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کاربرد روش تحليل شبکه اجتماعی در ظرفيت سنجی ذینفعان محلی برای استقرار مديريت مشارکتی منابع
آب (منطقه مورد مطالعه :روستای سراب شاهحسين ،حوضه آبخيز رزين ،کرمانشاه)
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فاطمه ساالری ،3مهدی قربانی ،2آرش ملکيان ،1هدايت فهمی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .4عضو هیأت علمی دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا ،وزارت نیرو
(تاریخ دریافت -1333/3/23:تاریخ تصویب)1334/11/5 :

چکيده
افزایش تقاضا در منابع آب سبب به وجود آمدن چالشهایی در رابطه با افزایش تنشهای آبی ،تشدید درگیری و عدم
مشارکت و همکاری در بین ذینفعان مختلف گردیده است .لذا سنجش اجتماعی روابط ذینفعان محلی بر اساس روش
تحلیل شبکهای ،جهت شناخت چالشها و فرصتهای پیشروی برنامهریزی و مدیریت پایدار منابع آب الزامی است .در
این تحقیق سرمایه اجتماعی ذینفعان محلی روستای سراب شاهحسین در حوضه آبخیز رزین کرمانشاه با استفاده از
رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد سنجش قرارگرفته است .نتایج بیانگر سرمایه اجتماعی غنی بر اساس اعتماد و
مشارکت بوده و انسجام و پایداری شبکه در برابر بحرانها و تنشها بسیار قوی ارزیابی میشود .همچنین میزان بسیار
زیاد اتحاد و همبستگی اجتماعی افراد در این روستا باعث خواهد شد که زمان و هزینه اجرای مدیریت مشارکتی منابع
آب کاهش یابد .در واقع بر اساس باال بودن میزان اعتماد ،مشارکت ،انسجام و سرمایه اجتماعی در بین افراد این روستا،
انتظار میرود مدیریت مشارکتی موفق منابع آب عملیاتی گردد .میتوان گفت بدون پایش اجتماعی روابط ذینفعان
محلی ،امکان برنامهریزی موفق مدیریت منابع آب وجود ندارد و روش تحلیل شبکه اجتماعی در دستیابی به مدیریت
مشارکتی منابع آب در سطح محلی مؤثر است.
واژههای کليدی :سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،مشارکت ،همبستگی اجتماعی ،مدیریت پایدار منابع آب.

مقدمه

3

مدیریت آب به عنوان پیچیدهترین منبع طبیعی بسیار سخت
است زیرا هیچ حدومرزی نداشته و تابع محدودیتهای سیاسی و
اداری نیست ( .)Lale and Klusia, 2013در این راستا و با توجه
به اهمیت منابع آب در سطوح مختلف ،مقوله مدیریت آب
میبایست در رأس برنامهها و اولویتهای کشور قرار گیرد .جهت
مدیریت آب باید به نقش بهرهبرداران و بهرهبرداری مشترك آنان
از منابع آب و همچنین رعایت حقوق ذینفعان مختلف و
آیندهنگری در زمینه استفاده از این منابع توجه گردد .در این
راستا مدیریت مشارکتی به عنوان طیف وسیعی از مراتب که
منجر به تقسیم قدرت بین دولت و بهرهبرداران جهت
تصمیمگیری در رابطه با منابع خاصی میگردد ،مطرح میشود
( .)Berkes, 2010; Ming’ate, 2014, Ghorbani, 2012مدیریت
مشارکتی سبب ایجاد و تقویت روابط بین ذینفعان مختلف در
* نویسنده مسئولMehghorbani@ut.ac.ir :

راستای اصالح دیدگاه از باال به پایین در تصمیمگیری و رسیدن
به حکمرانی پایدار و عادالنه منابع آبی میگردد ( Ghorbani et
 .)al, 2014; Berkes, 2010حکمرانی آب ( Water
 )Governanceبه "طیف وسیعی از دستگاههای سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و اداری که به منظور توسعه منابع آبی،
مدیریت و ارائه خدمات مربوط به آب در سطوح مختلف جامعه
ایجاد شدهاند" اطالق میگردد ( ;Rogers and Hall, 2003
 .( OECD, 2011سیاستگذاری و مدیریت منابع آبی در
حکمرانی با هدف مشارکت و همکاری مؤثر ذینفعان مختلف در
جهت حفظ و توسعه منابع و استفاده صحیح از آن صورت
میگیرد ( .)Braga et al, 2014در این بین حکمرانی محلی به
عنوان پیششرطی برای توسعه پایدار و الگوی مناسبی برای
مدیریت محلی منابع آب معرفی میگردد ( )UNDP, 2007و
باعث میشود عالوه بر سازمانهای مربوطه ،ذینفعان و جوامع
محلی نیز با آگاهی از اهمیت آب و نوع مدیریت آن در این
فرآیند نقش داشته باشند .با توجه به اینکه توسعه و پایداری
یک جامعه به منابع آبی آن جامعه بستگی دارد و از آنجا که
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مشارکت ذینفعان عامل کلیدی در موفقیت مدیریت
بههمپیوسته و حکمرانی منابع آبی است ،به همین سبب نیاز
است که رابطهی بین انسانها به عنوان اصلیترین ذینفعان
منابع آب و مشارکت آنها جهت مدیریت صحیح این منبع
خدادادی در رأس برنامهریزیها و سیاستگذاریها در مدیریت
منابع آب قرار گیرد ( Linert et al, 2013; Rogers and Hall,
 .)2003; OECD, 2011; Braga et al, 2014در واقع چارچوب
ارتباطی بین ذینفعان مختلف با یکدیگر منجر به ایجاد
شبکههای اجتماعی میگردد .از جمله مؤلفههای مهم اجتماعی
که در درون شبکههای اجتماعی جریان دارد سرمایه اجتماعی
است .این سرمایه کارایی را از طریق تسهیل هماهنگی در
اقدامات بهبود میبخشد و ظرفیتهای افراد و گروهها را جهت
دستیابی به اهداف نهایی تسهیل میکند ،بالعکس فقدان آن
منجر به بروز محدودیتهایی در فرآیند توسعه در سطوح مختلف
میشود ) .(Khanh, 2011بنابراین سنجش سرمایه اجتماعی و
ابعاد آن در بین ذینفعان در راستای مدیریت مشارکتی منابع
آب الزامی است .محققان شرط الزم برای پیشرفت هر جامعهای
را گسترش انسجام اجتماعی ،بسط مشارکت اجتماعی و از همه
مهمتر اعتماد متقابل افراد میدانند ( Bhagavatula et al,
 .)2010اعتماد عامل اصلی توسعه و یکی از مهمترین مؤلفههای
سرمایه اجتماعی است .بین سطح اعتماد با پیشرفت جوامع
ارتباط معنیداری وجود دارد و جوامع توسعهیافته در مقایسه با
جوامع دیگر از سطح اعتماد باالتری برخوردارند
( .)Fukuyama,1995در واقع اعتماد پیششرط مشارکت و
همکاری بوده و بقا و پایداری روابط بین کنشگران به اعتماد
افراد به یکدیگر وابسته است .همچنین اعتماد میتواند در حل
اختالفات و درگیریها در بین بهرهبرداران در فرآیند حکمرانی
منابع آب نقش بسیار تأثیرگذاری داشته باشد ( Bodin and
 .)prell, 2011; Ghorbani, 2012; Ostrom, 2005مشارکت نیز
بیان دیگری برای سرمایه اجتماعی است و وجه اساسی و در
عین حال گمشده توسعه پایدار است .هدف مشارکت به عنوان
یک فرایند اجتماعی کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه
مراحل مدیریت منابع است ) .(Gaotri,1986یکی از مهمترین
دالیل شکست طرحهای توسعهای ،وجود درگیریها و تنشهای
فردی و جمعی ،عدم مشارکت جمعی ،باال بودن هزینههای
کنترل اجتماعی ،پایین بودن کارایی اجتماعی و به طور کلی از
هم گسیختگی اجتماعی است ( .)Woolcock, 2011به همین
جهت انسجام اجتماعی نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار بر روی
سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت افراد در طرحهای توسعهای
تلقی میگردد .به طور کلی بین سه مؤلفه اجتماعی اعتماد،
مشارکت و انسجام رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ به این معنی که

هرچه تعداد روابط بین کنشگران بیشتر باشد سطح اعتماد در
بین آنها افزایش یافته و فرصتهای بیشتری برای انجام
اقدامات جمعی و همکاری و مشارکت در بین کنشگران به وجود
میآید ،بنابراین سرمایه اجتماعی و به دنبال آن انسجام نیز
افزایش مییابد و مدیریت مشارکتی موفقتر و با هزینه کمتری
عملی خواهد بود ( Pretty and Ward, 2001; Hahn et al,
 .)2006همچنین در این چنین شرایطی میزان تابآوری و
ظرفیت سازگاری جامعه در برابر بحرانها و تنشهای محیطی
افزایش مییابد ( .)Salari et al, 2015aجهت سنجش سرمایه
اجتماعی و ابعاد آن در مدیریت مشارکتی منابع آب از روش
تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است .این رویکرد با
اندازهگیری روابط بین افراد و تأثیراتی که این روابط در خروجی
سرمایه انسانی دارند ،به محققان در تجزیه و تحلیل تعامل بین
افراد و محیط خود کمک خواهد کرد ( )Hatala, 2006و با در
دسترس قرار دادن برخی شاخصهای مرتبط با مدیریت
مشارکتی منابع آب قادر است مدیران و برنامهریزان را در جهت
دستیابی به مدیریت موفق منابع آبی یاری نماید ( Bodin and
.)prell, 2011
در تحقیقات مختلفی رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در
مدیریت منابع آب به کار گرفته شده است .از جمله Salari et al
( )2015در تحقیقی به سنجش سرمایه اجتماعی در شبکه
ذینفعان محلی آب در سامان عرفی روستای رزین در راستای
حکمرانی محلی آب پرداختهاند .نتایج تحقیق به کاربرد روش
تحلیل شبکه اجتماعی در حکمرانی محلی آب تأکید داشته و
متذکر میگردد که با استفاده از این روش و سنجش سرمایه
اجتماعی میتوان به بهبود مدیریت مشارکتی آب در راستای
حفظ و توسعه منابع آبی دست یافت .چرا که ضعیف بودن
سرمایه اجتماعی و عدم اتحاد و یگانگی در بین افراد منجر به
کاهش اعتماد و مشارکت شده و در نتیجه حکمرانی خوب منابع
آب را با چالش مواجه خواهد کرد Ebrahimi Azarkharan et .
 )2014( alدر تحقیق خود که به تحلیل شبکه اجتماعی
ذینفعان در برنامه عمل مدیریت مشارکتی منابع آب در
رودخانه جاجرود پرداختهاند 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 .نتایج تحقیق
 )2013( Lienert et alکه به بررسی سیاستهای موجود در
زیرساختهای آبی در سوئیس با استفاده از تحلیل شبکههای
اجتماعی پرداختهاند نشان میدهد که تحلیل شبکههای
اجتماعی نتیجهای کامالً مطلوب و مناسب به دست میدهد که
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با استفاده از آن میتوان به مشکالت مختلف موجود در روابط
بین ذینفعان که بر مسائل مربوط به تصمیمگیریها و
سیاستهای آبی تأثیرگذار است پرداخت)2011( Stein et al .
نقش شبکههای اجتماعی و تأثیر این شبکهها بر روی مدیریت و
حکمرانی خوب آب در حوضه  Mkindoدر تانزانیا را مورد
بررسی و تحلیل قرار دادهاند .نتیجه این تحقیق بر کاربرد تحلیل
شبکه به عنوان یک روش نظاممند در توصیف روابط بین
ذینفعان محلی جهت انجام حکمرانی آب تأکید داشته و
همچنین وجود رهبران محلی در روستاها را به عنوان یکی از
اجزای اصلی در انجام این فرآیند ضروری میداند.
با توجه به بحران منابع آبی و بحران مدیریتی که در
سالهای اخیر گریبانگیر بسیاری از استانها و حوضههای
آبخیز کشور شده است ،استفاده از مدیریت مشارکتی و حضور
ذینفعان در برنامهریزیها و تصمیمگیریها ضمن اینکه افزایش
اطمینان از موفقیت و امیدواری به استمرار برنامهها را به دنبال
خواهد داشت ،دستیابی به پایداری در مدیریت منابع آب را نیز
تسهیل و تسریع مینماید .از طرفی جهت اجرای مدیریت
مشارکتی و حکمرانی منابع آب نیاز به ظرفیتسنجی اجتماعی و
پایش و بررسی مؤلفههای مهم اجتماعی و شاخصهای تأثیرگذار
در این فرایند وجود دارد .از عوامل مهم در روابط بین ذینفعان،
سرمایه اجتماعی است که بررسی آن بر اساس روش تحلیل
شبکهای قبل از اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب و هر گونه
پروژه مرتبط با منابع آب مبتنی بر مشارکت اجتماعات محلی
منجر به شناخت چالشها و فرصتهای پیشروی مدیران و
برنامهریزان میگردد .بر این اساس با توجه به منابع آب مناسب
در روستای سراب شاهحسین و تأثیر آن بر روستاهای پایین
دست و تنشها و تنازعاتی که در سالهای اخیر بر سر استفاده
از منابع آب این روستا به وجود آمده است ضرورت توجه به
روابط اجتماعی بین ذینفعان مختلف بیش از پیش نمایان
میگردد .در این راستا این تحقیق با هدف ظرفیت سنجی
اجتماعی ذینفعان محلی در استقرار مدیریت مشارکتی منابع
آب ،به تحلیل الگوی ساختاری روابط بین بهرهبرداران منابع آب
در روستای سراب شاهحسین در استان کرمانشاه و سنجش
سرمایه اجتماعی با تأکید بر اعتماد و مشارکت و با استفاده از
روش تحلیل شبکه اجتماعی پرداخته است.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

این پژوهش در روستای سراب شاهحسین با مساحت  444هکتار
و موقعیت جغرافیایی ً  44° 2َ 31/13تا ً 44° 5َ 34/23طول

شرقی و ً 34° 33َ 25/44تا ً 34° 34َ 51/53عرض شمالی که
در حوضه آبخیز رزین در شهرستان کرمانشاه قرار دارد ،انجام
شده است .حوضه آبخیز رزین بخشی از حوضه آبریز رودخانه
رازآور از سرشاخههای رودخانه گاماسیاب از کرخه علیا میباشد.
روستای سراب شاهحسین دارای منبع آب مناسب شامل دو
چشمه بزرگ یا سراب به نامهای سراب شاهحسین و سراب سرد
است که جهت کشاورزی و دامداری از آنها استفاده میشود و
مدیریت منابع آب در این روستا به صورت سنتی و مشارکتی در
بین بهرهبرداران صورت میگیرد (.)Salari, 2014
روش تحليل شبکه اجتماعی

شبکههای اجتماعی به عنوان یک مشخصه مهم در دستگاههای
اجتماعی -اکولوژیک سبب تسهیل مشارکت در بین ذینفعان
مختلف برای دستیابی به حکمرانی موفق آب بهحساب میآیند
) .(Bodin & prell, 2011 ; Barnes-Mauthe et al, 2013در
مطالعهی شبکههای اجتماعی روشهایی وجود دارد که شبکهها
را به صورت مجموعهای از گرهها و روابط بین آنها مطالعه
میکند که در آن دو موضوع محوریت دارد )1 :گرهها ،که
متشکل از کنشگران مختلف هستند )2 .پیوندها ،که همان
جریان ارتباطی بین گرههاست .در واقع تحلیل شبکه ابزاری
کارآمد در سنجش انسجام اجتماعی در شبکه حکمرانی منابع
آب بوده و قادر است شبکه غیرقابل مشاهده ارتباطات میان
ذینفعان را قابل مشاهده ساخته و با فراهم کردن ورودیهای
ارزشمند برای مدیران و سیاستگذاران فرآیند تصمیمگیری را
بهبود ببخشد .همچنین این روش مدیران و برنامهریزان را در
شناخت چالشهای پیش روی عملیاتی نمودن حکمرانی منابع
آب و سیاستگذاری جهت بر طرف نمودن این چالشها یاری
نماید ( Ghorbani, 2014; Vignola et al, 2013; Wasserman
.)and Faust, 1994
روش انجام تحقيق

جهت کاربردی نمودن روش تحلیل شبکه در مدیریت مشارکتی
و حکمرانی منابع آب ،ابتدا باید مرزبندی اجتماعی و اکولوژیک
صورت گیرد که در این تحقیق مرز اکولوژیک سامان عرفی
روستای سراب شاهحسین و مرز اجتماعی مورد مطالعه
بهرهبرداران از منابع آب در داخل این روستا میباشند .سپس بر
اساس مطالعات میدانی و روش پیمایشی و از طریق مشاهده
مستقیم و مصاحبه با گروههای هدف در منطقه مورد بررسی،
ابتدا بهرهبرداران از منابع آب بر اساس روش سرشماری شناسایی
شده و مشخص گردید که تعداد  31بهرهبردار در منطقه مورد
مطالعه وجود دارد که از این تعداد  15بهرهبردار دامدار و 13
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بهرهبردار کشاورز هستند و بهرهبرداران به دو گروه دامدار و
کشاورز تقسیمبندی شدهاند .در این تحقیق سرمایه اجتماعی در
دو پیوند اعتماد و مشارکت در شبکه بهرهبرداران محلی منابع
آب از طریق اندازهگیری شاخصهای سطح کالن شبکه شامل
تراکم ،تمرکز ،دوسویگی ،انتقالیافتگی و میانگین فاصله
ژئودزیک مورد سنجش قرار گرفته است و همچنین دو شاخص
تراکم و دوسویگی در بین گروههای بهرهبردار از منابع آب این
روستا مورد تحلیل قرار گرفته است .دادههای مربوط به بررسی
پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین بهرهبرداران منابع آب در
قالب پرسشنامه تحلیل شبکهای و با استفاده از روش دادهبرداری
کل بر اساس طیف لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد) جمع آوری و تولید شدهاند .به منظور انجام کلیه محاسبات
ریاضی از نرمافزار )Borgatti et al, 2002( UCINET 6.507
استفاده شده و با استفاده از ماتریس دادههای جمعآوری شده،
شاخصهای مورد نظر محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفته است.
شاخصهای شبکه اجتماعی :

مالك انتخاب معیارها و شاخصهای مورد استفاده در این
پژوهش سند برنامه عمل پایش و ارزیابی شبکههای اجتماعی –
سیاستی در راستای توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت جامع
سرزمین ( )Ghorbani, 2015aبوده است .این شاخصها عبارتند
از:
تراکم شبکه ( : )Densityتراکم به صورت نسبت تعداد
کل پیوندهای ارتباطی موجود در بین افراد به حداکثر پیوندهای
ارتباطی ممکن در شبکه تعریف میگردد .میزان این شاخص
بین صفر تا یک و نیز صفر تا  111درصد متغیر است (Jatel,
) .2013تراکم باال در شبکه میزان باالی انسجام در شبکه را
نشان میدهد چرا که باال بودن تراکم افزایش اعتماد و تسهیل
در به اشتراكگذاری اطالعات و منابع و همچنین افزایش
مشارکت و همکاری بین ذینفعان را در پی خواهد داشت،
بنابراین میزان سرمایه اجتماعی افزایش یافته و فعالیتهای
مشارکتی تسهیل مییابد (.(Newig et al, 2010
تمرکز ()Centralizationدر سطح کل شبکه :درصدی
از شبکه که تحت کنترل تعدادی افراد محدود با موقعیت مرکزی
در شبکه قرار دارد .در واقع این شاخص بیان میکند که چه
میزان از پیوندها در شبکه به کنشگران مرکزی وابسته هستند
( .)Bastani and Raeisi, 2012تمرکز در سطح کل بر اساس
پیوندهای درونی و بیرونی محاسبه میشود.
دوسويگی پيوندها ( :)Reciprocityیکی از مهمترین
شاخصها در تعیین میزان پایداری شبکه ،شاخص دوسویگی

پیوندها هست که با استفاده از این شاخص میتوان میزان
اعتماد و مشارکت متقابل در بین کنشگران را به دست آورد
( .)Hanneman and Riddle, 2005وجود روابط و حمایتهای
عاطفی ،منافع شخصی و همچنین دریافت خدمات و منابع
مختلف منجر به ایجاد روابط دوسویه در بین کنشگران خواهد
شد ) (Plickert et al, 2007و میزان سرمایه اجتماعی و به دنبال
آن پایداری شبکه را افزایش خواهد داد.
انتقاليافتگی پيوندها ( :)Transitivityاین شاخص از
به اشتراكگذاری پیوندها بین سه فرد که یکی از آنها به عنوان
پل ارتباطی بین دو فرد دیگر هست حاصل میشود .هر چه
تعداد افراد انتقال دهنده بیشتر باشد میزان این شاخص بیشتر
است و پایداری و دوام و تعادل یا توازن شبکه را به دنبال خواهد
داشت .در واقع هرچه روابط سهگانه در بین بهرهبرداران بیشتر
باشد شبکه متعادلتر و متوازنتر بوده و شکنندگی آن کمتر
خواهد بود و نشان از استحکام و پایداری بیشتر روابط در شبکه
دارد (.)Hanneman & Ridell, 2005
 -ميانگين فاصله ژئودزيک (

Average Geodesic

 :)Distanceکوتاهترین فاصله میان دو کنشگر عبارت است از
فاصله اجتماعی دو فرد که با کمترین تعداد واسطه بین یک فرد
و سایر افراد درون شبکه اندازهگیری میشود .از طریق این
تحلیل میتوان طول مسیر پیوندهای مورد بررسی بین دو
کنشگر را در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و همچنین
سرعت متوسط گردش پیوندهای مورد بررسی را مورد سنجش
قرار داد (.)Salari, 2014
همچنین برای بررسی رابطه همبستگی بین دو ماتریس
اعتماد و مشارکت از شاخص QAPاستفاده شده است .شاخص
 QAPیکی از مهمترین شاخصها و روشها در انجام محاسبات
آماری بین ماتریسهای شبکهای است که با استفاده از آن
می توان فرضیات آماری را مورد بررسی قرار داد .با استفاده از
این شاخص میخواهیم بدانیم کدام پیوند همبستگی باالتری با
میزان مشارکت بهرهبرداران منابع آب دارد .به این معنی که مثالً
اگر دو فرد به یکدیگر اعتماد داشته باشند به احتمال چند درصد
با یکدیگر مشارکت نیز دارند؟ (.)Salari, 2014

نتايج و بحث
شاخص تراکم در سطح شبکه ذينفعان محلی

میزان شاخصهای سطح کالن شبکه در سطح کل پیوندهای
اعتماد و مشارکت در شبکه ذینفعان منابع آب روستای سراب
شاهحسین در جدول ( )1نشان داده شده است .با توجه به نتایج

ساالری و همکاران :کاربرد روش تحليل شبکه اجتماعی در ظرفيت ...

جدول ( )1اندازه شاخص تراکم در پیوند اعتماد و مشارکت در
روستای سراب شاهحسین در بین کل بهرهبرداران (31نفر)
بیانگر میزان بسیار باالی تراکم برای مشارکت و اعتماد در بین
بهرهبرداران این روستا هست .همانطور که گفته شد منبع آبی
در این روستا شامل دو چشمه به صورت مشاع است و با توجه
باال بودن میزان اعتماد افراد به یکدیگر ،میزان مشارکت و
همکاری نیز در این روستا بسیار باالست .بنابراین میزان انسجام
و سرمایه اجتماعی در این روستا بسیار قوی ارزیابی میشود.
تحقق سرمایه اجتماعی غنی در یک جامعه سبب کاهش
تنازعات اجتماعی و تقویت تابآوری اجتماع در برابر تنشها و
بحرانها شده و ظرفیت سازگاری آن جامعه را افزایش و
آسیبپذیری را کاهش میدهد .در چنین شرایطی میتوان با
ایجاد یک جامعه منسجم دارای سرمایه اجتماعی غنی و با بسیج
منابع و افزایش توانمندی اجتماعی افراد ،مدیریت مشارکتی
منابع آب را با موفقیت اجرایی نمود .همچنین برخی از تحقیقات
نشان میدهد میزان باالی تراکم در بین افراد سبب توسعه
اعتماد و کنترل اجتماعی در سطح افراد خواهد شد Pretty
) .)and Ward, 2001; Coleman, 1990در واقع میزان باالی
تراکم در شبکه اعتماد و مشارکت از دو جهت حائز اهمیت است؛
از یکسو ریسک و هزینه مشارکت بین افراد را کاهش میدهد
که یک عنصر کلیدی در فعالیتهای جمعی و گروهی است
( )Ostrom, 1990; Cohen et al, 2001; Burt, 2003و از
سوی دیگر هنجارها و عرفهای محلی در ارتباط با شیوه
بهرهبرداری از منابع طبیعی ازجمله آب در جامعه محلی را
تقویت مینماید و احساس مسئولیتپذیری افراد را نسبت به
بهرهبرداری از منابع آب افزایش میدهد (.)Coleman, 1990
شاخص تمرکز شبکه در پيوند اعتماد و مشارکت

نتایج شاخص تمرکز شبکه نیز در جدول ( )1آورده شده است.
با توجه به پایین بودن میزان تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای
درونی و بیرونی اعتماد و مشارکت ،میتوان گفت دریافت
پیوندهای اعتماد و مشارکت در اختیار عده محدودی قرار ندارد
و در واقع به کنشگران مرکزی وابسته نیست و طیف وسیعی از
کنشگران در امر تصمیمگیری دخالت داشته و ساختار شبکه
تقریباً دایرهای میباشد .همچنین پراکنش اعتماد و مشارکت نیز
در اختیار افراد مرکزی نیست و تقریباً توسط کل بهرهبرداران
صورت میگیرد .میزان باالی تمرکز منجر به قدرت گرفتن تعداد
محدودی کنشگر مرکزی در دریافت و اشاعه پیوندهای مختلف
خواهد شد و میزان بسیار کم این شاخص تنوع را در شبکه
کاهش می دهد و تمام افراد دارای قدرت یکسان خواهند شد؛ در
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واقع میزان تمرکز باال در شبکه یکی از چالشهای پیش روی
مدیریت مشارکتی منابع آب است و تا حد ممکن باید این میزان
در روابط بین افراد کاهش یابد .میتوان بیان نمود که میزان
شاخص تمرکز بر اساس پیوندهای اعتماد و مشارکت میتواند در
روستای سراب شاه حسین وضعیت مطلوبی داشته باشد که
نتایج تحقیقات محققانی چون ( Ghorbani, 2015b; Caniato et
 )al, 2014, Salari et alb, 2015هدف مدیریت مشارکتی را
تمرکززدایی قدرت و تقسیم آن در بین تمام افراد میداند که در
این تحقیق نیز بر این اصل تأکید شده است.
شاخص دوسويگی و انتقاليافتگی پيوندها

میزان بسیار باالی شاخص دوسویگی در بین بهرهبرداران آب
روستای سراب شاهحسین در پیوندهای اعتماد و مشارکت بیانگر
نهادینه شدن روح اعتماد و مشارکت متقابل در میان بهرهبرداران
و پایبندی آنان به عرفها و سنتهای محلی در بهرهبرداری
مناسب از منابع آب است .در نتیجه پایداری شبکه بسیار قوی
ارزیابی میشود .همچنین میزان روابط سهگانه و تعداد افراد
انتقالدهنده نیز در شبکه بهرهبرداران بسیار باال بوده و تعادل و
توازن بسیار زیاد شبکه را میرساند .به طور کلی میزان باالی
روابط متقابل و نهادینه شدن پیوندهای اعتماد متقابل و
مشارکت متقابل و به دنبال آن پایبندی افراد به سنتها و
هنجارهای اجتماعی و همچنین وجود روابط سهگانه و افراد
انتقال دهنده این پیوندها منجر به تحقق سرمایه اجتماعی غنی
در بین افراد خواهد شد و این امر پایداری و تعادل شبکه و به
دنبال آن تابآوری شبکه در برابر بحرانهای محیطی و
اجتماعی را در پی دارد و تا حد زیادی تنازعات و شکایتهای
اجتماعی در بین افراد را کاهش خواهد داد ( ;Ghorbani, 2015b
 .)Coleman 1990با توجه به نتایج حاصل شده در این زمینه
مدیریت مشارکتی منابع آب با موفقیت و هزینه و زمان کمتر در
این روستا قابل اجرا خواهد بود.
شاخص ميانگين فاصله ژئودزيک

نتایج جدول ( )2بیانگر کمترین فاصله اجتماعی بین دو نفر در
شبکه بهرهبرداران منابع آب در این روستا هست .مطابق نتایج
این جدول میانگین کوتاهترین مسیر بین دو کنشگر در پیوند
اعتماد و مشارکت به ترتیب  1/13و  1/14هست .کم بودن
فاصله اجتماعی بین افراد نشاندهنده باال بودن سرعت گردش
پیوندهای مختلف در بین آنان بوده و اتحاد و همبستگی
اجتماعی ( )Social Solidarityباالی افراد را بیان میکند .این
امر باعث می شود که زمان هماهنگ شدن آنان کاهش یابد و با
افزایش روابط و اتحاد و همبستگی اجتماعی بین آنان ،سرمایه
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موفقیت صورت میگیرد .در این تحقیق نیز با توجه به اینکه در
این روستا افراد حداکثر از طریق دو پیوند به یکدیگر متصل
میشوند و میانگین کوتاهترین مسیر در بین دو کنشگر میزان
بسیار کمی است؛ بنابراین افراد در زمان کمتر و با هزینه کمتر با
یکدیگر هماهنگ میشوند .همچنین سرمایه اجتماعی قوی در
این روستا باعث خواهد شد که میزان تابآوری جامعه محلی در
مقابله با تنش های محیطی و اجتماعی در ارتباط با آب افزایش
یابد.

اجتماعی در بین افراد محقق گردد .سرعت گردش اعتماد و
مشارکت در این روستا بسیار باال است و اتحاد و همبستگی
اجتماعی باالی بین افراد باعث میشود افراد با سرعت باال و در
زمان کمی به یکدیگر دسترسی پیدا کنند و جهت اجرای
مدیریت مشارکتی با یکدیگر هماهنگ گردندSalari et al .
( ( 2015bدر تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که هرچه سرعت
گردش اعتماد و مشارکت در بین ذینفعان بیشتر باشد زمان
کمتری جهت هماهنگ ساختن افراد برای مدیریت یک منبع
مشخص صرف میشود و اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب با

جدول  .3ميزان شاخصهای سطح کالن بر اساس پيوند اعتماد و مشارکت در شبکه ذینفعان منابع آب روستای سراب شاهحسين

تمرکز شبکه
تعداد بهرهبردار تراکم ()%

مرز اکولوژیک

نوع پیوند

روستای سراب
شاهحسین

اعتماد

31

مشارکت

31

دوسویگی پیوندها
()%

انتقالیافتگی
پیوندها ()%
43/42
45/15

بر اساس پیوندهای
بیرونی

بر اساس پیوندهای
درونی

34

3/33

3/33

33

33

4/53

4/53

33

جدول  . 2شاخص ميانگين فاصله ژئودزيک در شبکه ذینفعان محلی سراب شاهحسين

اعتماد
فاصله ژئودزیک

فراوانی ()%

1

34

2

3

مشارکت
میانگین فاصله ژئودزیک
1/13

شاخص تراکم و دوسويگی در بين زيرگروههای بهرهبردار

شاخص تراکم و دوسویگی پیوندها در بین گروههای مختلف
اجتماعی بهرهبردار از منابع آب در این روستا سنجش شده است
و نتیجه آن در جدول ( )3نشان داده شده است .بر اساس جدول
( )3هر چند که میزان شاخص تراکم در پیوند اعتماد و مشارکت
برای هر دو گروه بسیار باالست ،اما گروه کشاورز دارای انسجام و
سرمایه اجتماعی درون گروهی باالتری نسبت به گروه دامدار
بوده و بنابراین مدیریت مشارکتی منابع آب در این گروه با
موفقیت بیشتری همراه خواهد بود .به طور کلی میتوان گفت
باال بودن میزان اعتماد و مشارکت در بین بهرهبرداران و تراکم و
سرمایه اجتماعی باال در شبکه بهرهبرداران قطعاً منجر به افزایش
فعالیتهای جمعی در بین آنها شده و تأثیر بسیار مثبتی بر
روی فرآیند مدیریت مشارکتی منابع آب و شیوههای بهرهبرداری
از آب و در نهایت دستیابی به مدیریت مشارکتی و حکمرانی
خوب منابع آب خواهد داشت که در تحقیقات دیگر نیز اهمیت
انسجام و سرمایه اجتماعی در مدیریت مشارکتی مورد تأکید
قرار گرفته است ( Ebrahimi Azarkharan et al, 2014; salari
.)et al, 2015a,b; Nath et al, 2010; Bodin and prell, 2011

فاصله ژئودزیک

فراوانی ()%

1

33

2

4

میانگین فاصله ژئودزیک
1/14

نتایج به دست آمده از جدول ( )3بیانگر این موضوع است
که میزان اعتماد و مشارکت متقابل در بین کشاورزان نسبت به
دامداران اندکی بیشتر است .با توجه به اینکه این شاخص در
بین افراد هر دو زیرگروه بسیار باالست باید با حفظ این میزان
اعتماد و مشارکت متقابل بین افراد ،در راستای مدیریت موفق
مشارکتی منابع آب اقدام نمود .در واقع باال بودن اعتماد و
مشارکت متقابل و تقویت روابط سهگانه در بین افراد از طریق
نهادینه شدن این پیوندها در بین آنان سبب خواهد شد که
شبکهای پایدار و منسجم در بین افراد شکل گیرد و به این
وسیله سرمایه اجتماعی تقویت گردد و همچنین تابآوری و
ظرفیت سازگاری آنان در مقابل بحرانهای احتمالی افزایش
مییابد ( .)Ghorbani, 2015bکه در این زمینه گروه کشاورز
نسبت به گروه دامدار موفقتر خواهد بود.
رابطه بين دو پيوند اعتماد و مشارکت بر اساس شاخص QAP

با توجه به نتایج شاخص  QAPمیزان همبستگی ژاکارد بین دو
پیوند اعتماد و مشارکت به صورت مثبت و معنیدار و به میزان
 34درصد می باشد که میزان باالیی از همبستگی است .بنابراین
میتوان بیان نمود اگر بین دو کنشگر پیوند اعتماد وجود داشته
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باشد به احتمال  34درصد بین آنها مشارکت نیز وجود خواهد
داشت .در واقع این نتیجه بیانگر این موضوع است که اعتماد
زمینهساز مشارکت افراد خواهد بود .نتایج تحقیق Ebrahimi
 )2014( Azarkharan et alکه در بین بهرهبرداران منابع آب

روستای دربندسر در حوضه آبخیز لتیان انجام گرفته است رابطه
همبستگی بین دو پیوند اعتماد و مشارکت را  54درصد بیان
نموده است که مؤید نتیجه این تحقیق نیز میباشد.

جدول  . 1ميزان شاخص تراکم و دوسويگی پيوندها بر اساس پيوندهای اعتماد و مشارکت در بين زيرگروههای بهرهبردار از منابع آب روستای سراب شاهحسين

دامدار
مرز اکولوژیک

نوع پیوند

روستای سراب
شاهحسین

اعتماد
مشارکت

کشاورز

تعداد افراد

تراکم ()%

دوسویگی
پیوندها()%

تعداد افراد

تراکم ()%

دوسویگی
پیوندها()%

15
15

45
44

31
43

13
13

33
34

34
34

نتيجهگيری کلی
با توجه به بحرانهای آبی و تنشها و درگیریهای به وجود
آمده بر سر استفاده از منابع آبی در نقاط مختلف کشور ،روابط
بین انسانها به عنوان ذینفعان اصلی منابع آب بیش از پیش
مورد توجه قرار گرفته است .به همین جهت در این تحقیق به
تحلیل سرمایه اجتماعی بین ذینفعان در روستای سراب
شاهحسین جهت ظرفیت سنجی در راستای استقرار مدیریت
مشارکتی و حکمرانی محلی منابع آب با استفاده از رویکرد
تحلیل شبکه اجتماعی پرداخته شد و دو پیوند اعتماد و
مشارکت که از مؤلفههای اصلی انسجام و سرمایه اجتماعی و از
عوامل موفقیت در مدیریت مشارکتی میباشند در بین
بهرهبرداران محلی منابع آب مورد بررسی قرار گرفته است .به
همین جهت ابتدا کلیه ذینفعان و بهرهبرداران از منابع آب در
قالب سامان عرفی تعیین شده و روابط فیمابین ذینفعان
محلی منابع آب در راستای پایهگذاری و عملیاتی نمودن
مدیریت مشارکتی و حکمرانی خوب منابع آب تحلیل گردید .در
منطقه مورد مطالعه میتوان بر اساس نتایج شاخصهای تحلیل
شبکه ای در سطح کالن و سنجش میزان سرمایه اجتماعی و
انسجام اجتماعی بیان نمود ،میزان اعتماد ،مشارکت و انسجام
اجتماعی در حد باالیی است که شاخصهای تراکم ،دوسویگی و

تمرکز شبکه این مورد را تائید مینمایند .همانگونه که قبالً بیان
شد میزان باالی تراکم در شبکه سبب تقویت اعتماد شده و
کنترل اجتماعی افراد و زیرگروههای اجتماعی تسهیل میگردد.
از سوی دیگر باال بودن میزان اعتماد و مشارکت در بین افراد
سبب پایبندی بیشتر آنها به رعایت هنجارها و عرفهای محلی
در ارتباط با بهرهبرداری از منابع آب شده که از این طریق
میتوان از تخریب منابع آب جلوگیری نمود .این امر منجر به
افزایش اتحاد و یگانگی بین آنان شده و تحقق سرمایه اجتماعی
غنی را سبب میشود .در نتیجه میتوان استدالل نمود
تابآوری و سازگاری افراد در برابر تنشها و بحرانهای محیطی
افزایش خواهد یافت و با کاهش زمان و هزینه اجرای طرحهای
مشارکتی منابع آب با موفقیت تحقق مییابد .این تحقیق از
دیدگاه روش شناختی نیز دارای اهمیت است و کاربرد تحلیل
شبکه اجتماعی در بررسی سرمایه اجتماعی و ظرفیت سنجی
جامعه محلی برای اجرای یک مدیریت مشارکتی موفق منابع آب
را مورد تأکید قرار میدهد .ذکر این نکته ضروری است قبل از
اجرای هر گونه پروژه اجتماع محور با مشارکت جوامع محلی
شناخت و تحلیل سرمایه اجتماعی یک امر ضروری است که در
این مقاله نیز این ظرفیت سنجی بر اساس روش تحلیل شبکهای
مورد بررسی قرار گرفته است.
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