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تحلیل شبکه و سرمایۀ اجتماعی درون گروهی در مدیریت مشارکتی منابع آب
(مطالعۀ موردی :روستای صدرآباد ،حوزۀ آبخیز ندوشن یزد)
 حسین سروی صدرآباد؛ فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد.
 ایمان اسالمی*؛ استادیار گروه مرتعداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
چکیده
آب یکی از منابع مهم در تو سعه ک شورها و یکی از بزرگترین چالشهای قرن حا ضر ب شریت ا ست که میتواند سرمن شأ ب سیاری از
تحوالت مثبت و منفی جهان قرار گیرد .تحقیقات صورت گرفته نشان از آن دارد که بهبود مدیریت حفاظت ،بهرهبرداری و توزیع منابع
آب با کاهش تصدیگری دولت و مشارکت ذینفعان و جوامع محلی از طریق مدیریت مشارکتی امکانپذیر است .بر این اساس ،تحلیل
شبکۀ اجتماعی ،به منزلۀ یک رویکرد در تحلیل روابط ذینفعان محلی به منظور مدیریت پایدار منابع آب توجه شده است .هدف از این
پژوهش پایش اجتماعی شبکۀ ذینفعان محلی با استفاده از تحلیل شبکۀ اجتماعی در سامان عرفی صدرآباد در حوزۀ آبخیز ندوشن یزد
است .این کار بر اساس دو پیوند اعتماد و مشارکت و با استفاده از شاخصهای سطح کالن و میانی صورت گرفته است .نتایج حاکی از
آن است که میزان انسجام و سرمایۀ اجتماعی متوسط است و پایداری و تعادل شبکه نیز در حد زیاد ،ارزیابی می شود که نشان دهندۀ
باال بودن میزان انتقال یافتگی در پیوندهای اعتماد و مشارکت میباشد .همچنین میزان همبستگی بین دو پیوند اعتماد و مشارکت ،بر
اساس شاخص  ۶۴ ،QAPدرصد و در حد زیاد و مناسب میباشد .نتایج شاخص میانگین فاصلۀ ژئودزیک نیز بر اساس دو پیوند اعتماد
و مشاارکت در حد بهینه و قابل قبول میباشاد که نشاان دهندۀ سارعت مناساب گردا اطالعات خواهد بود .شابکۀ مدیریت آب در
صدرآباد پتان سیل ان سجام و سرمایۀ اجتماعی بی شتر را دارد ،که پیش نیاز آن ،بهرهگیری از و ضعیت منا سب اعتماد در جهت افزایش
مشارکت است.
کلید واژگان :سرمایۀ اجتماعی ،اعتماد ،مشارکت ،شبکۀ اجتماعی ،منابع آب ،ندوشن
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 .1مقدمه
ر شد سریع جمعیت و متنا سب با آن ،نیاز فزاینده به
منابع آب در کشااور ما ایران که میانگین ساااالنۀ بارندگی
آن حدود  230میلیمتر بوده و بیش از  90درصد مساحت
آن را مناطق خشک و نیمهخشک تشکیل میدهد ،موجب
بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی شده ا ست .اگر
میزان برداشاات از آبخوان با تغذیۀ طبیعی آن برابر نباشاد
منجر به افت مداوم سطح ای ستابی و به هم خوردن تعادل
آن خواهد شد و نیز منابع آب هر کشور از مهمترین منابع
و زیربناهای تو سعۀ پایدار ک شور میبا شد .آب بهخ صوص
یک کاالی بساایار مهم و ارزشاامند در تولید محصااوالت
مختلف باغی و پرورا دام است که نقش بسیار مهمی در
حفظ سااکونتگاههای مختلف مناطق بیابانی و پایداری آن
دارد ] .[2۴پس موفق یت در حفظ این منبع ارزشااام ند
م ستلزم انتخاب رویکردی جامع و سی ستمی در مدیریت
واحدهای عکسالعمل هیدرولوژی و در نظر داشااتن روابط
متقابل اجزای مختلف سی ستم آبخیز میبا شد ].[35 ،13
حکمرانی آب به طیف وس ایعی از دسااتگاههای س ایاس ای،
اجتماعی ،اقتصاااادی و اداری که به منظور توساااعۀ منابع
آبی ،مدیر یت و ارا ئه خد مات مربوط به آب در ساااطو
مختلف جامعه ایجاد شااده اند ،اطال میگردد ] .[37این
مفهوم به معنای ساایاسااتگذاری و مدیریت منابع آبی به
نحوی اساات که از نظر اجتماعی پذیرفته شااده باشااد و
هدف آن توسااعۀ پایدار ،اسااتفاده صااحیح از منابع آبی و
همچنین اجرای این سیاستها با همکاری مؤثر ذینفعان و
کنشگران درگیر در این فرآیند است ] .[۴۶ ،۴5کنشگران
و ذینفعان مختلفی در حکمرانی محلی آب ح ضور دارند و
مشارکت این ذینفعان عاملی کلیدی در موفقیت حکمرانی
محلی آب خوا هد بود ،بنابراین رابطۀ بین انساااان ها ،به
منزلۀ یکی از اصااالیترین ذینفعان منابع آب باید در رأس
برنامهریزیها و سایاسااتگذاریها قرار گیرد ] [29 ،18به
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همین جهت شااابکههای اجتماعی ایجاد شاااده از طریق
روابط بین ذینفعان در ساااطو مختلف ،به عنوان یکی از
مهمترین ابعاد حکمرانی ،که ساابب تسااهیل مشااارکت در
بین ذینفعان مختلف برای دستیابی به حکمرانی خوب آب
میشااود ،در نظر گرفته میشااود ] .[53 ،15 ،2همچنین،
تحلیل شبکۀ اجتماعی ،1به منزلۀ زیربنای حکمرانی محلی
منابع آب و یک د ستورالعمل کمی و ریا ضی ،از معیارهای
مهم اجت ماعی در حکمرانی محلی آب برای تحل یل روابط
ذینفعان و پایش اجتماعی اساااتفاده میکند ] .[۴8 ،18از
جم له تئوری های مهم اجت ماعی مرتبط با حکمرانی آب،
که در تحلیل شاابکه میتوان آن را بررس ای کرد ،ساارمایۀ
اجت ماعی 2اسااات .این مفهوم به پیو ند ها و روابط م یان
اعضای یک شبکه ،به منزلۀ منبعی با ارزا ،اشاره میکند
] [۴۴و نیز ،به منز لۀ چ هارچوبی ،برای درک و تجز یه و
تحل یل روابط بین ذینف عان درگیر در توسااا عۀ اجت ماعی
پدید آمده ا ست .بنابراین ،سرمایۀ اجتماعی عن صرحیاتی
برای د ستیابی به تو سعۀ عادالنه و پایدار معرفی می شود
] .[3۶ ،32 ،5به طور کلی روابط پیوندهای اجتماعی که
بحث اصاالی شاابکههای اجتماعی محسااوب میشااوند ،به
عنوان سااارمایۀ اجتماعی شااابکه و فرد بوده و هر فرد بر
اسااااس این روابط میتواند به منابع و حمایتهای موجود
در پیوندها دست یابد ] .[3از ابعاد مهم و اساسی در مقولۀ
سااارمایۀ اجتماعی ،اعتماد اجتماعی اسااات که خود ابعاد
دیگر مانند مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و غیره را
تحت تأثیر قرار میدهد ] .[15اعتماد نه تنها از مؤلفه های
مهم ،بلکه اصلیترین مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی است .اعتماد
ری شه در وابستگی عاطفی دارد ] .[11هرگاه عواطف زمینۀ
ر شد یافته و بتواند در میان افراد انتقال یابد ،اعتماد ایجاد
و تقویت میگردد و به تبع آن ،سرمایۀ اجتماعی شبکه نیز
بیشاااتر میگردد ] .[۴1بهطور کلی اعتماد پیش شااارط
مشاااار کت و هم کاری بوده و ب قا و پا یداری روابط بین
کن شگران به اعتماد افراد به یکدیگر واب سته ا ست .در واقع
1 social network analysis
2 social capital
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اعتماد میتواند به عنوان یک واحد تسااهیل کننده در حل
اختالفااات و درگیریهااا در بین بهرهبرداران در فرآینااد
تصاادیگری منابع آب مخصااوص ااً در جاهایی که مالکیت
مشاااعی در بین بهرهبرداران وجود دارد به کار میرود ] ،۶
 .[50 ،39 ،8از دیگر مفاهیم مهم در جامعه شناسی که در
این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ،انسجام اجتماعی
است که مربوط به روابطی است که مردم یک جامعه را در
کنار یکدیگر نگاه میدارد .بر این اساااس هرچه روابط بین
افراد بی شتر با شد شبکه من سجمتر خواهد شد ] .[10در
واقع بین سه مؤلفۀ اجتماعی اعتماد ،م شارکت و ان سجام
رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد ،به این معنی که هرچه تعداد
روابط بین کنشااگران بیشااتر باشااد سااطح اعتماد در بین
آن ها افزایش یافته و فرصااات های بیشاااتری برای انجام
اقدامات جمعی و همکاری و مشارکت در بین کنشگران به
وجود میآ ید .بنابراین ،سااارما یۀ اجتماعی و به دنبال آن
ان سجام نیز افزایش مییابد و مدیریت م شارکتی موفقتر و
با هزینۀ کمتر عملی خواهد بود ].[۴۴ ،20
امروزه مدلسااازی روابط اجتماعی در حل بساایاری از
م سائل اجتماعی-اکولوژیک در حوزۀ منابع طبیعی اثرگذار
بوده و با ساده سازی واقعیتهای اجتماعی و تحلیل نظام
روابط حاکم بر اجتماعات انسانی کمک شایانی در شناخت
واقعیت و ارائۀ راهحلهای مناسب داشته است ] .[25نقش
شاااب که های اجت ماعی و تحل یل روابط بین ذینف عان در
تصااادیگری و مدیر یت مشاااارکتی منابع آب مبتنی بر
رویکرد مدلسااازی کنشااگران اثرگذار در مدیریت منابع
طبیعی در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه
محققان قرار گرفته اساات ] .[25در تحقیقی با اسااتفاده از
تحل یل شااابکه ،تحل یل سااااختاری روابط اجتماعی بین
ذینفعان محلی آب در ساااامان عرفی روساااتای بوالن در
کرمانشاااه مورد بررساای قرار گرفته اساات ،نهایتاً به این
نتیجه دست یافتند که تقویت اعتماد و مشارکت اجتماعی
در این روساااتا جهت افزایش سااارعت گردا اطالعات و
منابع و همچنین افزایش ی گانگی و اتحاد در بین ذینفعان
الزامی اسااات تا از این طریق بتوان زمان اجرای مدیر یت
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مشاااارکتی منابع آب را کاهش داده و به موفق یت در این
زمینه دسااات یافت ] .[۴8در تحقیقی که در منطقۀ رزین
کرمان شاه انجام شد به این نتیجه د ست یافتند که ضعیف
بودن سااارما یۀ اجتماعی و عدم اتحاد و ی گانگی در م یان
افراد به کاهش ساارعت گردا اعتماد و مشااارکت منجر
شاااده و در نتی جه حکمرانی خوب منابع آب را با چالش
مواجه کرده اساات ] .[۴7در تحقیقی با اسااتفاده از تحلیل
شبکه ،روابط ذینفعان مرتبط با منابع آب را مورد برر سی
قرار داده و نتی جه گرفت ند که تحل یل روابط ذینف عان با
اساااتفاده از تحلیل شااابکه منجر به ایجاد یک چارچوب
جدید و تخصااص ای در رابطه با برنامه ریزیهای مربوط به
سیا ست های آبی می شود و همچنین تحلیل ذینفعان و
روابط آنها در رواهای مدیریت مشارکتی میتواند نقش
مهمی در اجرای موفق این طر ها داشته باشد ].[29
در تحقیقی که در رابطه با ت صدیگری منابع آب در کنیا
انجام شااد به این نتیجه رساایدند که مدیریت منابع آب در
کنیا بدون مشااارکت جامعه و فقط توسااط نهادهای دولتی
صورت میگیرد و مشکالت و چالشهای فراوانی که در رابطه
با آب وجود دارد به دلیل عدم مشااارکت ذینفعان مختلف در
مراحل مختلف ت صدیگری میبا شد ] .[3۴در این تحقیقات
کاربردی نمودن تحل یل شاااب کۀ اجت ماعی در مدیر یت و
برنامهریزی منابع آب مورد برر سی قرار گرفته ا ست .در واقع
رویکرد مدیریت مشارکتی در منابع آب برای تقسیم قدرت و
دخالت دادن کلیۀ ذینفعان در تصااادیگری منابع آب مورد
تأک ید قرار گرفته اسااات ] .[۴3 ،22 ،21 ،9 ،1با توجه به
محدود یت منابع آبی و عدم مدیر یت صاااحیح این منابع از
سااوی بهرهبرداران محلی و سااازمانهای دولتی جهت اجرای
ت صدیگری و مدیریت م شارکتی موفق ،این مطالعه با هدف
تحل یل سااااخ تاری روابط اجت ماعی بین بهرهبرداران محلی
منابع آب در محدودۀ مرز اکولوژیکی روساااتای صااادرآباد با
تأکید بر اعتماد و مشااارکت و شاااخصهای کمی و ریاضاای
سااطح کالن و میانی شاابکۀ اجتماعی انجام شااده اساات .با
استفاده از سنجش این شاخصها ،میتوان انسجام اجتماعی،
سااارما یۀ اجتماعی و پا یداری شااابکه را در بین گروه های
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مختلف ذینفع در رو ستای صدرآباد در را ستای ت صدیگری
موفق منابع به دست آورد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
در این پژوهش یکی از رو ستاهای حوزۀ آبخیز ندو شن
واقع در اسااتان یزد به نام صاادرآباد انتخاب شااده اساات.
رو ستای صدرآباد با م ساحت حدود  750هکتار در جنوب
حوزه آبخیز ندوشن با موقعیت جغرافیایی ´ 53° 3۴تا ´3۶
 53°طول شاارقی و ´ 31° 5۴تا ´ 31° 58عرض شاامالی
قرار گرفته اساات .شااغل اصاالی مردم روسااتا کشاااورزی و
دامداری ا ست که از دیرباز از منابع زیرزمینی برای م صارف
خود ا ستفاده میکردند .چهارچوب مطالعاتی تحلیل شبکۀ
اجتماعی در مدیر یت منابع آب روساااتا می باشاااد که از
مع یارهای مدنظر برای تعیین میزان توان و انساااجام گروه
های مختلف در این رو ستا ا ستفاده شده ا ست .بر ا ساس
روا مطالعه پیمایشااای و از طریق مشااااهدۀ مساااتقیم،
م صاحبه با گروههای هدف ،ذینفعان منابع آب صدرآباد در
محدودۀ مرز اکولوژیکی این رو ستا شنا سایی شدند .تعداد
 ۶۶نفر بهرهبردار از منابع آب اشتراکی در روستای صدرآباد
شاااا مل  38نفر بهرهبردار زارع و  28نفر بهرهبردار با غدار
هسااتند .نقشااۀ موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه و
موقعیت مکانی ذینفعان محلی در شااکل  ،)1نشااان داده
شااده اساات .در این پژوهش پیوندهای اعتماد و مشااارکت
میان بهرهبرداران منابع آب در قالب پرساااشااانامۀ تحلیل
شاابکل اجتماعی و با اسااتفاده از روا دادهبرداری کل بر
اساااس طیف لیکرت خیلی کم ،کم ،متوسااط ،زیاد ،خیلی
زیاد) جمعآوری و تولید شاااد .در روا تحلیل شااابکه از
تئوری جبر ماتریس برای محاساابۀ ریاض ای بهره گرفته می
شود .کلیۀ محاسبات ریاضی با نرمافزار  ucinet 6.528انجام
گرفت و تمامی شاخصها محاسبه شد.
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 .2.2دادههای مورد استفاده
در این تحقیق ما برای تحلیل ساااختار الگوی روابط بین
ذینفعان مختلف از تئوری شاابکۀ اجتماعی و اصااول و مبانی
آن اسااات فاده نمودهایم .مفهوم و تئوری شاااب کۀ اجت ماعی
نخستین بار درسال  19۴0توسط رادکلیف براون معرفی شد
و در دهۀ پنجاه این مفهوم تو سط بوت و بارنز مورد ا ستفاده
قرار گرفت ] .[29در واقع شبکۀ اجتماعی از مجموعۀ روابط و
گرهها تشاااکیل میشاااود که گرهها انواع ذینفعان و روابط و
پیوندها ،روابط میان این ذینفعان گرهها) میباشااد .در واقع
روا شبکۀ اجتماعی به عنوان روا نوین علم جامعهشناسی
و به عنوان ابزاری برای مدیر یت مناساااب منابعطبیعی بر
اسااااس بررسااای نحوۀ روابط ذینفعان متنوع منطقه کاربرد
فراوان دارد .امروزه رویکرد شبکههای اجتماعی هم به عنوان
یک رویکرد علمی و هم به عنوان یک ابزار کاربردی ،مدیران
و برنامهریزان را در سیا ستگذاری و برنامهریزی و همچنین
اجرای مدیر یت مشاااارکتی منابعطبیعی از جمله منابع آب
یاری رسااانده اساات ،به گونهای که تجربیات زیادی در دنیا
نشاااان دهندۀ کاربردی نمودن تحلیل شااابکۀ اجتماعی در
ساماندهی مدیریت م شارکتی اکو سی ستمهای طبیعی ا ست
]. [5۴ ،۴2 ،23 ،15 ،12 ،۶
شاخصهای مهم که برای سنجش ان سجام و سرمایۀ
اجتماعی در شااابکه به کار گرفته میشاااوند عبارتند از:
تراکم شااابکه ،اندازۀ شااابکه ،دوساااویگی پیوندها ،انتقال
پذیری ،میزان تمرکز و میانگین فا صلۀ ژئودزیک در شبکۀ
روابط.
تراکم 1شاااب که :تراکم یا چ گالی شاااب که یکی از
شاااخصهایی اساات که در تحلیل شاابکۀ اجتماعی زیاد
استفاده میشود .این شاخص به صورت نسبت تعداد پیوند
موجود بر تعداد پیوند ممکن در شاابکه تعریف میشااود.
میزان این شاااخص بین صاافر تا یک متغیر اساات ،اگرچه
میتوان این شاااخص را بر اساااس درصااد نیز بیان نمود.
چنانچه یک شااابکه ،تراکم باالیی داشاااته باشاااد به آن
1 density
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" شبکۀ متراکم" گفته می شود که ن شان دهندۀ ان سجام
باال در شبکه و لذا معرفی میزان همب ستگی یا ان سجام در

شاابکه اساات .به عبارتی اینگونه شاابکهها" ،شاابکههای
منسجم" نیز خوانده میشوند.

شکل  .موقعیت جغرافیایی روستای صدرآباد در حوزۀ آبخیز ندوشن ،استان یزد و ایران

با افزایش تراکم ،فعال یت های مشاااارکتی نیز افزایش
یافته و این نیز به نوبۀ خود سااابب افزایش ارتباطات و
میزان دو سویگی پیوندها در شبکه خواهد شد .همچنین
میزان باالی شاخص تراکم در شبکۀ روابط ذینفعان محلی
نشااان دهندۀ میزان باالی ساارمایۀ اجتماعی در شاابکه
میباشد .هر چه میزان تراکم در شبکه افزایش یابد ،میزان

"تابآوری" ساایسااتم اجتماعی نیز نساابت به تغییرات و
تنشهای محیطی افزایش خواهد یافت ].[29 ،21 ،۶
میزان دوسویگی 1پیوندها :یکی از شاخصهای مهم در
تعیین میزان پایداری شبکه مورد نظر میبا شد و از طرفی
جهت مشااخص نمودن میزان اعتماد متقابل و مشااارکت
متقابل ،می توان از این شااااخص اساااتفاده نمود ].[28
1 Reciprocity

7۴۴
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زمان کمتری جهت هماهنگ ساااختن افراد برای مدیریت
یک منبع مشخص صرف میشود ].[51
مرکز_پیرامون :3این شاخص ن شان میدهد کدام گره
ها در مرکز و کدام گرهها در پیرامون شاابکه واقع شاادهاند.
توسط این شاخص ،همه اعضا به دو دسته مرکز و پیرامون
تقسیم می شوند .د ستۀ مرکزی با هم ارتباط زیادی دارند و
در نتیجه تراکم شاابکۀ آنها نیز زیاد اساات .اما در دسااتۀ
پیرامونی روابط آنها کم بوده و تراکم شبکۀ آنها کم است.
کنشگران مرکزی بیشتر میتوانند کنشهایشان را هماهنگ
کنند ،ولی کنشاااگران پیرامونی کمتر فرصااات این کار را
دارند .بنابراین کنشااگران مرکزی این مزیت را دارند که می
توانند با کن شگران پیرامونی روابط مبادلهای دا شته با شند.
این الگوی سااااخ تاری شاااب که در پراک ندن اطال عات و
دساااترسااای به اطالعات متنوع مؤثر در فرآی ند حکمرانی
شبکهای سرزمین کاربرد دارد .سازگار شدن به نوآوری می
تواند به دنبال وجود اتصاالت کنشگران مرکزی با کنشگران
پیرامونی یک شبکه عملی گردد ].[18 ،۶

همچنین میزان باالی دو سویگی پیوندها در شبکه ،سبب
افزایش ساارمایۀ اجتماعی خواهد شااد .هر چه میزان این
شاخص نیز در شبکه افزایش یابد میزان تابآوری سیستم
اجتماعی نسااابت به تغییرات و تنشهای محیطی افزایش
خواهد یافت ].[18 ،۶
انتقالپذیری 1پیوندها :مفهوم این شاااخص را میتوان به
این صورت بیان نمود که اگر کنشگر  Aیک پیوند با کنشگر
 Bو  Bیک پیو ند با کنشاااگر  Cداشااا ته باشاااد ،پس
انتقالیافتگی فر صت و شان سی ا ست که  Aبرای پیوند با C
دارد .این شاااخص نیز جهت تحلیل میزان پایداری و میزان
توازن و تعادل روابط در یک شبکه به کار میرود و به صورت
در صد نمایش داده می شود .میزان این شاخص بین صفر تا
یک متغیر اساات .اگرچه میتوان این شاااخص را بر اساااس
درصااد نیز بیان نمود .هر چه میزان این شاااخص در شاابکه
افزایش یابد ،میزان تابآوری س ایسااتم اجتماعی نساابت به
تغییرات و تنشهای محیطی افزایش خواهد یافت ].[۶
کوتاهترین فا صله میان دو کن شگر :2کوتاهترین فا صله
میان دو کن شگر عبارت ا ست از ،فا صلۀ اجتماعی دو فرد
که با کمترین تعداد واساااطه بین یک فرد و ساااایر افراد
درون شبکه اندازهگیری می شود .از طریق این تحلیل می
توان طول مسیر پیوندهای مورد بررسی بین دو کنشگر را
در کوتاهترین زمان ممکن شااناسااایی و همچنین انسااجام
فاصلهای و سرعت متوسط گردا پیوندهای مورد بررسی
را مورد سانجش قرار داد .این شااخص در مدیریت بحران
در منابع طبیعی بسیار کاربرد دارد و در واقع هرچه سرعت
گردا اعتماد و مشااارکت در بین ذینفعان بیشااتر باش اد،

 .3نتایج
 .1.3تحل یل ساااا تاری ویو ند یای امت داد و
مشارکت در سطح کالن شبکۀ ذینفعان منابع آب
میزان شاخص تراکم در سطح کل پیوندهای اعتماد و
م شارکت در شبکۀ ذینفعان محلی رو ستای صدرآباد در
جدول  )1نشان داده شده است.

جدول .1شااص تراکم بر اساس ویوند امتداد و مشارکت در شبکۀ ذینفعان منابع آب روستای صدرآباد
مرز اکولوژیکی
صدرآباد ندوشن

نوع پیوند

تعداد بهرهبردار

کل پیوندهای مورد انتظار

تراکم )%

اعتماد

۶۶

۴290

58/۴

مشارکت

۶۶

۴290

52/9

1 Transitivity
2 Geodesic distance
3 Core-periphery
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به ذکر اساات که در روسااتای صاادرآباد تمامی ذینفعان از
یک منبع آب برای کشاورزی استفاده میکنند ،بنابراین به
طبع این م سئله سبب قابل قبول بودن ان سجام و سرمایۀ
اجتماعی میشاااود .تراکم باال همچنین میتواند از طریق
افزایش دسترسی به اطالعات سودمند باشد.
همچنین تراکم در بین زیر گروههای مختلف بهرهبردار
از منابع آب مورد بررسااای قرار گرفت که در جدول )2
قابل مشاهده میباشد.

با توجه به نتایج موجود در جدول ،اندازۀ این شاااخص
در پیوندهای اعتماد و مشاااارکت در بین کل بهرهبرداران
 )۶۶نفر به ترتیب  58/۴و  52/9درصااد اساات که مبین
میزان تراکم متو سط رو به باال را در دو پیوند میبا شد .با
توجه به ارتباط م ستقیم ان سجام اجتماعی با میزان تراکم
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که میزان ان سجام اجتماعی
بر اساااس مؤلفۀ اعتماد و مشااارکت متوسااط میباشااد.
همچنین با توجه به انساااجام اجتماعی میتوان سااارمایۀ
اجتماعی در شبکه را متو سط رو به باال ارزیابی نمود .الزم

جدول .2شااص تراکم درونگرویی در بین زیرگروهیای بهرهبردار از منابع آب صدرآباد
مرز اکولوژیکی
صدرآباد ندوشن

نوع پیوند

باغداران

زارعین
تعداد بهرهبردار

تراکم )%

تعداد بهرهبردار

تراکم )%

اعتماد

38

۶5

28

۴9/۶

مشارکت

38

57

28

۴5/2

بر اسااااس جدول میزان تراکم پیو ند های اعت ماد و
مشااارکت در گروه زرعان به ترتیب  ۶5و  57درصااد می
باشااد و در بین باغداران  ۴9/۶و  ۴5/2درصااد میباشااد.
همان طور که مالحظه میگردد تراکم در بین زارعان زیاد
میباشاااد اما باغداران از تراکم پائینتری برخوردار بوده و
در درجه متوسط رو به پائین قرار دارد .یک نکته دیگر نیز
در این اعداد و ارقام وجود دارد و آن هم باالتر بودن تراکم
اعتماد در هر دو گروه میبا شد .شاید دلیل این نکته عدم
اشاااتراک مسااایر انت قال آب برای آب یاری و موقع یت
جغرافیایی زمین های کشااااورزی باشاااد ،چرا که یکی از
سوالهای مطر شده در م صاحبه این بود که در صورت
هم م سیر بودن و هم سایگی چقدر حا ضر به م شارکت با
اشاااخاص برای ترمیم مسااایر انتقال و سااااخت اساااتخر
ذخیرهای ه ستند؟ الزم به ذکر ا ست در این رو ستا بی شتر
سااااکنین ،زارعان هساااتند و برخی باغدارها از خوانین
گذشاااته بوده و برخی از غیربومیهایی که برای آب و هوا

تصااامیم به خرید این با ها کردند ،پس میزان نزدیکی و
راب طهی کمتری با هم دار ند و میتوا ند دلیلی بر این
اختالف تراکم بین زارعان و باغداران باشد.
مطابق ارقام و نتایج جدول  ،)3میزان اعتماد متقابل
و م شارکت متقابل بر ا ساس میزان دو سویگی پیوندها در
بین ذینفعان روساااتای صااادرآباد در پیوندهای اعتماد و
مشارکت به ترتیب  55و  ۴2/2درصد میباشد.
میزان انتقال یافتگی پیوندها نیز  7۴و  75/9در صد به
ترتیب در پیوند اعتماد و مشارکت میباشد .لذا با توجه به
این امر که دو شاخص دو سویگی پیوندها و انتقالیافتگی
نشااااندهندۀ میزان پایداری شااابکه میباشاااند ،میتوان
عنوان کرد که میزان شااااخص دوساااویگی در دو پیوند
اعتماد و مشاااارکت حد متوساااط رو به باال را به خود
اخت صاص داده که ن شان دهندۀ اعتماد و م شارکت متقابل
در حد متوسط رو به زیاد و پایداری نسبی این دو پیوند بر
این اساس است.
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جدول  .3میزان شااص دوسویگی و انتقال یافتگی در سطح کل شبکه
مرز اکولوژیکی
صدرآباد ندوشن

نوع پیوند

دوسویگی پیوندها )%

انتقال یافتگی پیوندها )%

اعتماد

55

7۴

مشارکت

۴2/2

75/9

همچنین م طابق ن تایج شااااخص انت قال یافتگی نیز
پا یداری و توازن و تعادل شااابکه در پیوندهای اعتماد و
م شارکت در حد زیاد ا ست و این نوید را به ما میدهد که
این روسااتا میتواند با توجه به ترکیب نتیجه دو شاااخص
دو سویگی و انتقال یافتگی ،دارای میزان تاب آوری ب سیار
باال نسبت به تغییرات و تنشهای محیطی باشد.

همچنین با توجه به جدول  ،)۴میزان اعتماد متقابل
در گروه زارعان  ۶0درصد و در گروه باغداران  51/8درصد
است .همچنین میزان مشارکت متقابل در بین بهرهبرداران
دو زیر گروه موجود برای زار عان  ۴۶/3و با غداران 38/۴
درصد میباشد.

جدول  .4میزان شااص دوسویگی ویوندیا در زیرگروهیا
مرز اکولوژیکی
صدرآباد ندوشن

زارعان

باغداران

دوسویگی پیوندها )%

دوسویگی پیوندها )%

اعتماد

۶0

51/8

مشارکت

۴۶/3

38/۴

نوع پیوند

بر اسااااس نتایج به دسااات آمده برای هر یک از زیر
گروهها این مهم مشااهود اساات که در هر دو گروه میزان
دو سویگی در پیوند اعتماد بی شتر از م شارکت ا ست ،این
بدین معنی اسااات که تا حدودی اعت ماد و روابط بین
ذینفعان وجود دارد اما به دل یل عدم وجود شااارایط ،این
افراد موفق به مشااارکت با هم نشاادهاند و میتوان امیدوار
بود ،در صااورت نیاز به مشااارکت با آموزا و ترویج بتوان
میزان دوسویگی و مشارکت متقابل را افزایش داد ،چرا که
در جمعآوری اطالعات یکی از سواالت ،میزان م شارکت تا
حال و میزان میل به مشااارکت در صااورت نیاز در آینده
مطر شااد و اما در مورد پائین بودن دوسااویگی در گروه
باغداران ،اساااتفاده تفریحی از این با ها و غیر بومی بودن
مالکان به دلیل ییالقی بودن منطقه میباشد.
با توجه به جدول  )5میزان انتقال یافتگی در گروه ها
را نشاااان میدهد که در حد زیاد میباشاااد .مقدار باالی
انتقالیافتگی ،میزان پایداری و میزان توازن و تعادل روابط

را نشاااان میدهد .باال بودن انتقال یافتگی میتواند میزان
تابآوری شااابکه را نسااابت به عوامل خارجی باال ببرد و
میزان دو سویگی را تا حدی پو شش دهد چرا که میتوان
امید به فر صت و شان سی دا شت که ذینفعان با هم ارتباط
بیشتری داشته باشند.
در رو ستای صدرآباد میانگین کوتاه ترین فا صلۀ بین
دو کن شگر در پیوند اعتماد  1/۴و در پیوند م شارکت 1/5
می باشد .با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  )۶در
پیوند اعتماد ،افراد حداکثر از طریق دو واحد پیوند و در
مشارکت افراد حداکثر از طریق سه واحد پیوند به یکدیگر
مت صل می شوند که میزان متو سطی ا ست .البته در پیوند
اعتماد  58/5درصد افراد از طریق یکواحد پیوند و به طور
مسااتقیم به سااایر بهرهبرداران متصاال میشااوند و ۴1/5
درصد نیز از طریق دو واحد پیوند با دیگر کنشگران ارتباط
دارند .در مشارکت  52/5درصد افراد با یک واحد پیوند به
صورت مستقیم با سایر کن شگران برقرار میکنند و حدود
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متوسااط اما بهینه قرار دارند .بنابراین یگانگی و اتحاد بین
افراد در حد متوسط رو به باال بوده و هماهنگی و دسترسی
افراد با یکدیگر در حد بهینه امکانپذیر خواهد بود.

 ۴5/5در صد نیز با دو واحد پیوند ارتباط با سایر ذینفعان
برقرار میشاااود .در واقع سااارعت گردا اعتماد در این
رو ستا بی شتر از گردا م شارکت میبا شد و هر دو در حد

جدول  .5میزان شااص انتقالیافتگی در زیرگروهیا
مرز اکولوژیکی

زارعان

باغداران

انتقال یافتگی پیوندها )%

انتقال یافتگی پیوندها )%

اعتماد

78/3

۶7/۴

مشارکت

77/5

70/8

نوع پیوند

صدرآباد ندوشن

جدول  .6میزان شااص ژئودزیک در سطح شبکه
فاصلۀ ژئودزیک

اعتماد
فراوانی

1

250۶

2

178۴

3

0

مشارکت

میانگین فاصلۀ ژئودزیک

فراوانی

میانگین فاصلۀ ژئودزیک

225۶
1/۴

1/5

1955
79

شاخص مرکز_ پیرامون در واقع نوعی بلوکبندی را بر
روی کنشاااگران بر اسااااس پیوند های مختلف اجتماعی
اعتماد و مشااارکت) مشااخص مینماید .بر اساااس این
شاخص نیز میتوان م شخص نمود که تراکم شبکهها در
زیرگروههای مرکزی و پیرامونی به چه میزان میباشاد .در

جدول  )7ن تایج میزان تراکم برای دو گروه مرکزی و
پیرامونی را نشاااان میدهد .در جدول  )9بهرهبرداران در
شبکه ذینفعان محلی بر اساس شاخص مرکز  -پیرامون به
دو گروه مرکزی و پیرامون تقسیم شدهاند.

جدول .7میزان تراکم در دو گروه مرکزی و ویرامونی
مرز اکولوژی

نوع پیوند

صدرآباد ندوشن

اعتماد
مشارکت

پیرامونی

مرکزی
تعداد افراد

تراکم )%

تعداد افراد

تراکم )%

10
9

9۴/۴
98

5۶
57

۴9
۴5

بر اساااس نتایج به دساات آمده از جدول  )7میتوان
بیان کرد که در روسااتای صاادرآباد ندوشاان تراکم پیوند
اعتماد بین زیرگروه های مرکزی  9۴/۴درصاااد و در بین
کنشگران پیرامونی  ۴9درصد است .همچنین15 ،درصد از
کنشگران مرکزیاند و  85درصد از بهرهبرداران ،کنشگران

پیرامونی هسااتند .به عالوه تراکم پیوند مشااارکت در زیر
گروه مرکزی  98درصد و در زیر گروه پیرامونی  ۴5درصد
است و  13/5درصد کنشگران در زیر گروه مرکزی و 8۶/5
درصد در زیرگروه پیرامونی قرار دارند .نتایج به دست آمده
حاکی از آن اسااات که تراکم باال در مرکزی میتواند به
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روابط مبادلهای با پیرامونیها کمک شایانی کند و این امر
بیان کنندۀ روابط بیشااتر و همکاری و مشااارکت بیشااتر
افرادی ا ست که در مرکز شبکه قرار گرفتهاند .کن شگران
مرکزی بیشااتر میتوانند کنشهایشااان را هماهنگ کنند

ولی کنشاااگران پیرامونی کمتر فرصااات این کار را دارند.
سازگار شدن با نوآوری میتواند به دنبال وجود ات صاالت
کنشگران مرکزی با پیرامونی یک شبکه عملی گردد.

جدول .8زیرگروهیا و کنشگران مرکزی و ویرامونی بر اساس ویوندیای امتداد و مشارکت اجتدامی
پیوند اعتماد
پیرامونی

پیوند مشارکت
مرکزی

مرکزی

پیرامونی

AB.MO

M.V

AB.JA

AB.MO

M.A.E

M.PO

M.PO

M.A.E

GH.MO

S.J.M

J.A

AB.M

M.H.PO

A.MO

AB.M

AH.M

A.EN

AL.MO

GH.M

MO.R.MO

AL.MO

M.SH

GH.MO

S.E.M

JA.PO

J.A

S.E.M

M.H.PO

MO.R.MO

H.EN

AH.M

A.EN

S.J.M

M.H.SA

M.V

H.A.J

AM.SA

M.SH

H.A.J

MO. J

AS.EN

H.M.J

SA.PO

MO.MO

H.M.J

GH.M

YO.DE

AB.K

MO.J

H.EN

AB.K

AM.SA

AB.PO

GH.SA

AB.PO

H.J

AH. J

A.MO

M.R.K

AL.J

M.R.K

M.H.J

GH.H.J

M.H.J

GH.H.J

AB.JA

AZ.JA

YO.DE

AZ.JA

AS.MO

F.P

AS.MO

F.P

AL.J

MA.MO

AL.MO

MA.MO

GH.Z

A.M

AS.EN

A.M

V.H

M.R.M

V.H

M.R.J

YO.M

M.R.J

AB.EN

HA.MO

AB.EN

AB.MA

RA.RE

AB.MA

ES.E

MA.PO

ES.E

MO.MO

A.M.AL

GH.SA

AL.MO

H.E

AH.J

JA.PO

MO.M

GH.Z

M.H.V

H.J

M.H.V

AK.MO

ES.SA

AK.MO

AB.J

AB.SA

AB.J

HE.M

AB. ZO

HE.M

SA.PO
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 .1.3رابطه بین دو پیوند اعتماد و مشاااارکت بر
اساس شاخص QAP

شاااخص  QAPیکی از مهمترین شاااخصها و رواها
در محاسااابات آماری بین ماتریسهای شااابکه اسااات .با
ا ستفاده از این شاخص میتوان فر ضیات آماری را برر سی
کرد .به همین ج هت ،در این بخش م حاسااا بات آ ماری
مرتبط با میزان همبسااتگی بین پیوند مشااارکت و اعتماد
در شبکۀ ذینفعان محلی منابع آب صورت گرفت .با توجه
به نتایج ،در روسااتای صاادرآباد همبسااتگی بین دو پیوند
اعتماد و م شارکت زیاد ا ست و اگر بین دو کن شگر پیوند
اعتماد وجود داشته باشد ،به احتمال  ۶۴درصد بین آن دو
مشارکت نیز وجود خواهد داشت.

 .4بحث و نتیجهگیری
در ماادیری ات منااابع آب یکی از رویکردهااای مهم
مشارکتی حکمرانی محلی آب است .به همین جهت پایش
اجتماعی روابط ذینفعان محلی برای برنامهریزی و مدیریت
منابع و دسااتیابی به حکمرانی خوب آب در سااطح محلی
الزامی ا ست .بر این ا ساس به تحلیل شبکۀ اجتماعی ،به
منز لۀ یک رویکرد ،در تحل یل روابط ذینف عان محلی به
منظور مدیریت منابع آب توجه شده ا ست و تحلیل روابط
بین ذینفعان با اساااتفاده از رویکرد تحل یل شااابکه های
اجتماعی در رواهای مدیریت مشاااارکتی میتواند نقش
مهمی در اجرای موفق طر ها داشاااته باشاااد ].[۴7 ،29
تحقیقات صورت گرفته نشان از آن دارد که بهبود مدیریت
حفاظت ،بهرهبرداری به توزیع منابع آب با کاهش تصاادی
گری دولت و مشاااارکت ذینفعان و جوامع محلی از طریق
مدیریت مشااارکتی امکانپذیر اساات .مشااارکت ذینفعان
ضااامن اینکه افزایش اطمی نان از موفق یت و ام یدواری به
اسااتمرار برنامهها را به دنبال خواهد داشاات ،دسااتیابی به
پایداری در منابع آب را ت سریع و ت سهیل مینماید ،باعث
افزایش آگاهی آنان خواهد شد ،اح ساس م سئولیت فردی
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و اجتماعی را برای آنان نسااابت به منابع آب به وجود می
آورد و منجر به کاهش اختالفات و درگیریها در بین آنان
خواهد گردید ].[17 ،15 ،۴
در تحقی قات مختلف رویکرد تحل یل شااابکه به عنوان
عامل موفق یت در مدیر یت مشاااارکتی منابع طبیعی مورد
تأکید قرار گرفته اساات ] .[51، 53، 1۶در این راسااتا و با
توجه به اهم یت منابع آبی در کشاااورمان ،در این تحقیق
روابط بین ذینفعان در شااابکۀ تصااادیگری منابع آب در
درون حوزۀ آبخیز با اسااتفاده از روا تحلیل شاابکه مورد
تحلیل قرار گرفته ا ست .و روابط بین ذینفعان بر ا ساس دو
پیوند اعتماد و مشاااارکت اجتماعی تحل یل شاااد .یکی از
م سائل حائز اهمیت در مدیریت م شارکتی منابع آب ،ایجاد
فضای مناسب برای مدیریت مشارکتی است ،که الزمۀ این
امر ایجاد فضااای اعتماد بین بهرهبرداران منابع آب اساات.
اعت ماد نق طۀ آ غازین مشاااار کت اسااات ،در این تحقیق
همبسااتگی باالی میان اعتماد و مشااارکت نشااان دهندۀ
ارتباط نزد یک بین دو پیوند اعتماد مشاااارکت در تدوین
برنامۀ عمل مدیریت مشاااارکتی منابع آب در منطقۀ مورد
مطالعه اساات ،که سااایر محققان این مطلب را در تحقیقات
خود مورد تأی ید قرار داد ند ] .[52 ،۴9 ،18 ،13لذا وجود
اعتماد مؤلفۀ ا صلی تمام روابط اجتماعی و مؤلفۀ کلیدی در
شروع فعالیتهای م شارکتی ا ست و در ت صدیگری منابع
آب مورد تأک ید قرار میگیرد ] .[۴۴ ،33 ،2۶ ،13به طور
کلی میزان انسااا جام اجت ماعی در بین ذینف عان محلی در
روستای صدرآباد در حد متوسط است و این مورد میتواند
نقطۀ مثبت مدیریت مشاااارکتی منابع آب در منطقۀ مورد
مطالعه باشاااد و میتوان از طریق تقویت بیشاااتر اعتماد و
مشااارکت در بین کلیۀ ذینفعان محلی انسااجام را افزایش و
سااا س سااار ما یۀ اجت ماعی را افزایش نمود تا مدیر یت
مشارکتی موفق تر منابع آب در منطقه محقق گردد.
در این پژوهش انسااجام درون گروهی بر اساااس پیوند
های اعتماد و م شارکت در شبکۀ بهرهبرداران محلی در دو
گروه زارعان و باغداران بر اساس شاخص تراکم درونگروهی
مورد سنجش قرار گرفت و نتایج ن شان میدهد که در بین

750

زارعان ،انسااجام درونگروهی باالتری نساابت به گروه دیگر
وجود دارد و لذا سااارما یۀ اجتماعی این گروه باالتر خواهد
بود و در برنامۀ عمل مدیریت منابع آب گروه زارعان موفقتر
میبا شد و برعکس در اجرای برنامۀ عمل مدیریت آب گروه
باغداران از انسجام کمتری برخوردارند و لذا یکی از اقدامات
اساااساای در اجرای مدیریت مشااارکتی منابع آب در این
منط قه تقو یت پیو ند های اعت ماد و هم کاری بیشاااتر بین
با غداران در منط قه می باشاااد .از ن گاه دیگر میزان تراکم
اعتماد در هر دو گروه بیشتر از مشارکت میباشد .این بدین
معنی ا ست که شبکۀ اجتماعی مد نظر پتان سیل ان سجام
بی شتر و پس از آن سرمایۀ بی شتر دارد ،به شرطی که بتوان
اعتماد و روابط افراد در جهت افزایش مشاااارکت اساااتفاده
کرد .لذا با تقو یت سااار ما یۀ اجت ماعی و اجرای مدیر یت
مشااارکتی موفق منابع آب ،میتوان هزینهها و زمان اجرای
پروژههای مدیریت منابع آب را نیز تا حد زیادی کاهش داد
که نتایج تحقیقات ساااایر محققان این مطلب را تأیید می
کند ].[1۴ ،13
م یانگین فاصااا لۀ ژئودز یک در دو پیو ند اعت ماد و
مشااارکت به ترتیب 1/۴و  1/5اساات که بیانگر ساارعت
مناساااب و بهی نه می باشاااد ] .[17بهی نه بودن فاصااالۀ
ژئودز یک در شااابکۀ اجتماعی موجب افزایش میزان تاب
آوری ساایسااتم اجتماعی نساابت به تغییرات و تنشهای
محیطی خواهد شاااد ،ب نابراین با توجه به اهم یت زمان و
ساارعت هماهنگ ساااختن بهرهبرداران در بحث مدیریت
مشارکتی ،مناسب بودن سرعت گردا در دو پیوند اعتماد
و مشاااار کت در بین افراد و اعت ماد بین بهرهبرداران در
راسااتای حکمرانی منابع آب الزامی اساات .در ادامه نتایج
شاخص دو سویگی پیوندها و انتقال یافتگی در این تحقیق
به ترتیب نشاااان دهندۀ میزان متوساااط نهادینه شااادن
پیوندها و پایداری و توازن زیاد شبکه میبا شد .بدین معنا
که روابط متقابل در بین بهرهبرداران متوسط است و شبکه
در برابر تغییرات مختلف دارای تداوم و توازن خواهد بود.
در ادامه شاااخص دوسااویگی و انتقالیافتگی درونگروهی
نیز مورد سنجش قرار گرفت و بر ا ساس آن میزان اعتماد
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و مشاااارکت متقابل برای گروه زارعان بیشاااترین مقدار و
میزان انتقال یافتگی نیز برای این گروه به همین صاااورت
می باشاااد .در واقع زارعان در این روساااتا از وضاااع یت
منا سبتری برخوردار بوده و میزان نزدیکی ،سرعت تبادل
و روابط مت قا بل باالتری را دار ند .در واقع عدم اختالف
طبقاتی و خویشااااوندی و نزدیکی موجب این تفاوت بین
زارعان و باغداران شده است.
در روساااتای صااادرآباد تعداد افرادی که در زیرگروه
مرکزی قرار میگیرند بساایار کمتر از تعداد افراد زیر گروه
پیرامونی اسااات .همچنین ،تراکم اعتماد و مشاااارکت در
میان کنشگران مرکزی خیلی زیاد و در زیر گروه پیرامونی
متوساااط اسااات .افراد کلیدی و مؤثر در شااابکه در زیر
گروه های مرکزی قرار میگیرند و باعث افزایش انساااجام
اجتماعی شااابکه میشاااوند و در این زمینه کنشاااگران
پیرامونی نقش کمتری دارند .اما در این م یان ،شاااناخت
کنشگران پیرامونی و تشویق آنها به شرکت در برنامههای
مدیریت م شارکتی ب سیار اهمیت دارد ،زیرا اگر کن شگران
پیرامونی به دلیل بی توجهی از شااابکه حذف شاااوند به
کاهش انساااجام و سااارمایۀ اجتماعی شااابکه منجر و در
نتیجه ،مدیریت مشاااارکتی با چالش مواجه خواهد شاااد.
بنابراین ،تقویت روابط کنشاااگران پیرامونی و تشاااویق و
ح ما یت آن ها برای اع مال حکمرانی موفق آب در این
رو ستا ضروری ا ست .در این زمینه برخی محققان ]،7 ،۶
 [۴8 ،1۶ ،13به نتایجی مشابه نتایج تحقیق حاضر د ست
یافتند .به طور کلی بر اساس نتایج به د ست آمده میتوان
اسااتدالل نمود که روا تحلیل شاابکۀ اجتماعی و تحلیل
روابط ذینفعان نقش ب سیار مهمی در شناخت چالشها و
فرصاااتهای پیش رو جهت برنامهریزی و اجرای مدیریت
م شارکتی منابع آب دارد .بر این ا ساس شناخت و تقویت
اعتماد و روابط بین بهرهبرداران و در صاااورت نیاز افزایش
ات حاد و ی گانگی آن ها ،منجر به اجرای موفق پروژه های
مشارکتی در مدت زمان بسیار کوتاه و هزینۀ کمتر خواهد
شد.
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