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چکيده
منابع  بر  موثر  عوامل  ترین  اصلی  از  یکی  عنوان  به  انسان 
آب، نقش مهم و تعیین کننده اي در پایداري این مجموعه ایفا 
می نماید. به طوري که رابطه انسان به عنوان ذینفع با اکوسیستم 
منابع  بایستی در راس سیاستگذاري ها و مدیریت جامع  طبیعی 
آب قرار گیرد. براین اساس الزمه مدیریت موفق منابع آب، تغییر 
رویکرد به سمت مدیریت مشارکتی میباشد. از جمله تئوری های 
بخصوص  و  طبیعی  منابع  مدیریت  با  ارتباط  در  اجتماعی  مهم 
منابع آب، می توان به سرمایه اجتماعی اشاره نمود. از ابعاد مهم 
این مقوله، اعتماد و مشارکت است که از مهم ترین مولفه  ها در 
شبکه  های اجتماعی هستند. از دیگر مفاهیمی که در این ارتباط 
روابطی  به  مربوط  که  است  اجتماعی  انسجام  می  شود،  بررسی 
نگه  یکدیگر  کنار  در  را  جامعه  یا  گروه  یک  مردم  که  است 
می  دارد. این مطالعه با هدف تحلیل ساختاری روابط اجتماعی بین 
بهره  برداران محلی منابع آب در محدوده مرز اکولوژیکی روستای 
ولی  آباد با تاکید بر اعتماد و مشارکت و شاخص های سطح کالن 
شبکه اجتماعی انجام گردیده است. با توجه به نتایج این تحقیق، 
براساس شاخص تراکم شبکه، میزان انسجام و سرمایه اجتماعی 
در شبکه ذینفعان محلی منابع آب در روستای ولی  آباد براساس 
مولفه اعتماد، متوسط و بر  اساس پیوند مشارکت، ضعیف می باشد 
و این موضوع نشاندهنده چالش پیش روی تصدی  گری منابع آب 
در منطقه است که باید از طریق تقویت اعتماد و بویژه مشارکت 
بین ذینفعان، انسجام را افزایش داده و میزان سرمایه اجتماعی را 
تقویت کرد تا بتوان در امر مدیریت مشارکتی منابع آب موفق بود.
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مقدمه  
منابع و سرمایه  هاي مختلفي اعم از سرمایه  هاي طبیعي همانند آب و 
سرمایه  ي انساني در حوزه آبخیز وجود دارد که ضرورت آبخیزداري 
به معناي مدیریت یکپارچه منابع با هدف پایداري منابع طبیعي به 
خصوص منابع آب داخل حوزه  آبخیز را ایجاب مي  نماید. منابع آب 
هر کشور از مهم ترین منابع و زیربناي توسعه پایدار کشورها مي باشد 
]12[. موفقیت در حفظ این منابع ارزشمند مستلزم انتخاب رویکردي 
جامع و سیستمي در مدیریت واحدهاي عکس العمل هیدرولوژي و 
مي باشد  آبخیز  سیستم  مختلف  اجزاي  متقابل  روابط  نظر  داشتن  در 

.]30[
بر این اساس الزمه مدیریت منابع آب موجود در حوزه    های آبخیز 
جامع  نگري در مدیریت منابع آب، به معناي توجه به مسائل اقتصادي، 
زیست محیطی، فنی و اجتماعی، در عین تضمین پایداري منابع آب 
براي نسل  هاي آتی می  باشد و فرایندی است که به مدیریت و توسعه 
هماهنگ آب، زمین و منابع مرتبط، به منظور به حداکثر رساندن رفاه 
انداختن  به خطر  بدون  عادالنه،  ای  شیوه  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
پایداری اکوسیستم های حیاتی زیست محیطی می پردازد ]4، 17[. به 
سیاستگذاری  معنای  به  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  دیگر  عبارت 
پذیرفته  اجتماعی  نظر  از  که  است  نحوی  به  آبی  منابع  مدیریت  و 
شده باشد و هدف آن توسعه پایدار، استفاده صحیح از منابع آبی و 
همچنین اجرای این سیاست  ها با همکاری موثر ذینفعان و کنشگران 
درگیر در این فرآیند است ]34،33[. در واقع مشارکت ذینفعان عامل 
ذینفعان  همه  مشارکت  بدون  و  بوده  مدیریت  نوع  این  در  کلیدی 
مدیریت یکپارچه منابع آب با شکست مواجه خواهد شد ]20، 26[.

مدیریت جامع منابع آب عالوه بر مزایاي چندجانبه و کلی نگر 
بودن و مشارکت دادن کلیه ذینفعان، مسایلی را نیز پیش پاي مدیران، 
تصمیم  گیران و سیاستگذاران قرار می  دهد که حل آنها مستلزم نگرش 

جامع و سیستمی به مسایل می  باشد ]15، 27، 30، 36[.
اصلي  ترین  از  یکي  عنوان  به  انسان  است  ذکر  به  الزم  طرفی  از 
پایداري  در  کننده  اي  تعیین  مهم و  نقش  منابع آب،  بر  موثر  عوامل 
عنوان  به  انسان  رابطه  ی  که  طوری  به  مي  نماید.  ایفا  مجموعه  این 
ذینفع با این منابع  طبیعی بایستی در راس سیاستگذاری  ها و مدیریت 
جامع منابع آب قرار گیرد ]18، 23، 21، 25[. براین اساس الزمه  ی 
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مدیریت موفق منابع آب، تغییر رویکرد به سمت مدیریت مشارکتی 
می  باشد. الزمه  ی مدیریت مشارکتی منابع آب به عنوان ارزشمندترین 
به  آب  منابع  ذینفعان  نمودن  دخیل  آبخیز،  حوزه  های  طبیعی  منبع 
عنوان بهره  برداران محلی از منبع آب موجود در حوزه آبخیز می  باشد 
]2، 1، 9، 25، 31[. در واقع مدیریت مشارکتی در منابع آب، عبارت 
دولتی  نهادهای  و  بهره برداران  شامل  ذینفعان  تمامی  مشارکت  از 
منابع  این  از  پایدار  و  بهینه  بهره برداری  مدیریت  برای  غیردولتی  و 

می باشد ]22، 24[. 
 امروزه بسیاري از برنامه های مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، به 
دلیل عدم توجه کافی به خصوصیات و موقعیت ذینفعان در شبکه 
با شکست مواجه شده است ]11، 15، 14[.  آنها،  اجتماعی  روابط 
مناسب عرصه  هاي طبیعی  به مدیریت  براي دستیابی  اساس  این  بر 
مانند حوزه  هاي آبخیز به خصوص منبع محدود  کننده موجود در آن 
پیش  را  مشارکتی  مدیریت  رویکرد  بایستی  آبی  منابع  عنوان  تحت 
و  متقابل  ارتباط  دنبال  به  ترکیبی  ساختاری  فرایند،  این  در  گرفت. 
تعاملی دستگاه اجرایی و بهره برداران آب شکل می  گیرد که به عنوان 
مدیریت مشارکتی شناخته می  شود )3، 13 و 31(. کنشگران و ذینفعان 
مختلف در این فرایند با یکدیگر در ارتباط بوده و تشکیل شبکه ای 
می شود  شناخته  اجتماعی  عنوان شبکه  به  که  می دهند  را  از روابط 
]6، 7، 13، 31[. همچنین بر  اساس تعریف والرد و گریمبل )1997( 
تحلیل شبکه ذینفعان با بررسی و تحلیل روابط بین ذینفعان مرتبط 
موفق جهت  و  رویکرد جامع  عنوان یک  به  آب، می  تواند  منابع  با 
برنامه  ریزی در سیاستگذاری و مدیریت پایدار منابع آب به کار برده 
شود ]16، 19، 25، 32[. از جمله تئوری های مهم اجتماعی در ارتباط 
با مدیریت منابع طبیعی و بخصوص منابع آب، می توان به سرمایه 
اجتماعی اشاره نمود. از ابعاد مهم این مقوله، اعتماد و مشارکت است 
که از مهم ترین مولفه  ها در شبکه  های اجتماعی هستند ]6[. از دیگر 
مفاهیمی که در این ارتباط بررسی می  شود، انسجام اجتماعی است 
که مربوط به روابطی است که مردم یک گروه یا جامعه را در کنار 

یکدیگر نگه می  دارد ]8[.
تحلیل روابط  اجتماعی و  نقش شبکه های  تحقیقات مختلفی  در 
مورد  آب  منابع  مشارکتی  مدیریت  و  حکمرانی  در  ذینفعان  بین 
شبکه،  تحلیل  از  استفاده  با  تحقیقی  در  است.  گرفته  قرار  بررسی 
روابط ذینفعان مرتبط با منابع آب را مورد بررسی قرار داده و نتیجه 
گرفتند که تحلیل روابط ذینفعان با استفاده از تحلیل شبکه  منجر به 
ایجاد یک چارچوب جدید و تخصصی در رابطه با برنامه ریزی های 
و  ذینفعان  تحلیل  همچنین  و  می شود  آبی  سیاست های  به  مربوط 
مهمی  نقش  می تواند  مشارکتی  مدیریت  در روش های  آن ها  روابط 
در اجرای موفق طرح  ها داشته باشد ]25[. در تحقیقی که در رابطه 
رسیدند  نتیجه  این  به  شد  انجام  کنیا  در  آب  منابع  تصدی گری  با 
که مدیریت منابع آب در کنیا بدون مشارکت جامعه و فقط توسط 
نهادهای دولتی صورت می گیرد و مشکالت و چالش های فراوانی 
ذینفعان  مشارکت  عدم  دلیل  به  دارد  وجود  آب  با  رابطه  در  که 

بررسی  به  تحقیقی  در   .]28[ می باشد  مختلف  مراحل  در  مختلف 
مدیریت  بر  شبکه ها  این  تأثیر  ارزیابی  و  اجتماعی  شبکه های  نقش 
موفق منابع آب در حوزه Mkindo در تانزانیا پرداخته شده است. 
نتیجه این تحقیق بر کاربرد تحلیل شبکه به عنوان یک روش نظام مند 
آب  انجام حکمرانی  محلی جهت  ذینفعان  بین  روابط  توصیف  در 
تأکید داشته و همچنین وجود رهبران محلی در روستاها را به عنوان 
یکی از اجزای اصلی در انجام این فرآیند ضروری می داند ]35[. در 
پژوهشی که به بررسی ارتباط بین شبکه های اطالعاتی و درگیر در 
زمینه مدیریت آب های زیرزمینی مشترک در یک منطقه کوهستانی 
موجود  مانع  که  گرفتند  نتیجه  است،  شده  پرداخته  آریزونا  در 
در  نیز  و  ذینفعان  به  توجه  عدم  آب،  منابع  مشارکتی  مدیریت  در 
میان ذینفعان آن حوضه  تفاوت های فرهنگی و سیاسی  نظر  نگرفتن 
در  ذینفعان  روابط  تحلیل  و  تحلیل شبکه  کاربرد  بر  بنابراین  است. 
در  آب  منابع  موفق  مدیریت  در  نهایت  و  مشارکتی  مدیریت  بهبود 
حوزه آبخیز تأکید می کنند ]29[. در تحقیقی تحت عنوان الگوهای 
ارتباطی بین بهره برداران به عنوان شرط الزم مدیریت مشارکتی بیان 
ابزاری جهت شروع و تداوم  شد که شبکه  های اجتماعی به عنوان 
مدیریت مشارکتی موفق منابع طبیعی کاربرد دارد و در واقع شبکه 
را  اساسی  نقش  موفق  مشارکتی  مدیریت  یک  اعمال  در  اجتماعی 
ایفا می نماید ]7[. در تحقیقی که در راستای تحلیل شبکه اجتماعی 
رودخانه  در  آب  منابع  مشارکتی  مدیریت  عمل  برنامه  در  ذینفعان 
جاجرود انجام شد به این نتیجه رسیدند که تقویت انسجام اجتماعی 
و سرمایه اجتماعی در بین ذینفعان محلی یکی از الزامات برنامه عمل 
مدیریت مشارکتی منابع آب در راستای دستیابی به پایداری و امنیت 
آب است ]10[. در تحقیقی بیان نمودند در تحلیل روابط اجتماعی 
بین بهره برداران منابع طبیعی شاخص  های ساختاری شبکه اجتماعی 
انتقال پذیری پیوندها و....  مانند تراکم، تمرکز، دوسویگی پیوندها، 
سنجش  با  می توان  که  بوده  ساختاری  شاخص های  ترین  مهم  از 
 .]13[ نمود  مشخص  را  بهره برداران  بین  در  اجتماعی  انسجام  آنها 
در پژوهشی، مدیریت مشارکتی منابع آب را راهکاري جهت بهبود 
منابع آب در سطح منطقه بیان می کنند، بر این اساس نقش ذینفعان 
محلی در مدیریت و برنامه  ریزي منابع آب مورد بررسی قرار گرفته 
اجتماعی  شبکه  تحلیل  روش  اهمیت  پژوهشی  در   .]2[ است  شده 
در توسعه سیاستگذاری در زمینه مدیریت مشارکتی منابع آب مورد 
بررسی قرار گرفته و بیان شده است الزمه  ی توسعه  ی سیاستگذاری 
و برنامه  ریزی مدیریت منابع آب تشخیص بهره  بردان محلی منابع آب 
در نقش  های متفاوت است. نتایج این تحقیق نشان  دهنده  ی رابطه  ی 
مستقیم بین تشخیص کنشگران در بین بهره برداران منابع آب مصر 
منطقه می  باشد  منابع آب  مشارکتی  مدیریت  توسعه سیاست  های  و 

.]32[
با توجه به اهمیت تحلیل ساختاری روابط اجتماعی بین بهره برداران 
مطالعه  منابع،  این  مدیریت مشارکتی  بهبود  منابع آب جهت  محلی 
حاضر با این هدف در محدوده مرز اکولوژیکی روستای ولی آباد با 
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تاکید بر اعتماد و مشارکت و شاخص  های سطح کالن شبکه اجتماعی 
انجام شده است. با سنجش این شاخص ها می  توان انسجام و سرمایه 
اجتماعی و پایداری شبکه را در بین گروه های مختلف ذینفع در این 

روستا در راستای مدیریت موفق منابع آب بدست آورد.

موادوروشها
منطقه موردمطالعه

جهت انجام این تحقیق، روستای ولی آباد از توابع بخش مرکزی 
گردید.  انتخاب  فارس  استان  شرق  جنوب  در  واقع  فسا  شهرستان 
دقیقه  تا 53 درجه و 41  دقیقه  بین 53 درجه و 35  این شهرستان 
دقیقه  ی   59 و  درجه   28 تا  دقیقه   53 و  درجه   28 و  شرقی  طول 
نیمه  نوع  از  مطالعاتی  منطقه  اقلیم  است.  شده  واقع  شمالی  عرض 
خشک سرد می  باشد. بیش از 90 درصد بارندگی  ها در شش ماه دوم 
سال مشاهده می  شود و بیشترین بارندگی  ها در ماه  های دی و اسفند 
اتفاق می  افتد. متوسط بارندگی کل منطقه حدود 350 میلیمتر برآورد 
گردیده است. این روستا در دهستان جنگل قرار دارد و جمعیت آن 
65 نفر )15 خانوار( می باشد دامپروری و کشاورزی از مشاغل اصلی 

روستا می باشد.

شکل1-  موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
Figure 1. Geographical location of the study area.

تعدادی حلقه چاه می باشد که بصورت  این روستا  منبع آب در 
و  خویشاوندی  روابط  اساس  بر  بهره برداران  همه  توسط  و  مشاع 
استفاده  نوع  از  فارغ  کنار چاه و  قرارگیری زمین خود در  موقعیت 
)زراعت، دامداری و باغداری( از آن بهره می برند. نحوه تقسیم بندی 
از  که  ها و عرف های محلی  اساس سنت  بر  آبیاری  میزان  و  زمان 
قبل وجود داشته است صورت می  گیرد. در ارتباط با مدیریت منابع 
آب نیز هیچ نهاد اجتماعی و یا دولتی در این منطقه فعالیت ندارد و 
مدیریت منابع توسط اهالی روستا و افرادی که از چاه استفاده می کنند 
صورت می  گیرد که از جمله می  توان به ساخت استخرهای خاکی یا 
سیمانی جهت ذخیره و استفاده آب برای امور زراعی و باغداری و 
شرب احشام اشاره کرد. از جمله محصوالت زراعی در این روستا 
می  توان گندم، یونجه، جو، گوجه و خیار را نام برد. محصوالت باغی 
این روستا شامل هلو، انار و انگور می  باشد. برخی از کشاورزان این 
از پس چر زمین  های کشاورزی  نگهداری و  را  دام  تعدادی  روستا 
برای تعلیف آن  ها استفاده می  کنند و برخی از اهالی روستا صرفا به 

کار دامداری مشغول هستند.

داده های مورد استفاده
بین کنشگران  الگوي روابط  براي تحلیل ساختار  این تحقیق  در 
مختلف از تئوري شبکه اجتماعی و اصول و مبانی آن استفاده شده 
بار در سال 1940  اجتماعی نخستین  تئوري شبکه  است. مفهوم و 
توسط رادکلیف براون معرفی شد و در دهه 50 این مفهوم توسط 

بوت و بارنز مورد استفاده قرار گرفت ]25[.
تشکیل  ها  گره  و  روابط  مجموعه  از  اجتماعی  شبکه  واقع  در 
میشود که گره ها، انواع کنشگران و روابط و پیوندها، روابط میان این 
کنشگران می باشد. روش شبکه اجتماعی به عنوان روش نوین علم 
جامعه شناسی و به عنوان ابزاري براي مدیریت مناسب منابع طبیعی 
بر اساس بررسی نحوه روابط کنشگران متنوع منطقه کاربرد فراوان 
دارد. امروزه رویکرد شبکه های اجتماعی هم به عنوان یک رویکرد 
علمی و هم به عنوان یک ابزار کاربردي، مدیران و برنامه ریزان را در 
سیاست  گذاري و برنامه ریزي و همچنین اجراي مدیریت مشارکتی 
منابع طبیعی از جمله منابع آب یاري رسانده است، به گونه اي که 
تجربیات زیادي در دنیا نشان دهنده کاربردي نمودن تحلیل شبکه 
اجتماعی در ساماندهی مدیریت مشارکتی اکوسیستم های طبیعی است 
]5 و 7[. در این تحقیق پیوندهای اعتماد و مشارکت بین بهره برداران 
طیف  اساس  بر  و  ای  شبکه  تحلیل  پرسشنامه  قالب  در  آب  منابع 
لیکرت مورد بررسی قرار گرفته است. انسجام و سرمایه اجتماعی در 
شبکه بهره برداران محلی براساس پیوند اعتماد و مشارکت از طریق 
شاخص های مورد نظر در سطح کل شبکه مورد بررسی قرار گرفته 

است. معیارهای مورد بررسی بصورت مختصر شرح داده شده اند:
کل  به  موجود  پیوندهای  تعداد  نسبت  تراکم  شبکه:  تراکم1 
پیوندهای ممکن در شبکه مورد نظر است. افزایش تراکم شبکه سبب 
تقویت پیوندها و افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی در شبکه شده 
و دسترسی افراد به یکدیگر و هماهنگ ساختن آنها و امکان کنترل 
اجتماعی را افزایش می دهد ]14[. در این تحقیق تراکم در سطح کل 
شبکه محاسبه گردیده و سپس با استفاده از تراکم با شیوه گروهبندی 

میزان تراکم پیوندهای بین بهره برداران اندازه گیری شده است.
دوسویگی2 پیوندها: این شاخص از مهم ترین شاخص  ها در تعیین 
میزان پایداری شبکه می باشد که با استفاده از آن می توان میزان اعتماد 
نهادینه شدن  میزان  همچنین  و  ذینفعان  بین  در  متقابل  مشارکت  و 
انتقال یافتگی3:  پیوندهای اعتماد و مشارکت را به دست آورد ]6[. 
این شاخص جهت تعیین پایداری شبکه به کار می رود و تعادل و 

توازن شبکه و پایداری آن در برابر تغییرات را نشان می دهد.
کنترل  تحت  که  شبکه  از  درصدی  شبکه:  کل  سطح  در  تمرکز4 
تعداد افراد محدود با موقعیت مرکزی در شبکه قرار دارد. تمرکز در 

سطح کل براساس پیوندهای بیرونی و درونی محاسبه می شود.
انجام  جهت  ماتریس  جبر  تئوری  از  شبکه  تحلیل  روش  در 

1. Density
2. Reciprocity
3. Transitivity
4. Centralization

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
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محاسبات ریاضی بهره گرفته شده و بمنظور انجام کلیه محاسبات از 
نرم افزار UCINET 6.507 استفاده شده است.

نتایج
شاخص تراکم در سطح شبکه و گروه های بهره برداران

میزان شاخص تراکم در سطح کل پیوندهای اعتماد و مشارکت در 
شبکه ذینفعان محلی منابع آب روستای ولی آباد در جدول 1 نشان 
داده شده است. با توجه به نتایج این جدول اندازه شاخص تراکم در 
پیوند اعتماد و مشارکت اجتماعی در روستای ولی آباد در بین کل 
بهره برداران )30 نفر( به ترتیب 61 و 39 درصد است که نشان  دهنده 
میزان تراکم متوسط برای اعتماد و تراکم کم برای مشارکت است. 
با توجه به ارتباط مستقیم انسجام اجتماعی با میزان تراکم، می توان 
مولفه  اساس  بر  اجتماعی  انسجام  میزان  که  گرفت  نتیجه  اینگونه 
اعتماد متوسط و براساس مشارکت ضعیف است. همچنین سرمایه 
اجتماعی در شبکه متوسط رو به ضعیف ارزیابی می شود. در ادامه 

تراکم بین گروه های مختلف اجتماعی بهره بردار از منابع آب مورد 
بررسی قرار گرفت که در جدول 2 نشان داده شده است. بر اساس 
این جدول، میزان تراکم پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین گروه 
باغداران به ترتیب 65 و 45 و در بین زارعان 55 و 38 درصد و در 
بین دامداران 60 و 39 درصد می باشد. تراکم در پیوند اعتماد برای 
هر سه گروه نسبتا خوب است اما در پیوند مشارکت این میزان برای 
ذکر  به  الزم  است.  گروه ها ضعیف  سایر  برای  و  متوسط  باغداران 
است در این روستا بیشتر افراد دارای چند شغل می باشند و در این 

بررسی شغل اول آنها درنظر گرفته شده است.
شاخص دوسویگی و انتقال یافتگی پیوندها

متقابل  مشارکت  و  متقابل  اعتماد  میزان   ،3 جدول  نتایج  مطابق 
به  روستا  بهره برداران  بین  در  پیوندها  دوسویگی  میزان  براساس 
می باشد.  و مشارکت 60 و 41 درصد  اعتماد  پیوندهای  در  ترتیب 
میزان انتقال یافتگی پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین بهره  برداران 

روستا نیز 42 و 30 درصد است.

جدول 1- میزان شاخص تراکم براساس پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکه ذینفعان محلی منابع آب
 Table 1: density index according to trust and cooperation in water resources stakeholders’ network

تعداد بهره بردارنوع پیوندنام روستا
beneficiaries

کل پیوند  های مورد انتظار
Expected relations

تراکم )%(
density

روستای ولی آباد
ValiAbad Village

اعتماد
trust

3087061

مشارکت
collaboration

3087039

جدول 2- میزان شاخص تراکم درون گروهی براساس پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکه ذینفعان محلی منابع آب
Table 1: density index between groups according to trust and collaboration in water resources stakeholders› network

نوع پیوندنام روستا

دامدار
raanchman

زارع
farmer

باغدار
gardener

تعداد افراد
number

تراکم )%(
density

تعداد افراد
number

تراکم )%(
density

تعداد افراد
number

تراکم )%(
density

روستای ولی آباد
ValiAbad Village

اعتماد
trust

10601255868

مشارکت
collaboration

10391238845

جدول 3- میزان شاخص دوسویگی و انتقال پذیری بر اساس پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکه ذینفعان محلی منابع آب
Table 3: reciprocity and transitivity in local stakeholder network

دوسویگی پیوندها )%(نوع پیوندنام روستا
reciprocity

انتقال یافتگی پیوندها )%(
transitivity

روستای ولی آباد
ValiAbad Village

اعتماد
trust

6042

مشارکت
collaboration

4130
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و  می باشد  زیاد  تا  متوسط  حد  در  دوسویگی  شاخص  میزان 
شاخص انتقال یافتگی و تعادل و توازن شبکه در پیوندهای اعتماد 
پیوندهای مشارکت در حد ضعیف و چالش  در حد متوسط و در 
بین  در  مشارکت  و  اعتماد  تقویت  به  نیاز  بنابراین  است.  انگیز  بر 

بهره برداران جهت افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی است. 

شاخص تمرکز شبکه در پیوند اعتماد و مشارکت
در ادامه بررسی شاخص های تحلیل شبکه ذینفعان محلی، میزان 
این  نتایج  براساس  است.  آورده شده   4 در جدول  تمرکز  شاخص 
جدول میزان این شاخص در پیوندهای اعتماد و مشارکت به ترتیب 
در براساس پیوندهای درونی 40 و 48 درصد و براساس پیوندهای 
این است که تمرکز  بیانگر  امر  این  بیرونی 30 و 35 درصد است. 
براساس پیوندهای درونی از میزان باالتری برخوردار است. در مورد 
پیوندهای بیرونی پراکنش اعتماد در اختیار عده ای کنشگر مرکزی 
محدود نخواهد بود و توزیع اعتماد در کل شبکه از پراکنش خوبی 

برخوردار است. 

نتيجهگيریوپيشنهادات
مدیریت اکوسیستم طبیعی )منابع آب( اساسا امري دشوار و پیچیده 
است زیرا یک اکوسیستم عالوه بر پدیده های طبیعی، منابع انسانی 
را در بر می گیرد که هر دوي آن ها )منابع طبیعی و جوامع انسانی( 
در برگیرنده ي مولفه های نا مشخص، تنوع طبیعی، دینامیک پیچیده 
و وابستگی های مقیاسی در مکان و زمان می باشند ]27[. به طوري 
که مدیریت موفق منابع آب اشتراکی، نیازمند برنامه ریزي است که 
در آن نقش انسان به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر منابع آب، 
پررنگ در نظر گرفته شود و نظرات ذینفعان در عرصه های طبیعی 
در تصمیمات مدیریتی در نظر گرفته شود ]2[. از این جهت براي 
رویکردهاي  از  دارد  ضرورت  مشارکتی  موفق  مدیریت  ساماندهی 
علمی و کاربردي استفاده نمود. امروزه رویکرد شبکه های اجتماعی 
هم به عنوان یک رویکرد علمی و هم به عنوان یک ابزار کاربردي، 
مدیران و برنامه ریزان را در سیاستگذاري و برنامه ریزي و همچنین 
آبخیز،  حوزه های  جمله  از  طبیعی  منابع  مشارکتی  مدیریت  اجراي 
نشان دهنده  دنیا  در  زیادي  تجربیات  که  اي  گونه  به  رسانده  یاري 

مدیریت  ساماندهی  در  اجتماعی  شبکه  تحلیل  نمودن  کاربردي 
و  تصدی گری  امر  در   .]18[ است  طبیعی  اکوسیستم های  مشارکتی 
مدیریت مشارکتی منابع آب مشارکت کلیه ذینفعان در امر مدیریت 
آب ضروری است و این امر جز با اعتماد افراد به یکدیگر امکان پذیر 
شبکه،  تراکم  شاخص  براساس  تحقیق،  این  نتایج  براساس  نیست. 
منابع  محلی  ذینفعان  شبکه  در  اجتماعی  سرمایه  و  انسجام  میزان 
آب در روستای ولی آباد براساس مولفه اعتماد متوسط و براساس 
پیش  چالش  نشان دهنده  موضوع  این  و  می باشد  ضعیف  مشارکت 
روی تصدی گری منابع آب در منطقه است که باید از طریق تقویت 
اعتماد و بویژه مشارکت بین ذینفعان، انسجام را افزایش داده و میزان 
امر مدیریت مشارکتی  بتوان در  تا  سرمایه اجتماعی را تقویت کرد 
با توجه به  اینصورت  و تصدی گری منابع آب موفق بود. در غیر 
کمبود آب در منطقه در آینده شاهد چالش ها و مشکالت بحرانی در 
امر مدیریت منابع آب خواهیم بود. در این تحقیق همچنین انسجام 
گروه  سه  در  مشارکت  و  اعتماد  پیوندهای  براساس  گروهی  درون 
باغدار، زارع و دامدار براساس شاخص تراکم درون گروهی اندازه 
گیری شده است. نتایج نشان می دهد که گروه  باغدار دارای انسجام 
بنابراین  می باشد.  دیگر  گروه  دو  به  نسبت  باالتری  گروهی  درون 
سرمایه اجتماعی در این گروه باالتر بوده و تصدی گری منابع آب 
در این گروه با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. در ادامه نتایج، 
نشان دهنده  ترتیب  به  یافتگی  انتقال  و  پیوندها  دوسویگی  شاخص 
شبکه  کم  توازن  و  پایداری  و  پیوندها  شدن  نهادینه  متوسط  میزان 
می باشد. بدین معنا که روابط متقابل در بین بهره برداران متوسط است 

و نیاز به تقویت روابط الزامی است.
اعتماد و  به حفظ  نیاز  آمده  بدست  نتایج  به  توجه  با  کلی  بطور 
تقویت مشارکت جهت افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی و تقویت 
پایداری شبکه بهره برداران به منظور انجام مدیریت منابع آب وجود 

دارد.
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Abstract 

Network Analysis of Local Stakeholders and Social Cohesion in the Participatory 
Management of Water Resources (Case Study: Myanjangal Watershed, Fasa City)

J. Salimi Kouchi1 and P. Ebrahimi2 
Received: 2015/02/05     Accepted: 2016/08/30

Human being as one of the main factors affecting water resources has important and decisive role in 
water resources stability. Relation between human as stakeholder with natural ecosystem should be an 
important issue in policy and integrated water resource management. Accordingly, for successful water 
resources management, there is a need for shift toward collaborative management. One of the important 
social theories in relation to the management of natural resources, especially water resources, is social 
capital. Important aspect of this issue, trust and collaboration are the most important factors in social 
networks. Other issue that will be discussed in this research is social cohesion, which is related to a group or 
community relations together. The goal of this study is to analyze the structure of social relations between 
local beneficiaries of water resources within ecological boundaries of Valiabad village, with an emphasis on 
trust and collaboration and macro-level indicators of social networks. According to results of this research, 
based on network density, the cohesion and social capital in local stakeholder network of water resources 
in the village, based on trust component is average and based on collaboration is weak, and this represents 
a challenge for water resources policies in the region that should increase cohesion and social capital with 
strengthening trust and especially collaboration to be successful in water resources co-management.
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