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 چکیده

مدیریت پایدار منابع  براییکي از اقدامات ضروری  های اجتماعيکليدی در سيستم کنشگرانتحليل شبکه اجتماعي و تعيين      
پژوهش ارزیابي سرمایه اجتماعي، جایگاه و روابط کنشگران در شبکه تبادل اطالعات و این  از هدف. شوديمطبيعي محسوب 

روش مطالعات  از ، ابتدامنظوربدین .باشديمدر سه روستای استاج، برزو و ایزی موجود در منطقه سبزوار  يدیشناخت کنشگران کل
بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص  ایي گردید.شناس جامعه هدف و مصاحبه رویکرد پيمایشي، روش مشاهده مستقيم ،يفکي

مرکزیت بينابيني، درجه ورودی، خروجي و مجاورت در ماتریس اعتماد و مشارکت در آبياری در سه روستای مورد بررسي، نقش و 
گران کليدی از نتایج حاصل نشان داد کنش .ندشدهای مذکور شناسایي موقعيت کنشگران در شبکه تعيين و کنشگران کليدی در شاخص

به تواننديم در نتيجه گری را در روستا به عهده دارند.جایگاه اجتماعي، اقتدار و نفوذ باالیي برخوردار بوده و نقش کنترلي و واسطه
افراد، برقراری ارتباط بين سایرین،  کردنو ساماندهي شبکه، هماهنگ  گيریيمتصمیند ااجتماعي و رهبران محلي در فر قدرتعنوان 

و در نتيجه افزایش سرمایه  هکدر شب اعتماد هتوسع ها،یريو درگ اختالفات حلسرعت تبادل آنها، و  دستيابي به منابع و اطالعات
پایدار  مدیریت استقرار موجب يتیریمد ابزار نیتر یديلکعنوان به اجتماعي سرمایه ميزان . افزایشیندنمااجتماعي نقش اساسي ایفا 

  .شد منابع طبيعي خواهد
 

 .، شاخص مرکزیت، قدرت اجتماعي، اعتماد، مشارکتياجتماع هیسرما: کليدی هایواژه

 

  مقدمه
هر  توسعه هاییرساختز، تجدیدشوندهي عطبيع مناب

 هب عمناب ناز ای یبرداربهرهو مادامي که  باشنديمکشوری 
 یندهایافر، نشود انجام پایدارو  صورت اصولي، علمي

های بحران و دمان دنخواه پایدارزمان  در گذر توسعه
فرهنگي را به  -آن، سياسي طبعهاجتماعي و ب -اقتصادی

در  ینگرجامع .(Arnette, 2010) تداش ددنبال خواه

، زیست یتوجه به مسائل اقتصاد یمدیریت آب، به معنا
منابع  یدر عين تضمين پایدار و محيطي، فني و اجتماعي

پایدار منابع . مدیریت باشديم آینده یهانسل یآب برا
مشارکتي و مشارکت دادن کليه با بکارگيری رویکرد طبيعي 

گيران و مدیران، تصميم یلي را نيز پيش پائذینفعان، مسا
که حل آنها مستلزم نگرش جامع  دهديمقرار  گذارانياستس

 یهابرنامهاز  یاريامروزه، بس .باشديمل ئو سيستمي به مسا
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 يـافکـل توجـه ناي، بـه دليعـيمنابع طب يتکت مشاریریمد
روابط  شبکهدر  ذینفعانت يموقع ات ويبـه خـصوص

)Ghorbani  ( ست مواجه شده استکآنهـا، بـا ش ياجتماع

2013 ,.et al .امری دشوار  اًاساس مدیریت اکوسيستم طبيعي
 هاییدهپدوه بر الزیرا یک اکوسيستم ع ،و پيچيده است

 که هر دوی آنها گيرديمطبيعي، منابع انساني را دربر 
نامشخص، تنوع طبيعي، دیناميک  یهامؤلفه يرندهدربرگ

 باشندمقياسي در مکان و زمان مي هایيوابستگپيچيده و 
Crona, 2009) &(Bodin .  موفق  تیریمد که یاگونهبه
است که در آن نقش  یزیربرنامهازمند ي، نيمنابع آب اشتراک

باید رگذار بر منابع آب، يثأن عامل تیعنوان مهمترانسان به
 یهاعرصهنفعان در یگرفته شود و نظرات ذظر ن پررنگ در

 ,Arnette) شود باید لحاظ يتیریمات مديدر تصم يعيطب

 پایدار بر این اساس رویکرد مدیریت مشارکتي .(2010
. )et al Brechin2004; , .et al Adams. ,شوديممطرح 

, .et alPrell  ;Koontz, 2006 ;Kim & Lee, 2010; 2002

از طریق این رویکرد افراد کليدی در شبکه   (2009
به  ،در شبکه تسهيل نمایند را اثرگذاری خود تواننديم

و  هایدها تواننديماز طریق روابط اجتماعي  که یاگونه
و بهبود تصدی اصالح نظرات خود را به صورت عملي در
et al Lienert., ) کنندگری منابع طبيعي در شبکه پخش 

2013 ;2009Leroux,  ;Ghorbani, 2012). ن جهت یاز ا
ضرورت دارد از  و پایدارت موفق یریمد يسامانده یبرا
کرد یاستفاده نمود. امروزه رو یو کاربرد يعلم یکردهایرو

و هم به يکرد علمیک رویعنوان هم به ياجتماع یهاشبکه
را در  یزانربرنامهران و ی، مدیک ابزار کاربردیعنوان 

ت یریمد ین اجرايو همچن یزیربرنامهو  گذاریياستس
به  ،رسانده یاری مناطق خشکازجمله  يعيمنابع طبپایدار 

 یکاربرد دهندهنشانا يدر دن یادیات زيکه تجرب یاگونه
ت یریمد يدر سامانده يل شبکه اجتماعينمودن تحل

 ,Arnette).است يعيطب هایيستماکوس پایدار يمشارکت

, .et alPrell  ;Hirschi, 2010 2001; Hanneman, ;2010

 2002), .et al Van Eeten2009;  نشگران کص يتـشخ
از الزامات  یکي يتکت مـشاریریمـد یهـابرنامـهدر  یديلک

 يعيمنابع طب يتکت مشاریریعمـل مـد هنمودن برنامـ یياجرا
بر اساس تحليل . )et al Ghorbani., (2013 روديم شماربه

اثرگذارترین  توانيمو تحليل شبکه اجتماعي  کنشگران
براین  .در تصميمات محيطي را مشخص نمود کنشگران

، تغيير رویکرد به مناطق خشکمدیریت موفق  الزمهاساس 
بر این اساس برای  .باشديمسمت مدیریت مشارکتي 

مناطق طبيعي مانند  یهاعرصهت مناسب یدستيابي به مدیر
موجود در آن تحت عنوان  هنندمنبع محدودک ویژهبه خشک

گری و مدیریت مشارکتي را رویکرد تصدی دمنابع آبي بای
عنوان گری منابع آب بهتصدی الزمه پيش گرفت.

، دخيل نمودن مناطق خشکارزشمندترین منبع طبيعي 
عنوان ذینفعان محلي از منبع آب موجود ذینفعان منابع آب به

از رویکرد  توانيممنظور بدین. باشديم مناطق خشکدر 
جدید روش تحليل شبکه اجتماعي برای دستيابي به مدیریت 
مشارکتي بهره گرفت. تحليل شبکه اجتماعي بر اساس مدل

 نقطهسازی روابط بين ذینفعان در شبکه )ذینفعان منابع آب( 
  باشديم مناطق خشکمدیریت مشارکتي  یراهبردهاعطف 

.(Wasserman & Faust, 1994)اس یکي از بر این اس
مهمترین معيارها در مدیریت مشارکتي منابع طبيعي قدرت 

کليدی با قدرت اجتماعي  کنشگرانشناسایي  .اجتماعي است
محلي منابع طبيعي از الزامات برنامه  کنشگراندر شبکه  باال

با شناخت و  .شوديمعمل مدیریت مشارکتي محسوب 
اجرا و تا حد زیادی زمان  توانيمبکارگيری این افراد 

های منابع طبيعي را کاهش اجرایي نمودن پروژه هایینههز
 برایاجتماعي، ابزار کليدی  یهاقدرت طورکليبه .داد

محلي منابع طبيعي محسوب  کنشگرانتوسعه اعتماد در بين 
با توجه به اینکه هدف در  .),Hanneman (2001شونديم

 ،باشديممدیریت مشارکتي همکاری ذینفعان منابع طبيعي 
 این روش قادر است قدرتهای اجتماعي و ذینفعان

طبيعي و  یهاعرصهکليدی را در امر مدیریت  )کنشگران(
منظور روش تحليل مدیریت منابع آب شناسایي نماید. بدین

شبکه اجتماعي و ویژگيهای ساختاری آن در کشف کليد 
کار برده موفقيت، برای اداره و مدیریت منابع طبيعي به

 )Hanneman, 2001;  ;2014 ,.et al Cárcamoودشيم
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2010) ,.et al Mohammadi Kangrany .هدر برنام 
 یديلکنـشگران کص يتـشخ يعـيمنابع طب يتکت مشاریریمد

دام که کنی(، از جهـت اگيریيمتصمقدرت باال در  ی)دارا
ه کر افراد در شبینشگر بر اساس ساختار روابطش با سـاک

اثرگـذارتر  يعيمنـابع طب يتکت مـشاریرینـد مـدیبـر فرا
& Erlebach,  (Brandesـت اسـت ياسـت، حـائز اهم

 تـکتـک یه براکنشگر در شبکدرت هر . ق(2005
و در سـطح خـرد  باشدمينـشگران قابـل سـنجش ک

 هایيتموقعردن ک است. با اشغال يریگاندازهه قابـل کشـب
ر افراد یسا یبر رونشگران قادرند که، کشب یکدر  یـزکمر

افــت اطالعــات و یه اثــر بگذارنــد و بــا درکدر شــب
ه کخود را در شـب ياجتماع هیشتر سرمايب هاییتحما
ت و همسو با آن دستيابي به موفقيت مدیریت مشارکتي یتقو

; ,Burt, 1992)  Carlsson & Sandströmرا مقدور نمایند

madi Moham ;1201Degenne & Forsé,  ;2008

2010 ,.et al Kangrany 0;Rova, 201 &Sandström  
4;201 ,.et al Smith ( . در  تـوانيمـقدرت را

مختلف  یارهايبـر اساس مع ياجتمـاع یهـاشـبکه
و  ينترلـکازجملـه شـهرت و اقتـدار، نفوذ و قـدرت 

بر اساس  تواننديمـه کن نمـود يـينـشگران تعک دسترسي
بر . شوند يریگاندازهـت یزکمختلـف مر یهـاشـاخص

مورد نظر بر اساس  شبکهنشگر در کاساس آن قدرت هر 
 شوديمت( مـشخص کمختلف )اعتمـاد، مشار یوندهايپ

Reed, 2008) ;Rova, 2010 &Sandström ( اخص ش
است که برای شناسایي و  یاگستردهدارای مفهوم مرکزیت 

 .گيرديممورد استفاده قرار  کنشگرانـت ين موقعيـيتع
ـان اطالعـات یبر جر توانديمه کدر شبموقعيت کنشگران 

پایدار ت یریمد یهابرنامه یاجرا يچگونگ و هکشب کـیدر 
مرکزیت دارای انواع مختلفي  گذار باشد.ثيرأمناطق خشک ت
درجه ورودی، مرکزیت مرکزیت  بينابيني، ازجمله مرکزیت

هر یک از این  ت.اس رتمجاودرجه خروجي و مرکزیت 
مرکزیت  یک مقوله اجتماعي است. دهندهنشان هایتمرکز

اقتدار فرد، مرکزیت درجه  دهندهنشاندرجه ورودی 
ميزان نفوذ اجتماعي هر فرد در شبکه و  دهندهنشانخروجي 

و  در شبکه یگرواسطهميزان  دهندهنشانمرکزیت بينابيني 
استقالل و دسترسي به  دهندهنشانمرکزیت مجاورت 

  et al Stein ;2014 ,.et al Smith., 2011 (است اطالعات
 ;2001 Frank,& Wellman (.  هدف ،پژوهشدر این 

کيد بر پيوندهای اعتماد أبررسي ساختار روابط اجتماعي با ت
اجتماعي و  یهاقدرتو مشارکت و تحليل و شناسایي 

و ریاضي کمـي  یهـاشـاخصکنشگران کليدی بـر اسـاس 
موفق و در راستای عملياتي نمودن مدیریت  یاشبکهتحليل 

بررسي و برای منظور بدین. باشديم پایدار منابع طبيعي
شناخت ساختار اجتماعي روابط بين کنشگران و شناخت 

اجتماعي در بين کشاورزان  یهاقدرتکنشگران کليدی و 
زیت و مرک یهاشاخصمحلي در روستاهای مورد مطالعه، 

قدرت بر اساس پيوندهای اعتماد و مشارکت در امور آبياری 
 . گردديمبين کشاورزان بررسي 

 
 هامواد و روش

 مورد مطالعه اطقمن
اولين گام در استفاده از روش تحليل شبکه اجتماعي 

-تعيين مرز در سيستم اجتماعي مـدیریت منابع طبيعي، یبرا
تحليل شبکه برای . در این پژوهش اکولوژیک است

اجتماعي جوامع محلي سه روستا انتخاب و مورد سنجش 
قرار گرفته است که در ادامه به مشخصات آنها پرداخته 

 .شوديم
 

 روستای ایزی
این روستا در دهستان قصبه شرقي قرار داشته و بر 

 778نفر ) 2486جمعيت آن  1395اساس سرشماری سال 
شرق شهرستان لاست. روستای ایزی در شماخانوار( بوده
گرفته است و از نظر تقسيمات سياسي در بخش  سبزوار قرار

مرکزی شهرستان سبزوار قرار دارد. مساحت کل مراتع این 
 1000هکتار است. ارتفاع متوسط این ناحيه  3393روستا 

متر از سطح دریا و بارندگي متوسط ساليانه این منطقه 
 -7/1ميزان دما باشد. حداقل و حداکثر متر ميميلي 4/187
های گياهي غالب در منطقه گون، تاغ، +  است. گونه7/37و 
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تعداد  باشد.های یکساله مياجوه، خارشتر، تلخه و گونه
نفر است. کشاورزی این  203کشاورزان در این روستا 

عميق و سرزمين وابسته به آبياری با چاه عميق، چاه نيمه
 قنات است.

 
 روستای برزو

 براساسدهستان قصبه غربي قرار داشته و این روستا در 
خانوار(  264نفر ) 837جمعيت آن  1395سرشماری سال 

غرب شهرستان سبزوار است. روستای برزو در جنوببوده
گرفته است و از نظر تقسيمات سياسي در بخش مرکزی  قرار

شهرستان سبزوار قرار دارد. مساحت کل مراتع این روستا 
متر از  918ع متوسط این ناحيه هکتار است. ارتفا 3300

 170سطح دریا و بارندگي متوسط ساليانه این منطقه 
و  -3/4باشد. حداقل و حداکثر ميزان دما متر ميميلي

 و های گياهي غالب در منطقه تاغ، اسپند+ است. گونه5/16
نفر  328باشد. تعداد کشاورزان در این روستا بيان ميتلخه

ن وابسته به آبياری با چاه عميق است. کشاورزی این سرزمي
 و قنات است.

 
 روستای استاج

این روستا در دهستان خواشد قرار داشته و بر اساس 
 111نفر ) 237جمعيت آن  1395سرشماری سال 

است. روستای استاج در جنوب شهرستان خانوار( بوده
گرفته است و از نظر تقسيمات سياسي در  سبزوار قرار

سبزوار قرار دارد. مساحت کل بخش روداب شهرستان 
هکتار بوده که مساحت  4851/1766مراتع این روستا 

هکتار آن اراضي زراعي است. ارتفاع متوسط  369/ 018
متر از سطح دریا و بارندگي متوسط  1050این ناحيه 

باشد. حداقل و متر ميميلي 200ساليانه این منطقه 
گياهي  های+ است. گونه45و  -15حداکثر ميزان دما 

غالب در منطقه گون، درمنه، بنه، بادام کوهي، خارشتر، 
باشد. تعداد های یکساله ميتلخه، چرخه و گونه

نفر است. کشاورزی این  406کشاورزان در این روستا 
 سرزمين وابسته به آبياری با قنات است.

 روش تحلیل شبکه
 و مشارکتاعتماد منظور تحليل و بررسي پيوندهای به

اجتماعي  یهاشبکهاز رویکرد تحليل  آبياری در امور
استفاده شد. این روش امروزه یکي از مهمترین ابزارها 

سازی ساختارهای اجتماعي و تحليل و مدل برای مطالعه،
 .باشديممحلي منابع طبيعي  کشاورزاناقتصادی در بين 

های ای بر اساس معيارها و شاخصروش تحليل شبکه
 ينمابجتماعي و تبادالت اقتصادی کمي قادر است روابط ا

در  ای دیداری نماید.افراد را در قالب یک ساختار شبکه
تحليل ساختاری  تحقيق برای تحليل الگوی روابط واین 

ای ، از پرسشنامه تحليل شبکهکشاورزانشبکه اجتماعي 
 تحليل شبکه، پرسشنامه تحليل. در شده است استفاده

 اجتماعي شبکه ساختاری تحليل و روابط الگوی

 و با يریگاندازه کنشگران بين روابطو محلي  کشاورزان
جامعه  بين مختلف ارتباطي شبکه هندسه آن از استفاده

 تحليل آن در افراد جایگاه و کشيده بيرون را هدف
سنجش سرمایه اجتماعي در شبکه  برای .گردید

امور  پيوندهای اعتماد و مشارکت در، محلي کشاورزان
بر  شبکهدر قالب پرسشنامه تحليل کشاورزان ن بي آبياری

 یکطيف ليکرت . گردیدآوری اساس طيف ليکرت جمع

 دهندگانپاسخ آن کمک به که است یافاصله مقياس

 طریق از موضوعي یا پدیده به نسبت را خود باور و نگرش

 يبترت ینا به و دهنديبروز م آن به مربوط عبارت انتخاب

 .کند تعيين را پاسخگو نگرش بود خواهد قادر محقق
شامل اعتماد خاص کشاورزان به  پيوندهای اعتماد

های کشاورزی يتفعال هينزم درمشارکت  منظوربهیکدیگر 
های یکدیگر در مورد امور کشت و اعتماد يمتصمو قبول 

پيوندهای مشارکت های نوآورانه است. يتفعالبرای انجام 
 هایينزمآبياری مربوط به  هایينهزمشامل فعاليت در 

پس از استخراج اطالعات از  .باشديمکشاورزی 
برای  2013ها در اکسل وارد کردن دادهپرسشنامه و 

برای  وارد و SPSS افزارنرمدر ایجاد ماتریس روابط، 
 Ucinet. در این تحقيق از گردید آمادهانجام تحليل شبکه 

های این برنامه انواع شاخص .است شده استفاده 6نسخه 
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ها از کند. همچنين برای رسم گرافای را محاسبه ميشبکه
افزار از این نرم استفاده گردید. drawNetافزار نرم

م گراف يهای ترسباشد. شيوهمي Ucinetابزارهای کمکي 
را دارند. گراف  یگذاری چندبعدمقياس يلکه نام کشب
در صفحه را خطوط  متشکل از نقاط و یریه، تصوکشب

 .هستندنشگران با هم در ارتباط که در آن ککند ارائه مي
با  یشتريه شباهت بک ينشگرانکعموماً  هاگرافن یدر ا

این در  .شوندنار هم قرار داده ميکگر دارند در یدیک
اعتماد سرمایه و انسجام اجتماعي بر اساس پيوند پژوهش 

توسط  نکشاورزابين  در امور آبياری و مشارکت
نظر در سطح خرد )سطح  مورد یهاشاخصگيری اندازه

در سطح خرد محقق به  کنشگر( مورد آناليز قرار گرفت.
تک درون شبکه تمرکز دارد و موقعيت و جایگاه تک

کدام دهد و اینکه کنشگران را مورد تحليل قرار مي
کنشگران کليدی هستند و هر یک از کنشگران  کشاورزان،

اند. این چه جایگاهي را در شبکه به خود اختصاص داده
موضوع در الگوی رهبری و انتقال دانش در بين کنشگران 

  .باشديمحائز اهميت 

 
  شبکه تحلیل هایشاخص

 ) Centrality Degree) مرکزیت درجه
یر تعداد ارتباطات مستقيمي که یک کنشگر با سا

شود کنشگران در یک شبکه دارد، مرکزیت درجه ناميده مي
و برای شناسایي و تعيين مهمترین کنشگران و یا ارتباطات 

. هرچه ,Freeman) 2014( رودکار ميدر یک شبکه به
کنشگر بيشتر باشد، دسترسي آن  یک ميزان مرکزیت درجه

شود. این محسوب مي تریمرکزبه منابع بيشتر بوده و 
، دارای دو نوع درجه دارجهت یهاگرافمرکزیت در 

( Outdegree) و درجه خروجي( Indegree) ورودی
 Hanneman & Riddle,  .,et al(Smith ; 2014 باشدمي

این دو شاخص به این صورت  يشناختجامعهتعبير . (2005
خروجي، به معنای پخش منابع از شبکه  يوندهایپاست که 

 است و پيوندهای ورودی به معنای دریافت منابع است.
 ،دهنده نفوذ کنشگر استميزان باالی درجه خروجي نشان

اطالعات را  توانديمتر بدین معنا که این گره خيلي سریع
 منتشر نماید. 

 
 ( Betweenness Centrality) مرکزیت بینابینی

این شاخص معياری برای تشخيص قدرت کنترلي 
کنشگران بوده و در شناخت کنشگران با نقش پلي در شبکه 

رود. این شاخص در تعيين رهبران جوامع نقش مي کاربه
بيني توانایي افراد در دارد و بهترین روش برای پيش یيسزابه

همکاری و مشارکت در موارد مختلف است. مرکزیت 
 et(Stein ) کنترل ارتباطات متمرکز است بينابيني بر روی

.,2011al این مرکزیت بر اساس موقعيت کنشگران در .
ترین مسير ميان جفت کنشگر شبکه و قرار گرفتن در کوتاه

 که دهدواقع این شاخص نشان مي در شود.دیگر محاسبه مي
کدام کنشگر بيشتر از سایر افراد در مسير کنشگران دیگر 

راین کنشگری دارای بيشترین مرکزیت بينابيني قرار دارد؛ بناب
است که بينابين بسياری از جفت کنشگران دیگر قرارگرفته و 

این شاخص در  .مي گذردارتباطي نقاط دیگر از آن  یهاراه
تبادل اطالعات،  یهاشبکهدر  گرواسطهتشخيص کنشگران 
 et al.(Mohammadi Kangrany ,. بسيار اهميت دارد

2010) 

 
  (Closeness Centrality) یت مجاورتمرکز

این شاخص بر فاصله هر کنشگر از سایر کنشگران 
شبکه تأکيد داشته و آنها را بر اساس نزدیکي و مجاورت 

کند. مرکزیت مجاورت مي یبندرتبهیا ميزان دسترسي 
و نيز ميزان دسترسي  هاگرهدهنده قدرت استقالل نشان

در این  دهد.این کنشگران به منابع و اطالعات را نشان مي
شاخص امکان برقراری ارتباط با سایر کنشگران به 

 et.(Stein  ( دبستگي دار هاواسطهحداقل تعداد 

.,2011al دارای بيشترین مرکزیت  یانقطهطورکلي به
بکه طور متوسط به کليه نقاط در شمجاورت است که به

باشد و دسترسي بيشتری به منابع و اطالعات  تریکنزد
  (Hanneman & Riddle, 2005). داشته باشد
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 نتایج
 در روستای ایزی اعتمادپیوند  بر اساسهای مرکزیت شاخص

این  در کشاورزاندر ارتباط با پيوند اعتماد در بين 
 288/0ترتيب با مقادیر به is-mo و am-ebان کنشگر روستا

دارای بيشترین مرکزیت بينابيني هستند. این  278/0و 
ارتباط برای  یگرواسطهکنشگران بيشترین نقش کنترلي و 

کنشگران با یکدیگر و دسترسي به منابع در شبکه را بر عهده 
در ایجاد  گرواسطهافراد  عنوانبهدارند. این افراد نقش مهمي 

دليل قرار ي به نوعبهارتباط بين کنشگران مختلف دارند و 
 صورتبهگرفتن در مسير تعداد زیادی از کنشگران 

غيرمستقيم منجر به ایجاد ارتباط افراد مختلف با یکدیگر 
که  شوديمو حذف این افراد از شبکه باعث  شونديم

شده ذکرساختار شبکه روابط دچار اختالل گردد. کنشگران 
رهبران محلي که مورد اعتماد ذینفعان هستند در  عنوانبه

توسعه اعتماد، پخش و دسترسي به منابع و همچنين ایجاد 
(. بيشترین 2 )شکلدارند  ایکنندهيينتعتغيير در شبکه نقش 

ميزان مرکزیت درجه ورودی در پيوندهای اعتماد روستای 
که  باشديمدرصد متعلق به همين کنشگران  428/61ایزی 
در  کشاورزان بيشتردهنده شهرت و اقتدار آنهاست. نشان

شبکه به دليل جایگاه و موقعيت این افراد از لحاظ اجتماعي 
ن و منزلت أاین افراد از لحاظ ش .اعتماد دارندآنها به 

اجتماعي نيز جایگاه باالتری نسبت به دیگر افراد دارند و به
ناخته عنوان کنشگران کليدی و قدرت اجتماعي در روستا ش

بيشترین ميزان مرکزیت درجه خروجي کنشگران  .شونديم
درصد است. بدین  61در پيوندهای اعتماد روستای ایزی 

کشاورزان در ارتباط  درصد از 61معني که این کنشگران، با 
هستند. این کنشگران دارای باالترین درجه نفوذ اجتماعي 

ه وارد نسبت به دیگر کنشگران بوده، منابع بيشتری به شبک
و در واقع جزء عوامل تغيير در شبکه محسوب  کننديم
مروج اعتماد  عنوانبهاز این افراد  توانيم. بنابراین شونديم

در پخش اعتماد و پذیرش نوآوری در بين کشاورزان 
با ميزان  is-moو  am-eb(. کنشگران 3 )شکل استفاده کرد

کزیت درصد دارای باالترین ميزان مر 481/61و  551/63
. این افراد از قدرت باشنديممجاورت، نسبت به سایرین 

استقالل بسياری برخوردار هستند و همچنين بيشترین ميزان 
دسترسي به منابع و اطالعات را نسبت به بقيه افراد در شبکه 

دارای کمترین  ta-moو  si-se(. کنشگران 4 )شکلدارند 
مجاورت  و ميزان مرکزیت بينابيني، درجه ورودی، خروجي

. این افراد از لحاظ دریافت و پخش اعتماد دارای باشنديم
اعمال یک برای کمترین ميزان مرکزیت هستند، بنابراین 

مدیریت موفق، اعتمادسازی و تشویق این افراد به برقراری 
 (.1 )شکل باشديمارتباط با یکدیگر الزامي 
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 اعتماد ایزی بر اساس مرکزیت بینابینی ماتریسمدل موقعیت هندسی کنشگران در  -2شکل 

 

 ایزی بر اساس مرکزیت درجهاعتماد  در ماتریس کنشگرانمدل موقعیت هندسی  -3 شکل

 

 ایزی بر اساس مرکزیت مجاورت اعتماد مدل موقعیت هندسی کنشگران در ماتریس -4شکل 

 
مشارکت در آبیاری پیوند  بر اساسهای مرکزیت شاخص

 در روستای ایزی کشاورزی هایزمین
کشاورزی  هایينزمدر ارتباط با پيوند مشارکت در آبياری 

 is-moو  sh-haدر بين کشاورزان در روستای ایزی کنشگران 
درصد باالترین مرکزیت بينابيني را در ميان  38/0ميزان با 

دیگر کنشگران دارند. این افراد نقش مهمي در اتصال شبکه 
در برقراری ارتباط بين سایرین و نيز دستيابي به منابع و داشته 

 هستندرای مدیریت مشارکتي ثری در اجؤو اطالعات عامل م
. همچنين ميزان مرکزیت درجه ورودی برای همين (6 )شکل

درصد است. در نتيجه پيوندهای بيشتری از  854/43کنشگران 
و کنشگران بيشتری با  کننديممشارکت را نيز از شبکه دریافت 

کنشگر مذکور دارای باالترین  ارتباط هستند. این افراد در
 816/48و  973/49نيز به ميزان  مرکزیت درجه خروجي

. این کنشگران منابع باشديمدر شبکه کشاورزان محلي  درصد
و در پخش و انتشار مشارکت در  کننديمبيشتری به شبکه وارد 

(. در ارتباط با 7 )شکل باشنديمثر ؤبين کشاورزان بسيار م
به همراه  is-moو  sh-haميزان مرکزیت مجاورت، کنشگران 

am-eb رصد دارای باالترین ميزان مرکزیت د 414/39زان با مي
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 در ارتباط (.8 )شکل مجاورت در ميان دیگر کنشگران هستند
na-کشاورزی کنشگران  هایينزمبا پيوند مشارکت در آبياری 

is ،po-eb  وta-mo  کمترین ميزان مرکزیت بينابيني، کمترین
ن ميزان کمتری و ميزان مرکزیت درجه ورودی و درجه خروجي

مرکزیت مجاورت را در این پيوند در شبکه کشاورزان محلي 

این افراد در پيرامون شبکه قرار دارند و  روستای ایزی دارند.
تعاون و  نياز است با تقویت روابط بين آنها ميزان مشارکت،

انسجام شبکه را تقویت کرد تا بتوان در مدیریت مشارکتي این 
 مناطق به موفقيت دست یافت روستا و در راستای احيای این

 (.5 )شکل
 

 
 کشاورزان ایزی هکشب مشارکت ماتریسدر  ینینابیو ب یخروجدرجه ، یورود هدرج ،مجاورتت یزکزان مریم -5 لکش

 
 ایزی بر اساس مرکزیت بینابینی در شبکه کشاورزان روستای مشارکتوند یپمدل  -6شکل 

 

 
 شکل 7- مدل موقعیت هندسی کنشگران در ماتریس مشارکت ایزی بر اساس مرکزیت درجه

ha-sh mo-is
eb-
am

ja-is ha-is ja-is ho-is mo-is da-is se-si re-is re-mo al-is ah-ch al-jo se-ta mo-is ta-is se-is ab-is ah-is ja-is ha-is ak-is al-ru mo-is im-lo se-ni se-fa me-is re-mo se-ta na-is eb-po mo-ta
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 شکل 8- مدل موقعیت هندسی کنشگران در ماتریس مشارکت ایزی بر اساس مرکزیت مجاورت
 

در روستای پیوند اعتماد  بر اساسهای مرکزیت شاخص
 استاج

این  در کشاورزاندر ارتباط با پيوند اعتماد در بين 
و  96/2با مقادیر ترتيب به es-hoو  es -ghان کنشگر روستا

بيشترین مرکزیت بينابيني هستند. بيشترین  دارای 24/1
ميزان مرکزیت درجه ورودی در پيوندهای اعتماد روستای 

 .باشديمدرصد  61درصد بوده و کمترین آن  88استاج 
ho-کنشگران متعلق بهمرکزیت درجه ورودی  ترین ميزانباال

es ، es-mi   وes-gh بيشترین ميزان مرکزیت درجه  .است
 76خروجي کنشگران در پيوندهای اعتماد روستای استاج 

دارای  es -miو es-gh،es -hoکنشگران درصد است. 
. باشنديممرکزیت مجاورت باالتری نسبت به سایرین 

دارای کمترین ميزان  es-no وes-mo، yo-gh کنشگران
 . هستندمرکزیت بينابيني، درجه ورودی، خروجي و مجاورت 

 
مشارکت در آبیاری پیوند  بر اساسهای مرکزیت شاخص

 در روستای استاج کشاورزی هایزمین
 هایينزمدر ارتباط با پيوند مشارکت در آبياری 

 کشاورزی در بين کشاورزان در روستای استاج کنشگر
es-gh درصد باالترین مرکزیت بينابيني  955/6 با ميزان

 es -miو es-hoرا در ميان دیگر کنشگران دارد. بعد از او 

مرکزیت بينابيني در رتبه دوم  درصد 372/5 و 985/5با 
قرار دارند. همچنين ميزان مرکزیت درجه ورودی برای 

دارای  es-ghاست. کنشگر  درصد 89کنشگران، همين 
درصد در  88 باالترین مرکزیت درجه خروجي به ميزان

در ارتباط با ميزان  .باشديمشبکه کشاورزان محلي 
با  es-miو  es-gh ،es-hoمرکزیت مجاورت، کنشگران 

رصد دارای باالترین ميزان مرکزیت مجاورت د 81ميزان 
در ميان دیگر کنشگران هستند. در ارتباط با پيوند 

-yoکشاورزی کنشگران  هایينزمياری مشارکت در آب
gh، es-mo وes -no  ،کمترین ميزان مرکزیت بينابيني

مرکزیت درجه ورودی و درجه خروجي و کمترین ميزان 
مرکزیت مجاورت را در شبکه ذینفعان محلي در روستای 

 استاج دارند. 
 

اعتماد در روستای پیوند بر اساس  های مرکزیتشاخص
 برزو

بر اساس نتایج در ارتباط با پيوند اعتماد در بين 
ترتيب به bo-ho و bo-amان کنشگر روستااین  در کشاورزان
دارای بيشترین مرکزیت بينابيني  568/0و  583/0با مقادیر 

باالترین ميزان مرکزیت درجه ورودی در پيوندهای  هستند.
  متعلق به کنشگران درصد 143/64اعتماد روستای برزو 

bo -ho وbo -am بيشترین ميزان مرکزیت درجه باشديم .
روستای برزو خروجي کنشگران در پيوندهای اعتماد 

 bo-hoو  bo-amدرصد متعلق به کنشگران  854/53
دارای مرکزیت مجاورت باالتری  bo-am. کنشگر باشديم

دارای  bo-ha و bo-mo. کنشگر استنسبت به سایرین 
 و ينابيني، درجه ورودی، خروجيکمترین ميزان مرکزیت ب

 . باشديممجاورت 
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مشارکت در آبياری پيوند  بر اساسهای مرکزیت شاخص
 در روستای برزو کشاورزی هایزمين

 هایينزمدر ارتباط با پيوند مشارکت در آبياری 
ya-کشاورزی در بين کشاورزان در روستای برزو کنشگران 

bo ،ca-sa  وbo-ra  درصد باالترین  032/1ميزان با
د. همچنين نمرکزیت بينابيني را در ميان دیگر کنشگران دار

 551/64ميزان مرکزیت درجه ورودی برای همين کنشگران، 
دارای  bo-ya و bo-raاست. کنشگران  درصد 514/64و 

 333/63به ميزان باالترین مرکزیت درجه خروجي نيز 
اط با . در ارتبباشنديمدر شبکه کشاورزان محلي  درصد

  ca-saو  bo-ra ،bo-yaميزان مرکزیت مجاورت، کنشگران 
د دارای باالترین ميزان درص 5/54و  444/59ن با ميزا

در ارتباط  مرکزیت مجاورت در ميان دیگر کنشگران هستند.
 کشاورزی کنشگران  هایينزمبا پيوند مشارکت در آبياری 

bo-ma وsa-mo رین کمترین ميزان مرکزیت بينابيني، کمت
ميزان مرکزیت درجه ورودی و درجه خروجي و کمترین 
ميزان مرکزیت مجاورت را در شبکه کشاورزان محلي در 

 روستای برزو دارند. 

 
 بحث 
دارای  es-ghنشگران ک کشاورزان استاجه کشب در

باالترین ميزان مرکزیت بينابيني بر اساس پيوند اعتماد و 
نين این کنشگر به . همچباشنديممشارکت در امور آبياری 

بيشترین ميزان مرکزیت درجه ورودی و  es-hoهمراه فرد 
. انددادهخروجي و مرکزیت مجاورت را به خود اختصاص 

 bo-amو   bo-raنشگران ککشاورزان برزو ه کشب در
دارای باالترین ميزان مرکزیت بينابيني بر اساس پيوند اعتماد 

همچنين این کنشگران  .باشنديمو مشارکت در امور آبياری 
بيشترین ميزان مرکزیت درجه ورودی و خروجي و مرکزیت 

کشاورزان ه کشب در. انددادهمجاورت را به خود اختصاص 
دارای باالترین  sh-ha و am-eb ،is-moنشگران ک ایزی

ميزان مرکزیت بينابيني بر اساس پيوند اعتماد و مشارکت در 
گران بيشترین ميزان . همچنين این کنشهستندامور آبياری 

مرکزیت درجه ورودی و خروجي و مرکزیت مجاورت را به 

طور کلي افراد مذکور در این به .انددادهخود اختصاص 
يم محسوب کشاورزانه کشب در روستا، کنشگران کليدی

 ت،کمشاراعتماد و   نمره شیافزا با هک از آنجا و دنشو

ه یسرما دافرا نیا ،ابدیيم شیافزا زين فرد يه اجتماعیسرما
 این کنشگران دارند. هکشب در زين یيباال ياجتماع

 یديلک ينقش رد وک دنافت خواهیدر زين یشتريب یها تیحما
 و منابع طبيعي يتکمشار تیریمد  یهابرنامه یاجرا در

 جینتا .دنینما يفا میا يسطح محل در نيدار سرزمیپا تیریمد
  ,Bodin & Crona)نکته است نیا دیمؤ بسياری قاتيتحق

; Bodin & Norberg, 2005; Bodin & Prell, 2009

2011; Chung & Labianca, 2004; Leroux, 2009; 

., 2009; Reed, 2008).et alPrell  .ان مذکور در نشگرک
، ينترلک قدرت ،اقتدار، نفوذ لحاظ از روستاهای مورد مطالعه

ه کشب در ياجتماع یهاقدرت عنوانشهرت و استقالل به
 تیزکمر دارای نشگرانک . به صورتي کهشوند يم محسوب

 .باشنديم هکشب در عمده ينترلک قدرتدارای  ينينابيب یباال
 شهرتدارای  یورود  درجهباالی  تیزکمر یدارا نشگرانک

باالی  تیزکمر یدارا نشگرانک .هستند هکشب در یيباال
اعتماد و  یوندهايپ  توسعه در نقش مهمي يخروج  درجه
و کنشگران دارای مرکزیت مجاورت  نماینديمایفا  تکمشار

باال دارای استقالل و دسترسي به منابع و اطالعات در شبکه 
عنوان قدرت اجتماعي در نتيجه کنشگراني که به .باشنديم

 یهاعرصه پایدار تیریدر مد توانند يم، شونديمشناخته 
 عهده بر را ارکاف یرهبر ،یديلک نشگرک عنوان به خشک

در  که سایر کنشگران .(Bodin & Prell, 2011) رنديبگ
نسبت به  تری اجتماعي پایين  سرمایه روستاها حضور دارند

د. کنشگراني که مرکزیت نکنشگران کليدی در جامعه دار
دارند نيازمند تقویت  تری پایين مجاورت درجه و ،بينابيني

 رد افراد ریند. ساباش و مشارکت مي اعتمادپيوندهای  بيشتر
 فقدان . در صورتدارند قرار هکشب در قدرت یبعد یها رده

 نهاد و لکتش جادیا، يمحل رهبران و ياجتماع یهاقدرت

 بود نخواهد ریپذ انکام مناطق خشک تیریمد در ياجتماع

پایدار این  تیریمد در يو نابسامان يختگیرهم به سبب و
 هکشب در یزکمر یهاوجود قدرت شد. با خواهد مناطق
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 خواهد رشیپذ به تر عیسر اريبس يجمع ینوآور ،ميتصم

 ،تکمشارمدیریتي بر مبنای   پروژه یکآغاز  . دررسيد

 ند. وجودینما يم فایا يار مهميبس نقش یزکمر یهاقدرت

  توسعه و تیتقو سبب کشاورزان نيدر ب ياجتماع یهاقدرت
جه ينت در ،شود يم کشاورزان نيب در تکو مشار اعتماد

 و در گردديم حل يوتاهک زمان در یريدرگ و اختالفات

 به يابيدست یبرا ها چالش حل یبرا یريگ ميت، تصمینها

 ریپذ انکام يراحت به خشک یهاعرصه يتکمشار تیریمد
 مطلب نید ایمؤ زين محققان ریسا جی. نتاشودمي

 ,Prell, 2011;  ; Bodin &2009.(Bodin & Cronaاست

., 2009 ; Reed, 2008)et alLeroux, 2009; Prell  ر د
 یها و برنامه ستیزطيمح و يعيطب منابع هایبررسي طرح

 ،برنامه از يمهم بخش مشارکتي منابع طبيعي که تیریمد
 است، ضرورت ستميوسکا آن با مرتبط يانسان  جامعه متوجه

 یها ترقد و یديلک نشگرانک زانیر برنامه و رانیمد دارد
 ياصل یبازوعنوان به) يمحل جوامع  هکشب در را ياجتماع

 . et al(Prell ,. ندینما مشخص (پایدار يتکمشار تیریمد

)20092009; Bodin & Crona,  یها قدرت هک ز آنجاا 
 پنهان هکشب در مواقع از بسياری در يمحل رهبران ياجتماع

 داد، روش صيتشخ را هاآن توان ينم يراحت به و هستند

اساس  بر تا دنک يم کمک ما به ياجتماع  هکل شبيتحل
 افراد را نیا مختلف یوندهايپ در روابط یالگو ساختار

 تیریمد يده مانزسا در ها قدرت نیا از و مينک یيشناسا
 حل در افراد نیم. ایينما استفادهمنابع طبيعي  پایدار يتکمشار

در  اعتماد  توسعه و افراد نيب در ها یريو درگ اختالفات
  روند يم شمار به يتیریمد ابزار نیتر یديلک زين هکشب

., 2009)et al.(Prell  تقویت سرمایه اجتماعي پایبندی افراد
از  یبرداربهرهمحلي در ارتباط با  یهاعرفو  هاسنتبه را 

و افراد ملزم به حفاظت از منابع دهد ميمنابع افزایش 
اشتراکي خواهند شد که در نهایت منجر به حفظ سالمت 

 شود.ميمنابع طبيعي 
 

 هاپیشنهاد
افزایش روابط اجتماعي در جهت افزایش مشارکت بين 

های ملي و محلي که ضرورت کشاورزان با اجرای طرح
اجرای  بندی و فعاليتهای گروهي در آن آشکار است.گروه
توانمندسازی روستایي از طریق کنشگران کليدی  یهاطرح

شناسایي شده، موجب افزایش ميزان روابط و همکاری و 
 .گردديمهمچنين پيوندهای مشارکت و اعتماد بين افراد 

 های ترتيب دادن فعاليتهای مشارکتي به صورت گروه
متمرکز اطراف کنشگران کليدی )نهادهای محلي( و 

مدت در طوالني توانديماورزان افزایش اعتماد بين کش
شرایط را تغيير داده و باعث افزایش پيوندهای اجتماعي 

 در این شبکه شود.

  فعاليت انجام آموزشي و یهاکارگاه و هاکالسبرگزاری
گروهي بر این  یهاوام اندازیراه و گروهي صورت به ها

 سرمایه نتيجه در و افراد بين پيوندهای توانيم ،اساس
  .داد افزایش را منطقه این در جاری اجتماعي

  عنوانکنشگران کليدی به يشنهادهایپاستفاده از نظرها و 
های منطقه يتظرفيرگذار و آگاه به شرایط و تأثفرد 

و  هاگيریيمتصمدر و مشارکت آنان  موردنظر
در جهت رفع مشکالت منطقه و اجرای  هایزیربرنامه
 عي. طبيمنابع  يتیریمد یهاطرح

  توانمندسازی محلي و تالش در جهت گسترش یکسان
نفعان و جلوگيری از بلوکه شدن منابع در اختيار ذی

بر این  ؛هااطالعات و سایر منابع دراختيار برخي گروه
ازپيش به جوامع کمک های اجتماعي بيشاساس شبکه

زیستي کنند که پاسخي سازگار به تغييرات محيطمي
دار منابع طبيعي را آغاز نموده و داشته و مدیریت پای

 حفظ نمایند. 
 استفاده از نمایندگان کشاورزان در ارتباط با سياست

های های مرتبط با مسائل آب در قالب سازمانگذاری
منطقه مورد  مرتبط با مدیریت منابع آب کشاورزان در

 نقش بسيار مهمي در مدیریت پایدار منطقه دارد. مطالعه،
اندرکاران بين جوامع محلي و دستهای ارتباطي پل

تواند منجر به یادگيری جوامع نهادی و سازماني مي
های قدرت محلي و تبادل دانش و اطالعات شود.

ای را بين جامعه محلي و دستاجتماعي نقش واسطه
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ها و تقویت تشکل نمایند.اندرکاران سازماني ایفا مي
اعتماد و های محلي یا به نوعي تقویت پيوندهای کانون

برای نفعان محلي، از دیگر اقدامات مشارکت در بين ذی
 توانمندسازی جوامع محلي است.
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         Abstract 

   Social network analysis and identification of key actors in social systems is one of the 

necessary measures for the sustainable management of natural resources. The purpose of the 

present study is to evaluate the social capital, status, and relationships of actors in the 

information exchange network and their structural pattern and to identify key actors in the three 

villages of Estaj, Borzu, and Izi in Sabzevar. For this purpose, first, qualitative studies of survey 

approach, direct observation method, and target population interview were identified. Based on 

the results of calculating the intermediate centrality index, the degree of input, output, and 

proximity in the trust matrix and participation in irrigation in the three villages studied, the role 

and position of actors were identified, and key actors were identified in these indexes. The 

results showed key actors have a high social status, authority, and influence and play a role of 

control and intermediary in the village. As a result, they can as social power and local leaders 

play a key role in the decision-making and networking processing, coordinating individuals, 

communicating with others, accessing resources and information, and speeding up their 

exchange, resolving disputes and conflicts, trust in the network and thus increase social capital. 

Increasing the amount of social capital as the key management tool will lead to the 

establishment of sustainable management of natural resources. 
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