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تحلیل الگوی ساختاری سرمایۀ اجتماعی درونگروهی بهرهبرداران منابع آب
(منطقۀ مورد مطالعه :حوزۀ آبخیز پایین دست سد درودزن فارس)
 جمیله سلیمی کوچی؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی سالجقه؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 مهدی قربانی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 عبدالمطلب رضایی؛ استادیار دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
از چندین دهۀ گذشته مطالعۀ ابعاد انسانی در مدیریت منابع طبیعی از جمله منابع آب با رشد همراه بوده است .لذا جهت دستیابی به
پایداری اکولوژیکی و ان سانی در زمینۀ منابع آب ،نیازمند برنامهریزی و سیا ستگذاری در را ستای مدیریت پایدار منابع آب میبا شیم.
مدیریت عر صههای طبیعی به دلیل درگیر بودن مؤلفههای ان سانی و طبیعی ا سا ساً امری پیچیده و د شوار ا ست و برای مدیریت مؤثر
منابع آب ،م شارکت و همکاری میان ذینفعان یکی از نیازهای ا سا سی ا ست .براین ا ساس ،به تحلیل شبکۀ اجتماعی ،به منزلۀ یک
رویکرد ،در تحلیل روابط ذینفعان محلی به منظور مدیریت پایدار منابع آب توجه شده ا ست .هدف از این پژوهش ،پایش اجتماعی
شبکۀ ذینفعان محلی منابع آب در پایین دست حوزۀ آبخیز سد درودزن با استفاده از تحلیل شبکۀ اجتماعی است .این کار بر اساس
تحلیل پیوندهای اعتماد و مشارکت و با استفاده از شاخصهای کمّی و ریاضی سطح کالن شبکه صورت گرفته است .براساس نتایج،
میزان تراکم در بین ذینفعان محلی منابع آب در پیوند اعتماد و مشارکت در روستای کوهسبز و کرهتاوی به ترتیب  68/8و  66/2درصد
و  60/1و  55در صد و میزان شاخص دو سویگی پیوندها در بین بهرهبرداران منابع آب این دو رو ستا به ترتیب 71/1 ،در صد و 60/2
درصد و در حد مناسبی میباشد .با توجه به شاخصهای محاسبه شده در این تحقیق ،نیاز است سرمایۀ اجتماعی درونگروهی تقویت
گردد تا در مواقع بحرانی برای حل م شکالت از سرمایۀ اجتماعی به منزلۀ ا صلی ترین منبع حل م شکالت و ا صالح فرآیندهای موجود
سود برد و مدیریت پایدار منابع آب در منطقه محقق شود.
کلید واژگان :تحلیل شبکۀ اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی ،حوزۀ آبخیز سد درودزن ،ذینفعان محلی
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 .1مقدمه
آب به منزلۀ جزئی از محیط زیست ،شالودۀ حیات و نیز
مؤلفۀ بنیادی برای هر نوع الگوی تو سعه در مبحث تو سعۀ
پایدار جایگاهی مهم و محوری دارد .بنابراین تخریب منابع
آب به منزلۀ تخریب پایههای توسعععه خواهد بود ].[47 ،45
کنشگران و ذینفعان مختلفی در حکمرانی محلی آب حضور
دارند .مشعععارکت این ذینفعان عاملی کلیدی در موفقیت
حکمرانی محلی آب خواهد بود .بنابراین رابطۀ بین ان سانها
به منز لۀ اصعععلیترین ذینف عان م نابع آب ،با ید در رأس
برنامهریزیها و سععیاسععتگذاریها قرار گیرد ] .[28 ،22در
مسععیر مطالعه و درس سععیسععتمهای اجتماعی-اکولوژیکی،
بهترین و کاراترین رویکرد ،تئوری روابط اجتماعی ا ست که
بهعنوان چارچوبی مفهومی و تحلیلی محققین را در راستای
بررسعععی الگوی روابط مت قا بل بین کنشعععگران مختل و
ذینفعان مرتبط با حکمرانی و مدیریت منابع آب و کشععع
نحوۀ اثرگذاری فاکتورهای اجتماعی بر مدیریت منابع آب،
یاری مین ما ید ] .[38یکی از بهترین روش ها در م طال عۀ
روابط اجتماعی ،روش تحلیل شعععبکۀ اجتماعی اسعععت .به
همین جهت شبکههای اجتماعی ایجاد شده از طریق روابط
بین ذینفعان در سععطوح مختل سععبب تسععهیل مشععارکت
برای دسعععتیابی به حکمرانی پایدار آب میشعععود ].[43 ،4
همچنین تحلیل شبکۀ اجتماعی از معیارهای مهم اجتماعی
برای تحل یل روابط ذینف عان و پایش اجت ماعی اسعععت فاده
میکند ] .[22از جمله تئوری های مهم اجتماعی در زمینۀ
مدیریت منابع آب ،سرمایۀ اجتماعی است که از ابعاد مهم و
ا سا سی تو سعۀ پایدار محلی میبا شد که در کنار دو عامل
سرمایۀ مالی و ان سانی ،رکن سوم د ستیابی به تو سعه را
تشکیل میدهد ] .[9سرمایۀ اجتماعی از ویژگی خودزایی یا
خود مولدی برخوردار اسعععت ،به این معنا که با اسعععتفادۀ
مناسب از آن ،زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم می شود
] ،[44همچنین سعععرمایۀ اجتماعی موجب فراگیری اعتماد
متقابل مردم به یکدیگر میگردد ].[26
به طورکلی مفهوم سععرمایۀ اجتماعی بهعنوان چارچوبی
برای درس و تجز یهوتحل یل روابط بین ذینف عان درگیر در
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توسعععۀ اجتماعی پدید آمده اسععت و بهعنوان یک عنصععر
حیاتی در دسعععتیابی به توسععععۀ عادالنه و پایدار معرفی
میشعععود و یکی از مؤلفههای مهم اجتماعی در ارتباط با
مدیریت پایدار سعععرزمین اسعععت ] .[33 ،30 ،5سعععرمایۀ
اجتماعی مفهومی کالن ا ست که در برگیرندۀ ابعادی مانند
اعتماد و مشععارکت میباشععد .اعتماد معیار اصععلی روابط
اجتماعی پایدار است و در واقع یک معیار کلیدی و اساسی
برای شععروع مدیریت مشععارکتی در بین کلیۀ کنشععگران
درگیر در فرآیند مدیریت م شارکتی ،تو سعۀ اعتماد و روابط
متقابل بین آنها میباشععد ] .[21 ،10در دهههای گذشععته
اعتماد بین ذینفعان به عنوان فاکتور کلیدی در توسععععۀ
پایدار محلی در نظر گرفته شده است ].[15 ،46
از دیدگاه جامعه شناختی دست کم سه شکل از اعتماد
مشتمل بر اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمیمیافته و اعتماد
نهادی قابل تشعععخیص اسعععت که در این تحقیق به مبحث
اعتماد بین شخصی پرداخته شده است .اعتماد بین شخصی
بر ا ساس روابط م ستقیم و چهره به چهره شناخته می شود
و مبنی بر روابط بین فردی ا ست .اعتماد بین شخ صی در
ارتباط با تعامل و روابط میان اعضعععای خانواده ،دوسعععتان،
هم کاران و دیگر موارد مشعععا به تجلی پ یدا میک ند و بین
روابط و شبکههای اجتماعی تثبیتشده وجود دارد و بیشتر
حاصل تجربه و شناخت متقابل است ].[19
اعتماد و مشعععارکت در یک تعامل دو سعععویه با یکدیگر
سعععر ما یۀ اجت ماعی را شععع کل میده ند ] .[39 ،6اعت ماد
تسهیلکنندۀ فرآیند مشارکت است و باالبودن میزان اعتماد
به افزایش مشارکت و همکاری افراد منجر میشود و هر چه
شععبکههای مشععارکت اجتماعی گسععتردهتر باشععد ،سععرمایۀ
اجتماعی غنیتر اسعععت و کارایی اقدامات مدیریت منابع
افزایش می یابد ] .[1نتیجۀ تضععععی انسعععجام اجتماعی،
افزایش درگیریهعا و تنشهعای فردی و جمعی ،کعاهش
م شارکت ،افزایش هزینههای کنترل اجتماعی و بهطور کلی
افت کارایی نظام اجتماعی خواهد بود ] .[48 ،21سعععرمایۀ
اجتماعی به دلیل بهبود و تسهیل فعالیتهای جمعی شرط
الزم برای ای جاد انسععع جام اجتماعی در جامعه خواهد بود
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] .[35در میان کن شگران هر چه میزان روابط بی شتر با شد
سطح اعتماد آنها افزایش مییابد و کنشگران برای اقدامات
جمعی و همکاری و مشارکت ،فرصتهای بیشتری به دست
میآورند .با افزایش سرمایۀ اجتماعی و انسجام ،مدیریت آب
موفقتر و با هزینۀ کمتری محقق خواهد شععد ]22،24 ،20
و  .[36از این رو میتوان عنوان کرد اعتماد اجتماعی ایجاد
کنندۀ تعادل و همیاری بوده و فقط در این حالت اسععت که
در عین وجود ت فاوت ها قادر به حل مشعععکالت و ان جام
تع هدات اجت ماعی میشعععود ] .[18از طرف دیگر ،ف قدان
اعتماد و مشعععارکت در بین افراد ،منجر به طرد شعععدن
اجتماعی افراد و کاهش سععرمایۀ اجتماعی میگردد ].[23
نتیجۀ تضعی انسجام اجتماعی و از هم گسیختگی جامعه،
افزایش درگیری ها و تنش های فردی و جمعی ،کاهش
مشارکت ،افزایش هزینههای کنترل اجتماعی و افت کارآیی
نظام اجتماعی است ].[32
همچنین محققین یک مفهوم دیگر مرتبط با مدیریت
انطباقی و فعالیتهای جمعی در مدیریت اکوسیستم تحت
عنوان میزان "ب ستگی شبکه" را بیان نمودند .این مفهوم
ارتباط مسعععتقیمی با تئوری سعععرمایۀ اجتماعی دارد .یک
مفهوم از سعععرمایۀ اجتماعی به عنوان عملکرد "بسعععتگی
شبکه" ،تأکید بر مزیت ساختارهای متراکم بر غیرمتراکم
دارد ] [21 ،40و این نوع ساختارها ت سهیلکنندۀ جریان
ارتباطی آزاد و تقویتکنندۀ ای جاد هن جارها و ارزش های
مشترس میباشد ] .[29 ،14در شبکههای بسته یا بستگی
باال میزان تراکم در شععبکه باال اسععت .محققان اسععتدالل
نمودند که "ب ستگی شبکه" همب ستگی مثبتی با موفقیت
فرآی ند های مشعععار کت و اداره نمودن موفق چالش ها و
م شکالت پیش روی ت صدیگری منابع طبیعی دارد ]،21
 .[40زیرا در این حا لت تمرکز قدرت در دسعععت ت عداد
محدودی کنشععگر در شععبکه اسععت .بر عکس در شععبکه با
میزان پایین بسععتگی وضعععیت نامعلوم و نامشععخصععی در
مدیریت اکوسیستم بهوجود میآید.
از اینرو ،با تو جه به اهم یت سعععر ما یۀ اجت ماعی در
تو سعۀ پایدار محلی ،ظرفیت سازی و تقویت ب سیج جامعۀ
محلی ،مطالعۀ حاضعععر با هدف تحلیل سعععاختار روابط

اجتماعی و ارزیابی سعععرمایۀ اجتماعی بهرهبرداران محلی
آب در محدودۀ مرز اکولوژیکی روسعععتاهای پایین دسعععت
حوزۀ آبخیز سعععد درودزن با تأکید بر پیوندهای اعتماد و
م شارکت در زمینۀ بهرهبرداری از منابع آب و شاخصهای
کمی سطح کالن شبکۀ اجتماعی انجام شده ا ست .این
روش با ا ستفاده از روش تحلیل شبکۀ اجتماعی و برر سی
دو مؤلفۀ اعتماد و م شارکت به عنوان ابعاد ا صلی سرمایۀ
اجتماعی و سنجش شاخصهای مورد نظر صورت گرفته
است .تحلیل شبکههای اجتماعی با شناسایی ساختارهای
اجتماعی موجود نقش مهمی در دخالت این ساختارها در
حل مشکالت خواهد داشت.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش ،روسععتاهای پایین
دسعععت حوزۀ آبخیز سعععد درودزن واقع در اسعععتان فارس
میباشععد .سععد درودزن یکی از بزرگترین سععدهای خاکی
مخزنی در استان فارس است که آب مورد نیاز برای 4200
کیلومتر مربع از زمینهای کشععاورزی پاییندسععت خود را
فراهم میآورد .هم چنین تععأم ین کننععدۀ آب شعععرب
شهرستانهای شیراز و مرودشت میباشد ] .[2حوزۀ پایاب
سد درودزن شامل دو بخش اصلی باالدست و پایین دست
ا ست که مرز بین دو ق سمت را پل خان ت شکیل میدهد.
موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش در شکل ()1
ارائه شده است.
در این تحقیق ،مراکز  10دهسعععتان در پاییندسعععت
حوزۀ آبخیز سعععد درودزن بهعنوان محدودۀ مورد مطالعه
انت خاب گرد ید .در جدول ( ،)1ت عداد بهرهبرداران دارای
زمین تحت کشت آبی و انتخابی براساس فرمول کوکران و
متناسب با تعداد کل بهرهبرداران منابع آب و وسعت زمین
تحت کشت آبی هر بهرهبردار (کمتر از دو هکتار ،دو تا 10
هکتار و بیش از  10هکتار) در هر یک از روستاها مشخص
شده است.
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شکل  .1منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش

جدول  .1تعداد بهرهبردار در هر مرکز دهستان در منطقۀ مورد مطالعه
مرز اکولوژیک

تعداد بهرهبردار

بیدگل

17

فتح آباد

50

کره تاوی

14

کناره

29

کوه سبز

16

کوشکک

15

مجدآباد

21

محمدآباد

19

سیدان

30

زنگی آباد

20

 .2.2روش کار
 .1.2.2روش تحلیل شبکۀ اجتماعی
برای کاربردیکردن روش تحل یل شعععب که در زمی نۀ
مدیریت منابع آب و تعیین مرز اکولوژیک و اجتماعی ،در
این تحقیق روسعععتاهای پاییندسعععت حوزۀ آبخیز سعععد
درودزن و بهرهبرداران محلی م نابع آب انت خاب شعععد ند.
براسعععاس مطالعات وسعععیع میدانی و روش پیمایشعععی و
م شاهدۀ م ستقیم و م صاحبه با ذینفعان محلی در منطقۀ
مورد مطالعه ،بهرهبرداران منابع آب شناسایی و با استفاده

از فرمول کوکران (رابطۀ  ،[11] )1تعداد  231بهرهبردار از
م یان  700بهرهبردار م نابع آب در منط قۀ مورد م طال عه
انتخاب شدند.
()1

𝑞𝑝 𝑧2
𝑑2
𝑞𝑝 1 𝑧2
)1+ ( 2 −1
𝑑 𝑁

=𝑛

در این رابطه :n ،حجم نمونه :N ،حجم جمعیت آماری،
 :zدرصعععد خطای معیار ضعععریب اطمینان قابل قبول:d ،
درجۀ اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب که میتواند 0/01
یا  0/05باشد.
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در این تحقیق پیو ند های اعت ماد و مشعععار کت م یان
بهرهبرداران منابع آب در زمینۀ اسععتفاده از آب رها شععده از

شخصی و همچنین دریافت خدمات و منابع مختل منجر
به ایجاد روابط دوسویه در بین کنشگران خواهد شد ][21

سععد درودزن در قالب پرسععشععنامۀ تحلیل شععبکۀ اجتماعی
برا ساس طی لیکرت (خیلی کم ،کم ،متو سط ،زیاد و خیلی
زیاد) جمعآوری و تولید شد .در روش تحلیل شبکه از تئوری
جبر ماتریس برای محاسعععبات ریاضعععی اسعععتفاده گردید.

و میزان سرمایۀ اجتماعی و به دنبال آن پایداری شبکه را
افزایش خواهد داد.
انتقالیافتگی پیوندها :این شاخص از به اشتراسگذاری
پیوندها بین سه فرد که یکی از آنها به عنوان پل ارتباطی

محاسبات با استفاده از نرمافزار  [8] UCINET 6انجام گرفت
و با استفاده از ماتریس دادههای جمعآوری شده ،شاخصهای
سطح کالن شبکه محاسبه و ارزیابی شدند.

بین دو فرد دیگر است ،حاصل می شود .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
داشععت در واقع ،هرچه روابط سععهگانه در بین بهرهبرداران
بیشتر باشد ،شبکه متعادلتر و متوازنتر بوده و شکنندگی
آن کمتر خواهد بود و ن شان از ا ستحکام و پایداری بی شتر
روابط در شبکه را دارد ].[20
کوتاهترین فاصعععله میان دو کنشعععگر (میانگین فاصعععلۀ
ژئودزیک) :این شاخص ن شان دهندۀ میزان کوتاهترین م سیر
در بین دو جفت کنشعععگر براسعععاس پیوند تبادل اطالعات
میباشععد .هر چه میزان این شععاخص باالتر باشععد سععرعت
گردش اطالعات در بین کن شگران و همچنین میزان اتحاد و
یک پارچگی و همبسعععتگی اجت ماعی و در نتی جه سعععرما یۀ
اجتماعی در بین کنشگران افزایش مییابد ].[7

 .2.2.2شاخصها در سطح کالن
براسععاس سععند برنامۀ عمل پایش و ارزیابی اجتماعی-
سیا ستی پروژههای منابع طبیعی ک شور ] ،[20معیارهای
مهم و تأثیرگذار جهت تحلیل الگوی سععاختاری سععرمایه
اجتماعی در پاییند ست حوزۀ آبخیز سد درودزن برر سی
شد .معیارهای مورد بررسی به اختصار معرفی شدهاند:
تراکم شبکه :تراکم به صورت تعداد پیوندهای ارتباطی
موجود در شععبکه به کل پیوندهای ممکن در شععبکۀ مورد
نظر تعری میگردد .میزان این شاخص بین صفر تا صد
درصععد متریر اسععت ] .[6بهطور کلی افزایش تراکم سععبب
افزایش انسجام اجتماعی و تقویت پیوندها در شبکه شده،
امکان هماهنگی ،همکاری و همافزایی فعالیتها را افزایش
میدهد .تراکم باال در شعععب که ،میزان باالی سعععرمایه
اجتماعی در شععبکه را نشععان میدهد چرا که باال بودن
تراکم ،افزایش اعتماد و تسععهیل در به اشععتراسگذاری
اطالعات و منابع و همچنین افزایش م شارکت و همکاری
بین ذینف عان را در پی خوا هد داشعععت ب نابراین میزان
سععرمایۀ اجتماعی افزایش یافته و فعالیتهای مشععارکتی
تسهیل مییابد ].[20 ،18
میزان دو سویگی پیوندها در شبکه :این شاخص یکی
از شاخصهای مهم در تعیین میزان پایداری شبکۀ مورد
نظر میباشد .میتوان از این شاخص برای مشخصنمودن
میزان اعتماد و مشعارکت متقابل افراد در شعبکه اسعتفاده
نمود ] .[25وجود روابط و ح ما یت های عاطفی ،م نافع

 .3نتایج
 .1.3تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت
در سطح کالن شبکۀ بهرهبرداران منابع آب
براسعععاس ن تایج شعععاخص تراکم در جدول ( ،)2در
روسعععتای کوهسعععبز میزان تراکم در بین ذینفعان محلی
منابع آب در پیوند اعتماد و مشعععارکت به ترت یب 68/8
در صد و  66/2در صد و در رو ستای کرهتاوی میزان تراکم
در پیوند اعتماد و مشععارکت به ترتیب  60/1درصععد و 55
درصععد اسععت .این امر نشععاندهندۀ میزان تراکم قوی در
شبکۀ اعتماد و تراکم متو سط تا زیاد در شبکۀ م شارکت
در زمینۀ بهرهبرداری از منابع آب در این روستاها میباشد.
میزان باالی تراکم در شعععبکه نشعععان از باالبودن میزان
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همکاری بین ذینفعان محلی است .براین اساس با توجه به
رابطۀ مسعععتقیم انسعععجام اجتماعی و سعععرمایۀ اجتماعی با
میزان تراکم ،میتوان بیعان نمود کعه میزان انسعععجعام و
همچنین سعععرمایۀ اجتماعی براسعععاس دو پیوند اعتماد و
مشععارکت در این روسععتاها در سععطح باالیی قرار دارد .به
همین جهت پایبندی افراد به عرفها و سعععنتهای محلی

جمعی و تسعععریع هماهن سعععازی ذینفعان محلی جهت
مدیریت منابع آب و تسعععهیل فرآیند مدیریت پایدار منابع
آب تأثیرگذار ا ست و مدیریت م شارکتی در این رو ستاها با
سعععرعت بیشعععتر و در زمان کمتری تحقق می یابد .میزان
شاخص تراکم در پیوندهای اعتماد و م شارکت در رو ستای
محمدآباد به ترتیب  40/3و  36/4درصعععد و در روسعععتای

افزایش می یابد و حفاظت از منابع و مدیریت پایدار منابع
محقق خواهد شد و این امر بر روی تقویت تابآوی سیستم
اجتماعی در برابر تنش های محیطی و افزایش فعالیت های

ز ن گیآبععاد بععه تر تیععب  42/1و  34/1میبععاشععععد.
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شکل  .2مقایسۀ شاخص تراکم در پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکۀ بهرهبرداران منابع آب در منطقۀ مورد مطالعه

جدول  .2میزان شاخص تراکم در پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکۀ بهرهبرداران منابع آب در منطقۀ مورد مطالعه
مرز اکولوژیک

پیوند اعتماد

پیوند مشارکت

بیدگل

0/576

0/547

فتح آباد

0/524

0/512

کره تاوی

0/601

0/55

کناره

0/482

0/412

کوه سبز

0/688

0/662

کوشکک

0/515

0/392

مجدآباد

0/517

0/402

محمدآباد

0/403

0/364

سیدان

0/482

0/422
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زنگی آباد

0/421

0/341

کمبود پیوند مشعععارکت یک چالش در مدیریت منابع آب
محسعععوب میگردد و ن یاز به تقو یت پیو ند هم کاری و
مشععارکت در بین بهرهبرداران این روسععتاها میباشععد .لذا
براساس نتایج به دستآمده بعهعرهبعرداران معنععابعع آب

مقاوم و پایدار را در مقابل ترییرات و تنشهای محیطی و
اجتماعی پدیدار سازد .از طرف دیگر شاخص انتقالیافتگی
پیوندهای اعتماد و م شارکت در رو ستای کوه سبز با 61/7
و  68/4درصعععد ،میزان باالیی را به خود اختصعععاص داده

روسعععتاهای محمدآباد ،زنگیآباد ،کوشعععکک و مجدآباد از
میزان سرمایۀ اجتماعی ن سبتاً پایینی برخوردار ه ستند و
ضروریست تا بععه م ن ظور توفیق هرچه بیشتر مدیریت
مشارکتی زمی نههای افزایش تراکم و به تبع آن سرمایۀ

اسععت .با توجه به اینکه این شععاخص نشععاندهندۀ میزان
پایداری ،تعادل و توازن شعععبکۀ روابط اسعععت ،از این رو با
توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان نمود که روستای
کوه سععبز از وضعععیت پایداری مناسععبی برخوردار اسععت.

اجتماعی در این روسععععتععاهععا فراهم شود تا با افزایش
ف عال یت های جمعی بین بهرهبرداران و در نتیجه افزایش
سرمایۀ اجتماعی ،مسیر دستیابی به مدیریت اصولی و

میزان شعععاخص انت قال یافتگی در روسععع تاهای فتحآباد،
مجدآباد و محمد آباد در حد پایینی می باشعععد .به همین
جهت ،در این رو ستاها افزایش پایداری و ا ستحکام شبکه

مشارکتی در منطقه هموار گردد.
میزان دوسععویگی پیوندها نشععاندهندۀ نهادینه شععدن
پیوند اعتماد و مشارکت در بین ذینفعان محلی و شاخصی
جهت تعیین میزان پایداری شبکۀ مورد برر سی میبا شد.
براساس نتایج جدول ( )3میزان اعتماد متقابل و مشارکت
متقابل برا ساس میزان شاخص دو سویگی پیوندها در بین
بهرهبرداران منابع آب روسعععتای کوه سعععبز و کرهتاوی به
ترتیب 71/1 ،درصد و  60/2درصد و در حد زیاد میباشد.
با توجه به نتایج شععاخص دوسععویگی میتوان گفت وجود
میزان باالی اعتماد متقابل در بین افراد و باالبودن میزان
نهادینهشععدن این پیوند و همچنین عرفها و سععنتهای
محلی در بین بهرهبرداران این روسععتاها ،میتواند منجر به
پایداری شععبکۀ روابط گردد .میزان دوسععویگی پیوندها در
بین ذینفعان محلی منابع آب در روسعععتاهای سعععیدان،
مجدآباد و محمدآباد به ترتیب  43/8 ،43/5و  47/3درصد
و متوسعععط رو به پایین اسعععت .از اینرو ،تقویت اعتماد
متقابل و به خ صوص م شارکت متقابل در بین ذینفعان در
این روستاها الزامی است تا از این طریق سرمایۀ اجتماعی
غنی در بین آن ها محقق گردد .این امر میتوا ند افزایش
میزان تععابآوری آنهععا در مقععابلععه بععا هر گونععه تنش
زیسععتمحیطی را نیز به دنبال داشععته باشععد و شععبکهای

روابط از طریق تقویت هر چه بیشعععتر پیوندهای اعتماد و
مشارکت ضرورت دارد .این امر سرمایۀ اجتماعی را افزایش
داده و شعععب که ای م قاوم و پایدار را در م قابل ترییرات و
تنشهای محیطی و اجتماعی پدیدار میسازد.
جهت سنجش سرعت گردش ،تبادل و پخش منابع در
شبکه از میانگین کوتاهترین فاصله بین یک جفت کنشگر
استفاده میگردد .هر چه میانگین فاصلۀ ژئودزیک براساس
کوتاهترین مسیرها کاهش یابد سرعت تبادل اطالعات بین
کنشععگران بیشععتر شععده ،اتحاد و یگانگی افزایش مییابد،
زمان کمتری جهت هماهن ساختن ذینفعان محلی برای
مدیریت منبع مشععترس صععرف میشععود و کنشععگران با
سرعت بیشتری به یکدیگر دسترسی خواهند داشت و در
ن ها یت این امر در اعت مادسعععازی و ف عال یت های جمعی
اهمیت ویژهای دارد .جدول ( )4نتایج مربوط به شعععاخص
میانگین فاصعععلۀ ژئودزیک و میزان اتحاد و همبسعععتگی
اجتماعی بین افراد را نشعععان میدهد .با توجه به نتایج
میتوان گفت سععرعت گردش اعتماد و مشععارکت در بین
ذینفعان روسعععتای کوه سعععبز به ترتیب زیاد ( )1/213و
متو سط ( )1/413ا ست .بنابراین ذینفعان محلی منابع آب
در این روسععع تا دارای و حدت ،همبسعععتگی اجت ماعی و
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یکپارچگی متوسعععط تا زیادی در امر مدیریت پایدار منابع
آب می با شند و سرعت د ستر سی آنان به یکدیگر تقریب ًا

ب اال بوده و ز مان ا ندکی ج هت ه ماهنگی این افراد در
راستای مدیریت پایدار منابع آب نیاز است.

جدول  .3میزان شاخص دوسویگی و انتقالیافتگی در پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکه بهرهبرداران منابع آب در منطقه مورد مطالعه
مرز اکولوژیک

پیوند مشارکت

پیوند اعتماد
دوسویگی

انتقالیافتگی

دوسویگی

انتقالیافتگی

بیدگل

0/597

0/493

0/53

0/51

فتح آباد

0/549

0/350

0/561

0/28

کره تاوی

0/602

0/513

0/572

0/523

کناره

0/522

0/424

0/427

0/385

کوه سبز

0/711

0/617

0/752

0/684

کوشکک

0/597

0/493

0/521

0/435

مجدآباد

0/438

0/299

0/440

0/302

محمدآباد

0/473

0/380

0/472

0/310

سیدان

0/435

0/427

0/442

0/375

زنگی آباد

0/501

0/443

0/422

0/340

جدول  .4میزان شاخص میانگین فاصلۀ ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکۀ بهرهبرداران منابع آب در منطقۀ مورد مطالعه
مرز اکولوژیک

پیوند اعتماد

پیوند مشارکت

بیدگل

1/424

1/402

فتح آباد

1/476

1/551

کره تاوی

1/407

1/524

کناره

1/467

1/612

کوه سبز

1/213

1/413

کوشکک

1/424

1/623

مجدآباد

1/486

1/722

محمدآباد

1/430

1/754

سیدان

1/401

1/722

زنگی آباد

1/426

1/750

مرز اکولوژیک

پیوند اعتماد

پیوند مشارکت

بیدگل

1/424

1/402

فتح آباد

1/476

1/551

کره تاوی

1/407

1/524

کناره

1/467

1/612

کوه سبز

1/213

1/413

کوشکک

1/424

1/623

مجدآباد

1/486

1/722

محمدآباد

1/430

1/754
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سیدان

1/401

1/722

زنگی آباد

1/426

1/750

همچنین ب سیج منابع اجتماعی با سرعت باالتری قابل
دسعععتیابی خواهد بود و این جامعه میتواند در مدیریت
مشارکتی منابع آب با موفقیت بیشتری عمل نماید .میزان

کرد که در ارتباط تنگاتن با یکدیگر هسعععتند ].[7 ،6
براین اساس الزم و ضروری است که مدیران و برنامهریزان
در کنار توجه به مسععائل طبیعی در یک اکوسععیسععتم به

این شعععاخص در روسعععتاهای بیدگل و کره تاوی در حد
متوسععط میباشععد بنابراین هماهنگی و اتحاد افراد در حد
متو سط میبا شد و یگانکی و د ستر سی افراد به یکدیگر با
صرف زمان بیشتری امکانپذیر است.

سعععیسعععتمهای اجتماعی موجود در آن نیز توجه داشعععته
باشند .شناخت مؤلفههای اجتماعی موجود در یک منطقه
از طریق سنجش معیارها و شاخصهای اجتماعی می سر
خوا هد بود .در واقع پایش اجت ماعی ،اطال عات مهم و

 .4بحث و نتیجهگیری
آب یکی از مهمترین منابع در توسععۀ کشعورها و یکی
از بزرگترین چالش های قرن حاضعععر اسعععت که میتواند
سععرمنشععأ بسععیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار
گیرد و در واقع تخریب منابع آب به منزلۀ تخریب پایههای
تو سعه خواهد بود ] .[38 ،2تحقیقات صورت گرفته ن شان
از آن دارد که بهبود مدیریت حفاظت ،بهرهبرداری و توزیع
منابع آب با مشعععارکت ذینفعان و جوامع محلی از طریق
مدیریت مشععارکتی امکانپذیر اسععت .مشععارکت ذینفعان
ضعععمن اینکه افزایش اطمینان از موفقیت و امیدواری به
اسععتمرار برنامهها را به دنبال خواهد داشععت ،دسععتیابی به
پایداری در منابع آب را تسعهیل و تسعریع مینماید ،باعث
افزایش آگاهی آنان خواهد شد ،اح ساس م سئولیت فردی
و اجت ماعی را برای آن ها نسععع بت به م نابع آب بهوجود
خوا هد آورد و منجر به کاهش اختال فات و درگیری ها بر
سععر اسععتفاده از منابع آب خواهد شععد ] .[27 ،10در این
را ستا و با توجه به اهمیت منابع آبی در ک شورمان ،در این
تحقیق روابط بین ذینفعان در شبکۀ مدیریت منابع آب در
پاییندسععت حوزۀ آبخیز سععد درودزن با اسععتفاده از روش
تحلیل شبکۀ اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که ذکر شععد مدیریت منابع طبیعی از جمله
منابع آب ،اساساً امری بسیار پیچیده و دشوار است که از
دالیل آن میتوان به دو مقولۀ انسان و محیط زیست اشاره

ارز ندهای در راب طه با الگوی روابط بین بهرهبرداران به
عنوان ا صلیترین ذینفعان و ک ش سرمایههای اجتماعی
موجود در یک منطقه جهت توسععععۀ پایدار محلی را در
اخت یار مدیران و بر نا مهریزان قرار مید هد .همچنین از
طریق پایش اجتماعی و شناخت ذینفعان محلی دخیل در
یک اکوسععیسععتم طبیعی ،میتوان اطالعات ارزندهای را از
چگونگی پیوندهای موجود در بین این افراد بهدسععت آورد
و از این اطال عات در ج هت طراحی یک الگوی مدیریتی
موفق بر پایۀ مشعععارکت ذینفعان محلی بهره گرفت ]،20
.[48 ،38
سععرمایۀ اجتماعی از جمله مؤلفههای اجتماعی اسععت
که میتواند زمینه های ارتقاء همکاری و هماهنگی را بین
اجزاء سی ستم تقویت کند .باال بودن سرمایۀ اجتماعی از
طریق جذب اعتماد ذینفعان و همکاری و مشععارکت آنان
با یکدیگر ،در برنامهریزی و سیا ستگذاریهای مربوطه در
زمینۀ مدیریت پایدار منابع آب بسیار تأثیرگذار خواهد بود
] .[34به همین جهت برنامهریزان منابع طبیعی میبایست
م حدود یت های موجود در تحقق سعععر ما یۀ اجت ماعی در
سععطح محلی بهرهبرداران را مشععخص نموده و نسععبت به
مرتفع نمودن آنهععا تمهیععدات الزم را پیشبینی و اجرا
نمایند.
نتایج حا صل از تحلیل الگوی روابط ذینفعان محلی در
پاییندسععت حوزۀ آبخیز سععد درودزن با اسععتفاده از روش
تحلیل شععبکۀ اجتماعی نشععان داد که براسععاس شععاخص
تراکم ،میزان انسععجام و سععرمایۀ اجتماعی براسععاس پیوند
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اعتماد و مشعععارکت در حد متوسعععط ارزیابی میشعععود.
درحالیکه تقویت میزان تراکم در شبکۀ اعتماد و مشارکت
از دو جهت حائز اهمیت ا ست :از یک سو ری سک و هزینۀ
مشارکت بین افراد را کاهش میدهد که یک عنصر کلیدی
در فعالیتهای جمعی و گروهی محسوب میشود .از سوی
دیگر هن جار ها و عرف های محلی در ارت باط با شعععیوۀ

به نتایج این دو شاخص میتوان گفت روستاهای کوه سبز
و کرهتاوی با میزان باالتر اعتماد متقابل و مشارکت متقابل
و تشعععکیل مثلثهای سعععهگانه در روابط بین افراد ،دارای
پایداری و تعادل مناسبی در شبکه بوده و در سایر روستاها
نیاز اسعععت که روابط متقابل در بین افراد تقویت شعععده تا
پایداری و تعادل شعععبکه نیز افزایش یابد و مدیریت پایدار

بهرهبرداری از منابع طبیعی از جمله منابع آب را در جامعۀ
محلی تقویت مینماید و اح ساس م سئولیتپذیری افراد را
نسبت به بهرهبرداری از منابع طبیعی افزایش میدهد .این

م نابع آب با موفق یت اع مال گردد .محق قان مختلفی در
زمینۀ تحلیل شععبکۀ اجتماعی در مدیریت پایدار منابع به
نتایجی مشابه این تحقیق دست یافتهاند ].[38 ،23 ،20

مطلب در تحقیقات ب سیاری از محققان تأیید شده ا ست
] .[34 ،13 ،12بنععابراین ارتقععاء میزان اعتمععاد افراد بعه
یکدیگر موجب ایجاد فضای همکاری و مشارکت در سطح
شععبکۀ ذینفعان شععده ،سععرمایۀ اجتماعی شععبکۀ ذینفعان

م یانگین فاصععع لۀ ژئودز یک در دو پیو ند اعت ماد و
م شارکت در رو ستای کوه سبز ،بیدگل و کرهتاوی در حد
متوسط رو به باالیی است که بیانگر سرعت متوسط رو به
باالی گردش اعتماد و اتحاد و همبسعععتگی اجتماعی افراد

محلی با سععرعت بیشععتری تحقق خواهد یافت ،چالشها و
درگیری ها کاهش می یابد و بهرهبرداری و مدیریت پایدار
م نابع آب ام کان پذیر خوا هد بود .بههمین ج هت در
روسععتای کوه سععبز باالبودن میزان اعتماد و تراکم شععبکه
منجر به مشععارکت بیشععتر افراد با یکدیگر شععده و تبادل
منابع و دسععترسععی افراد به یکدیگر با سععرعت باال و زمان
کو تاه ام کان پذیر اسععععت ،پایب ندی افراد به عرف ها و
سععنتهای محلی بیشععتر شععده و این امر منجر به تحقق
سعععرمایۀ اجتماعی و موفقیت مدیریت مشعععارکتی در این
روسععتا در ارتباط با بهرهبرداری از منابع آب خواهد شععد.
این نت عایج در تحقیقععات دیگری نیز مورد تععأییععد قرار
گرفتهاند ].[38 ،7 ،6
میزان اعتمععاد و مشععععارکععت متقععابععل بععاال در بین
بهرهبرداران همچنین منجر به افزایش سعععرمایۀ اجتماعی
شعععده و برنامهریزی مشعععارکتی در مدیریت منابع آب با
هزینععه و زمععان کمتری همراه بوده و سعععبععب تقویععت
فرآیندهای مشعععارکتی در برنامهریزی مدیریت منابع آب
خواهد شععد .وجود مثلثهای سععهگانه در روابط افراد نیز
باعث اسععتحکام و تعادل شععبکه خواهد شععد که نشععان از
پایداری شبکه در برابر ترییرات و افزایش تابآوری آن در
برابر تنش های محیطی و اجتماعی دارد .بنابراین با توجه

در این رابطه و همچنین سرعت متوسط گردش مشارکت
در بین ذینفعان میباشععد .همانطور که مالحظه میشععود
میزان این شاخص با میزان شاخص تراکم در ارتباط با دو
پیو ند اعت ماد و مشعععار کت نیز همخوانی دارد .باال بودن
و حدت و یک پارچگی در بین بهرهبرداران ،بسعععیج م نابع
اجتماعی را با سرعت باالتری قابل د ستیابی خواهد کرد و
تحقق سعععرمایۀ اجتماعی و توانمندی اجتماعی را افزایش
خواهد داد و میزان تابآوری جامعه نیز در برابر تنشهای
محیطی تقویت خواهد شعععد .در واقع با توجه به اهمیت
زمان و سعععرعت هماهن سعععاختن بهرهبرداران در بحث
مدیریت م شارکتی ،تقویت پیوند اعتماد و م شارکت جهت
افزایش سععرعت گردش این پیوند در بین افراد و به دنبال
آن کاهش ز مان در راسععع تای ه ماهنگی و ات حاد بین
بهرهبرداران در مدیریت مشارکتی الزامی است ].[23 ،22
همانطور که عنوان شععد در این تحقیق به بررسععی دو
پیوند اعتماد و مشععارکت در بین بهرهبرداران محلی منابع
آب در پاییند ست حوزۀ آبخیز سد درودزن پرداخته شده
است .بهطور کلی با توجه به شاخصهای محاسبه شده در
این تحقیق ،میزان سعععرمایۀ اجتماعی شعععبکۀ ذینفعان
محلی در حد متوسط است .با توجه به نتایج بهدست آمده
ن یاز به حفظ اعت ماد و تقویت مشعععارکت ج هت افزایش
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منجر به اجرای موفق پروژههای مشععارکتی در مدت زمان
 در نتیجه میتوان اسعععتدالل نمود.کوتاهی خواهد شعععد

انسعععجام و سعععرمایۀ اجتماعی و تقویت پایدرای شعععبکۀ
بهرهبرداران به منظور ان جام حکمرانی محلی م نابع آب

تابآوری و سعععازگاری افراد در برابر تنشها و بحرانهای
،محیطی افزایش خواهد یافت و با کاهش زمان و هزینه
اجرای طرح های مشعععارکتی منابع آب با موفق یت تحقق
 لذا قبل از اجرای هر گونه پروژۀ اجتماعمحور با.می یابد

 بنابراین در برنامهریزیها باید به این موضعععوع.وجود دارد
توجه گردد چرا که بر ا ساس نتایج بهد ست آمده میتوان
اسععتدالل نمود که روش تحلیل شععبکۀ اجتماعی و تحلیل
روابط ذینفعان نقش بسعیار مهمی در شعناخت چالشها و

 شناخت و تحلیل سرمایۀ اجتماعی،مشارکت جوامع محلی
امری ضععروری میباشععد که در این مقاله نیز این ظرفیت
.سنجی مورد بررسی قرار گرفته است

فرصعععتهای پیش رو جهت برنامهریزی و اجرای مدیریت
 بر این اسعععاس تقویت اعتماد و.مشعععارکتی منابع آب داد
مشععارکت بین بهرهبرداران و افزایش اتحاد و یگانگی آنها
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