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بررسی سرمایۀ اجتماعی شبکۀ ذینفعان در راستای تحقق توسعۀ پایدار روستایی
(منطقۀ مورد مطالعه :روستای تلوبین ،شهرستان میامی ،استان سمنان)
 ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﺋﻤﯽ ﭘﻮر؛ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن زداﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮج ،اﯾﺮان.
 ﻣﻬﺪي ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ*؛ داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮج ،اﯾﺮان.
 آرش ﻣﻠﮑﯿﺎن؛ داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮج ،اﯾﺮان.
 ﻣﻬﺪي رﻣﻀﺎن زاده ﻟﺴﺒﻮﺋﯽ؛ داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدى ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،اﯾﺮان.

چکیده
امروزه سرمایۀ اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعۀ پایدار کشورها میباشد و بعد اجتماعی توسعۀ پایدار بدون توجه به مشارکت و
بعد اجتماعی آن محدوده امکان پذیر نمیباشد .در این تحقیق سعی شده است از طریق روش تحلیل شبکه و شاخصهای سطح کالن
و خرد شبکۀ ذینفعان محلی (بهرهبرداران منابع آب) سامان عرفی تلوبین در شهرستان میامی استان سمنان ،میزان سرمایۀ اجتماعی
شبکه سنجش و همچنین قدرتهای اجتماعی و رهبران محلی مؤثر در تحقق توسعۀ پایدار محلی مشخص شوند .نتایج نشان میدهد
که میزان سرمایۀ اجتماعی بر ا ساس پیوندهای اعتماد و م شارکت به ترتیب در حد متو سط و ضعیف بوده و سرمایۀ اجتماعی در این
روستا متوسط رو به ضعیف سنجش شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده می توان استدالل نمود تقویت اعتماد و مشارکت اجتماعی
در این رو ستا جهت افزایش سرعت گردش اطالعات و منابع و همچنین افزایش یگانگی و اتحاد در بین ذینفعان الزامی ا ست تا از این
طریق بتوان توسععۀ پایدار محلی را به شعکلی مطلوب در منطقه متعتقر سعاخته و به موفقیت در این زمینه دسعت یافت .همچنین بر
ا ساس نتایج بهد ست آمده ،کن شگران  Gh-Arو  Mo-Arقدرت کلیدی در بین بهرهبرداران سامان عرفی تلوبین شناخته شدند .این
افراد به دلیل اقتدار و نفوذ اجتماعی باال میتوانند نقش مهمی در جهت ایجاد ارتباط بین نهادهای دولتی و سایر بهرهبرداران در جهت
تحقق توسعۀ پایدار روستایی ایفا کنند.
کلید واژگان :سرمایۀ اجتماعی ،توسعۀ پایدار محلی ،تحلیل شبکۀ اجتماعی ،روستای تلوبین

Email: mehghorbani@ut.ac.ir

* نویسنده مسئول :شماره تماس+982632223044 :
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 .1مقدمه
توسعععۀ پایدار فرآیندی اسععت به سععوی پایداری .این
مفهوم را میتوان در قالب مفاهیمی چون بازسععازماندهی
اجتماعی ،فرآیند تحول به سعععمت آیندۀ بهتر ،عدم به
مخععاطره انععداخ تن ک ی فیععت م ح یط زیتععععت [،]19
توانمندسعععازی مردم ،ایجاد یرفیتهای جدید ،احترام به
اطالعات و دانش بومی ،افزایش آگاهیها و اطالعات []21
تلقی کرد که همگی به نوعی تبیین کن ندۀ ا یدهمحوری
توسعۀ پایدار ،یعنی برآورده ساختن نیازهای نتل حاضر با
در نظر گرفتن نیاز نتلهای آتی است [ .]30توسعۀ پایدار
در واقع مجموعهای از سععیاسععتها اسععت که توسعععه را به
صععورتی هماهند در سععه حوزۀ توسعععۀ انتععانی (توسعععۀ
اجتماعی و افزایش مشععارکت گروه اجتماعی در توسعععه)،
توسعۀ اقتصادی و حفایت از محیط زیتت (حفظ منابع و
اسعععتفادۀ پایدار از منابع موجود) به پیش میبرد [ .]28با
تو جه به مشعععکالتی مان ند محروم یت ،فقر ،خد مات و
ت تهیالت نامنا سب و اکو سی تتم تخریب شده در مناطق
خ شک و و ضعیت موجود آنها ،برای د ستیابی به اهداف
سه گانۀ توسعۀ پایدار الزم است تا پنج سرمایۀ اجتماعی،
انتانی ،مالی ،فیزیکی و طبیعی به طور هماهند و متعادل
ایجاد و یا بهبود یابند .یکی از این پنج سععرمایه ،سععرمایۀ
اجتماعی ا ست که در واقع سرمایۀ اجتماعی بهعنوان یک
عنصر حیاتی در دستیابی به توسعۀ عادالنه و پایدار معرفی
میشعععود و یکی از مؤلفههای مهم اجتماعی در ارتباط با
مدیریت پایدار سرزمین است []18 ،16 ،3
همانطور که در تعریف سعععرمایۀ اجتماعی بیان شعععده
ا ست ،اعتماد معیار ا صلی روابط اجتماعی پایدار ا ست و در
واقع یک معیار کلیدی و اسععاسععی برای شععرو مدیریت
مشارکتی ،توسعۀ اعتماد و روابط متقابل بین آنها است [،6
 .]7نگرش مثبت میان اعضای شبکه را که به سبب شناخت
و تعامل دو جانبه حاصل میگردد ،اعتماد مینامند [.]28
یکی دیگر از ابعاد سععرمایۀ اجتماعی مشععارکت اسععت.
مشعععارکت به معنی تعهدی مشعععتر برای انجام فعالیتی
معین است که در آن پیگیری اقدامات به صورت توافقی و

آگاهانه صورت میگیرد [ .]29با توجه به اهمیت سرمایۀ
اجتماعی در توسعۀ پایدار محلی ،یرفیت سازی و تقویت
بتعععیج جامعۀ محلی ،در این تحقیق به بررسعععی روابط
اعتماد و مشارکت که از ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی است،
در بین ذینقعان محلی (بهرهبرداران منابع آب) روسعععتای
تلوبین از توابع شهر ستان میامی ا ستان سمنان که تحت
پو شش پروژۀ  RFLDLمیبا شند ،پرداخته شده ا ست .در
این مقاله سعی بر آن است از طریق روش تحلیل شبکهای
پیوندهای اعتماد و مشعععارکت در شعععبکۀ ذینفعان محلی
مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

 .2روش شناسی
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
جهععت انجععام این پ وهش روسعععتععای تلوبین از توابع
شععهرسععتان میامی اسععتان سععمنان انتخاب گردیده اسععت.
روسعععتای تلوبین به متعععاحت  9850هکتار در حدود 110
کیلومتری شمال شهر میامی واقع شده است .محدودۀ حوزۀ
مورد م طال عه بین ʺ 37˚ 06ʹ 00تا ʺ 37˚ 13ʹ 40عرض
شعععمالی و ʺ 55˚ 54ʹ 50تا ʺ 56˚ 02ʹ 10طول شعععرقی
میباشد .ارتفا متوسط منطقه  1700متر از سطح دریا بوده
و متوسط بارندگی ساالنه  193/3میلیمتر می باشد .میانگین
درجۀ حرارت منطقه  15/15درجۀ سعععانتیگراد و میانگین
رطوبت ن تبی  62در صد میبا شد .اقلیم منطقۀ مورد نظر با
استفاده از روش دومارتن نیمهخشک است .اقتصاد مردم این
منطقه بیشتر دامداری و کشاورزی است.

 .2.2روش کار
 .2.2.1روش تحلیل شبکهای
روش تحلیل شععبکهای ( )SNAابزاری کمی و ریاضععی
ا ست که با ا ستفاده از آن میتوان ساختارهای اجتماعی-
اقت صادی را در بین ذینفعان محلی طراحی و تحلیل نمود.
این روش امروزه یکی از مهمترین ابزار ها برای م طال عه،
تحلیل و مدل سازی ساختارهای اجتماعی و اقت صادی در
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بین ذینفعان محلی منابعطبیعی می باشعععد .روش تحلیل
شبکهای بر ا ساس معیارها و شاخصهای کمی قادر ا ست

روابط اجتماعی و تبادالت اقتصعععادی فیمابین افراد را در
قالب یک ساختار شبکهای دیداری نماید.

شکل  .1موقعیت روستای تلوبین در استان و کشور

از جمله اقدامات اولیه در کاربردی نمودن تحلیل شبکه

بررسعععی قرار گرفته و جمعآوری شعععده اسعععت .در ادامه

در توسعۀ پایدار محلی ،مشخص نمودن مرزبندی اجتماعی
و اکولوژیک میباشععد که در تحقیق حاضععر مرز اکولوژیک
روسعععتای تلوبین و مرز اجتماعی مورد مطالعه بهرهبرداران
منابع آب این روستا میباشند .در ادامه و بر اساس مطالعات

سرمایۀ اجتماعی بر اساس دو پیوند اعتماد بین شخصی و
مشععارکت در شععبکۀ دینفعان محلی از طریق اندازهگیری
شاخصهای مورد نظر در سطح کالن شبکه مورد برر سی
قرار گرفته اسععت .در این راسععتا جهت اسععتفاده از روش

میدانی و روش پیمایشععی و از طریق مشععاهدۀ متععتقیم و
مصععاحبه با گروههای هدف در منطقۀ مورد بررسععی ،ابتدا
بهرهبرداران از منابع آبی شنا سایی شدند و م شخص گردید
که  28بهرهبردار در منطقه وجود دارد.

تحلیل شبکهای بر اساس سند برنامۀ عمل پایش و ارزیابی
اجتماعی_ سیا ستی پروژههای منابع طبیعی ک شور []10
معیارهای مهم و تأثیر گذار جهت تحلیل شبکه در سامان
عرفی مورد بررسعععی قرار گرفتهاند که در زیر به صعععورت

در این تحقیق پیو ند های اعت ماد و مشععععار کت بین
بهرهبرداران در قالب پرسععشععنامۀ تحلیل شععبکهای مورد

مختصر توضیح داده شدهاند.
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 .2.2.2شاخصها در سطح کالن تحلیل شبکهای
 .2.2.2.1تراکم1شبکه

در مواقع بحرانی دارد [.]17
 .2.2.2.4کوتااهترین فااصااالاه4میاان دو کنگاااگر
(میانگین فاصلۀ ژئودزیک)

تراکم در شعععبکه اطالعاتی ،به عنوان نتعععبت گرههای
اطالعاتی موجود در یک شععبکه ،به تعداد ماکزیمم گرههای
ممکن تعریف میشععود .تراکم شععبکه محدودهای بین صععفر
در صد و  100در صد ا ست [ . ]13شبکههای با تراکم باال،
زمینههای اجتماعی به شعدت به هم پیوسعتهای را تشعکیل
میده ند که در آن کنشعععگران میتوان ند اطال عات را به
اشععترا بگذارند و ویایف مراقبتی را هماهند کنند و در
منابع با همدیگر شریک شوند [ .]19تراکم باالی شبکه نشان

این شاخص نشاندهندۀ میزان کوتاهترین متیر در بین
دو جفت کنشععگر بر اسععاس پیوندهای اعتماد و مشععارکت
میباشد [ .]25هر چه میزان این شاخص باالتر باشد سرعت
گردش و پخش اعتماد و پیوندهای مشععارکتی در بین افراد
و میزان ات حاد و ی گانگی5در جام عه بیشعععتر بوده ،ب نابراین
زمان کمتری برای اعتماد سازی در شبکۀ مورد نیاز است و
هماهند سعععاختن افراد در شعععبکه برای اجرای مدیریت

دهندۀ میزان باالی انتجام در بین افراد میباشد [.]22

مشارکتی با زمان کمتری رو به رو خواهد بود [.]23

 .2.2.2.2دوسویگی2پیوندها در شبکه
به منظور تعیین میزان پایداری شعععبکۀ روابط و میزان
متقابل بودن پیوندهای اعتماد و م شارکت از این شاخص
اسععتفاده میشععود .هر چه میزان این شععاخص در شععبکۀ
روابط بیشععتر باشععد نشععان دهندۀ باال بودن میزان روابط
متقابل سععازنده بین افراد حاضععر در شععبکه میباشععد و
پایداری شبکۀ روابط را تضمین مینماید [.]14
 .2.2.2.3انتقالیافتگی پیوندها

3

اگر کنشگر  Aیک پیوند با کنشگر  Bو کنشگر  Bیک
پیوند با کنشععگر  Cداشععته باشععد ،شععاخص انتقال یافتگی
فر صت و شان تی ا ست که باعث می شود کن شگر  Aبا C
پیوند برقرار کند .این شاخص میزان تعادل و توازن شبکه
را نشعععان مید هد [ .]7هر چه روابط سعععه گا نه در بین
بهرهبرداران بی شتر با شد شبکه متعادلتر و متوازنتر بوده
و شعععکنندگی آن کمتر خواهد بود در واقع هر چه میزان
انتقال یافتگی پیوندها بی شتر با شد ،ن شان از ا ستحکام و
پایداری بی شتر روابط در شبکه و عدم تزلزل و شکنندگی

 .2.2.3شاخصها در سطح خرد تحلیل شبکهای
 .2.2.3.1مرکزیت درجه

6

تعداد ارتباطات متععتقیمی که یک کنشععگر با سععایر
کنشعععگران در یک شعععبکه دارد ،مرکزیت درجه نامیده
می شود و برای شناسایی و تعیین مهمترین کنشگران و یا
ارت با طات در یک شعععب که به کار میرود .هر چه میزان
مرکزیت درجه یک کن شگر بی شتر با شد ،د ستر سی آن به
منابع بیشعععتر بوده و مرکزیتر محتعععوب میشعععود .این
مرکزیعت در گرافهعای جهعتدار ،دارای دو نو درجعۀ
ورودی7و درجۀ خروجی8میباشععد [ .]31 ،12میزان باالی
درجۀ خروجی نشان دهندۀ نفوذ کنشگر است؛ بدین معنا
که این گره خیلی سعععریعتر میتواند اطالعت را منتشعععر
نماید .میزان باالی درجۀ ورودی ن شاندهندۀ میزان اقتدار
و شهرت فرد ا ست .بدین معنا که افراد زیادی به این گره
توجه و مراجعه دارند و افراد با میزان باالی درجۀ ورودی
پیوندهای بیشتری را دریافت میکنند [.]32
1

Density
Reciprocity
3
Transitivity
4
Geodesic Distance
5
Solidarity
6
Centrality Degree
7
Indegree
8
Outdegree
2
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 .2.2.3.2مرکزیت بینابینی

1

این شعععاخص معیاری برای تشعععخیص قدرت کنترلی
کنشععگران بوده و در شععناخت کنشععگران با نقش پلی در
شبکه بهکار میرود .این شاخص در تعیین رهبران جوامع
نقش بععهسعععزایی دارد و بهترین روش برای پیش بینی
توا نایی افراد در هم کاری و مشعععار کت در موارد مختلف
اسعععت [ .]31در واقع مرکز یت بی نابینی بر روی کنترل
ارتباطات متمرکز اسعععت [ .]31این مرکزیت بر اسعععاس
موقعیت کنشععگران در شععبکه و قرار گرفتن در کوتاهترین
م تیر میان جفت کن شگر دیگر محا سبه می شود .در واقع
این شاخص ن شان میدهد کدام کن شگر بی شتر از سایر
افراد در متیر کنشگران دیگر قرار دارد [.]15
 .2.2.3.3مرکزیت مجاورت

2

در واقع این شععاخص بر فاصععلۀ هر کنشععگر از سععایر
کن شگران شبکه تأکید دا شته و آنها را بر ا ساس نزدیکی
و م جاورت یا میزان دسعععترسعععی ،رت بهب ندی میکن ند.
مرکزیت مجاورت نشان دهندۀ قدرت استقالل گرهها و نیز
میزان دسترسی این کنشگران به منابع و اطالعات را نشان
میدهد.]12[ .

 .3نتایج
 .3.1تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و م گارکت
در سطح کالن شبکۀ ذینفعان محلی سامان عرفی تلوبین
بر اساس نتایج بهدست آمده در روستای تلوبین میزان
تراکم در پیو ند اعت ماد  53/8درصعععد اسعععت که میزان
متوسطی است و در پیوند مشارکت  33/6درصد است که
میزان ناچیزی میباشععد و نیاز به تقویت پیوند همکاری و
مشعععارکت در بین بهرهبرداران این روسعععتا میباشعععد .در
ارتباط با شعععاخص تراکم میتوان گفت تراکم باال در بین
ذینفعان ن شان دهندۀ میزان باالی اعتماد و م شارکت بین
آن هاسعععت .اعتماد بتعععیار باال در بین ذینفعان منجر به
افزایش آگاهی افراد در شبکه و م شارکت آزادانه آنها در
فعالیتهای جمعی شده ،پایبندی به سنتها و عرفهای
محلی در ارتباط با شععیوههای بهرهبرداری از منابع آب نیز
افزایش یافته و در نهایت تأثیر بتعععیار مناسعععبی بر روی
ارت قاء تابآوری افراد در موا جه با بحران ها از جملعه
خشکتالی خواهد داشت (جدول .)1

جدول .1میزان شاخص تراکم در پیوند اعتماد و مشارکت شبکۀ ذینفعان محلی سامانهای عرفی مورد مطالعه
مرز اکولوژیک
سامان عرفی تلوبین

نو پیوند

تعداد ذینفعان

تراکم ()˙/.

اعتماد

28

53/8

مشارکت

28

33/6

در ارتباط با نهادینه شدن پیوندهای اعتماد و مشارکت
در بین افراد و پایبندی آنها به سنتها و عرفهای محلی
مطابق نتایج حاصععل شععده ،میزان شععاخص دوسععویگی در
روستای تلوبین  39و  22/1درصد میباشد (جدول  .)2به
طور کلی میزان باالی اعتماد و مشعععارکت متقابل در بین
ذینفعان منجر به افزایش سععرمایۀ اجتماعی شععده ،سععبب

تقویت فعالیتهای جمعی و فرآیندهای م شارکتی شده و
برنامهریزی مشعععارکتی در مدیریت منابع آب با هزینه و
زمان کمتری همراه خواهد بود و تا حد زیادی تنازعات و
اختالفات اجتماعی را در بین افراد کاهش خواهد داد.
میزان انتقال یافتگی پیوندهای اعتماد و مشععارکت نیز
در تلوبین  32/76و  18/83درصد میباشد .در واقع میزان
1

Betweenness
Closeness

2
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انتقال یافتگی باال باعث خواهد شد که شبکه متوازنتر و
متعادلتر باشد و در نتیجه میزان شکنندگی شبکه کاهش

یافته و در نتیجه شبکه در برابر تغییرات و تنشها پایدارتر
خواهد بود (جدول .)2

جدول .2میزان شاخص دوسویگی و انتقال یافتگی در پیوند اعتماد و مشارکت شبکۀ ذینفعان محلی روستای تلوبین
مرز اکولوژیک
سامان عرفی تلوبین

نو پیوند

تعداد ذینفعان

دوسویگی ()˙/.

انتقال یافتگی ()˙/.

اعتماد

28

39

32/76

مشارکت

28

22/1

18/83

نتایج میانگین فاصعععلۀ ژئودزیک در دو پیوند اعتماد و
مشععارکت در بین بهرهبرداران روسععتای تلوبین به ترتیب
 1/46و 1/70اسعععت که بیانگر سعععرعت متوسعععط گردش

ه ماهنگی و ات حاد بین بهرهبرداران در راسععع تای افزایش
تابآوری الزامی میباشد.
به طور کلی هرچه میزان میانگین فاصعععلۀ ژئودزیک و

اعت ماد و ات حاد و ی گانگی افراد در این راب طه و همچنین
سععرعت کم گردش مشععارکت در بین ذینفعان میباشععد
(جدول  .)3در واقع با توجه به اهم یت زمان و سعععرعت
هماهند سعععاختن ذینفعان در بحث وقو بحران ،تقویت
پیوند اعتماد و به وی ه مشعععارکت جهت افزایش سعععرعت
گردش این پیوند در بین افراد و به دنبال آن کاهش زمان

کوتاهترین متعععیر بین دو کنشعععگر کاهش یابد و افراد با
حداقل پ یوند ممکن به یکدیگر متصعععل گردند ،سعععرعت
دسترسی و هماهنگی آنان به یکدیگر افزایش خواهد یافت
و این امر در اعتماد سعععازی و مشعععارکت در فعالیتهای
جمعی افراد اهمیت وی های خواهد داشت.

جدول .3میانگین فاصلۀ ژئودزیک در پیوند اعتماد و مشارکت شبکۀ ذینفعان محلی روستای تلوبین
مرز اکولوژیکی

نو پیوند

میانگین فاصلۀ ژئودزیک

سامان عرفی تلوبین

اعتماد
مشارکت

1/46
1/70

 .3.2شااااخص مرکزیت در پیوندهای اعت ماد و
مگارکت شبکۀ ذینفعان محلی روستای تلوبین
در جدول ( )4میزان شاخص مرکزیت بر ا ساس پیوند
اعتماد در بین بهرهبرداران تلوبین نشان داده شده است .بر
اساس نتایج بهدست آمده میتوان بیان نمود که در ارتباط
با پیوند اعتماد در بین ذینفعان محلی در این سامان عرفی
کنشعععگر  Mo-Arدارای مرکز یت در جۀ خروجی 92/59
درصد بوده و بیشترین میزان مرکزیت درجۀ خروجی را به
خود اختصاص داده است .این کنشگر دارای باالترین نفوذ
اجتماعی در بین کن شگران دیگر بوده و منابع بی شتری به
شبکه وارد میکند .از سوی دیگر با توسعه و پخش اعتماد

در بین دینفعان نقش مهمی در هماهند سعععاختن افراد
ایفا میکند.
میزان مرکزیت درجۀ ورودی برای کنشگران  Gh-Arو
 Mo-Arبه ترتیب به میزان  79/48و  72/18در صد ا ست
که نشعععان میدهد تقریباً اکثر بهرهبرداران در شعععبکه به
دلیل جایگاه و موقعیت این افراد از لحاظ اجتماعی به او
اعتماد دارند .همچنین  Ne-Arدارای سومین میزان باالی
مرکزیت درجۀ ورودی میباشعععد .این افراد دارای باالترین
اقتدار اجتماعی و نیز شععأن و منزلت اجتماعی در شععبکه
هتتند.
کن شگر  Gh-Arبا میزان 6/20در صد باالترین مرکزیت
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بینابینی را در میان دیگر کنشعععگران داشعععته و در واقع
بیشترین نقش کنترلی و واسطهگری را در شبکه بر عهده
دارد .کنشگران  Mo-Arو  Kh-Vaبا  3/58و  3/66درصد
ب عد از  Gh-Arدارای میزان باالی مرکز یت بی نابینی و
قدرت واسطهگری در بین بهرهبرداران هتتند .این افراد به
واسعععطه قرارگیری در متعععیر افراد موجب ارتباط افراد با

در ارتباط با میزان مرکزیت درجۀ مجاورت ،کنشععگران
 Ha-Va, Mo-Ar, Gh-Arبا میزان  93/10درصد باالترین
مرکزیت مجاورت را در میان دیگر کنشععگران داشععته و در
واقع این افراد از قدرت اسععتقالل زیادی برخوردار خواهند
بود و همچنین میزان دسترسی به منابع و اطالعات زیادی
را نتبت به بقیه افراد در شبکه خواهند داشت.

یکدیگر میشعععوند و به عنوان قدرت اجتماعی شعععناخته
میشععوند .تمام کنشععگران نام برده شععده در باال به عنوان
قدرت های اجتماعی در روسعععتای تلوبین نقش مهمی در
اعتماد سازی ،هماهنگی افراد ،ت صمیمگیری و برنامهریزی
داشععع ته و در واقع به عنوان بازوی مدیر یت م نابع آب
شناخته می شوند.

همچنین کنشعععگران  Re-Ghو  Ab-Alنیز به ترتیب
دارای کمترین میزان در جه خروجی ،ورودی ،بی نابینی و
مجاورت میباشند و نیاز است با اعتمادسازی و توسعۀ آن
در بین بهرهبردران میزان مرکز یت این افراد در شعععب که
تقویت گردد.

جدول .4میزان مرکزیت درجۀ ورودی ،خروجی ،بینابینی و مجاورت بر اساس پیوند اعتماد شبکۀ ذینفعان روستای تلوبین
اسامی
اختصاری
بهرهبرداران

مرکزیت
درجۀ ورودی
()˙/.

مرکزیت درجۀ
خروجی
()˙/.

مرکزیت
بینابینی
()˙/.

مرکزیت
مجاورت
()˙/.

اسامی
اختصاری
ذینفعان

مرکزیت درجۀ
ورودی
()˙/.

مرکزیت
درجۀ خروجی
()˙/.

مرکزیت
بینابینی
()˙/.

مرکزیت
مجاورت
()˙/.

Ad-So

55/55

77/77

2/95

84/37

Mo-Ma

44/44

59/25

1/40

79/41

Gh-Ar

79/48

92/59

6/20

93/10

No-Gh

55/55

55/55

1/41

77/14

Mo-Ar

72/18

59/55

3/58

93/10

Mo-Ho

55/55

29/63

0/78

81/81

Ne-Ar

70/88

49/33

2/78

90/10

Eb-Mo

62/96

88/88

3/32

91/10

Te-Gh

66/66

40/74

1/78

84/37

Mu-Va

48/14

66/66

1/78

87/09

Sh-Te

44/44

33/33

0/65

71/05

Ab-Va

44/44

48/14

1/25

79/41

Ha-Va

48/14

85/18

2/20

93/10

Ho-Ha

55/55

33/33

0/74

77/14

Yu-Gh

44/44

33/33

0/59

71/05

Es-Mo

48/14

51/85

1/21

84/37

Ru-Va

44/44

40/74

0/84

72/97

Ab-Nui

55/55

40/74

1/21

77/14

Kh-Va

51/85

90/59

3/66

91/10

Re-Gh

33/33

14/81

0/06

64/28

Ab-Ar

48/14

68/88

0/71

96/42

Ab-Al

55/55

22/22

0/49

72/97

Ab-Nu

44/44

48/14

1/44

79/41

Kh-Gh

44/44

48/14

1/03

79/41

So-De

59/25

66/66

2/36

81/81

Eb-So

51/85

66/66

1/97

90

Mo-De

51/85

44/44

1/16

75

Ab-Ar

37/03

48/14

0/71

72/97

نتایج مربوط به شاخص مرکزیت در روستای تلوبین بر
اساس پیوند مشارکت در جدول ( )5نشان داده شده است.
در ارتباط با پیوند مشارکت در روستای تلوبین  Gh-Arبا
 72/85درصعععد دارای باالترین مرکزیت درجۀ خروجی در
شبکۀ ذینفعان محلی میباشد .این کنشگر دارای باالترین

نفوذ اجتماعی بوده و در واقع منابع بیشتری به شبکه وارد
کرده و بیشعععترین تأثیر را در توسععععه ،پخش و انتشعععار
مشععارکت در بین بهرهبرداران دارند .میزان مرکزیت درجۀ
ورودی برای کنشعععگران  Gh-Arو  Mo-Arبه ترتیب به
میزان  85/18و  80/77در صد ا ست .این کن شگران دارای
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باالترین اق تدار اجت ماعی در شعععب که بوده و به عنوان
کنشگران کلیدی و قدرت اجتماعی شناخته می شوند چرا
که پیوندهای بیشععتری از مشععارکت را از شععبکه دریافت
کرده و کنشگران بیشتری با این افراد در ارتباط هتتند و
این امر به دلیل موقعیت و منزلت اجتماعی آنها میباشد.
بنابراین به عنوان کنشعععگر کلیدی و قدرت اجتماعی در

د ستر سی دیگر کن شگران به یکدیگر و سرعت هماهنگی
آنها بتیار مؤثر است .در این شبکه  Mo-Deدارای میزان
مرکزیت صفر میبا شد و در واقع هیچ گونه قدرت کنترلی
در شبکه ندارد.
در ارتباط با میزان مرکزیت درجۀ مجاورت ،کنشگران
Mo-Arو  Gh-Arبه ترتیب با میزان  90درصععد و 85/81

شعععبکه نقش مهمی در موفقیت طر های مشعععارکتی در
راستای بهبود وضعیت منابع آب خواهند داشت.
کنشعععگر  Gh-Arبا  15/41درصعععد باالترین میزان
مرکزیت بینابینی را داشعععته و بیشعععترین نقش کنترلی و
واسععع طهگری را در شعععب که بر ع هده دارد .این فرد در

درصععععد باالترین مرکز یت م جاورت را در م یان دیگر
کنشععگران داشععته و در واقع این افراد از قدرت اسععتقالل
زیادی برخوردار خواهند بود و همچنین میزان دسعترسعی
به منابع و اطالعات زیادی را نتبت به بقیه افراد در شبکه
خواهند داشت.

جدول .5میزان مرکزیت درجۀ ورودی ،خروجی ،بینابینی و مجاورت بر اساس پیوند مشارکت شبکۀ ذینفعان محلی روستای تلوبین
اسامی
اختصاری
بهرهبرداران

مرکزیت
درجۀ ورودی
()˙/.

مرکزیت
درجۀ خروجی
()˙/.

مرکزیت
بینابینی
()˙/.

مرکزیت
مجاورت
()˙/.

اسامی
اختصاری
ذینفعان

مرکزیت درجۀ
ورودی
()˙/.

مرکزیت
درجۀ خروجی
()˙/.

مرکزیت
بینابینی
()˙/.

مرکزیت
مجاورت
()˙/.

Ad-So

25/92

25/92

1/09

65/85

Mo-Ma

33/33

29/63

1/26

71/05

Gh-Ar

85/18

72/85

15/41

90

No-Gh

29/63

44/44

3

71/05

Mo-Ar

80/77

49/63

6/43

85/81

Mo-Ho

25/92

22/22

0/79

61/36

Ne-Ar

51/85

11/11

0/49

72/97

Eb-Mo

Te-Gh

22/22

37/03

1/64

67/50

Mu-Va

Sh-Te

33/33

22/22

1/53

15/51

25/92

0/56

60

37/03

25/92

2/46

69/23

67/50

Ab-Va

44/44

25/92

2/55

71/05

Ha-Va

29/63

14/81

0/92

61/36

Ho-Ha

48/14

51/85

3/92

81/81

Yu-Gh

18/51

29/63

0/45

64/28

Es-Mo

37/03

48/14

3/24

72/97

Ru-Va

18/51

33/33

0/59

64/28

Ab-Nui

25/92

29/63

1/25

67/50

Kh-Va

25/92

74/07

4/93

79/41

Re-Gh

33/33

7/40

0/06

60

Ab-Ar

25/92

25/92

1/38

64/28

Ab-Al

25/92

18/51

0/99

64/28

Ab-Nu

33/33

40/74

2/02

71/05

Kh-Gh

37/03

59/04

7/23

84/37

So-De

29/63

70/37

4/67

79/41

Eb-So

25/92

37/03

2/54

69/23

Mo-De

25/92

0

0

57/44

Ab-Ar

25/92

25/92

0/93

64/28

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه متائل انتانی و محیطی هر دو دارای
مؤلفه های نامشعععخص ،تنو طبیعی ،دینامیک پیچیده و
واب تتگیهای مقیا سی در بعد زمان و مکان میبا شند [،5
 ،]15بر این اسععاس الزم و ضععروری اسععت که مدیران و

بر نا مهریزان در ک نار تو جه به متعععا ئل طبیعی در یک
اکوسععیتععتم ،به سععیتععتمهای اجتماعی در آن نیز توجه
دا شته با شند .شناخت مؤلفههای اجتماعی در یک منطقه
از طریق پایش اجتماعی میتعععر خواهد بود [ .]4در واقع
پایش اجت ماعی اطال عات مهم و ارز ندهای در راب طه با
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الگوی روابط بین بهرهبرداران به عنوان اصلیترین ذینفعان
و کشف سرمایۀ اجتماعی موجود در یک منطقه در اختیار
مدیران و برنامهریزان قرار میدهد .در این زمی نه کاربرد
رویکردهای نوینی چون تحلیل شعععبکه اجتماعی ()SNA
در سالهای اخیر به صورت چ شمگیری در سطح جهان
گتترش یافته است.

باعث خواهد شعد شعبکۀ متوازنتر و متعادلتر باشعد و در
نهایت میزان شععکنندگی شععبکه کاهش یافته و در نتیجه
شبکه در برابر اختالالت و تغییرات پایدار خواهد بود [.]4
نتایج میانگین فاصعععلۀ ژئودزیک در دو پیوند اعتماد و
مشععارکت در سععامان عرفی تلوبین در پیوندهای اعتماد و
م شارکت به ترتیب  1/46و  1/70ا ست که بیانگر سرعت

در مطالعۀ حاضر به بررسی و تحلیل چند معیار مهم و
اجتماعی تأثیرگذار در رابطه با تحقق توسعععۀ پایدار محلی
پرداخته شده ا ست که جهت تحلیل آنها از روش تحلیل
شععبکۀ اجتماعی اسععتفاده گردیده اسععت .شععاخصهای
اندازهگیری شده جهت سنجش سرمایۀ اجتماعی در این
تحقیق بر اسعععاس سععع ند بر نا مه ع مل پایش و ارز یابی
اجتماعی -سیا ستی پروژههای منابع طبیعی ک شور []10

متوسعععط گردش اعت ماد و ات حاد و ی گانگی افراد در این
رابطه و سرعت نتبتاً کم گردش مشارکت در بین ذینفعان
میباشععد .نویتععندگان مختلف در رابطه با کاربرد تحلیل
شععبکه تأکید میکنند که کوتاهترین متععیرها در شععبکه
سبب د ستر سی بی شتر افراد به یکدیگر خواهد شد [،12
 ،]27که در تحقیق حاضعععر این موضعععو اثبات میگردد.
همچنین این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات بتیاری از

تعیین شده و در دو سطح کالن و خرد بررسی شدهاند.
در ارتباط با شاخص تراکم میتوان گفت تراکم باال در
بین ذینفعان ن شاندهندۀ میزان باال/ی اعتماد و م شارکت
در بین آنها ست .در این تحقیق میزان شاخص تراکم در
پیوند اعتماد و مشعععارکت در بین بهرهبرداران به ترت یب
 53/8و  33/6در صد بوده ا ست که تراکم در پیوند اعتماد
متوسط و در پیوند مشارکت ضعیف میباشد .اعتماد بتیار

نویتندگان دیگر نیز مطابقت دارد [.]25 ،15 ،13 ،2

باال در شعععبکه منجر به افزایش آگاهی افراد در شعععبکه و
مشعععارکت آزادانۀ آنها در فعالیتهای جمعی شعععده و به
همین جهت تبادل اطالعات و منابع در بین کنشعععگران و
دسترسی آنها به یکدیگر با سرعت باالیی صورت میگیرد
و در نهایت تأثیر بتععیار مناسععبی بر تحقق توسعععۀ پایدار
محلی خواهد داشت [. ]21 ،12 ،11
در ارتباط با نهادینه شدن پیوندهای اعتماد و مشارکت
در بین افراد و پایب ندی آن ها به هن جار ها و عرف های
محلی در ارتباط با بهرهبرداری از منابع آب مطابق نتایج
حا صل شده میزان شاخص دو سویگی در رو ستای تلوبین
بر ا ساس پیوندهای اعتماد و م شارکت  93و  22/1در صد
( ضعیف) میبا شد .میزان انتقال یافتگی پیوندهای اعتماد
و مشععارکت در بین بهرهبرداران روسععتای تلوبین  32/76و
 18/83درصعد میباشعد .در واقع میزان انتقال یافتگی باال

در شبکۀ ذینفعان محلی روستای تلوبین در ارتباط با
پیونعد اعتمععاد کنشعععگر  Mo-Arدارای بعاالترین میزان
مرکز یت در جۀ خروجی (92/59درصعععد) و همچنین به
همراه کنشعععگر  Gh-Arدارای باالترین میزان مرکز یت
درجۀ ورودی (79/48و 72/18در صد) میبا شندGh-Ar .

دارای باالترین میزان مرکزیت بینابینی (6/20درصعععد) و
کنشعععگران ( )Gh-Ar, Mo-Ar, Ha-Vaدارای بعاالترین
میزان مرکزیت مجاورت میباشند (93/10درصد).
در این تحقیق جهت بررسعععی و شعععناخت سعععاختار
اجتماعی روابط بین کنشگران و شناخت کنشگران کلیدی
و قدرتهای اجتماعی در بین ذینفعان محلی در روسععتای
مورد مطالعه ،شعععاخصهای مرکزیت و قدرت بر اسعععاس
پیو ند های اعت ماد و مشعععار کت در بین ذینف عان محلی
بررسععی شععد .قدرت از طریق انوا مرکزیت نظیر مرکزیت
درجۀ ورودی (اقتدار ،شععهرت و جایگاه فرد از نظر منزلت
اجتماعی) ،مرکزیت درجۀ خروجی (نفوذ ،قدرت ترویج و
عععامععل تغییر) ،مرکزیععت بینععابینی (قععدرت کنترلی و
واسععطهگری) و مرکزیت مجاورت (میزان دسععترسععی به
منابع و اطالعات) سعععنجش میشعععود [،15 ،13 ،11 ،10
 .]31کنشگرانی که بیشترین نمرۀ اعتماد و مشارکت را از
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ارتباط با بهرهبرداری از منابع افزایش می یابد و افراد ملزم
به حفایت از منابع اشععتراکی خواهند شععد که این امر در
.]27 ،26[ تحقق تو سعۀ پایدار محلی تأثیر به سزایی دارد
در نتیجه شناسایی و کشف کنشگران کلیدی و تأثیر گذار
در ه ماه ند سععععاختن بهرهبرداران منجر به سعععر عت
 نوآوری جمعی و کععاهش اختالفععات و،تصعععمیم گیری

دیگر افراد در یا فت کن ند به عنوان قدرت های اجت ماعی
. ]27 ،9 ،7[ شناخته میشوند
 دارای باالترینGh-Ar در رابطه با پیوند مشعععارکت
درصععد) و بینابینی72/85( میزان مرکزیت درجۀ خروجی
 به ترتیب دارای باالترینGh-Ar, Mo-Ar ،)درصد15/41(
) درصعععد80/77 ،85/18( میزان مرکز یت در جۀ ورودی

درگیریها شعععده و اجرای مدیریت مشعععارکتی با کاهش
هزی نه و ز مان همراه خوا هد بود که نتی جۀ آن افزایش
سرمایۀ اجتماعی خواهد بود که در نهایت منجر به استقرار
 نتایج تحقیقات سایر.توسعۀ پایدار روستایی خواهد گردید
.]15 ،12 ،8 ،1[ محققان این مطلب را تأیید میکند

.میباشند
بععه طور کلی طبق نتععایج میتوان بیععان نمود کععه
قدرتهای اجتماعی در بین ذینفعان محلی سععبب تقویت
و توسعععۀ اعتماد و مشععارکت و در نتیجه تقویت سععرمایۀ
 لذا با تقویت سععرمایۀ.]13[ اجتماعی در شععبکه میگردد
اجتماعی پایبندی افراد به سعععنتها و عرفهای محلی در
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