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چکيده
دشت مشهد به دليل برداشت بيش از حد آب با افت شديد منابع آب
.زيرزميني روبهرو است و ادامه اين روند باعث اضمحالل آبخوان ميگردد
 تامين آب کرد،برای برون رفت از اين بحران يا بايستي از ساير حوضهها
 پروژههای انتقال آب عالوه. مصرف آب را کاهش داد،يا با مديريت تقاضا
بر هزينه زياد در مبدأ و انتقال با عدم قطعيتهای فراوان و آيندهای
 امروزه محققين به جای مديريت تأمين، از اين رو.نامطمئن روبهرو هستند
 با اين حال تحميل.بر مديريت تقاضا و افزايش بهرهوری تأکيد مينمايند
استراتژیهای مديريت تقاضا بر منافع مصرف کنندگان تأثير ميگذارد و
 اين نوشتار بر مبنای.موجب بروز تعارضات متعدد در ميان ذينفعان ميگردد
نتايج تحقيق روی مديريت تقاضا از طريق کاهش تعارضات ميان کنشگران
مديريت آب (مديران و مصرفکنندگان آب) در دشت مشهد شکل گرفته
 ابتداء کنشگران اين عرصه شناسايي و سپس از طريق، براين اساس.است
 مدل مفهومي يا نقشه راه مديريت آب دشت مشهد،جلسات طوفان فکر
، در ادامه با ترسيم نقشههای شناختي کنشگران رفته.استخراج ميگردد
 پس از آن.نقاط تعارض در روابط ميان کنشگران شناسايي شده است
 نتايج نشان ميدهد.ريشهها و عوامل تعارض شناسايي و تحليل شده است
 درصد اندک و در ساير موارد اتفاق03  جدی؛، درصد از تعارضات6 ًکه اوال
نظر وجود دارد؛ و ثانياً برخي از سازمانهای محلي درحل تعارضات مديريت
. نقش مهمتری از سايرين دارند، آب

Abstract
Mashhad Plain have faced sever qualitative and quantitative
depletion in groundwater resources due to over exploitations
in recent years. The plausible solutions to this crisis would be
either to transfer water from other basins or to obtain
appropriate managerial measures to decrease water demands.
The first option definitely need considerable investments in
the origin and destination basins and face uncertainties and
challenges over time. Accordingly, researchers suggest the
management of water demands through the optimal use of
available water resources, instead of external water supply
projects. Demand management strategies could however and
on the other hand affect the interests of costumers and create
conflicts among stakeholders. In this paper, the possible
reduction of demands through reducing the conflicts among
actors of water resources in Mashhad Plain (i.e. managers and
costumers) were studied. In this regard, the actors of water
resources in Mashhad Plain were firstly identified and then,
through brainstorming sessions devised the road map and/or
conceptual model for managing water resources. In the next
step, the actors’ cognitive maps about water resources were
studied and the conflicting elements were identified. Finally,
the cause-effect relationships were analyzed. The results
showed that actors had serious conflicts over 6 items. There
were small conflicts over 30 percent of the elements and
compromises could readily be achieved over the rest. The
results also showed that some actors might have more
significant roles in conflict resolution.
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تعدد کنشگران در مديريت منابع آب :کنشگران استراتژی و
سياستهای مختلفي برای رسيدن به اهدافشان به کار ميگيرند.
معموالً درک ايشان از منابع ،عملکردها و حتي هدف متفاوت است.
اين عدم تجانس درک ميان کنشگران باعث شده حتي اشتراک نظر
ايشان در مورد هدف از دستيابي به هدف نيز مشکلتر باشد
(.)An, 2012
چند بعدی بودن مديريت منابع آب :رفتار پيچيده سيستمهای
زيستبوم اجتماعي يکي از محرکهای مهم در عدم اشتراک مساعي
بين کنشگران ميبــــاشد (رفتارهای شخصي ،سازماني ،گروهي).
به عنوان مثال آيين نامــهها و مقررات بــر روی رفتار افـراد اثــر
ميگذارند و رفتارهای افراد نيز بر وضعيت سيستم اثرگذار هستند
(.(Chave and Levin, 2003
پويايی و پايداری نسبی در مديريت منابع آب :اهداف و قوانين
تصميمگيری همواره در حال تغيير هستند .کنشگران با درس گرفتن
از تجارب ،خود را با تغييرات وفق ميدهند (.)Sterman, 2000
عدم حمايت مصرفکنندگان :از بزرگترين موانع پيادهسازی و
اجرای استراتژیهای مديريت آب ،عدم حمايت مصرف کنندگان از
برنامهها ميباشد (وجود تعارضات متعدد) .نمونهای از تعارض ديدگاه
مديران و مصرف کنندگان در حفاظت از منابع آب )1 :مالکيت مردم
يا مالکيت دولت بر آب؛  )2تامين منابع آبي جديد يا مديريت منابع
آب موجود؛  )0حفظ امنيت غذايي يا امنيت آبي .از طرف ديگر
مديران عمدتاً در شرايط ايزوله برای مصرفکنندگان برنامهريزی
مينمايند ( .)Stave,2003از اين رو نياز است جهت موفقيت برنامهها
مديران و مصرفکنندگان برای دستيابي به پايداری منابع آب
رويکردشان را تغيير دهند ( .)Elsawah, 2003جلب حمايت مصرف
کنندگان و تغيير رويکرد مديران ،نيازمند باال بردن سطح آگاهي
ايشان از مشکالت منابع آب و درک عواقب ناشي از اعمال
سياستهای مختلف ميباشد ( .)Stave, 2003افزايش سطح آگاهي
نيازمند برقراری ارتباط مؤثر ميان مديران و مصرف کنندگان آب
ميباشد ( .)Elsawah, 2013اما برقراری ارتباط مؤثر بين کساني که
استراتژی به آنها تحميل ميشود و کساني که استراتژیها را تدوين
ميکنند ،بسيار مشکل است (.)Elsawah et al., 2009

 -0مقدمه
جمعيت بطور چشمگيری در حال افزايش است و به تناسب آن
تقاضای آب نيز افزايش يافته است .اگرچه در بعضي از مناطق جهان
منابع آب فراواني در دسترس است؛ اما در بعضي مناطق کميابي آب
و آلودگي منابع افزايش يافته است .به دليل حکمراني بد و سوء
مديريت ،اين افزايش تقاضای آب به بحران و تنش آبي تبديل شده
است .متأسفانه در دهههای اخير تأکيد بيشتر متوليان امور آب بر
مديريت عرضه و انتقال آب از ساير حوضههای آبريز بوده است و از
مديريت تقاضای آب تا حد قابل مالحظهای غفلت شده است
( .)Mwendera et al., 2001در مناطقي که آب فراواني وجود دارد،
اتخاذ الگو 1مديريت تأمين ،برای مديريت آب همچنان توجيهپذير
است؛ ولي در مناطق کمآب اين موضوع صادق نيست .در واقع طي
سه دهه گذشته ،رشد شديد تنوع در مصارف آب ،موجب افزايش
هزينههای زيرساخت ،رشد آگاهي مردم از زيانهای اجتماعي و
زيستمحيطي توسعه ،و نيز محدوديتهای جدی عرضه آب شده
است (.)Mwendera et al., 2001
راه حلي که امروزه برای کم آبي 2و کمبود آب 0پيشنهاد شده است،
مديريت تقاضا 4و حفاظت از آب 5ميباشد؛ گرچه مديريت تقاضا و
حفاظت از آب ،دو روی يک سکه هستند .مجموعه برنامهها و
اقدامات بهبوددهنده کارايي مصرف آب که نياز به استفاده از آب
بيشتر را کاهش دهد و منجر به کنترل و کاهش تقاضا شود ،مديريت
تقاضا ناميده ميشود در حالي که مجموعه برنامهها و اقداماتي که
مانع برداشت بيشتر از منابع آب و صرفهجويي آب شود ،حفاظت از
آب ناميده ميشود (.)Aravidis, 2007
در وضعيت کنوني مديريت سامانههای زيستبوم اجتماعي مانند آنچه
که در مديريت منابع آب اتفاق ميافتد بسيار مشکل است .اين نوع
سامانهها پويا ،چند هدفه ،چند بعدی و دارای کنشگران متعددی
هستند .کنشگران ،شامل مديران آب که استراتژیها را تدوين و اجرا
ميکنند و مصرفکنندگان آب که استراتژی به آنها تحميل ميشود،
ميباشند .در واقع چند منظوره بودن پروژههای تأمين آب ،تضاد
منافع کنشگران ،مداخله يا مشارکت کنشگران ،پويايي و
برهمکنشهای ميان «انسان و جامعه» و «فرآيندهای طبيعي» ،غير
قابل اندازهگيری بودن مفاهيم پايداری و عدم ديدگاه مشترک ميان
کنشگران ،تصميمگيری برای مديريت آب را بسيار دشوار نموده است
()Simonovic, 2007؛ که شرح برخي از اين داليل در ادامه ذکر
شده است:

در تدوين برنامههای مديريت آب در درجه اول مصرفکنندگان درگير
ميشوند .منظور از مصرفکنندگان کساني هستند که استراتژیها به
ايشان تحميل ميشود .توجه به مصرفکنندگان در تصميمگيریها
جهت موفقيت برنامهها ضروری است .زيرا رفتار افراد به طور مستقيم
و غيرمستقيم بر روی مصرف منابع تأثيرگذار خـــواهد بود
( .)Elsawah et al., 2013در واقع مديريت منابع طبيعي مديريت
منابع انساني است؛ بنابراين عدم موفقيت در پايينترين سطح
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عنوان مثال )Hjortso, 2004؛ ( )2جهت حمايت گروهي از
استراتژیها يا تحليل مسائل پيچيده (به عنوان مثال
)Eden and Ackermann, 2004؛ ( )0مدلسازی کمي اطالعات
( )Elsawah et al., 2011و ( )4جهت تحليل ساختار نقشههای
بزرگ (.)Stave, 2003

تصميمگيری منجر به عدم موفقيت راهحلها ميگردد؛ زيرا نميتوانند
اهداف برنامهها را برآورده سازند .به عنوان مثال افزايش قيمت آب در
مديريت تقاضا ممکن است منجر به افزايش برداشت غير قانوني آب
و در نتيجه افزايش مصرف آب گردد .در واقع شروع تعارضات با نحوه
درگير نمودن مصرفکنندگان در برنامهها و ميزان قدرت دادن به
ايشان شکل ميگيرد (.)Elsawah et al., 2011

در زمينه شناسايي و تجزيه و تحليل و روابط کنشگران و همچنين
توليد نقشه شناختي ايشان تاکنون تحقيقات گستردهای انجام شده
است .به طور مثال  Elsawahو همکارانش ( )2311در استراليا برای
جلوگيری از منفي شدن بيالن آب زيرزميني اقدام به شناخت
تعارضات ميان کنشگران منطقه و تحليل نقش شناختي ايشان نموده
است .همينطور  Landinو  )2335( Olanderبرای توانمندسازی
ذينفعان در دو پروژه متفاوت به شناسايي کنشگران بر اساس ماتريس
قدرت و عالقه پرداختهاند Hermans .و  )2339( Thissenدر
تحقيق خود چارچوبي جهت شناسايي کنشگران جهت مشارکت
بخش عمومي در مديريت آب ارائه نمودند .همچنين  Hermansو
همکارانش ( )2312از طرحي شبيه به نقشه راه سامانههای با
کشگران متعدد در مديريت آب جهت طرحريزی و پايش برنامههای
بلند در منطقه مورد مطالعه خود استفاده نمودند )2310( Yang .نيز از
تحليل گروداران کليدی و تجزيه و تحليل روابط ايشان جهت
استخراج نگرش ايشان نسبت به طرحهای مديريت آب
استفاده نموده است .در ايران نيز تعداد اندکي از مطالعات
درباره تجزيه و تحليل فضا و روابط کنشگران انجام شده است
( .)Ebrahimi Azarkharan et al., 2014

در درجه دوم توجه ويژه به مديران آب (کساني که تصميمات و
سياستها را طراحي و اعمال ميکنند) است که با تفکرات و
تئوریهای شخصي ،سازماني و گروهي خود ،روی فعاليت مصرف
کنندگان تأثيرگذارند .وقتي اشخاص يا گروهي برای رسيدن به منافع
خود تصميمات کوتاه مدتي را اتخاذ مينمايند ،اين مسأله در دراز
مدت ممکن است به اضمحالل منابع طبيعي منجر شود
( .)Elsawah et al., 2015بيان شفاف و فرضيات اساسي که
تصميمگيران به کار ميبرند ،به ايشان اين فرصت را ميدهد که
اثرات تصميمات خود در آينده را درک نمايند و از ديدگاه ساير افراد
نسبت به تصميمات خود آگاه شوند ( .)Pahl-Wostl et al., 2007با
اين حال ،اين شفافيت زمينهساز بروز تعارض خواهد بود .درصورت
عدم حل آنها پايداری منابع آب در دراز مدت با چالش مواجه خواهد
شد .برای حل اين تعارضات ابتدا الزم است تعارضات را بشناسيم .با
استفاده از مقايسه نقشه ذهن مديران و مصرفکنندگان تعارضات
استخراج ميگردد .با شناخت تعارضات ميتوان برای درک بهتر
پيامدهای نامشخص تصميمگيریها از ابزار محيطهای يادگيری
تعاملي استفاده شود ( .)Salavitabar et al., 2006اين ابزار به
افزايش تعامالت ميان مصرفکنندگان و مديران آب کمک مينمايد
که منجر به افزايش درک مشترک از وضعيت منابع آب ميشود
(.)Doll et al., 2013

با اين حال برای حل تعارضات تکنيکهای فراواني وجود دارد .از
جمله تکنيکهای مديريت تعارض شامل روش نظريه بازیها ،مدل
 ،6SADRمدلهای پويا و نقشهشناختي است .نظريه بازیها براساس
شيوه رفتار بالفعل افراد در منازعات نيست؛ بلکه بر اساس رفتار
صحيح عقاليي در منازعه ميباشد که طي آن شرکتکنندگان سعي
در بردن دارند (« .)Madani, 2010مدلهای پويا» و «نقشه
شناختي» به عنوان ابزار تصميمگيری ميتوانند نقش مهمي در
برقراری ارتباط بين کنشگران و آگاهي ايشان نسبت به
تصميمگيریها و کاهش تعارضات داشته باشد (.)Doll et al., 2013
يکي ديگر از روشهايي که برای حل تعارض ارائه شده است ،مدل
طيف راههای حل تعارض است .مدل  SADRبراساس روش قضاوت
به حل تعارضات ميپردازد و در واقع از يک قدرت سوم ،به شکل
قاضي يا ميانجيگر برای حل درگيریها استفاده مينمايد
( .)UNESCO, 2000اين روش فقط برای تعارضات کوتاه مدت که
حل آنها نسبتاً آسان است 7مورد استفاده قرار ميگيرد .نوعي ديگر از

نقشه شناختي يک تکنيک نگاشت علّي است که نشان ميدهد
درک يـــک شخـــص از سيستــــم يا موضوع چگونــــه است
( .)Elsawah et al., 2013نقشه شناختي ميتواند به صورت
تصويری مدل شناختي افراد را درباره يک موضوع خاص يا موقعيت
زماني خاص نمايش دهد .در حال حاضر نقشه شناختي در بسياری از
حــــوزههای مربوط به تصميمگيری مانند مديريت استراتژيـــک
( ،)Eden and Ackermann, 1998تغييـــر ســــازمـــانــــي
( ،)Narayanan and Fahey, 1990بــــازاريـــــابــــي
( ،)Reynolds and Gutman, 2001مديريت منابع طبيعي
( )Kolkman and Van Der Veen, 2005به کار برده شده است.
نقشه شناختي به طور کل در چهار زمينه به کار برده شده است)1( :
برای استخراج ،نمايش و مقايسه مدلهای شناختي شخص (به
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تعارض تنش 8معموالً به خصومت پنهان و تصور تضاد منافع اشاره
دارد ،با اينحال تنش لزوماً از سطح گرايشات و ادراکات فراتر نرفته و
تعارض عملي آشکار و کوششهای بازدارنده متقابل را در بر
نميگيرند .اختالفات ناشي از بحران آب به شکل تعارضاتي عميق،9
ريشهای و طوالني مدت هستند و به ظاهر غير قابل مذاکره به نظر
ميرسند و در برابر حل آن مقاومتهای زيادی وجود دارد .از اين رو
به کمک نقشه شناختي ،نقاط اشتراک و افتراق استخراج ميگردد و با
استفاده از محيطهای يادگيری تعاملي ،درک کنشگران نسبت به
راههای حل مسأله افزايش يافته و از اين طريق تعارضات کاهش
مييابد .لذا در تحقيق حاضر برای اولين بار در ايران از تکنيک نقشه
شناختي جهت آگاهي از تفاوت درک مديران و مصرفکنندگان
مديريت آب و در نتيجه کاهش تعارضات ميان ايشان استفاده گرديد.

شانــديــز و رضويــه در ايــن دشت قــرار دارنــد .جمعيتي بــالغ
بــر  0/5ميـليـون نفر در ايــن دشت زنــدگـي ميکنند
( .)Khorasan Razavi Regional Water Authority, 2015مشکل
بحران آب در دشت مشهد تنها مصارف بخش کشاورزی نيست ،بلکه
مصارف خــدماتي و صنعتي نيز دخيل هستند .بطوری کــه ميزان
مصرف آب در بخش خــدمات و صنعتي از  8درصد در سال 1053
بــه  43درصد در سال  1094افــزايش يــافته است ( MWWF,
 .)2013بيالن دشت مشهد  -88ميليون متر مکعب ميباشد و سطح
ايستابي آبخوان با افت ساالنهای بيش از  73سانتيمتر روبرو است
( .)Khorasan Razavi Regional Water Authority, 2015با
ادامه اين روند در آيندهای نه چندان دور آبخوان دشت مشهد رو به
اضمحالل چه کمي و چه کيفي خواهد رفت .با توجه به چالشهای
مطرح شده ميتوان اين سؤالها را مطرح نمود:

 -8معرفی منطقه مورد مطالعه

حجم آبي که بتواند کسری مخزن محدوده مطالعاتي مشهد را جبران
نمايد ،در چه فاصلهای از اين حوضه وجود دارد و با چه هزينهای
ميتوان اين آب را منتقل نمود؟ آيا اگر اين ميزان آب تأمين شود در
آينده تقاضا برای آب بيشتر وجود نخواهد داشت؟ وضعيت فعلي
مديريت تقاضای آب در دشت مشهد چگونه است؟ درک مردم و
مديران از مديريت تقاضا و حفاظت و نگهداری از آب چيست؟

دشت مشهد جزو حوضه آبريز کشفرود است که در شمال استان
خراسان رضوی قرار دارد .رودخانه کشف رود به عنوان زهکش اصلي
اين حوضه از شمالغرب به جنوب شرق کشيده شده و از وسط دشت
مشهد ميگذرد (شکل .)1
دوميــن کالن شهر کشور ،شهر مشهد و شهرهای چناران ،طرقبــه،

Fig 1- Mashhad Plain (study area) showing locations of Cities and villages

شکل  -0محدوده مطالعاتی مشهد و موقعيت شهر و روستاهای واقع در آن
تحقيقات منابع آب ايران ،سال سيزدهم ،شماره  ،8تابستان 0260
)Volume 13, No. 2, Summer 2017 (IR-WRR

4

محدوديتهای اجرای مديريت تقاضا و حفاظت و نگهداری از آب در
دشت مشهد چيست؟ حل تعارضات و مناقشات مديران و
مصرفکنندگان آب تا چه حد در مديريت تقاضای آب موثر است؟
هدف اصلي از اين تحقيق «شناسايي تعارضات کنشگران» است تا به
کمک آن بتوان چارچوبي برای مديريت تقاضای آب تدوين نمود که
بطور نسبي مورد قبول کنشگران بوده و امکان اجرای آن فراهم
گردد .در همين راستا دستيابي به اهدف ذيل ضروری است:
 -1شناسايي مصرفکنندگان و مديران آب دشت مشهد؛ -2استخراج
دانش محلي مصرفکنندگان و کارشناسان؛  -0استخراج
استراتژیهای مديريت تقاضا بر اساس روش بارش افکار؛ -4
شناسايي موارد توافق و تعارض بين مصرفکنندگان و مديران آب؛
 -5تهيه مدل مفهومي مديريت تقاضا در دشت مشهد.

برگزاری  4833نفر -ساعت جلسه و با حضور متوسط  03نفر از
مديران و مصرفکنندگان آب در محلهای شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی ،شرکت آب فاضالب مشهد و شرکت آب فاضالب
استان خراسان رضوی ،سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی،
استانداری خراسان رضوی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
خراسان رضوی ،اداره کل حفاظت محيط زيست و ...تحت عنوان
فرايند تدبير آب مشهد انجام شده است ( .)MWWF, 2013در اين
جلسات اهداف ،منابع ،ديدگاههای متفاوت کنشگران نسبت به مسائل
آب استخراج گرديده است .براساس نتايج مستخرج از جلسات
وضعيت ارتباطات شبکهای کنشگران استخراج شد و بر اساس تحليل
انجام شده ،مناسبترين شکل از سياستها جهت حل مسائل دشت
اتخاذ شده است.

 -2روش تحقيق

 -0-2تحليل کنشگران

درک صحيح کنشگران از وضعيت فعلي مديريتي منابع آب منجر به
اصالح رفتار ايشان و به تناسب بهبود برخورد ايشان با تعارضات
منابع آب و در نتيجه کمک به مديريت يکپارچه آب ميگردد .در اين
تحقيق نقاط تشابه و افتراق ميان کنشگران استخراج و در انتها
بهترين نوع تعامل در جهت کاهش تعارضات شناسايي گرديد .فرايند
کلي تحقيق به صورت شکل  2نمايش داده شده است.

ميزان اثرگذاری و اثرپذيری کنشگران مورد بررسي قرار گرفته است
سپس کنشگران کليدی شناسايي شده است .کنشگران کليدی غالباً
آنهايي هستند که به شکل بالقوه بيشترين تأثير را بر پروژه دارند و يا
بيشترين تأثير را از پروژه ميپذيرند .همچنين کنشگراني را که در
برابر تغييرات حاصل از پروژه مقاومت ميکنند نيز ميتوان به عنوان
کنشگران کليدی قلمداد نمود .کنشگران کليدی ممکن است به
مديريت و ارتباطات بيشتری در طول عمر حيات پروژه نياز داشته
باشند .تشخيص اين نوع از کنشگران برای دريافت بازخورد آنها و
تعيين سطح مشارکت و ارتباطات مطلوب با ايشان مؤثر است .بدين
منظور با کمک دياگرام رنگين کمان 13ميزان اثرگذاری يا اثرپذيری
کنشگران در دشت مشهد بر اساس پنج سؤال مرتبط با وضعيت
تصميمات مديريتي ،منافع ،قدرت ،نگرش و سطح همکاری مشخص
شده است (شکل.)0

در اين تحقيق ابتدا چالشهای مختلف مديريت آب در دشت مشهد
به صورت کتابخانهای استخراج گرديد .پس از شناسايي مسائل اصلي
مديريت آب در دشت مشهد ،کنشگران کليدی جهت شرکت در
جلسات مديريت آب با استفاده از روش گلوله برفي ()Snowball
شناسايي شدند .در اين روش پس از شناسايي يا انتخاب اولين
کنشگر از آن برای شناسايي و انتخاب کنشگر بعدی استفاده يا کمک
گرفته ميشود ( .)Goodman, 1961جلسات مديريت آب شامل

Fig2- The intractive process with actors for confilict management

شکل  -8فرايند تعامل با کنشگران برای مديريت تعارضات
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Fig 3- Rainbow diagram and determination of key actors in mashhad plain

شکل -2دياگرام رنگينکمان و تعيين کنشگران کليدی در دشت مشهد

در گام بعدی جهت توليد مدل مفهومي يکپارچه در ميان تمام
کنشگران ،از ابزار «نقشه راه» استفاده گرديد .در شکل  4نقشه راه
مجموعه سياستهای کالن ذيل چشمانداز مشهد در افق  ،1423در
قالب شش مؤلفه دانش ،قدرت ،تصميم ،نظم ،نگرش و شناخت است
( .)MWWF, 2013بر اساس سطوح سياستگذاری مجموعه
راهکارهای ارائه شده به شکل مجموعه سياستهای کالن مديريتي
براساس جلسات مشارکتي در قالب  4833نفر -ساعت جلسه و با
عنوان فرايند تدبير آب مشهد استخراج گرديده است
( .)MWWF, 2013ساز و کارهايي که بر اساس آن ،مؤلفههای
نقشهراه در قالب شش دسته در نظر گرفته شده به شرح ذيل
ميباشند:

بر اساس اين نمودار کنشگراني که به دايره مياني يا مرکز دايره
نزديکتر هستند جزء کنشگران اصلي به حساب ميآيند.
 -8-2يافتن روش مناسب برای تعامالت

به منظور شناسايي مسائل و مشکالت مديريت آب در دشت مشهد از
روش طوفان فکر ( 118 ،)Brain Stormingعنوان راهکار برای
برای حل بحرانهای موجود ارائه گرديد .طوفان فکر ،يک تکنيک
خالقيت فردی يا گروهي است که در طي آن ،با جمعآوری فهرستي
از ايدهها که خودبهخود توسط اعضا توليد ميشود ،برای رسيدن
بــه يــک جمعبندی در مورد يک مسأله تالش ميشـــود
( .)Osborn, 1957از  118راهکار ارائه شده 23 ،عنوان استخراج
گرديد (جدول  .)1از  118موضوع عنوان شده 20 ،عنوان به صورت
تکراری يا نزديک به مفاهيم ساير راهکارها مطرح شده بود که در
يکديگر ادغام گرديدند .در نهايت  95راهکار اوليه از سوی مديران و
مصرفکنندگان جهت بهبود وضعيت منابع آب در دشت مشهد ارائه
شد .از  95راهکار ارائه شده 02 ،مورد در ارتباط با مديريت جامع
دشت 16 ،مورد در ارتباط با مديريت تخصيص 28 ،مورد در ارتباط با
مديريت تقاضا و  19مورد در ارتباط با مديريت عرضه است
(.)MWWF, 2013

 .1مهارتافزايي (دانش) :ايجاد ساز و کارهايي با هدف دانستن
وضعيت و ماهيت محيط انساني و طبيعي بهمنظور اخذ تصميمات
درست بسيار حائز اهميت است .افزايش مهارت افزايي از طريق بهبود
سيستم اطالعات مديريتي ( ،)MISبهبود سيستم پايش و ابزار
نمايشگری اطالعات ،بهبود ابزار سناريوپردازی (مدلهای شبيهسازی
و پويايي سيستم ،سامانه پشتيبان تصميمگيری ( )DSSامکانپذير
ميباشد.
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Table 1- Classification of basic subjects

جدول -0دسته بندی نظرات و موضوعات محوری
Row

basic subjects
The changing of Water
Management
Water management reforming

10

3

Culture / values

6

13

4
5

Studies / research
Incentive mechanisms

7
6

14
15

6

Farm productivity

4

16

11

17

4

18

Funding

8
7

19
20

Risk / climate change
Abnormal development

1
2

7
8
9
10

Overall efficiency / water
economy
Transparency / attracting the
confidence of the people
)Empowerment (promotion tools
)Equity (water rights / Anfal

Counts

Row

basic subjects

Counts

12

11

Amend regulations

7

12

water supply
Following the principle of land
use
Priority allocation / recycled
New water resources
Living farmers / welfare
watershed
Protection
Living farmers / welfare
Protection watershed

3

1
1
3

 .2اصالح قوانين و ضوابط (نظم) :تدوين و اصالح قوانين و مقررات
از سازوکارهای اعمال سياست هستند که به شيوه دستور و نظارت به
صورت اجبار بيروني ايجاد انگيزه مينمايد« .اصالح قوانين» در
امتداد «اصالح ساختار تصميمگيری» و ايجاد بستر قانوني الزم برای
انتقال تدريجي مسئوليتها به مردم (آببران و سايرين) ميباشد.
 .0ارتقاء سيستم جمعآوری دادهها ،پردازش و تحليل آنها (شناخت):
جوهره حکمراني خوب ،تصميمگيری مبتني بر اجماع است.
تصميمگيری مبتني بر اجماع ،آگاهانه و تابع واقعگرايي است .از
طرفي پايه واقعگرايي ،داده موثق ،کافي و اطالعات صحيح است.
بنابراين ارزش تصميمات آگاهانه تابع داده موثق و کافي است .لذا
يکي از سازوکارهای دستيابي به وضع مطلوب ،ارتقاء سيستم
جمعآوری داده ،پردازش و تحليل مناسب دادهها است.
 .4اصالح و ارتقاء سياستهای اقتصادی و فني (تصميم) :برای اعمال
سياستها از سازوکارهای اقتصادی استفاده ميشود که با انگيزههای
دروني انسانها سر و کار دارد .اين تدابير تأثير قابل توجهي در تغيير
و اصالح رفتارهای کنشگران در مسير تحقق هدفهای برنامهای
است.
 .5ارتقاء فرهنگ آب و توانمندسازی جامعه (نگرش) :ارتقاء مشوقها
و بازدارندههای فرهنگي و اجتماعي برای اعمال توصيهها در تغييرات
رفتاری کنشگران آب به صورت دروني ،داوطلبانه و خودجوش (بدون
حکم قانوني و انگيزههای مالي) به کار ميرود .اين مجموعه از ساز و
کارها برای تقويت روابط پايين به باال اهميت مييابند.
 .6اصالح ساختار مديريت اجرايي (قدرت) :برآيند تمام موارد مزبور در
واقع در اين قسمت بروز مينمايد .تقويت و انسجام نهاد آب (محيط

6
12
3
3
4

طبيعي /محيط انساني) در گرو آموزش و انتقال تدريجي مسئوليتها
به کنشگران مديريت آب است.
 -2-2تجزيه و تحليل روابط شبکه کنشگران
تحليل شبکهای رويکردی برای بررسي ساختارهای سازماني و نهادی
است که به بررسي چگونگي تأثيرگذاری ساختارهای اجتماعي و
روابط کنشگران ميپردازد .تحليل شبکهای تحت نظريه کاربردی
گرافها طبقهبندی شده و شامل نظريه گرافها و جبر ماتريسها
است .برای ورود و ثبت دادهها و اطالعات از ماتريسها و نرم افزار
 UCINETو برای نمايش اطالعات و دادههای مربوط به الگوهای
ارتباطي از گرافها و نرم افزار  NetDrawاستفاده گرديد .همچنين
برای تحليل ديداری و دادهای ماتريسها ،بــر اساس فـرضيه و
هــدف پژوهش ،از مفاهيم و اندازههــايي استفاده شد کــه
مهمترين آنها عبارتند از مرکزيت درجــه ،مرکزيت بينابيني،
مرکـزيت مجاورت ،مرکزيت بردار ويژه ،گروهبندی و قدرت
(.)Santopuoli et al., 2016
قاعده کلي در رهيافت شبکهای اين است که در ابتدا ،بايد
ويژگيهای روابط ميان و درون واحدها ،بررسي شود ،نه ويژگيهای
خود واحدها .در واقع ،اين رهيافتي رابطهای است.
از سوی ديگر ،اين روش از توصيف ساختارهای نهادی رسمي فراتر
ميرود و امکان بررسي کنشگران کليدی در فرايندهای
سياستگذاری در حوزههای مختلف را فراهم ميکند.
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Fig 4- Components of Mashhad’s water management road map

شکل -7مؤلفههای نقشه راه مديريت آب در مشهد
کنشگران را قطع نمايد و اجازه مراوده به آنها را ندهد و حتي ميتواند
يک کنشگر را به حالت منزوی درآورد .همانطور که در شکل 5
مشخص گرديده آب منطقهای استان خراسان رضوی با بيشترين
مرکزيت بينابيني حاکميت مطلق خود را در بحث مديريت منابع آب
به وجود آورده است .به طوری که آب منطقه ای قادر به تغيير ميزان
تأثيرگذاری و تأثيرپذيری ساير کنشگران خواهد بود و به عنوان
مهمترين رابط ميان ساير سازمانها ميتواند در بهبود و راهاندازی
مديريت مشارکتي يکپارچه تأثيرگذارترين سازمان باشد.

در اين تحقيق به منظور بررسي کانون قدرت مديريت آب در دشت
مشهد ،روابط رسمي و غيررسمي کنشگران در قالب ارتباط کنشگران
دشت مشهد با اجرای سياستهای کالن بررسي گرديد .در قدم اول
اين بررسي برای هرکدام از  60سياست کالن موجود در نقشه راه
مشهد ،دبير و اعضای اجرايي مشخص شد .در گام دوم ،برای درک
ارتباط سازمانهای مرتبط با موضوع مديريت آب يک ماتريس
مقايسات زوجي با استفاده از نرم افزار  UCINETتشکيل شد که
سطرهای آن سياستهای کالن ،و ستونهای آن سازمانهای
مديريت کننده آب در دشت مشهد هستند .در گام سوم ،از اين
ماتريس عدد صفر را به عنوان «عدم ارتباط» سازمانها با اجرای
هرکدام از سياستهای کالن موجود در نقشه راه ،عدد  2را به عنوان
«ارتباط دو سويه» دبيران اجرايي سياست کالن (ارتباط دو طرفه
دبيران با سياستهای کالن و اعضا اجرايي سياستها) و عدد  1را
به عنوان «ارتباط يکسويه» اعضای اجرايي با سياستهای کالن در
نظر گرفته است (جدول  .)2در پايان شبکه مربوطه با استفاده از نرم
افزار  NetDrawترسيم و درجه بينابيني سازمانها در پيشبرد نقشه
راه مديريت آب دشت مشهد ترسيم شد (شکل .)5

 -7-2نقشه شناختی مشترك و رفع تعارضات
برای رفع تعارضات نياز است تا نقاط اشتراک و افتراق کنشگران
شناسايي شود .از پرکاربردترين ابزارهای به تصوير کشيدن ذهن ،دو
ابزار نقشههای مفهومي 11و نقشههای شناختي 12هستند .برخالف
نقشههای مفهومي ،در گونههای شناختي ،مفاهيم يا متغيرها
ميتوانند ابعاد مختلف يک نظام پيچيده اجتماعي ،اقتصادی و حتي
محيط آن را مدلسازی نمايند .لذا نقشههای شناختي در شناسايي
موضوعات کليدی به منظور اکتشاف گزينههای آينده توسط گروهي
از خبرگان بسيار مؤثر است .نقشه راه ابزاری برای آيندهنگاری
مديريت آب ميباشد .آينده نيز يک ساختار ذهني است و به هر
شکلي که شخص آيندهنگر به آن فکر ميکند ،ميتواند شکل بگيرد.
لذا برای انجام يک آيندهنگاری موفق با استفاده از فنون شناختي،
نقش شناختي کنشگران در چارچوب يک نقشه راه جامع از مديريت
منابع آب دشت مشهد نشان داده ميشود.

مرکزيــت بينابيني بدين معنا است که يک کنشگر کليدی در ميــان
بقيه کنشگران (کنشگران شکل )2از همه قدرتمندتر است ،زيرا
کنشگر کليدی ميتواند کليه مسيرها و جريانهای اطالعاتي ،منابع و
غيره را بين کنشگران کنترل کند .به عبارت ديگر قرار گرفتن در
ميان بقيه بدين معني است که مسير بين هر دو کنشگر ،لزوماً از يک
کنشگر کليدی بگذرد .چنين کنشگری توانايي دارد که کنترل
ارتباطات بين ساير کنشگران را در دست بگيرد ،و يا حتي ارتباط بين
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Fig 5- Analysis of actor network

شکل -0تحليل شبکه کنشگران

جهت «حل تعارضات» برای حرکت به سمت رفع بحران آب در نظر
گرفته شده است .به منظور حل تعارض و ايجاد تمرکز و انسجام
بيشتر ميان کنشگران از ابزار «نقشه راه» استفاده شده است.

هرچه يک فرد تجربه بيشتری نسبت به يک محيط يا رويداد داشته
باشد ،نقشة شناختي وی کاملتر و پوياتر است .نقشة شناختي ذهن
انسان نشان دهندة محتوای ذهن او است .در واقع ،خرد عصارهای
است که از آنچه که در نقشة شناختي وی ثبت شده و با فراخوان
خودآگاه و ناخودآگاه انسان حاصل ميشود .آنچه که در اينجا اهميت
دارد ،شناسايي و ترسيم مؤلفههای نقشه راه و همچنين شناسايي نوع
محتوای ذهن برای تحقق چشمانداز است.

بدين منظور ،کنشگران با بررسي جامع و دقيق سياستهای کالن،
تقدم و تأخر ارتباط ميان آنها را شناسايي و نقشه راه را اصالح
نمودند .سپس با برگزاری جلسهای و تحويل پرسشنامهها (حاوی 56
سؤال) به  43نفر از کنشگران کليدی ،شش مؤلفه نقشه راه ارزيابي
شده است .بخشي از پرسشنامه به شرح شکل  7نمايش داده شده
است .در اين شکل منظور از مفيد بودن ميزان اثربخش بودن
سياستها و منظور از احتمال وقوع ميزان امکانپذير بودن از ديد
پرسش شونده است.

تحليل شناختيهای جداگانه کنشگران اين امکان را فراهم آورد تا
افراد مختلف از نظر نقاط اشتراک و افتراق شناسايي شوند .تحليل
ذهنيتهای هر فرد بر اساس نقشه راه اوليه قابل استخراج شد .يعني
برای هر کنشگر بر اساس شدت و احتمال اثر هر سياست موجود در
نقشهراه ،نقاط داغ (محل اجماع) و نقاط افتراق (محل چالش) موجود
در ذهنش ارزيابي شد .البته همين عمل در سطح خوشهها و
دستههای کنشگران (مديران و مصرفکنندگان) نيز انجام شد .بعد از
تحليل نقشههای شناختي افراد و ترکيب آنها با يکديگر نقاط افتراق و
اشتراک به صورت شکل  6منظم گرديد .از اين پس تمرکز بر نقاط
افتراق کنشگران با قوت بيشتری قابل انجام خواهد بود.

صحت پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجيده
ميشود ( .)Cronbach, 1951اگر مقادير آلفای کرونباخ بيش از 3/7
باشد ،همبستگي و توافق مناسب بين نظرات خبرگان نشان ميدهد،
بين  3/7و  3/5بيانگر توافق متوسط و کمتر از  3/5همبستگي و
توافق ضعيف نظرات را نشان ميدهد که در اين حالت و در صورت
لزوم ،نظرسنجي مجدد انجام ميشود .مقادير آلفای کرونباخ مطابق
جدول  0نشان ميدهد پرسشنامه از پايايي قابل قبولي برخوردار بوده
است.

نقشه راه مديريت آب مشهد که محلِ اجماع گروهي از مديران و
مصرفکنندگان ميباشد ( )MWWF, 2013به عنوان مدل اوليه
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Fig 6- A typical cognative map of key actors

 نمونهای از ترکيب نقشههای شناختی کنشگران کليدی در برابر مؤلفههای نقشه راه-0 شکل
Vision: On the horizon of 2041, Mashhad is a city with a stable equilibrium in water resources and consumptions
The table of assessment of Mashhad water prospecting strategies and the following macro policies
1. Integrated management of water resources and consumptions has been established in the Mashhad study
Evaluation criterion (1 to 9)
area; (Approved)
Occurrence
Row/priority
Description of macro policy
Effectiveness
likelihood
Integrated allocation of water resources based on renewable and transferable water to
Macro policy 1
ensure sustainable water resources balance (and review of total allocated allocations)
(Systematic Thinking)
Foundation of water councils with participation of farmers in watershed / city /
Macro policy 2
province levels
Increasing water resources by supplying water from outside the basin, balancing
Macro policy 3
operations, watershed management, aquaculture, using modern methods, virtual water
etc.
2. Participation of stakeholders (beneficiaries and legal entities) in the management of water resources at
Evaluation criterion (1 to 9)
all levels is organized and regulated (approved)
Occurrence
Row/priority
Description of macro policy
Effectiveness
likelihood
Identifying and gradually organizing the stakeholders: from water user associations at
Macro policy 1
each uptake point to the Syndicates at the catchment area
Identify and gradually and proportionate granting of responsibility and authority to
Macro policy 2
water user associations
Training, Empowerment and Cultural enhancement of the water users (Water
Macro policy 3
Companies and Authorities) (Proportional to Macro Policy)

Fig 7- Sample questionnaire

 نمونه پرسشنامه-4 شکل
 بررسی پايايی پرسشنامه-2 جدول
The severity of
influence
0.759

Table 3- Testing the reliability of questionnaires
The potential of
Power Resources
Attitude Political
alliance
science
0.733

0.763

0.74

0.72
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0.76

Index
Cronbach's alpha

شده برای هر مؤلفه نمايانگر توالي منطقي سياستهای کالن در
دستيابي به هدف نهايي است.

نقشه شناختي کنشگران از نتايج پاسخها استخراج و نحوه تعامل با
ايشان از نقطه نظر نگرش ،قدرت ،شناخت ،دانش ،نظم ،قدرت و
تصميمگيری ترسيم گرديد .خروجي فاز تحليل شناختي کنشگران
يعني همان اشتراک و افتراق ايشان که برای تحليل آن به صورت
زير عمل شده است:
الف) از نظر هر کدام از کنشگران نقاط چالش برانگيز و حتي نقاط
خنثي در نقشه راه بر اساس شدت و احتمال استخراج شده است.
ب) تحليل اشتراکات و افتراقها در سطح گروههای سازماني
کنشگران بررسي و راهکارهای اجماع يا کاهش تعارض استخراج
شده است.
پ) بر اساس راهکارهای پيشنهاد شده مدل اوليه مديريت آب اصالح
و نقشه راه نهايي مديريت آب مشهد توليد شده است.

توالي سياستهای کالن روی محور نقشه راه به دو سؤال اساسي،
اينکه چگونه سياستها اجرا ميشود و چرا بايد سياستها انجام
شوند ،پاسخ ميدهد .در نمودار شکل  8چگونگي دستيابي به تعادل
پايدار در منابع و مصارف آب دشت مشهد نشان داده شد .همچنين
ترتيب منطقي سياستها (از نظر چگونگي تحقق) جهت رسيدن به
تعادل پايدار نيز در هر کدام از نمودارهای مذکور از چپ به راست
نمايش داده شده است.
پس از تهيه مدل مفهومي مورد وفاق تمام کنشگران در قالب نقشه
راه مديريت آب دشت مشهد ،تعارضات شناسايي گرديد .در مدل
مفهومي مشترک ،ايرادات احتمالي افراد نسبت به درک موضوع
مديريت آب رفع خواهد شد.

نمودارهای نقشه شناختي با استفاده از نرمافزار Origin Pro 2016

رسم شد .ورودیهای مدل سياستهای کالن توليد شده در فرآيند
تدبير آب مشهد و خروجي آن نقشه شناختي کنشگران بر اساس
مؤلفههای ششگانه ميباشد.

پس از تهيه پرسشنامه بر اساس شکل  7و تعيين پايايي پرسشنامه،
نقشه شناختي کنشگران (نامبرده در شکل  )2استخراج شده است
(شکلهای  9تا  .)14تفاوت پاسخهای کنشگران (نقاط اشتراک و
افتراق) بر اساس ميزان احتمال وقوع و ميزان مفيد بودن هر يک از
سياستهای کالن مديريت آب در دشت مشهد با استفاده از
نمودارهای نقشه شناختي نشان داده شده است .هر يک از اشکال،
مربوط به يکي از شش مؤلفه نگرش ،شناخت ،دانش ،نظم  ،قدرت و
تصميمگيری در نقشه راه ميباشد .در اين شکلها محور افقي
( )actorsکنشگران و محور عمودی ( )Questionsسياستهای
کالن نقشه راه مشهد ميباشد .محور سوم ( )Scaleاز ضرب مقادير
ميزان احتمال وقوع در ميزان مفيد بودن هر يک از سياستهای
کالن مبتني بر نظر کنشگران به دست آمده که به صورت نقاط
رنگي نمايش داده شده است .در هر نقشه شناختي هرچه تنوع
رنگها بيشتر گردد افتراق آرا نيز بيشتر است .نقاط تيره نشاندهنده
دادههای معيوب هستند.

 -7نتايج و بحث
پيشبيني اثرات سياستهای مديران بر مصرفکنندگان و حل
تعارضات ايشان با استفاده از نقشهشناختي منجر به افزايش درک
صحيح کنشگران از رفتارشان بر وضعيت منابع آب ميشود که در
نتيجه منجر به اصالح رفتار ايشان جهت حفظ منابع آب ميگردد.
تحليل و استخراج ديدگاه مديران و مصرفکنندگان نسبت به
وضعيتي که در آن قرار دارند به درک بهتر تعارضات کمک خواهد
کرد .جهت پيشبيني ،جلوگيری و واکنش در برابر تعارضات از
ابزارهای گوناگوني مانند نقشه راه به عنوان مدل مفهومي يکسازی
سازی ادراک افراد و نقشهشناختي جهت شناخت تعارضات استفاده
شده است .از اينگونه ابزار برای ترغيب طرفهای دعاوی برای
شناسايي مسائل پشت پرده و يافتن راهحلهای برنده -برنده استفاده
ميشود.

برای توضيح بيشتر در شکل  9مؤلفهی تصميم کنشگرهای  X8و
 X18به عنوان مصرفکنندگان آب و کنشگر  X12که به عنوان
مديران آب هستند ،در مورد ميزان احتمال وقوع و مفيد بودن سياست
کالن شماره ( Q55با عنوان :رعايت حقوق مادی و معنوی کنشگران)
و ( Q56تامين منابع مالي زير ساختهای تأمين) دارای اختالف نظر
هستند که اين اختالف نظر با رنگهای آبي و قرمز نمايش داده شده
است.

در حقيقت اشراف بر مؤلفههای ششگانه نقشه راه ،شرط اصلي
راهبری و مشارکت کنشگران در مديريت آب دشت مشهد به حساب
ميآيد .نقشه راه به صورت سيستمي هدف نهايي را به اليه يا سطوح
مختلف تقسيمبندی نموده و به مديران و مصرفکنندگان اين امکان
را ميدهد تا از قابليت اطمينان سياستها ،ميزان هزينهها و افقهای
فراروی هر مؤلفه مديريت آب ديد مناسبي پيدا کنند .نقشه راه توليد
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مورد مؤلفههای «تصميمگيری»« ،نظم» و «قدرت» وجود تنوع رنگ
فراوان نشان دهنده اختالف نظرات کنشگران نسبت به ساير مؤلفهها
ميباشد.

مسيرهای بهبود مديريت آب بر اساس مؤلفههای ششگانه نقشه راه
ترسيم شده است .بر اساس شکلهای فوق ،استخراج نقشه شناختي
کنشگران در تمام موارد با چالش اندکي روبهرو بوده است .اما در

Fig 8- Road Map of Water Management in Mashhad plain presenting its six key components

شکل  -8نقشه راه مديريت آب در دشت مشهد و نمايش شش مؤلفه کليدی آن
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Fig 10- Cognitive map of actors based on the component
of attitude

Fig 9- Cognitive map of actors based on the
component of decision

 نقشه شناختی کنشگران دشت مشهد بر اساس مؤلفه-00 شکل

 نقشه شناختی کنشگران دشت مشهد بر اساس-6 شکل

نگرش

مؤلفه تصميم

Fig 12- Cognitive map of actors based on the component
of knowledge

Fig 11- Cognitive map of actors based on the
component of discipline

 نقشه شناختی کنشگران دشت مشهد بر اساس مؤلفه-08شکل

 نقشه شناختی کنشگران دشت مشهد بر اساس-00 شکل

دانش

مؤلفه نظم

Fig 14- Cognitive map of actors based on the component
of power

Fig 13- Cognitive map of actors based on the
component of recognition

 نقشه شناختی کنشگران دشت مشهد بر اساس مؤلفه-07شکل

 نقشه شناختی کنشگران دشت مشهد بر اساس-02شکل

قدرت

مؤلفه شناخت
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حقابه (سهلالوصول و به نظر کارآمد) کشاورزان روی ميآورند.
متأسفانه اين راهحلهای سادهتر ،فقط عالئم مشکل کم آبي دشت
مشهد را چاره ميکند؛ اما مسأله اصلي دست نخورده باقي ميماند.
مسأله اصلي (که به دليل رفع ظاهری عالئم ،مورد بيتوجهي است)
نيز به مرور زمان بدتر ميشود و سيستم ،توانايياش برای حل مشکل
کم آبي استان را از دست ميدهد .درک اين چنين فرآيندهايي باعث
بهبود درک مديران و مصرفکنندگان نسبت به تعامالت سيستم
خواهد شد .نتيجه نهايي اين فرايند اجماع آگاهانه ميان
مصرفکنندگان و مديران آب و بررسي نتايج حاصل از آن و افزايش
سطح آگاهي افراد نسبت به تصميمات مديريت آب در دشت مشهد
خواهد بود.

نقاط آبي رنگ محل سياستهای کالني هستند که از نظر کنشگران
دارای «احتمال وقوع» و «شدت مفيد بودن» کمتری ميباشند .نقشه
شناختي مصرفکنندگان (اعضای  X18و  )X8نشان داد ،بزرگترين
مصرفکنندگان آب (بخش کشاورزی) در دشت مشهد در وضعيت
فعلي بدبينترين افراد نسبت به سياستهای نقشه راه مديريت آب
دشت مشهد هستند.
شکل  15روابط علّي و معلولي نقشه شناختي مصرف کنندگان آب در
دشت مشهد را نشان ميدهد .درک ارتباط چالشهای کشاورزان با
موضوع معيشت و چاههای غير مجاز نشان دهنده نگراني ايشان
نسبت به کاهش ميزان حقابه آنها است .کشاورزان تمايل دارند از
طريق شناسايي چاههای غير مجاز دشت ،در ميزان معيشت آنها خللي
وارد نشود.

 -0نتيجهگيری
شناسايي کنشگران کليدی در دشت مشهد نشان داد که شرکتهای
آبفا و آب منطقهای استان خراسان رضوی به عنوان تأثيرگذارترين
کنشگر کليدی و شرکت شهرکهای صنعتي به عنوان تأثير پذيرترين
کنشگر شناسايي شده است .همچنين کانون خبرگان کشاورزی به
عنوان نماينده کشاورزان هم دارای تأثيرگذاری و هم تأثيرپذيری زياد
معرفي شده است .نتايج نشان ميدهد که آب منطقهای استان
خراسان رضوی با بيشترين مرکزيت بينابيني ،حاکميت خود را در
بحث مديريت منابع آب دارا است .به طوری که شرکت آب منطقهای
استان خراسان رضوی به عنوان مهمترين تسهيلگر ميان ساير
سازمانها يا افراد ميتواند در بهبود و راهاندازی مديريت مشارکتي
يکپارچه تأثيرگذارترين سازمان ميباشد.

روابط علي و معلولي نقشه شناختي مديران بسيار پيچيده است؛ زيرا
ايشان بايد به تمام جنبههای حوزه مديريت خود توجه نمايند .بنابراين در
تحليل محتوای نظرات ايشان بسياری از فاکتورها و ارتباط بين عوامل
مختلف نشان داده شده است .همانطور که در شکل  16نمايش داده
شده ،دغدغه اصلي مديران بهبود وضعيت کيفي و کمي منابع آب در
دشت مشهد است.
نتايج تحليل روابط علي و معلولي نظرات کنشگران نشان داد ،عدم
توجه به معيشت کشاورزان ،به هر دليلي از نگاه مديران آب مخفي
مانده ،يا اين که مواجهه با مشکل معيشت هزينهبر است .مديران آب
جهت کاهش فشار بر منابع آب دشت مشهد به راهحلهای کاهش

Fig 15- Cause-and-effect relationships of water consumers in Mashhad plain’s cognitive map
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Fig 16- Cause-and-effect relationships of water managers in Mashhad plain’s cognitive map

شکل -00روابط علی و معلولی نقشه شناختی مديران آب در دشت مشهد

راه ،تعارض جدی وجود دارد اما در  18مورد ( 03درصد) اختالف
نظرات اندک و در ساير موارد کنشگران با يکديگر اتفاق نظر دارند.
پيشنهاد ميشود با استفاده از نقشه شناختي و نقشه راه به دست آمده
در اين تحقيق ،مدل کامل پويای سيستم به منظور ترسيم آينده قابل
تصور ناشي از اجرای تصميمات و سياستهای استخراج شده ،تهيه
شود تا با توجه بيشتر به پيامد تصميمات ،در حل تعارضات مديريت
آب استفاده گردد.

همچنين در راستای تهيه مدل مفهومي مديريت آب در جلسات با
حضور کنشگران  118عنوان راهکار به دست آمد که در ذيل اين
راهکارها 62 ،عنوان سياست کالن شناسايي شده است .در نهايت
نقشه راه با استفاده از تمامي سياستهای کالن در قالب شش مؤلفه
نگرش ،شناخت ،دانش ،نظم  ،قدرت و تصميمگيری ارائه شده است.
در اين تحقيق ضمن بررسي ديدگاههای کنشگران در قالب نقشه
شناختي ،نشان داده شده است که مسائل آب و بحران آب زيرزميني
برای کنشگران معاني متفاوتي دارد .بدين معنا که تأکيد اصلي
مصرفکنندگان بر «حفظ معيشت» بوده؛ اما در ديدگاه مديران
بيشترين تأکيد بر بهبود وضعيت منابع آب و کاهش مصرف آب در
بخش کشاورزی است .لذا کاهش ميزان مصارف آب کشاورزی با
بهبود معيشت کشاورزان تناقض ايجاد نموده است .با اين شرايط در
حال حاضر بدبينترين افراد نسبت به سياستهای نقشه راه مديريت
آب دشت مشهد کشاورزان هستند.

پینوشتها

Resolution

ترسيم نقشه شناختي کنشگران ،ابزاری مناسب جهت نشان دادن
تعارضات مديريت منابع آب دشت مشهد است و از اين طريق
ميتوان نسبت به حل مسائل پيچيده مديريت آب اقدام نمود .به
طوری که بر اساس نقشه شناختي کنشگران مشهد  ،مشخص شده
است در  4مورد ( 6درصد) از سياستهای کالن ارائه شده در نقشه

Paradigm
Water scarcity
Shortage
Water Demand Management
Water Conservation
Spectrum of Alternative Dispute
)(SADR
7. Dispute
8. Tension
9. Conflict
10. Rainbow diagram
11. Concept Maps
12. Cognitive Maps
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