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مقدمه 
آب بهعنوان منبع حیات و مهمترین عامل پیونددهندۀ سیستمهای مختلف زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی
در مقیاسهای مختلف محلی ،منطقهای ،ملی ،و بینالمللی بهشمار میرود (یزدانی و همکاران .)7 :3411 ،اهمیت آب تا
بدانجاست که شورای جهانی آب در سال  1110به ما هشدار میدهد جنگهای قرن بعدی بر سر آب خواهد بود «مگر
اینکه نحوۀ مدیریت منابع آب تغییر کند» (بیندر و همکاران .)707 :3410 ،مدیریت آب یک مسئلة چندبُعدی و سیستمی
است که انجامدادن آن مشارکت فعاالنة آحاد جامعه را میطلبد .توسعة پایدار در نواحی روستایی فرایندی پیچیده است که
با اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،و سیاسی در کنش است (کای و همکاران .)111 :3441 ،ایران در یکی از
خشکترین مناطق جهان قرار گرفته است و کمبود آب در آن از مهمترین تنگناهای توسعة کشاورزی بهشمار میرود.
متوسط بارندگی در ایران  354میلیمتر در سال (کمتر از یکسوم میانگین جهانی) است که این میزان بارش نیز از
پراکندگی نامناسبی برخوردار است .بهرغم اهمیت و نقشی که آبیاری میتواند در مصرف بهینه و پایدار منابع آب ایفا کند،
توجه درخور اهمیت به آن نشده است و تلفات آب در مراحل انتقال ،توزیع ،و مصرف در مزارع ایران شرایط مطلوبی
نداشته و درمجموع بازده مصرف آب حدود 04درصد برآورد میشود (فرشی و همکاران .)17 :1173 ،بنابراین ،با توجه به
مشکالت مذکور ،انتخاب روش مناسب آبیاری و بهبود مدیریت آب زراعی بهخصوص در قالب رهیافتهای مشارکتی
میتواند بسیاری از مشکالت این بخش را مرتفع کند؛ بهطوریکه در طی دهههای اخیر (از دهة  1174به بعد) بهعلت
شدت افزایش معضل کمبود آب در سراسر جهان و عدم دستیابی اغلب پروژههای آبیاری به اهداف اقتصادی از پیش
تعیینشده به مقولة تشکلهای آببران برای تغییرات رفتاری و مشارکت کشاورزان در مدیریت آب کشاورزی توجه
زیادی شده است (هوارس و الل .)110 :3443 ،با توجه به مسائل و مشکالت مربوط به مدیریت آب ،بهعنوان یک منبع
پیچیده ،تغییر در مدیریت و کاربرد روشهای نوین در سیاستگذاری و مدیریت منابع آب بهشدت مورد نیاز است (مور و
همکاران .)300 :3410 ،برنامهریزی توسعة پایدار روستایی مؤلفههای مختلف محیطی ،اجتماعی ،مدیریتی ،و مشارکتی را
دربر میگیرد .در این راستا مهمترین رکن برای رسیدن به توسعة پایدار مدیریت مشارکتی است که بهعنوان به
اشتراکگذاری مسئولیتها ،حقوق ،و وظایف بین ذینفعان تعریف میشود .درواقع ،ذینفعان مختلفی در اجرای مدیریت
مشاکتی با یکدیگر در ارتباطاند و تشکیل شبکهای از روابط را میدهند که بهعنوان شبکة اجتماعی شناخته میشود
(قربانی .)70 :1111 ،برای آنالیز و تحلیل شبکههای اجتماعی روابط بین ذینفعان از روش تحلیل شبکة اجتماعی استفاده
میشود .تحلیل شبکههای اجتماعی به عنوان یک روش براساس روابط میان واحدهای تعاملی و متقابل تعریف میشود
(واسرمن و فاوست.)15 :1110 ،
از دیرباز مفاهیمی مانند روابط اجتماعی ،مشارکت ،و مدیریت مشارکتی یکی از مهمترین مؤلفههای مدیریت بهینة
منابع طبیعی از جمله منابع آب است .در این میان ،یکی از مهمترین عناصر تحقق مشارکت واقعی در جوامع پیچیدۀ
امروزی سطح سرمایة اجتماعی در اجتماع است که زیربنای مشارکت مفید اعضای جامعه برای دستیابی به نتایج
سودمند برای فرد و اجتماع بوده و توسط شاخصهایی مانند هنجارها ،قواعد ،تعهدات ،و اعتماد متقابل سنجیده میشود.
عموماً در دستیابی به توانمندسازی جوامع محلی در راستای تحقق توسعة پایدار محلی تأکید بر سرمایههای مختلفی
است که میتوان بیان کرد سرمایه یک منبع کلی است که اجتماع ،افراد ،و گروههای اجتماعی و نهایتاً کل جامعه از آن
استفاده میکنند تا هدفهای خود را تحقق بخشند؛ یعنی ابزارهایی که فرد ،گروه ،نهاد ،یا جامعهای برای رسیدن به
هدفهایش از آن استفاده میکند سرمایه نامیده میشود (فراهانی و همکاران .)15 :1113 ،امروزه ،در کنار سرمایههای
اقتصادی ،فرهنگی ،و نمادین سرمایة دیگری به نام سرمایة اجتماعی مطرح است که از جمله مؤلفههای مهم اجتماعی و
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از ابعاد مهم و اساسی توسعة پایدار محلی است که در کنار دو عامل سرمایة مالی و انسانی رکن سوم دستیابی به توسعه
را تشکلیل میدهد و خمیرمایة اصلی توسعه است (بولن و اونیکس .)1 :1111 ،سرمایة اجتماعی مفهومی کالن است که
دربرگیرندۀ ابعادی مانند اعتماد و مشارکت است .سرمایة اجتماعی یکی از مهمترین معیارهای انسانی مرتبط با میزان
تابآوری در یک سیستم اجتماعی است .در شبکههای اعتماد بهعنوان مهمترین مؤلفه سرمایة اجتماعی در فرایند
تصدیگری انطباقی حساسیت به اختالالت و بینظمی باالست و افزایش تابآوری و ظرفیت سازگاری در سیستم
اجتماعی وابسته به میزان اعتماد در شبکه است (استین .)1477 :3411 ،سرمایة اجتماعی از ویژگی خودزایی یا خودمولدی
برخوردار است؛ به این معنا که با استفادۀ مناسب از آن زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم میشود .همچنین ،سرمایة
اجتماعی موجب فراگیری اعتماد متقابل مردم به یکدیگر میشود (سلمانی و همکاران .)35 :1177 ،اعتماد 1و مشارکت 3از
ابعاد مهم و اساسی در مبحث سرمایة اجتماعیاند (پرتی و وارد .)31 :3441 ،بر این اساس ،در این تحقیق قدرتهای
اجتماعی با استفاده از روش تحلیل شبکه و براساس دو پیوند اعتماد و مشارکت در راستای مدیریت مشارکتی منابع آب در
روستا شناسایی شدهاند .بهطور کلی ،مشارکت و توسعة روستایی بهعنوان دو عنصر مرتبط و مکمل همدیگر مطرح شده و
افزایش میزان مشارکت در میان روستاییان نشانه و وسیلهای برای توسعة روستایی درنظر گرفته شده است (طالب و
همکاران1111 ،؛  .)1البته ،مشارکتی که در جامعة روستایی ایران مراد است همان مفهوم مشارکت و دموکراسی به شکل
غربی آن نیست ،بلکه مشارکتی بر پایة سنتها ،تاریخ ،و پذیرش مردمی است .به همین سبب ،تعیین قدرتهای اجتماعی
مورداعتماد در روستا و سنجش اعتماد و مشارکت سایر بهره برداران نسبت به آنان به ایجاد نوعی از مشارکت منجر خواهد
شد که به موفقیت طرحهای مشارکتی خواهد انجامید.
درواقع ،میتوان گفت از جمله عوامل مؤثر در امر مشارکت اعتماد اجتماعی است و اعتماد را میتوان یکی از عناصر
مهم و حیاتی در مشارکت تلقی کرد .اعتماد افراد به یکدیگر سبب توسعه و تعمیق مشارکتهای اجتماعی میشود .با
اعتماد روابط اجتماعی محکم و صلحآمیز حفظ میشود که پایه و اساس رفتارهای جمعی و همکاریهای سازنده است
(نیوتن .)343 :3441 ،اعتماد با بسیاری از متغیرهای موجود در یک جامعة دموکراتیک از جمله مشارکت همبستگی دارد و
در صورت وجود اعتماد باال زمینة مناسبتری برای تحقق مشارکت اجتماعی بین افراد پدید میآید .همچنین ،اعتماد
پیششرط مشارکت و همکاری است و بقا و پایداری همکاری و روابط بین افراد در گرو اعتماد اجتماعی است (قربانی،
 .)75 :1111بر این اساس ،میتوان بیان کرد رابطة مستقیمی بین سه مؤلفة اعتماد ،مشارکت ،و انسجام اجتماعی وجود
دارد؛ به گونهای که هر چه میزان اعتماد در شبکه افزایش یابد ،مشارکت و انسجام افزایش مییابد و مدیریت مشارکتی
موفقتر خواهد بود .همانطورکه پیش از این اشاره شد ،امروزه بسیاری از برنامههای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی،
بهدلیل توجه ناکافی به خصوصیات و موقعیت ذینفعان در شبکة روابط اجتماعی آنها ،با شکست مواجه شده است
(قربانی و دهبزرگی105 :1111 ،؛ قربانی و همکاران .)555 :1111 ،بر این اساس ،برای دستیابی به مدیرت مناسب
عرصههای طبیعی مانند حوضههای آبخیز ،باید رویکرد تصدیگری و مدیریت مشارکتی را پیش گرفت .بدین منظور،
میتوان از رویکردهای جدید همانند روش تحلیل شبکة اجتماعی برای دستیابی به مدیریت مشارکتی بهره گرفت.
تحلیل شبکة اجتماعی براساس مدلسازی روابط بین کنشگران در شبکه نقطة عطف استراتژیهای مدیریت مشارکتی
منابع طبیعی است (ون اتن و همکاران .)17 :3443 ،با توجه به اینکه هدف در مدیریت مشارکتی همکاری ذینفعان
منابع طبیعی است ،این روش قادر است قدرتهای اجتماعی و کنشگران کلیدی را در امر مدیریت عرصههای طبیعی
1. Trust
2. Collaboration
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شناسایی کند .روش تحلیل شبکة اجتماعی و ویژگیهای ساختاری آن همچنین در کشف کلید موفقیت برای اداره و
مدیریت منابع طبیعی بهکار برده میشود (کارکامو و همکاران7 :3410 ،؛ هانمن17 :3445 ،؛ لینرت و همکاران:3411 ،
 .)111تحلیل شبکهای رویکردی برای مطالعة ساختارهای اجتماعی است که خاستگاه اصلی آن حوزههای علوم اجتماعی،
علوم سیاسی ،مردمشناسی ،و نظریة نمودارها (گرافها) است و قدمت آن به پنجاه سال پیش میرسد .اما عمدۀ
فعالیتهای آن از دهة  1174میالدی آغاز شده است .این روش به بررسی و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری ساختارهای
اجتماعی روابط احاطهکنندۀ فردی ،گروهی ،یا سازمانی بر عقاید و باورها پرداخته و پایة تحلیل شبکههای اجتماعی را بر
اهمیت روابط متقابل میان نهادها قرار میدهد .همچنین ،این روش شامل نظریهها ،مدلها ،و کاربردهایی بر پایة مفاهیم
و فرایندهای رابطهای است (واسرمن و فاوست .)10 :1110 ،قاعدۀ کلی در رویکرد شبکهای این است که در آغاز امر باید
ویژگیهای روابط میان و درون واحدها بررسی شود و نه ویژگیهای خود واحدها .درواقع ،این یک رویکرد رابطهای است.
در علوم اجتماعی و ارتباطات این واحدها میتوانند افراد ،گروهها ،سازمانها ،یا جوامع و روابط نیز شامل احساس افراد
نسبت به یکدیگر ،تبادل اطالعات ،یا تبادل پول و کاال باشند (هیتورنویت111 :1110 ،؛ بورت .)01 :1113 ،مفهوم نظریة
شبکهای دارای همپوشانی با تحلیل شبکههای اجتماعی است و ترکیبی از نظریة نمودارها ،احتماالت ،و جبر است (چندلر،
 .)131 :3447از شاخصهای مهم در تحلیل شبکه مرکزیت و قدرت است .قدرت مفهومی است که براساس وضعیت،
جایگاه ،و ارتباطات هر فرد درون شبکه و بهدلیل محدودیتها یا فرصتهای بهوجودآمده برای وی افزایش یا کاهش می
یابد .هرچه میزان محدودیت فرد کمتر باشد فرصتهای او بیشتر میشود و در نتیجه به جایگاه مطلوبتری دست مییابد.
پس تبادالت بیشتری با دیگران برقرار میکند و تأثیر بیشتری بر آنها میگذارد؛ یعنی قدرتمندتر میشود .افراد مرجع ،در
دسترستر ،یا مرکزیتر دارای موقعیت مطلوبتری هستند و قدرتمندترند (بورت .)57 :1113 ،مرکزیت را نیز میتوان یک
منبع قدرت رسمی تعریف کرد یا بهعنوان سطح باالیی از دسترسی به منابع مختلف درنظر گرفت (بورت.)157 :3440 ،
مرکزیت دارای مفهوم گستردهای است که برای شناسایی و تعیین کلیدیترین و مهمترین کنشگران در یک شبکه مورد
استفاده قرار میگیرد .از طرفی ،رابطة مستقیمی بین مرکزیت و قدرت اجتماعی وجود دارد (براندرز و ارلباچ.)171 :3445 ،
تشخیص کنشگران کلیدی و قدرتهای اجتماعی در برنامههای مدیریت مشارکتی یکی از الزامات اجراییکردن برنامة
عمل مدیریت مشارکتی منابع طبیعی بهشمار میرود (قربانی.)550 :1111 ،

موادوروشها 

مطالعة حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است .تحقیق دارای دو بخش اسنادی و
کمّی است که در بخش اسنادی از طریق مطالعة کتابخانهای به جمعآوری ادبیات تحقیق پرداخته شد .در بخش کمّی ،که
شامل پیمایش میدانی است ،ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .جامعة آماری بهرهبرداران از منابع آب نخلستانهای
بخش شرقی شهر فدامی ،شهرستان داراب ،به تعداد  35نفر است که پرسشنامهای ماتریسی بهمنظور تعیین روابط بین
آنها اجرا شد (رویکرد شبکة کامل) .همچنین ،از نظریه و مدل تحلیل شبکه و با استفاده از نرمافزار یوسینت ،که
کاربردیترین نرمافزار در تحلیل روابط شبکهای است ،و با استفاده از آزمونهای تراکم ،درجه ،دوسویگی ،انتقالپذیری،
 ،E_Iو غیره برای تجزیه و تحلیل دادهها و از انواع گرافها برای نمایش روابط بهره برده شده است.

محدودۀموردمطالعه 
منطقة مورد مطالعه (شهر فدامی) در دهستان آبرودشور ،بخش فورگ ،در شهرستان داراب استان فارس ،در فاصلة 134
کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب واقع شده است (شکل  .)1در بخش شرقی شهر فدامی محلهای به نام بصره (از قدیم
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به این نام معروف است که به دلیل نزدیکی به رودخانه این نام به آن اطالق شده است) قرار دارد که بیشتر ساکنان این
محله باغدار بوده و به پرورش درختان خرما مشغولاند که این محله به عنوان منطقة مطالعاتی انتخاب شد .وسعت
باغهای این محدوده حدود  135هزار متر مربع ( 13/5هکتار) است که در شکل  1ارائه شده است .منبع تأمین آب
نخلستانها از آب رودخانة مجاور نخلستان است .این رودخانه ،که به نام رودخانة شور معروف است ،دارای آبی مناسب و
دائمی است .سرچشمة آن آبشار فدامی در فاصلة  7کیلومتری شهر فدامی است .هرچند شاخهای از آبهای شور از منطقة
زریندشت فارس به رودخانه وارد شده و قدری کیفیت آب را تغییر داده ،اما برای آبیاری نخلستانها مناسب است .این
منطقه از لحاظ آب و هوایی خشک و نیمهخشک است و میزان بارش ساالنة آن کمتر از  344میلیمتر کمتر است و
حداکثر دمای آن در تیرماه به  05درجة سانتیگراد میرسد .محصول غالب و مهم و میتوان گفت تنها محصول باغهای
منطقه ،خرما است که از نخلستانهای وسیع شهر برداشت میشود .نخلستانهای منطقه دارای تنوع بسیار زیادی است و
انوع خرماهای شاهانی ،گنتال ،پیارم ،فرکان ،و سرخو در منطقه یافت میشود .بهطور کلی آب مورد نیاز جهت آبیاری
نخلستانهای منطقه از آب رودخانة شور ،که در بخش شمالی شهر جریان دارد ،تأمین میشود .حجم بیشتر آب این
رودخانه از چشمة فدامی (آبشار فدامی) تأمین میشود که بخشی از آب این چشمه به وسیلة لوله جهت مصارف شرب به
سکونتگاههای مجاور از قبیل فدامی ،مرز و بستان منتقل شده و حجم زیادی از آب نیز با آب رودخانة شور مخلوط
میشود و برای آبیاری نخلستانها و مزارع شهر فدامی و روستای مرز استفاده میشود.

شكل.9موقعیتشهرفدامیدراستانوشهرستان(منبع:نگارندگان )9911،

شغل اصلی مردم شهر فدامی باغداری و کشاورزی است ،که کلیة باغات شهر ،که شامل نخلستانها میشود ،از آب
رودخانه استفاده میکنند و در بخشی از کشاورزی منطقه ،که شامل کشت گندم و پنبه میشود ،نیز از آب رودخانه استفاده
میشود .هرچند آب رودخانه تا حدودی شور است ،برای باغات و کشت و زرع مناسب است .شغل بخشی دیگر از اهالی
این شهر دامداری است و تعدادی دیگر نیز در کشورهای حاشیة خلیج فارس مشغول به کارند .تعدادی دیگر نیز در
شهرهای مجاور ،یعنی الرستان ،بندرعباس ،داراب ،و شیراز ،مشغول به کارند .در این پژوهش بهطور خاص به بررسی
روابط اجتماعی بهرهبرداران از آب در بخش شرقی شهر فدامی ،که در شهر به نام محلة بصره خوانده میشود ،پرداخته
شده است .این محله از قدیمیترین محلههای شهر فدامی است که هستة اصلی آن بهوسیلة یکی از شاخهها و کانالهای
آبیاری ساختة دست انسانها از شهر جدا شده و بهوسیلة پل با شهر ارتباط دارد .بیشتر اهالی این محله از طایفة مشایخ
است که امروزه شامل فامیلهایی از قبیل نگهبان ،خرد ،رضاییزاده ،خالصه ،سپهری ،و خادمی است .همانگونهکه در
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شکل  3دیده میشود ،این محله از سه بخش بهوسیلة نخلستانها احاطه شده است و در نزدیکی رودخانه قرار دارد .از
لحاظ اقلیم محلی ،معموالً دارای هوایی مالیمتر از دیگر بخشهای فدامی است ،بهخصوص در زمانهایی که
نخلستانهای محله آبیاری میشوند.


شكل.5محدودۀبخششرقیشهرفدامی(محلةبصره)(منبع:گوگلارث )9911،

یافتههاوبحث 

تراکم

9

تراکم بهصورت نسبت تعداد کل پیوندهای ارتباطی موجود در بین افراد به حداکثر پیوندهای ارتباطی ممکن در شبکه
تعریف میشود .میزان این شاخص بین صفر تا یک و نیز صفر تا  144درصد متغیر است (جاتل .)05 :3411 ،هرچه تراکم
شبکه باال باشد ،گرهها در شبکه دارای پیوندهای زیادی است و ارتباطات نزدیکی با همدیگر دارند .تراکم باال در شبکه
میزان باالی انسجام در شبکه را نشان میدهد ،زیرا باالبودن تراکم افزایش اعتماد و تسهیل در به اشتراکگذاری
اطالعات و منابع و همچنین افزایش مشارکت و همکاری بین ذینفعان را در پی خواهد داشت .بنابراین ،میزان سرمایة
اجتماعی افزایش و فعالیتهای مشارکتی تسهیل مییابد (نویگ و همکاران .)14 :3414 ،مقدار این شاخص در زمینة
روابط اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه ،که در جدول  1مشاهده میشود 4/3071 ،یا 30/71درصد
است (از  044پیوند ممکن  101پیوند تحقق یافته است)؛ یعنی 30درصد از بهرهبرداران مورد مطالعه در زمینة منابع آب با
یکدیگر رابطه دارند که میزان نسبتاً نامناسبی بهنظر میرسد.
.میزانروابطاجتماعیبهرهبردارانازمنابعآبمنطقةموردمطالعه 

جدول9
میزانرابطه 

تعدادرابطه 

درصد 

بدون رابطه

011

71/107

رابطة خیلی کم

17

0/107

رابطة کم

01

0/711

رابطة متوسط

31

0/711

رابطة زیاد

11

5/107

رابطة خیلی زیاد

31

1/711

1. Density
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دوسویگیپیوندها 9

شاخص دوسویگی یکی از شاخصهای مهم در تعیین میزان پایداری در شبکة مورد نظر است .میتوان از این شاخص
برای مشخصکردن میزان اعتماد و مشارکت متقابل افراد در شبکه استفاده کرد (هانمن و ریدل .)134 :3445 ،وجود
روابط و حمایتهای عاطفی ،منافع شخصی ،و همچنین دریافت خدمات و منابع مختلف به ایجاد روابط دوسویه در بین
کنشگران منجر خواهد شد (پلیکرت و همکاران )040 :3447 ،و میزان سرمایة اجتماعی و به دنبال آن پایداری شبکه را
افزایش خواهد داد (سوزوکی و همکاران .)1107 :3414 ،این شاخص نشاندهندۀ تعداد پیوندهایی که متقابل است و
وجود دارد نسبت به تعدادی است که باید وجود داشته باشد .این شاخص عددی بین صفر تا یک یا تا  144است .مقدار
این شاخص در روابط اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه  4/31یا 31درصد است؛ یعنی 31درصد از
بهرهبرداران رابطة متقابل و دوسویه با یکدیگر دارند.
انتقالیافتگیپیوندها 5



این شاخص از به اشتراکگذاری پیوندها بین سه فرد ،که یکی از آنها پل ارتباطی بین دو فرد دیگر است ،حاصل
میشود .هر چه تعداد افراد انتقالدهنده بیشتر باشد میزان این شاخص بیشتر است و پایداری و دوام و تعادل یا توازن
شبکه را به دنبال خواهد داشت .درواقع ،هرچه روابط سهگانه در بین بهرهبرداران بیشتر باشد شبکه متعادلتر و متوازنتر
خواهد بود و شکنندگی آن کمتر خواهد شد و نشان از استحکام و پایداری بیشتر روابط در شبکه دارد (هانمن و ریدل،
 .)134 :3445این همان قاعدۀ قدرت پیوندهای ضعیف است که توسط مارک گرانووتر ( )1171در مقالة «استحکام
پیوندهای ضعیف» در مجلة جامعهشناسی امریکا مطرح شد که تأکید میکند پیوندهای ضعیف با اعضای خارج از گروه
میتواند باعث تسهیل در گردش اطالعات و موفقیت اعضای گروه شود .این بدان معناست که نه قویبودن ارتباطات
درونگروهی بلکه پیوندهای ضعیف برونگروهی موفقیت را تضمین میکند .گرانووتر بر آن است که در پیوندهای قوی،
اعضای گروه دارای منابع مشابهی هستند ،ولی در پیوندهای ضعیف ،اطالعات و منابع جدیدی جریان مییابد .پیوندهای
ضعیف حلقة رابطة فرد با دنیای بیرونیاند .بنابراین ،اهمیت آنها از این جهت است که امکان دسترسی به انواع منابع را
فراهم میآورند .برت ( )1113بر آن است که برخی پیوندها از نوع حفرههای ساختاری 1است؛ یعنی بسیار باارزش .در این
چارچوب ،برت این ایده را بسط میدهد که وجود ارتباطات قوی نشاندهندۀ بیشتربودن سرمایة اجتماعی نیست ،بلکه
وجود پیوندهای متعدد ضعیف ،که بتواند ارتباطات میان تعداد بیشتری از افراد را پوشش دهد ،به تقویت سرمایة اجتماعی
منجر میشود .بدین معنا ،پُرکردن حفرههای ارتباطی یا به زبان او حفرههای ساختاری نشاندهندۀ قوت سرمایة اجتماعی
در میان شبکهای از انسانهایی است که تا پیش از این با یکدیگر ارتباط نداشتند.
حال با توجه به این توضیحات ،مقدار انتقالپذیری در روابط اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه
03/10درصد است .یعنی به این میزان امکان برقراری ارتباط هر واحد با طرف سوم وجود دارد که مقدار نسبتاً مناسبی
بهنظر میرسد .خاطرنشان میسازد که هرچه میزان شاخص انتقالپذیری بیشتر باشد ،پایداری شبکه بیشتر است.
گروهبندییا E-I


شاخص

0

E-I

یکی از شاخصهای مهمی است که روابط درونگروهی و برونگروهی را بهصورت یک عدد مشخص

1. Reciprocity
2. Transitivity
3. Structural hole.
4. External- Internal
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میکند که بین  -1تا  1در نوسان است .گروه یا فردی که دارای مقدار مثبت باشد به انسجام برونگروهی تمایل دارند و
چنانچه منفی باشد ،خواستار روابط درونگروهی یا درونفردی است .و چنانچه صفر باشد ،بیتفاوتی را نشان میدهد.
روابط برونگروهی سرمایة اجتماعی باالتری را همراه خواهد داشت و انسجام اجتماعی را باالتر خواهد برد .همچنین،
حمایت بیشتری را متوجه فرد و گروه خواهد کرد .این شاخص تنها شاخصی است که در سه سطح کالن ،خرد ،و میانی
وضعیت شبکه را از لحاظ انسجام و پیوندهای درون و برونگروهی محاسبه میکند .البته ،چهار آزمون تراکم ،گروهبندی
یا  ،E-Iدوسویگی ،و انتقالپذیری نشاندهندۀ انسجام شبکه است.
در این تحقیق ،بهرهبرداران مورد مطالعه به سه روش یعنی گروههای درآمدی ،مساحت مالکیت نخلستان ،و سن
گروهبندی شدند .نتایج گروهبندی در شکل  1آورده شده است .بر این مبنا ،شاخص  E-Iدر روابط اجتماعی بهرهبرداران از
منابع آب منطقة مورد مطالعه برای شبکه بر مبنای گروههای درآمدی برابر با  4/171یا 17/1درصد ،بر مبنای مساحت
مالکیت نخلستان  4/117یا 11/7درصد ،و بر مبنای گروههای سنی  4/317یا 31/7درصد بهدست آمد .همانطور که
مشاهده میشود ،در همة گروهها ،بهرهبرداران خواستار ارتباط بیشتر با سایریناند.


موردمطالعه(گروهبندیورنگندهابراساسمیزاندرآمدو

.وضعیتروابطاجتماعیبهرهبردارانازمنابعآبمنطقة

شكل9
اندازۀندهابراساسدرجه)(منبع:نگارندگان )9911،

مرکز-پیرامون 

این شاخص کسبوکارهایی را که از لحاظ روابط اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه در مرکز یا
پیرامون هستند مشخص میکند .مقدار ارتباط مرکز با پیرامون و بالعکس در جدول  3آورده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،ارتباط بین افراد مرکزی 15/7درصد و بین افراد مرکزی و پیرامونی 31/1درصد است .بهعالوه ،از 35
بهرهبردار مورد مطالعه  11فرد مرکزی و  0فرد پیرامونیاند .البته ،باید سعی شود مرکز و پیرامون را به یکدیگر نزدیکتر
کرد ،زیرا هر چه این مقادیر به سمت صفر میل کنند ،شکنندگی و جداافتادگی شبکه بیشتر میشود.
پیرامونروابطاجتماعیبهرهبردارانازمنابعآبمنطقةموردمطالعه 

جدول.5مقدارتراکمدرماتریسمرکز-
موقعیت 

مرکزی

پیرامون

مرکزی

%15/7

%31/1

پیرامون

%11/0

%0/7
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مرکزیت 

مرکزیت بیانگر چگونگی تصمیمگیری و جریان اطالعات در یک شبکه است .یک گره با مرکزیت باال تأثیر بیشتری بر
جریانات پیرامون شبکه دارد .مرکزیت میتواند بهعنوان زمینهای فرض شود که یک ذینفع بهصورت بالقوه نسبت به سایر
ذینفعان دسترسی بیشتری به سایر بخشهای شبکه دارد (نوابخش و همکاران .)15 :1111 ،بنابراین ،هر چه یک ند
مرکزیت بیشتری داشته باشد بهصورت بالقوه توانایی بیشتری برای توسعة محصوالت جدید گردشگری دارد ،زیرا مزایایی
برای شناسایی و جذب دانش جدید موجود در سیستم دارد؛ به عبارت دیگر ،بهصورت بالقوه قابلیت جذب بیشتری دارد (زهرا
و جورج .)3443 ،بهصورت کلی ،مرکزیت نشاندهندۀ قدرت است و قدرت نیز بر حسب رابطه بیشتر محاسبه میشود.
در اینجا میزان قدرت هر نقطه با توجه به مرکزیتهای نقاط متصلشده به آنها محاسبه میشود (بورگاتی و اورن،
 .)3443انواع مرکزیت عبارت است از:
 .1مرکزیت مجاورت :گرهی است که بهطور متوسط به کلیة گرهها نزدیک است .هرچه گرهی به مرکز نزدیکتر
باشد قدرتمندتر است .هرچه فاصله بین نود  Aاز سایر نودها کوتاهتر باشد آن نود مرکزیت بیشتری دارد .یعنی نزدیکی هر
نود به نودهای دیگر را نشان میدهد که دسترسی به حمایتهای سایر اعضا در مرکزیت مجاورت باالتری بیشتر است.
این شاخص از آنجا مهم است که دسترسی فرد به اطالعات یا سایر منابع را بیشتر میکند ،مثالً کسانی که به اطالعات
جدیدتر و باواسطة کمتر دسترسی دارند استفادۀ بیشتری از اطالعات میکنند و نوآورترند.
 .3مرکزیت بینابینی :گرهی است که بینابین بسیاری از جفت گرههای دیگر باشد .درواقع ،گرهها واسطهای هستند
که راههای ارتباطی گرههای دیگر از آنها بگذرد .این گرهها دارای قدرت ایزولهکردن یا افزایش ارتباطاتاند .بهصورت
کلی ،هر نودی که مرکزیت بیشتری داشته باشد کنترل آن بر سایر اعضا بیشتر است .درحقیقت ،مرکزیت مجاورت و
بینابینی به درک پیوندهای ضعیف کمک میکند.
 .1مرکزیت بردار ویژه :گرهی است که دارای همسایگان مرکزی بسیاری باشد .درواقع ،گرهی است که با گره
مرکزی و قدرتمند مرتبط است.
 .0قدرت (بناچیچ) :نوعی از قدرت است که برای بررسی وضعیت نقاط حاشیهای مناسب است .در این فرمول میزان
قدرت هر نقطه با توجه به مرکزیتهای نقاط متصلشده به آنها محاسبه میشود.
 .5درجه :سادهترین تعریف از مرکزیت کنشگر این است که کنشگران مرکزی باید فعالترین کنشگران باشند و بیشترین
پیوندها را با کنشگران دیگر داشته باشند .در گرافهای جهتدار دو درجة ورودی و خروجی برای یک گره محاسبه میشود
که اولی نشاندهندۀ پیوندهای خروجی است و دومی پیوندهای ورودی گره را نشان میدهد .تعبیر جامعهشناختی این دو
شاخص به این صورت است که پیوندهای خروجی به معنای ارائة منابعی به شبکه است (که بیشتر برای اطالعات مورد
استفاده قرار میگیرد) و پیوندهای ورودی به معنای دریافت منابع است .میزان باالی درجة خروجی نشاندهندۀ اقتدار است.
به این معنا که این نوع گرهها خیلی سریع میتوانند اطالعاتی را انتشار دهند .میزان باالی درجة ورودی نیز نشاندهندۀ
شهرت است .این به معنای آن است که افراد زیادی به این گرهها توجه و مراجعه میکنند (باستانی و رئیسی.)01 :1114 ،
سادهترین نوع مرکزیت است که ارزش مرکزیت هر نقطه فقط با شمارش تعداد همسایگانش بهدست میآید .هر چه میزان
درجة یک نقطه بیشتر باشد دسترسی آن به منابع بیشتر است و مرکزیتر محسوب میشود (هانمن .)3445 ،در ادامه ،نتایج
کلی مربوط به وضعیت روابط اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه در جدول  1مالحظه میشود .نتایج نشان
میدهد بهصورت کلی تقریباً 50/51درصد از بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه با دیگران روابط داشته و
11/71درصد آنها از جانب سایر بهرهبرداران به همکاری و رابطه دعوت شدهاند.
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جدول9
نتیجه

خروجی 

ورودی 

خروجینرمالشده


ورودینرمالشده


میانگین

0/00

0/00

30/71

30/71

انحراف معیار

5/45

1/70

31/45

7/10

جمع

101

101

074/71

074/71

واریانس

35/53

1/13

001/10

50/17

حداقل

1

1

0/10

13/5

حداکثر

11

11

71/10

05/71

مرکزیت شبکه (خروجی)%50/51 :
مرکزیت شبکه (ورودی)%11/71 :

همچنین ،بهصورت تفضیلی برخی بهرهبرداران مانند  ،MGH ،MH ،BNو

JM

بیشترین ارتباط با دیگران یا

«خروجی» را در بین بهرهبرداران دارا میباشند که این وضعیت موقعیت آنها را در شبکه در وضعیت اقتدار و نفوذ بر
دیگران قرار داده است .نتایج حاصل در شکل  0نشان داده شده است.


عادیشده)

.وضعیتروابطاجتماعیبهرهبردارانازمنابعآبمنطقةموردمطالعه(رنگندهاواندازۀندهابراساسدرجة

شكل1
(منبع:نگارندگان )9911،

نتیجهگیری 

در کلیة جوامع سنتی و حتی پیشرفته سیستم تقسیم منابع آب همواره مورد توجه بوده است .حال اگر جامعه سنتی باشد،
این تقسیم منابع آب ریشهای تاریخی و قدیمی دارد و درنتیجه باعث ایجاد ارتباط بین بهرهبرداران و بهوجودآمدن روابط
اجتماعی در بین آنها می شود .در نخلستانهای جنوب ایران سیستم تقسیم آب همواره در بین باغداران وجود داشته و
به صورتهای مختلفی این تقسیمبندی انجام می شده است .در این پژوهش به تحلیل روابط اجتماعی در بین
بهرهبرداران از منابع آب در جنوب استان فارس (شهرستان داراب -شهر فدامی) پرداخته شد؛ نخست بهرهبرداران براساس
ویژگیهای اقتصادی ،سن ،و مالکیت تقسیمبندی شدند .سپس ،با مدل تحلیل شبکه ،روابط مختلف بررسی شد .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد ،براساس شاخص تراکم30 ،درصد از بهرهبرداران در زمینة منابع آب با یکدیگر رابطه دارند که
میزان نسبتاً نامناسبی بهنظر میرسد .شاخص دوسویگی پیوندها نشان داد 31درصد از بهرهبرداران رابطة متقابل و دوسویه
با یکدیگر دارند .مقدار انتقالپذیری در روابط اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه 03/10درصد است.
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یعنی به این میزان امکان برقراری ارتباط هر واحد با طرف سوم وجود دارد که مقدار نسبتاً مناسبی بهنظر میرسد.
خاطرنشان میسازد هرچه میزان شاخص انتقالپذیری بیشتر باشد پایداری شبکه بیشتر است .شاخص

E-I

در روابط

اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة موردمطالعه برای شبکه بر مبنای گروههای درآمدی برابر با  4/171یا
17/1درصد بر مبنای مساحت مالکیت نخلستان  4/117یا 11/7درصد و بر مبنای گروههای سنی  4/317یا 31/7درصد
بهدست آمد .ارتباط بین افراد مرکزی 15/7درصد و بین افراد مرکزی و پیرامونی 31/1درصد است .بهعالوه ،از 35
بهرهبردار مورد مطالعه 11 ،فرد مرکزی و  0فرد پیرامونیاند .البته ،باید سعی شود مرکز و پیرامون را به یکدیگر نزدیکتر
کرد ،زیرا هر چه این مقادیر به سمت صفر میل کند شکنندگی و جداافتادگی شبکه بیشتر میشود .نتایج کلی مربوط به
وضعیت روابط اجتماعی بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه نشان میدهد بهصورت کلی تقریباً 50/51درصد از
بهرهبرداران از منابع آب منطقة مورد مطالعه با دیگران روابط داشته و 11/71درصد آنها از جانب سایر بهرهبرداران به
همکاری و رابطه دعوت شدهاند .همچنین ،بهصورت تفضیلی ،برخی بهرهبرداران مانند  ،MGH ،MH ،BNو  JMبیشترین
ارتباط با دیگران یا «خروجی» را در بین بهرهبرداران دارا میباشند که این وضعیت موقعیت آنها را در شبکه در وضعیت
اقتدار و نفوذ بر دیگران قرار داده است.
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