بهعنوان
یکی از اجزای اصلی در انجام این فرآیند ضروری میداند.
پریرا و سوارز ( )43تحلیل شبکهی اجتماعی را برای تعیین
نیازهای نظام اطتعاتی مراکز تحقیق و توسعه در قالب شبکه

همکاری بررسی کرده و نتیجه گرفتند که با استفاده از
سنجههای تحلیل شبکهی اجتماعی میتوان به خوبی
ظرفیتهای سازمانی برای مدیریت و به اشتراکگذاری
اطتعا را شناسایی و ارزیابی نمود .هدف این پژوه
بررسی نحوه تعامت و الگوی ارتباطی موجود در میان شبکه
نهادهای مرتبط در حوزهی حکمرانی مدیریت بهمپیوسته
منابع آب کشاورزی در استان مازندران با بهرهگیری از تکنی
تحلیل شبکه اجتماعی در قالب پیوند ارتباطی همکاری بود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استان مازندران در شمال ایران در امتداد سواحل جنوبی
دریای خزر با مساحت  24.000کیلومتر مربع ( 1.46درصد از
کل مساحت ایران) واقع شده است (شکل  .)28( )1این استان
به دلیل آب و هوای معتدل مرطوب و خاک مناسب دارای
ظرفیت تولید باالی کشاورزی است ( .)29مازندران نق
مهمی در امنیت غذایی ایران ایفا میکند زیرا با  41/73درصد
از تولید برنج به عنوان غذای اصلی ،رتبه اول را در کشور دارد
(.)34

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

Figure 1. The geographic location of the study area

روش کار
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پژوه حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث روش از نوع
توصیفی  -تحلیلی است ،بهطوری که با رویکرد تحلیل شبکه
اجتماعی ،شاخصهای کمی در سطح کتن شبکه برای تحلیل
ساختار الگوی روابط مابین کنشگران نهادی مختلف،
اندازهگیری شدهاند .تحلیل شبکههای اجتماعی ی رویکرد
سیستماتی است که مجموعهای از روشها و نظریههای
اثبا شده را برای اندازهگیری و تجزیه و تحلیل الگوهای
روابط اجتماعی توسعه داده است ( .)10بازیگران و روابط آنها
دادههای شبکهای را تعریف میکنند که با استفاده از تجزیه و
تحلیل شبکههای اجتماعی قابل تجزیه و تحلیل است (.)49
در تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی ،واحد تحلیلی اصلی نه
کل سیستم است و نه بخ های فردی ،بلکه "رابطه بین
اجزا" است .بنابراین اطتعا جمعآوری شده ،روابط بین
کنشگران (افراد ،گروهها ،نهادها و غیره) و نه خود کنشگران را
توصیف میکند ( )6بهطورکلی ،ی شبکه اجتماعی را
میتوان بهصور ی گراف متشکل از گرهها و خطوط تصور

کرد ،بدین ترتیب که گرهها در شبکه ،نشاندهندهی کنشگران
و خطوط میان گرهها ،روابط میان کنشگران را نشان میدهد و
ویژگیهای کنشگر ،معیارهای مربوط به گرههاست و
مجموعهی کامل ویژگیهای کنشگران ،ترکیب کلی شبکه
خواهد بود (.)13
در پژوه حاضر شبکهی تعامت همکاری بین نهادها و
تشکلهای درگیر در فعالیتهای حکمرانی مدیریت بهم
پیوسته منابع آب کشاورزی استان مازندران استخراج گردید.
در ابتدا با استفاده از روش پژوه آرشیوی (مطالعهی منابع
مکتوب و تحقیقا پیشین) ،مشاهده مستقیم و همچنین
مصاحبه غیرساختارمند با افراد متخصص و مطلع در زمینه
حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی ،تعداد 22
نهاد و تشکلی که به نحوی در فعالیتهای مختلف حکمرانی
مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی در سطح استان
مازندران مشارکت داشتند ،شناسایی شدند و در واقع تعیین
کننده مرز اجتماعی شبکه میباشند (جدول  .)1جمعآوری
دادههای الزم برای تشکیل ماتریس شد روابط همکاری در
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شبکه همکاری سازمانهای مرتبط با حکمرانی مدیریت بهم
پیوسته منابع آب کشاورزی برگرفته از فرآیند انجام
مصاحبههای نیمهساختاریافته و تکمیل پرس نامههای مربوط
انجام شد .جمعآوری دادهها در خصوص پرس مرتبط با
میزان همکاری ،بر اساس طیف لیکر (صفر ،خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) انجام شده است .این طیف مبتنی بر
مستندا (قوانین ،دستورالعملها ،تفاهمنامهها و )...تهیه شده
و برای هر عدد ی تعریف خاص ارائه شده است ،بدین ترتیب
که عدد  1به ارتباطی نسبت داده شده که همکاری محدود به
پاسخ استعتما متقابل بوده و ارتباط دیگری بین دو سازمان
مورد بررسی وجود ندارد .اختصاص عدد  2در این طیف مربوط
به سازمانهایی است که در ارتباط با موضوع مدیریت منابع
آب در کارگروههای مشترک عضویت دارند .این کارگروهها
میتواند در رابطه با تدوین برنامههای توسعه محلی ،تبادل
اطتعا و همکاری برای اهداف مشترک تعریف شود.
اختصاص عدد  3در این طیف مربوط به سازمانهایی است که
دارای تفاهمنامههای مشترک همکاری بوده و فعالیتهای خود
را از این طریق تسهیل مینمایند .اختصاص عدد  4مربوط به
سازمانهایی است که از طریق مشارکت در پروژههای مشترک
همکاری مینمایند و عدد  5مربوط به سازمانهایی است که

بر اساس تفاهمنامههای رسمی از منابع مالی خود برای انجام
پروژههای مشترک استفاده میکنند .عدد صفر در این طیف
مربوط به سازمانهایی است که همکاری و روابط تعریف
شدهای با یکدیگر ندارند (جدول  .)2در جدول  ،3سنجههای
مورد ارزیابی شبکه مورد مطالعه به همراه توصیف آن ارائه
شده است .در این پژوه برای تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار  UCINET6.631که نرمافزاری قدرتمند برای
شناسایی ،تجزیه و تحلیل ،تجسم و شبیهسازی شبکههای
اجتماعی از انواع مختلف دادههای ورودی میباشد ،استفاده و
گرافهای مورد نظر در نرم افزار  Net drawترسیم شد و
برای تحلیل ساختاری روابط کنشگران ،از میان شاخصهای
متعدد موجود در روش تحلیل شبکه اجتماعی ،شاخصهای
تراکم ) ،(Densityدوسویگی ) ،(Reciprocityانتقالیافتگی
) ،(Transitivityمرکزیت ) ،(Centralityاندازه شبکه
) ،(Sizeمرکزیت درجه ) ،(Degree Centralityمرکزیت
بینابینی ) ،(Betweeness Centralityفاصله ژئودیزی
) ،(Geodesic Distancesاندازه اثر )،(Effective size
بردار ویژه ) (Eigenvectorو مرکز پیرامون
) (Core/Peripheryدر سطح کل شبکه بررسی گردید
(جدول .)3

جدول  -1سازمانهای مرتبط با حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Table 1. Organizations related to the governance of integrated management of agricultural water resources
تعداد پاسخدهندگان
بازیگران
آب منطقهای استان (معاونت حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای ،معاونت طرح و توسعه آب منطقهای،
4
اداره حقوقی آب منطقهای و دفتر تشکلهای سازمان آب منطقهای)
جهاد کشاورزی استان (معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی ،مدیریت هماهنگی ترویج  ،مدیریت آب و
6
خاک و امور فنی و مهندسی ،مدیریت امور زراعت جهاد کشاورزی ،اداره حقوقی جهاد کشاورزی،
موسسه تحقیقا برنج و مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
1
تشکل آببران
1
مجلس
1
سازمان مدیریت و برنامهریزی
2
سازمان محیط زیست
1
صنعت ،معدن و تجار
استانداری (معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ،معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
4
استانداری ،دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری)
1
دانشگاه مازندران

جدول  -2میزان همکاری سازمانهای مرتبط با حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی
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Table 2. The level of cooperation of organizations related to the governance of integrated management of agricultural
water resources
ارزش پیوند
سطح همکاری
0
بدون همکاری و روابط تعریف شده
1
همکاری محدود پاسخ به استعتما تماس تلفنی
2
همکاری از طریق عضویت در کارگروههای مشترک
3
همکاری از طریق تعریف تفاهمنامههای مشترک
4
همکاری از طریق مشارکت در پروژهها
5
همکاری از طریق تبادال مالی در پروژههای مشترک
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جدول  -3شاخصهای تحلیل شبکهی اجتماعی مورد استفاده در پژوه
شاخص
اندازه شبکه
تراکم شبکه
انتقال یافتگی
دوسویگی پیوندها در
شبکه
مرکزیت درجه

مرکزیت بینابینی

میانگین فاصله
ژئودیزی
مرکز پیرامون
اندازه مؤثر

Table 3. Indicators of social network analysis used in the research
تعریف شاخص
تعداد پیوندهای موجود در ی شبکه روابط را نشان میدهد و بدیهی است تعداد بیشتر پیوندهای اجتماعی در شبکه سبب افزای
فعالیتهای مشارکتی شده و از بروز درگیری و اختتف جلوگیری نموده و سبب توسعه منظم و هماهنگ بهرهبرداری از منابع اشتراکی
میشود ()18
نمایشگر نسبت تمامی پیوندهای موجود به تمامی پیوندهای ممکن است ( .)47باال بودن تراکم افزای اعتماد و تسهیل در به اشتراکگذاری
اطتعا و منابع و همچنین افزای مشارکت و همکاری بین ذینفعان را در پی خواهد داشت.

این شاخص از به اشتراکگذاری پیوندها بین سه فرد که یکی از آنها به عنوان پل ارتباطی بین دو فرد دیگر هست ،حاصل میشود .هرچه
تعداد افراد انتقال دهنده پیوندها بیشتر باشد ،میزان این شاخص باالتر است و درنتیجه پایداری و دوام روابط را در بین کنشگران به دنبال
دارد (.)20
شاخص بسیار مهم در تعیین پایداری شبکه که با بررسی روابط متقابل کنشگران شبکه به دست میآید (.)23
تعداد ارتباطا مستقیمی که ی کنشگر با سایر کنشگران در ی شبکه دارد ،مرکزیت درجه نامیده میشود و تعداد مجاورهای ی نقطه
است که از مجموع هر سطر در ماتریس مجاور شبکه به دست میآید ( .)9به گونهای که میزان باالی مرکزیت درجه ورودی ی کنشگر،
نشان دهندهی ،شهر و اقتدار آن است و میزان باالی مرکزیت درجهی خروجی نشان دهندهی نفوذ آن کنشگر میباشد (.)6
این مرکزیت بر اساس موقعیت کنشگران در شبکه و قرار گرفتن در کوتاهترین مسیر میان جفت کنشگران دیگر محاسبه میشود ،بنابراین
نقطهای دارای بیشترین مرکزیت بینابینی است که بینابین بسیاری از نقاط دیگر قرار گرفته و راههای ارتباطی نقاط دیگر از آن بگذرد (.)23
یعنی هرچه تعداد کنشگران بیشتری برای برقراری اتصال با دیگر کنشگران ،به این کنشگر وابسته باشند ،این کنشگر قدر بیشتری دارد.
یا کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر در شبکه عبارتست از فاصله اجتماعی دو فرد که با کمترین تعداد واسطه بین ی فرد و سایر افراد
درون شبکه اندازهگیری میشود ( .)47از طریق این تحلیل میتوان طول مسیر پیوندهای مورد بررسی بین دو کنشگر را در کوتاهترین زمان
ممکن شناسایی و همچنین سرعت متوسط گردش پیوندهای مورد بررسی را مورد سنج قرار داد ()46
این شاخص نشان میدهد که کدام کنشگران در مرکز و کدام در پیرامون شبکه قرار گرفتهاند ()18
اندازه مؤثر شبکه هر کنشگر ،تأثیر کلی کنشگر را در شبکه نشان میدهد ،بر این اساس این معیار به صور تعداد روابطی که کنشگر در
شبکه با کن گران دیگر دارد منهای تعداد رابطههایی که کنشگران دیگر با سایرین دارند ،تعریف میشود (.)15
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نتايج و بحث
با توجه به اهمیت حیاتی همکاری و هماهنگی نهادی در
تدارک شرایط برای تحقق مدیریت مشارکتی از هر نوع و
تسهیل فراگیری ذینفعان مختلف و توانمندسازی جوامع
محلی و ظرفیتسازی اجتماعی موثر ،این پژوه بر تحلیل
الگوی ساختاری روابط نهادها در راستای حکمرانی مدیریت
بهمپیوسته منابع آب کشاورزی با استفاده از تئوری تحلیل
شبکه و اصول و مبانی آن متمرکز شده است و در این بخ
نتایج حاصل از تحلیل شبکه اجتماعی جهت بررسی شبکه
همکاری (شکل  )2و همچنین مقایسه ذینفعان فعال در شبکه
همکاری ارائه شده است .تراکم پیوند در بین دستاندرکاران
نهادی در شبکه همکاری مدیریت منابع آب کشاورزی 45
درصد هست که تراکم آن در حد متوسطی بوده و میزان
انسجام نهادی بر مبنای این پیوند در حد متوسط میباشد .به
عبارتی در اجرای فرایندهای همکاری بین نهادهای مرتبط در
منطقه مشکت و موانعی وجود دارد ،یعنی پتانسیل الزم برای
هماهنگی و همکاری بیشتر نهادهای مرتبط در منطقه مورد
مطالعه وجود ندارد .به طور کلی افزای تراکم شبکه سبب
افزای انسجام سازمانی و تقویت پیوندها در شبکه شده و
همچنین ،امکان هماهنگی ،همکاری و همافزایی فعالیتهای
مختلف دستگاههای اجرایی را افزای میدهد ( .)19از طرف
دیگر به دنبال افزای انسجام ،بستر مناسب برای حکمرانی
موثر و مشارکتی در منطقه مورد مطالعه فراهم میشود (.)15
شاخص دیگر تمرکز شبکه است که بر اساس پیوندهای
درونی و بیرونی در ماتریس همکاری در منطقه مورد بررسی
به ترتیب حدود  30و  34درصد برای این پیوند است .به
عبارتی میتوان گفت در این منطقه چیزی در حدود ی سوم

از پیوندهای شکل گرفته در انحصار تعداد خاصی از نهادها
است .به طورکلی ،هر چه شاخص تمرکز کمتر باشد،
یکپارچگی در شبکه مورد بررسی باالتر خواهد بود و چنین
شبکهای به سمت ی حکمرانی موثر حرکت میکند.
مقداردوسویگی پیوندها  47درصد را نشان میدهد .میزان
دوسویگی پیوندها نشاندهنده نهادینه شدن پیوند همکاری در
بین دست اندرکاران سازمانی بوده و شاخصی برای تعیین
میزان پایداری شبکه مورد بررسی است؛ بنابراین ،نتایج نشان
میدهد که پایداری شبکه مورد بررسی در حد متوسط
میباشد .شاخص انتقال یافتگی پیوند همکاری بین نهادهای
مربوطه برابر با 30درصد میباشد .در واقع اگر کنشگر  1با
کنشگر  2و کنشگر  2با کنشگر  3پیوند داشته باشد ،انتقال
یافتگی فرصت و شانسی است که موجب میشود کنشگر  1با
کنشگر  3پیوند برقرار کند و هر چه روابط سه گانه (انتقال
یافتگی) در میان بهرهبرداران بیشتر باشد ،شبکه متعادلتر و
متوازنتر است و شکنندگی ان کمتر خواهد بود (.)23
همچنین میانگین فاصله ژئودزی یا کوتاهترین فاصله میان
دو کنشگر در این شبکه  1/56درصد است این عدد نشان
دهنده سرعت متوسط تا پایین گردش پیوند همکاری در
شبکه است .همچنین در این شبکه ،نهادها حداکثر از طریق 3
پیوند با یکدیگر همکاری دارند (جدول  .)6هرچه میزان
شاخص میانگین فاصله ژئودزی باالتر باشد سرعت گردش
پیوند همکاری در بین کنشگران افزای مییابد و در نتیجه
سازمانها برای مقابله با هر تن محیطی قادر به هماهنگی
سریع خواهند بود .به عبارتی با توجه به شرایط بحرانی در
مدیریت عرصههای طبیعی و حوزههای آبخیز و تسریع
تخریبهای همه جانبه ناشی از فعالیتهای انسانی و اقداما
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نادرست مدیریتی در این عرصهها ،ضرور افزای سرعت
گردش پیوند همکاری الزامی است .میزان این شاخص با
میزان شاخص تراکم همخوانی دارد .در واقع با توجه به
اهمیت زمان و سرعت در شرایط بحران منابع آب تقویت پیوند
همکاری جهت افزای سرعت گردش این پیوند در میان
نهادها در راستای حکمرانی موثر منابع آب الزامی است .از
طرفی دیگر شاخص اندازه شبکه برای شبکه همکاری 210
پیوند است (جدول  .)4به طور کلی تعداد بیشتر پیوندها در
شبکه باعث افزای فعالیتهای همکاری شده و از بروز
درگیری و اختتف جلوگیری نموده و سبب توسعه منظم
بهرهبرداری از منابع اشترکی میشود .در جدول 5
شاخصهای مرکزیت درجه ورودی ،خروجی و بینابینی برای
هر کنشگر در سطح خرد شبکه محاسبه گردید که این
کنشگران ،دستاندرکاران نهادی مرتبط با مدیریت منابع آب
کشاورزی هستند .شاخص اندازه اثر به صور تعداد روابطی
که کنشگر در شبکه با کنشگران دیگر دارد منهای تعداد
رابطههایی که کن گران دیگر با سایرین دارند ،تعریف
میشود و به طور کلی اندازه مؤثر شبکه هر کنشگر تأثیر کلی

کنشگر را در شبکه نشان میدهد .مطابق جدول  5به ویژه
شاخص اندازه اثر میتوان نتیجه گرفت در منطقه مورد
مطالعه در شبکه دستاندرکاران نهادی مرتبط با مدیریت
منابع آب کشاورزی و بر اساس پیوند همکاری ،نهاد معاونت
حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای از تاثیر و نفوذ اجتماعی
باالیی برخوردار میباشد .همچنین به لحاظ مرکزیت بینابینی
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری دارای
قدر کنترل و واسطهگری باالیی میباشد .یکی دیگر از
شاخصهای مهم در سطح شبکههای نهادی ،شاخص مرکز
پیرامون است (جدول  )7که بر اساس آن میتوان نهادهایی
را که در مرکز و پیرامون شبکه واقع شده اند ،مشخص نمود.
بر اساس این شاخص ،کن گران کلیدی و مؤثر در شبکه در
زیرگروههای مرکزی قرار میگیرند و این نهادها دارای روابط
و همکاری بیشتر نسبت به نهادهای هستند که در زیرگروه
پیرامون قرار میگیرند .به عبارتی نهادهایی که در زیر گروه
مرکزی قرار میگیرند دارای نق بیشتر و اثرگذارتری
برخوردار میباشند.

جدول  -4اندازه شاخصها در شبکه همکاری سازمانهای دخیل در مبحث حکمرانی مدیریت منابع آب کشاورزی

Table 4. Size of indicators in the cooperation network of organizations involved in the issue of governance of
agricultural water resources management
تمرکز شبکه
تمرکز شبکه
کل
انتقال یافتگی
تراکم
اندازه شبکه
دوسویگی
بر اساس
بر اساس
پیوندهای
تعداد سازمان
نوع پیوند
پیوندها
(درصد)
پیوندهای خروجی
پیوندهای ورودی
مورد انتظار
30
210
47
45
34
30
462
22
همکاری

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-10

شکل  -2شبکه همکاری نهادهای مرتبط با حکمرانی مدیریت منابع آب کشاورزی در منطقه مورد مطالعه

Figure 2. Cooperation network of institutions related to the governance of agricultural water resources management
in the study area
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جدول  -5اندازه شاخصها در سطح خرد ،تحلیل شبکه همکاری دست اندرکاران نهادی در مبحث حکمرانی مدیریت منابع آب کشاورزی

Table 5. Size of indicators at the micro level, network analysis of cooperation of institutional stakeholders in the field
of governance of agricultural water resources management
همکاری
نوع پیوند
مرکزیت
مرکزیت درجه
مرکزیت درجه
شاخصها
اندازه اثر
بینابینی
ورودی
خروجی
نهادها
12/5
9/22
53
57
معاونت حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای )(a1
9/7
6/66
43
42
معاونت طرح و توسعه آب منطقهای )(a2
3/0
0/34
18
18
اداره حقوقی آب منطقهای )(a3
7/9
3/32
23
26
دفتر تشکلهای سازمان آب منطقهای )(a4
6/2
1/26
18
29
مدیریت هماهنگی ترویج )(a5
7/2
2/27
24
29
معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی )(a6
3/7
0/37
13
12
اداره حقوقی جهاد کشاورزی )(a7
8/3
3/73
42
29
مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی )(a8
9/8
4/84
36
27
مدیریت امور زراعت جهاد کشاورزی )(a9
7/2
1/88
31
26
موسسه تحقیقا برنج )(a10
5/7
1/43
24
23
مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی )(a11
4/3
0/43
14
12
تشکل آبران )(a12
4/0
0/61
19
19
مجلس )(a13
8/4
2/91
29
32
سازمان مدیریت و برنامهریزی )(a14
7/1
1/08
26
21
معاونت توسعه مدیریت سازمان محیط زیست )(a15
3/9
0/11
10
17
معاونت فنی سازمان محیط زیست )(a16
3/5
0/43
17
19
صنعت ،معدن و تجار )(a17
5/1
0/93
25
26
دانشگاه مازندران )(a18
5/8
2/93
25
24
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری )(a19
14/1
17/28
46
43
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری )(a20
2/0
0/02
5
7
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری )(a21
1/1
0/00
5
7
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری )(a22

جدول  -6میزان میانگین فاصله ژئودزی

در پیوند همکاری در شبکه حکمرانی مدیریت منابع آب کشاورزی

Table 6. The average geodetic distance in the link of cooperation in the governance network of agricultural water
resources management
میانگین فاصله ژئودزی
فراوانی
تعداد
فاصله ژئودزی
0/45
206
1
0/54
251
2
1/56
0/01
6
3

جدول  -7نهادهای مرکزی و پیرامونی بر مبنای شبکه همکاری مورد پژوه
نوع پیوند

نهادها

Table 7. Central and peripheral institutions based on the research cooperation network
همکاری
پیرامونی
مرکزی
معاونت حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای ،معاونت طرح و
اداره حقوقی آب منطقهای ،دفتر تشکلهای سازمان آب منطقهای ،مدیریت
توسعه آب منطقهای ،معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی،
هماهنگی ترویج ،اداره حقوقی جهاد کشاورزی ،مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و
مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی ،مدیریت امور
منابع طبیعی ،تشکل آبران ،نماینده مجلس ،معاونت توسعه مدیریت سازمان محیط
زراعت جهاد کشاورزی ،موسسه تحقیقا برنج ،سازمان
زیست ،معاونت فنی سازمان محیط زیست ،صنعت ،معدن و تجار  ،معاونت
مدیریت و برنامهریزی ،دانشگاه مازندران و معاونت هماهنگی
هماهنگی امور عمرانی استانداری ،دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دفتر
امور اقتصادی و توسعه استانداری
امور روستایی و شوراهای استانداری

بررسی نقش کنشگران شبكه
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در راستای بررسی نق سازمانهای مختلف در شبکه
همکاری مورد مطالعه ،به مقایسه مقادیر درجه ورودی و
خروجی شبکه همکاری پرداخته شده است (شکل  .)3این
شاخص ،میزان شروع یا پاسخ به نوعی همکاری ،را مشخص
میسازد .بر اساس این شاخص ،در این بخ سازمانهایی

که دارای درجه خروجی همکاری باالتری نسبت به ورودی
میباشند ،سازمانهای فعالی در حوزه همکاریهای بین
نهادی میباشند .در شاخص همکاری ،سازمانهای مانند
معاونت حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای و سازمان
مدیریت و برنامهریزی سازمانهای فعالی در حوزه
همکاریهای بین نهادی میباشند.
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مرکزیت درجه خروجی

مقایسه شبکه همکاری خروجی و ورودی

خروجیورودی
مرکزیت درجه
18
18
26
23
29
18
29
24
12
13
29
42
27
36
26
31
23
24
12
14
19
19
32
29
21
26
17
10
19
17
26
25
24
25
43
46
7
5
7
5

57
53
42
43

دفتر امور روستایی و شوراهای…

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی…

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و…

معاونت هماهنگی امور عمرانی…

دانشگاه مازندران

صنعت ،معدن و تجارت

معاونت فنی سازمان محیط زیست

معاونت توسعه مدیریت سازمان…

سازمان مدیریت و برنامهریزی

نماینده مجلس

تشکل ابران

مرکز تحقیقات و آموزش…

موسسه تحقیقات برنج

مدیریت امور زراعت جهاد کشاورزی

مدیریت آب و خاک و امور فنی و…

اداره حقوقی جهاد کشاورزی

معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی

مدیریت هماهنگی ترویج

دفتر تشکلهای سازمان آب منطقهای

اداره حقوقی آب منطقهای

معاونت طرح و توسعه آب منطقهای

معاونت حفاظت و بهره برداری آب…

80
70
60
50
40
30
20
10
0

شکل  -3مقادیر درجه ورودی و خروجی شبکه همکاری

Figure 3. Collaborative network input and output values
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نتيجهگيري کلی
پژوه حاضر در راستای بررسی شبکه پیچیده و چندوجهی
کنشگران حکمرانی مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی
در استان مازندران اجرا شد .بدین منظور ،در گام اول نهادهای
درگیر مربوطه به روش پژوه آرشیوی ،مشاهده مستقیم و
مصاحبههای غیرساختارمند با متخصصین استانی و فرااستانی
شناسایی شدند و در گام بعدی ،شناخت دقیق پیوند همکاری
این نهادها با یکدیگر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکهی
اجتماعی مورد بررسی ،تحلیل و سنج قرار گرفت .نتایج
حاصل از شاخص اندازه شبکه در سطح کل نشان میدهد که
تقریبا  210پیوند از  462پیوند همکاری مورد انتظار در شبکه
نهادی مورد بررسی به وقوع میپیوندد که نشاندهندهی این
است که کلی از ظرفیتها در این شبکه مورد غفلت واقع شده
است که باعث ناهماهنگی در بهرهبرداری از منابع اشتراکی
مانند آب میشود که در نهایت به بحران این منابع تبدیل
میشود .بنابراین افزای پیوندهای همکاری در این شبکه باید
در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد .این نتیجه با نتیجه
پژوه فیروزپور و همکاران ( )18مطابقت دارد .بر اساس
نتایج به دست آمده از میزان تراکم پیوند همکاری در بین
نهادهای مورد مطالعه ،میتوان اذعان کرد که روند پویایی
میزان انسجام نهادی در بین نهادهای مرتبط متوسط و رو به
پایین میباشد .درحالی که انسجام نهادی از اساسیترین
الزاما رویکردهای مشارکتی میباشد که از الزاما حکمرانی
موثر میباشد و با تقویت آن میتوان فرآیندهای تصمیمسازی
و تصمیمگیری برای مقابله با چال های ناشی از بحران آب
در بین نهادهای مختلف را بهتر مدیریت و در صرف هزینه و
زمان برای طرحهای مشارکتی بهرهبرداری منابع آب صرفه
جویی نمود .این نتیجه با نتیجه پژوه افراخته و همکاران
( )2مطابقت دارد .میزان شاخص تمرکز کل شبکه بر اساس

پیوندهای همکاری ورودی  30درصد و پیوندهای همکاری
خروجی  34درصد میباشد .شاخص تمرکز کل درصدی از
شبکه که تحت کنترل تعدادی افراد محدود با موقعیت مرکزی
در شبکه قرار میگیرند را نشان میدهد به عبارتی نشان
دهنده میزان اثرگذاری کن گران با موقعیت مرکزی از لحاظ
شهر و نفوذ است .به بیانی دیگر تقریباً ی سوم از
پیوندهای ورودی و خروجی همکاری در اختیار نهادهای
مرکزی است و بقیهی پیوندها در اختیار سایر نهادها در شبکه
مذکور میباشد .بر این اساس در تمرکز باال نیاز است،
تمرکززدایی صور گیرد و قدر در اختیار نهادهای بیشتری
قرار بگیرد .بر این اساس و همان گونه که از نتایج مشخص
است ،این میزان در شبکه دستاندرکاران سازمانی مورد
مطالعه از پراکن به نسبت خوب و مناسبی برخوردار بوده ،با
این وجود تتش و حرکت در مسیری که منجر به کاه
همین میزان نیز شود ،زمینههای افزای فعالیت نهادهای
دستاندرکار و در نتیجه افزای موفقیت در فرایندهای
حکمرانی موثر را فراهم میآورد .زیرا دستیابی به حکمرانی
موثر با کاه تمرکز در تصمیمگیری به وسیله ی یا چند
نهاد کلیدی امکان پذیر است .به عبارتی تقسیم قدر بین
نهادهای مرتبط با منابع آب ،باعث کاه اختتف و درگیری
بین نهادها و همچنین محافظت بیشتر منابع آب خواهد شد.
نتایج حاصل از شاخص مرکزیت درجه ورودی نشان میدهد
که سازمانهای مانند معاونت حفاظت و بهرهبرداری آب
منطقهای ،معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
استانداری ،معاونت طرح و توسعه آب منطقهای ،مدیریت آب و
خاک و امور فنی و مهندسی و مدیریت امور زراعت جهاد
کشاورزی به ترتیب سازمانهای قدرتمند در شبکه مورد
مطالعه بوده و از درجه باالتر و موقعیت مطلوبتری در این
شبکه برخوردار هستند و کن گران زیادی در راستای پیوند
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همکاری به این نهادها مراجعه دارند .در مقابل با توجه به
میزان شاخص مرکزیت درجهی خروجی ،سازمانهای معاونت
حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای ،معاونت هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه استانداری ،معاونت طرح و توسعه آب منطقه
ای و سازمان مدیریت و برنامهریزی دارای بیشترین میزان
مرکزیت درجهی خروجی میباشند و از دید سایر کنشگران
دارای توان جذب باالی همکاری با دیگر سازمانهای موجود
در شبکه محسوب میشوند و همچنین کن گرانی کلیدی و با
ظرفیت مناسب برای توسعه همکاری در فعالیتهای حکمرانی
مدیریت بهمپیوسته منابع آب کشاورزی هستند .همچنین
نتایج محققان بسیاری موید این امر است ( .)12نتایج تجزیه و
تحلیل شاخص مرکزیت بینابینی مبین آن است که نهادهای
ذینفوذ و دارای تأثیر بیشتر بر نهادهای دیگر در شبکه مورد
بررسی سازمانهای همچون معاونت هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه استانداری ،معاونت حفاظت و بهرهبرداری آب
منطقهای ،معاونت طرح و توسعه آب منطقهای ،مدیریت امور
زراعت جهاد کشاورزی و مدیریت آب و خاک و امور فنی و
مهندسی میباشند .این نهادها در همکاریهای فعلی نق
واسطه و میانجی در بین دیگر نهادها ایفا مینمایند و در جهت
تسهیل و تسریع ایجاد و شکلگیری شبکهی همکاری و
اصتح و ترمیم همکاری فعلی شکل گرفته حکمرانی مدیریت
آب کشاورزی نق راهبردی دارند .همچنین این نهادها
میتوانند نق تسریع کنندهی گسترش و تکامل شبکه
همکاری در آینده را ایفا نمایند و زمینهی تعاملی پویا برای
دستیابی به توسعهی پایدار شبکه همکاری در این حوزه را
فراهم آوردند .همچنین نتایج تحلیل شاخص مرکزیت ورودی،
خروجی و بینابینی نهادی مانند تشکل آببران نشان میدهد
که این سازمان در عمل به حاشیه رانده شده و در شبکه مورد
بررسی از کمترین میزان اقتدار ،نفوذ و توانایی کنترل شبکه
برخورداراست .و بالطبع در سیاستگذاری و تصمیمگیری توجه
الزم به آنها نمیشود ،این یافته نشانگر نوعی ضعف در شبکه
مورد بررسی میباشد ،زیرا در راستای ایجاد حکمرانی موثر
توجه هم زمان و دخالت کلیهی کنشگران نهادی و باالخص
نهادهای خصوصی ،انتفاعی و غیرانتفاعی الزم و ضروری
است .در این راستا پیشنهاد میگردد که از سوی سازمانهای
اصلی متولی سیاستهای مناسب برای تغییر جایگاه موقعیت
این کنشگران در شبکه همکاری نهادی اتخاذ گردد .با توجه
به نتایج شاخص دوسویگی پیوندهای شبکه مورد مطالعه
میتوان اذعان داشت که این مقدار در حد متوسط است .این
نتیجه به این معنی است که نیمی از ارتباطا دوسویه بوده
است و با توجه به اینکه شبکههای که میزان دوسویگی روابط
همکاری در آن باالست به طور نسبی پایدارتر میباشد.
بنابراین پیشنهاد میشود همکاریهای دو و چندجانبه که در
قالب تفاهمنامههای بین دستگاهی ،پروژههای مشترک و
تبادل منابع بین دستگاهها صور گیرد تا میزان دوسویگی

روابط همکاری و در نهایت پایداری درشبکه همکاری افزای
یابد .بر اساس نتایج ،اندازه شاخص انتقال یافتگی در شبکه
همکاری  30درصد است .این عدد میزان پایینی را برای قابلیت
انتقال یافتگی نشان میدهد .بنابراین نتایج بیانگر این امر
است که میزان پایداری ،تعادل و توازن شبکه در پیوند
همکاری بسیار ضعیف میباشد و درنتیجه ساختار شبکه در
مواقع بحرانی شکننده و سست میباشد .میانگین فاصله
ژئودزی یا کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر در این شبکه
 1/5درصد است این عدد نشان دهنده سرعت متوسط تا پایین
گردش پیوند همکاری در شبکه است .این بحث سرعت پیوند
همکاری در حکمرانی مدیریت منابع آب کشاورزی در زمان
بحران ناشی از عوامل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی اهمیت
زیادی دارد و پایین بودن نسبی میزان تابآوری ساختار
حکمرانی مدیریت منابع آب کشاورزی در منطقه مورد مطالعه
را نشان میدهد .این نتیجه با تحقیقا آرنت و همکاران ()5
همخوانی دارد .در منطقه مورد مطالعه تعداد نهادهایی که در
زیر گروه مرکزی قرار میگیرند از تعداد نهادهایی که در زیر
گروه پیرامونی قرار میگیرند بیشتر است .بر اساس این
شاخص ،کنشگران کلیدی و مؤثر در شبکه در زیرگروههای
مرکزی قرار میگیرند و کن گرانی که نق کمتر دارند در
زیر گروه پیرامون قرا میگیرند .نکته حائز اهمیت در این
شاخص تشویق و ترغیب کن گران گروه پیرامون برای
شرکت در همکاریهای بین نهادی میباشد زیرا اگر
کن گران گروه پیرامون به دلیل بیتوجهی از شبکه حذف
شوند به کاه انسجام و در نتیجه چال حکمرانی موثر
مواجه میشود .همان گونه که از نتایج حاصل از این تحقیق در
بخ حوزه مازندران برمیآید ،رویکرد بخشی در مدیریت
منابع آب منجر به حاکمیت نهادهای خاص شده و در نهایت
این رویکرد ،اهداف سیاستی را بدون متحظه ذینفعان منابع
آب تنظیم میکند که باعث تناقض بین ذینفعان در حکمرانی
منابع آب میشود .بررسی و آگاهی از وضعیت موقعیت
کن گران و شناسایی نهادهای کلیدی به عنوان بازوهای
اصلی حکمرانی و نهادهای به حاشیه رفته و ایجاد
سیاستهای مناسب برای تغییر جایگاه و موقعیت این
کنشگران حاشیه رفته در شبکههای نهادی ،در تحقق رویکرد
حکمرانی موثر آب بسیار سازنده میباشد .زیرا بیتوجهی به
این نهادها ،تحقق حکمرانی موثر را در استان مازندران را با
چال مواجه میکند .بنابراین پیشنهاد میگردد تا سازوکارهای
قانونی و ترغیبی را برای مشارکت و همکاری بیشتر
سازمانهای به حاشیه رانده در فرآیندهای تصمیمسازی،
تصمیمگیری و اجرا در در قالب عضویت در کارگروههای
مشترک ،تفاهمنامههای بین دستگاهی ،پروژههای مشترک و
تبادل منابع بین دستگاهها درسطح استان تدوین گردد تا
قدر میان تمام نهادهای ذینفع توزیع متوازن گردد.
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Extended Abstract
Introduction and Objective: Social networks are important for governance of natural resource
management. Therefore, the purpose of this study is to investigate the interactions and
communication patterns among the network of related institutions in the governance of
integrated management of agricultural water resources.
Material and Methods: To study the governance social network, a network of cooperation
interactions between institutions and organizations involved in the governance activities of the
integrated management of agricultural water resources in Mazandaran province was extracted.
Initially, using the method of archival research (study of written sources and previous research),
direct observation as well as unstructured interviews with experts and knowledgeable people in
the field of integrated management governance of agricultural water resources, Twenty-two
institutions and organizations that participated in various activities of governance of the
interconnected management in agricultural water resources in Mazandaran province were
identified and in fact determine the social boundary of the network. Data collection was
required to form a matrix of the intensity of cooperation relations in the cooperation network of
organizations related to the governance of integrated management of agricultural water
resources based on the process of conducting semi-structured interviews and completing the
relevant questionnaires. UCINET6.631 and Net draw software were used for data analysis.
Results: The link density index of cooperation is moderate, the network concentration index
based on internal and external links shows that about one third of the links formed are
monopolized by a certain number of institutions. The reciprocity index of links is moderate, the
index of link Transitivity is weak between the relevant institutions and the index of the average
geodetic distance or the shortest distance between two actors in this network indicates the
average to low speed of the link in the network. Also, in the study area, the number of
institutions that are under the central group is more than the number of institutions that are
under the peripheral group.
Conclusion: The results of this research in Mazandaran watershed showed that the sector
approach in water resources management has led to the rule of special institutions, and finally,
this approach sets policy goals without considering the stakeholders of water resources, which
causes contradictions between stakeholders in the governance of water resources. Therefore, it
is proposed to provide legal and incentive mechanisms for greater participation and cooperation
of marginalized organizations in the processes of decision-making, decision-making and
implementation in the form of membership in joint working groups, inter-agency agreements,
joint projects and exchange of resources between agencies should be developed at the provincial
level to balance power among all stakeholders.
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