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  هاي اجتماعی درکارکرد فضایی خدمات روستایی؛  تحلیل تأثیر شبکه

  مطالعه موردي: دهستان شیروان(شهرستان بروجرد)

  

    چکیده

امکانات   ي روستایی و مدیریت آگاهانهها ي اجتماعی و خدماتی موجود در سکونتگاهها  امروزه شناخت و تقویت شبکه

امکانات و منابع در نواحی   روستایی نه تنها به توزیع بهینه  ریزي توسعه هاي برنامه عنوان یکی از خط مشیو خدمات، به 

هدف  رساند؛ بلکه انسجام کالبدي و ساختار فضایی مناسب سکونتگاهی را نیز در پی خواهد داشت. روستایی یاري می

به منظور  رد فضایی خدمات روستایی دهستان است.هاي اجتماعی خدماتی در کارک این پژوهش، بررسی تأثیر شبکه

فرهنگی و خدماتی موجود در دهستان شیروان  - و روابط اجتماعی ها دستیابی به هدف پژوهش، براي هرکدام از جریان

و روابط تجزیه و تحلیل و با  ها پرسشنامه تهیه و با مراجعه به شوراي روستاها تکمیل شد. سپس هر کدام از این جریان

هاي مورد نیاز از  تحلیلی بوده و براي گردآوري اطالعات وداده –دیگر مقایسه شده است. تحقیق از نوع توصیفی یک

گیري از روش تحلیل شبکه به  شیوه هاي اسنادي و میدانی استفاده شده است. به طور خاص، در این پژوهش با بهره

دهد که  ها نشان می نتایج حاصل از بررسی پرداخته شده است. مورد مطالعه  و روابط عنوان شده در ناحیه ها تحلیل جریان

گاهی و  نقاط گرهفرهنگی با  -روابط اجتماعی  هاي مرکزي در زمینه در سطح دهستان شیروان اکثر نقاط و مکان

هاي  خدمات روستایی پوشش و همخوانی دارد و این پوشش مؤید این مطلب است که شبکه  هاي مرکزي در زمینه مکان

ها و روابط  جریان هاي روستایی دهستان تأثیرگذار بوده است و و روابط خدماتی بین سکونتگاه ها جتماعی در جریانا

ها محدود به محیط خود نبوده و روستاهاي مستقر در نواحی طبیعی عنوان شده، با یکدیگر در ارتباط  خدماتی میان آن

  ها برقرار است. هاي خدماتی میان آن بوده و جریان

  هاي اجتماعی، مراکز خدماتی، دهستان شیروان  تحلیل شبکه، شبکه هاي کلیدي: واژه

  

   مقدمه

هاي سیاسی و ایدئولوژیک، به صـورت   تاریخی و نظام - اي از عوامل و فرایندهاي طبیعی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی مجموعه

هاي انسانی(اعم از شهر  وار، باعث پیدایش و استقرار سکونتگاه متغیرهاي مختلفی که بر یکدیگر اثر متقابل دارند و به صورت اندام
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ها، ساختار فضـایی   اي از سرزمین شده که این عوامل و فرایندها به همراه تعامل و مناسبات متقابل بین سکونتگاه و روستا) در پهنه

گیرد و فضاي  ي جغرافیایی صورت میها در فضا ). فعالیت انسان11: 1364دهد (صرافی، اي را به صورت یک نظام شکل می ویژه

شود و به ها با شدتی متغیر ادراك می هاي فکري و بر اساس نیاز آن ها در ارتباط با نظام جغرافیایی فضایی است که به وسیله انسان

 گـردد  یاي و دینی افـزوده و یـا ترکیـب مـ     عناصر غیردینی، اسطوره شناخت عینی از فضاي واقعی، مانند: مزرعه، دهکده، شهر،

هـا، چـه بـه دلیـل لـزوم گسـترش        هاي روستایی کشور و ارائه خدمات مناسب بـه آن  ). لزوم توجه به عرصه72: 1369(دولفوس، 

هاي مختلف و در آخـر بـه منظـور همـوار      ها بویژه تولیدات کشاورزي و چه به دلیل ساماندهی صحیح خدمات در عرصه فعالیت

). در ایـن  3: 1370نماید (سعیدي،  ریزي امري اجتناب ناپذیر می هاي مناسب برنامه ساختن مسیر حرکت به سوي تعیین چارچوب

ارائه و تأمین امکانـات و خـدمات     هاي روستایی از یک سو و تنظیم صحیح و مناسب نحوه هاي سکونتگاه راستا شناخت ظرفیت

هاي اولیه و اساسی است کـه بایـد بـه نحـو      دیگر، از گامها از سوي  گیري عقالیی از این قابلیت ها به منظور بهره مناسب براي آن

هاي زندگی روسـتایی   بنابراین، هرگونه اقدامی در راستاي دگرگونی جنبه ).1: 1370اي برداشت شود (سعیدي ودیگران،  شایسته

ه امروزه نیز بیش از هـر  ).با توجه به اینک24- 20: 1382تواند و باید جزیی از ساماندهی فضایی به شمار آید(مطیعی لنگرودي،  می

ها و محرومیت زدایی از اجتماعات انسانی در کانون توجه همگـانی قـرار دارد و حـق توسـعه و      زمان دیگر توجه به حقوق انسان

هاي مهم در  شود، تحقق آن در کشور یکی از ضرورت ها، از حقوق مسلم انسانی محسوب می برخورداري از امکانات و فرصت

  ). 3- 2: 1383(رضوانی،  است فرایند توسعه ملی

فرهنگی استقرار  - ها با اندازه و دامنه متفاوتی از نظر وضعیت اکولوژیکی و حتی اجتماعی مورد مطالعه، سکونتگاه  در محدوده

هاي مناسب  اند؛ توزیع ناهمگون خدمات، فعالیت و جمعیت در هر یک از واحدها به همراه شرایط محیطی و عدم زیرساخت یافته

تر را دچار اختالل نموده اسـت. فقـدان تشـکیل     ها؛ بویژه نقاط کوچک با نقاط بزرگ یکی، دسترسی و روابط میان سکونتگاهفیز

(چه به جهت مراکز واسط و مکمل و چه به جهـت عـدما نسـجام و     ها مبتنی بر نظام سیستمی و سلسله مراتبی از مراکز سکونتگاه

ساز گسستگی فضایی  ویژه مرکز شهرستان در داخل مرزهاي رسمی) زمینه تر و به کز بزرگها با مرا هایی از سکونتگاه ارتباط بخش

سکونتگاهی شده و بر این اساس، هر یک از مراکز با توجه به ساختار و کارکردي که دارند، شخصیت واقعی خود را   مابین شبکه

تسهیالت و   امات نه چندان در خور توجه در خصوص ارائهاند؛ اقد هاي پیرامونی، باز نیافته در کل نظام سکونت و همچنین، حوزه

هاي سکونتگاهی را چه در درون نظام و چه در وراء آن دامن زده  رنگ نموده، پرش خدمات، کنش و واکنش میان مراکز را کم

سـاکنان   خـورد، وجـود روابـط اجتمـاعی و فرهنگـی میـان       مورد پژوهش به چشم مـی   مهم و اساسی که در محدوده  است. نکته

رسانی و استقرار برخـی خـدمات در    خدمات  ها و روابط ممکن است تا کنون در زمینه هاي روستایی است. این جریان سکونتگاه

ها تجزیـه و تحلیـل نشـده باشـد.      ریزان روستایی دور مانده و تأثیر آن در روند دسترسی هاي مرکزي دهستان از چشم برنامه مکان

مورد مطالعه، گویاي آن است که نبودن   هاي روستایی منطقه یابی سکونتگاه وزیع روستاها و سازمانت  ها در خصوص نحوه بررسی

ها گردد، بستر مساعدي را در  سازمان سکونتگاهی مبتنی بر سلسله مراتبی از مراکز که باعث پیوستگی سطوح مختلف سکونتگاه

سکونتگاهی منطقه به وجود آورده و منجر به آن شده که هر یک از مراکز با توجه به   هاي فضایی میان شبکه جهت ایجاد شکاف

ساختار و کارکرد خود، از جایگاه و مرتبه واقعی خود در کلیت روستایی منطقه برخوردار نبوده و موجبات مراجعه ساکنان نقاط 

نتیجـه اینکـه دهسـتان شـیروانکه در اسـتان لرسـتان و       روستایی به مراکز برتر در سطح شهرستان را بدیهی و آشکار ساخته است. 

رود که روابط اجتماعی و  شهرستان بروجرد واقع شده، از مطالب و مسایل عنوان شده جدا نیست و از آن دسته نواحی به شمار می
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هـاي   نگی بـا جریـان  فره - فرهنگی از دیرباز در آن وجود داشته است. بنابراین، بررسی و تحلیل و مقایسه روابط اجتماعی - قومی

رود. روستاهاي دهستان شیروان  ریزي روستایی به شمار می همچون دهستان شیروان از ضروریات برنامه  خدماتی در برخی نواحی،

انـد. در ارتبـاط بـا     روسـتا) واقـع شـده   17( روستا) وکوهسـتانی 14( اي روستا)کوهپایه19( شهرستان بروجرد در سه ناحیه دشتیاز 

هـاي   ها را مطرح نمود،که: توزیع انواع خدمات در روستاها و به تبـع آن روابـط و جریـان    توان این سؤال لعه میموضوع مورد مطا

مـورد مطالعـه قـرار دارد؟ وآیـا الگـوي غالـب         فرهنگـی محـدوده   - خدماتی در شرایط کنونی در چه نسبتی با شرایط اجتمـاعی 

گیـرد کـه: بـه نظـر      هاي فوق دو فرضیه شکل مـی  در ارتباط با سؤال هاي خدماتی تحت تأثیر شرایط محیط طبیعی هستند؟ جریان

معناداري وجود دارد   هاي روستایی، رابطه فرهنگی سکونتگاه - ها و روابط خدماتی با روابط اجتماعی رسد میان الگوي جریان می

  ی، محدود به همان محیط است.هاي محیط اکولوژیک ها و روابط خدماتی در هر یک از زمینه و فرضیه دوم اینکهالگوي جریان

  هاي اجتماعی انجام شده است، به شرح ذیل است: شبکه  برخی از تحقیقات بین المللی که در زمینه

کنـد: در حوضـه آبریـز کرمـان، الگـو و       ایـن گونـه بیـان مـی    » شهر و ده در ایـران «مطالعه خود را با عنوان  1پل وارد انگلیش

ها و روستاهاي کوهستانی را مورد بحـث   ها و روستاهاي واقع در مخروط افکنه هركشناسی سکونت در شهر مرکزي، ش ریخت

ها را تابع شـرایط محیطـی، تحـوالت     گیري فضایی الگوي سکونتگاه دهد و پس از مطالعات اجتماعی و اقتصادي، شکل قرار می

گوید: براي ساماندهی روابط شـهر و   می2س ). وارن30- 3: 1960تر تهیه و توزیع آب دانسته است(انگلیش،  تاریخی و از همه مهم

). یکی از 125: 1975رسانی اهمیت خاصی دارد (وارنس، روستا و نیز بین روستاها، انتخاب و تجهیز سلسله مراتب مراکز خدمات

هاي اجتماعی است،که به کاربرد این روش و مشکالت  با نام آنالیز شبکه 4و فاوست3کارهاي باارزش در این زمینه تحقیق واسرمن 

اي بـا   ، طـی مقالـه  5). رنفرو و دیکرو2: 1994 اند(واسرمن وفائوس، مشکالت تئوریک آن در حوزه هاي شهري وروستاییپرداخته

و   سازي کرده طور واضح مدلگیري به  هاي اجتماعی دولت ایران، تعامالت و نقش مردم را در فرایند تصمیم موضوع تحلیل شبکه

هـاي اجتمـاعی    سـازي شـناور ابـزاري قـوي بـراي تحلیـل شـبکه        انـد. مـدل   اي ارائـه داده  با این تحلیل مدلی شناور از تحلیل شبکه

انجـام داده اسـت. عنـوان     6). واسرمن همچنین کار دیگري را بـا همکـاري اسـکات و کـارینگتون    1:  2001است(رنفرو ودکرو، 

هـاي اجتمـاعی    سریع کاربرد تحلیل شـبکه   است که در این کار پیرامون توسعه» هاي تحلیل شبکه ها و روش مدل«ها  پژوهش آن

گویند شاید  می 7). بورگاتی و چایر5- 2: 2005اند(واسرمن وهمکاران،  اند؛ اما تفسیري مشخص ارائه نداده  مباحثی را عنوان کرده

دیویس و گاردنر باشد که طی کتابی با عنوان   بندي شده طبقه  هاي اجتماعی، مطالعه بهترین مثال شناخته شده از مدل تحلیل شبکه

Deep South  ها  زن را بررسی کردند و گزارش دادند که آن 18شش ماهه رفتار   ها در یک دوره انتشار یافت. آن 1941در سال

) .بورگاتی 2005،2کنند(بورگاتی وچایر،  ها شرکت می نها و مانند ای ، کلیسا، مهمانیها رویداد، از قبیل: شرکت در کلوپ 14در 

هـایی از   ، روشی را براي پیدا کردن گـروه »هاي اجتماعی هاي کلیدي در شبکه  هایی از نقش معرفی گروه«در مقاله خود با عنوان 

هاي کلیدي به چیزي  شنق  کلیدي او این است که انتخاب بهینه  هاي اجتماعی شرح داده است. فرضیه هاي کلیدي در شبکه نقش

                                                
1 - English 

2 - Warrenc 

3 - Wasserman 

4 - Faust 

5 - Renfro & Decro 

6  -  Scott &Carrington 
7Borgatti&Chair  -  
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یعنی  KPP-POCشود که عبارتند از:  ها نیاز دارند، بستگی دارد و در این زمینه دو هدف عمومی به طور مفصل دنبال می که آن

هاي کلیدي بـا   که شناسایی نقش KPP-NOGهاي کلیدي با هدف پراکنده ساختن بهینه از طریق شبکه، و  کردن نقش مشخص

هـاي اجتمـاعی داراي    تحلیـل شـبکه   1از نظر سرات ).21: 2006ها است(بورگاتی،  کردن گروه پاكهدف تفکیک شبکه توسط 

، تنگناها ها کنند؛ تشخیص ناکارایی گاه را ایفا می هایی که نقش مرکز و گره ها و گروه هایی، از جمله: تشخیص افراد، گروه توانایی

، بهره 2همکاران ). از نظر پریل و2: 2009مواردي از این قبیل است(سرات، ها و  ها و واحد و مجزاکردن افراد منحصر به فرد، دسته

هاي مدیریتی بهتر عمل کنند. همچنین، آنها در این مقاله به نقاط قوت و  گیري توانند درتصمیم برداران از شبکه هاي اجتماعی می

در مقالـه خـود ضـمن بررسـی اثرهـاي ابعـاد       3 ). شـورتال  501: 2010هاي اجتماعی پرداخته انـد(پریل وهمکـاران،    ضعف شبکه

 4). بـودین وکرونـا   450: 2010،کند(شـورتال  مشارکت به عنوان یـک سـرمایه اجتمـاعی در فراینـد توسـعه روسـتایی تأکیـد مـی        

توانند در کنترل  درخصوص نقش شبکه هاي اجتماعی در مدیریت منابع طبیعی در روستاها به این نتیجه رسیدند که روستاییان می

درمقاله خود  5).ریورا وهمکاران566: 2011اي داشته باشند( بودین وکرونا،  کننده محیطی پیرامون خود نقش تعیین- ائل زیست مس

نقش شبکه هاي اجتماعی را به عنوان دستاوردي نوین در تغییر رفتار جامعه روستایی معرفی کرده، به بررسی فرایندهایی که روابط 

در یکی از تحقیقات خـود تـأثیر ارتباطـات     6). هیلی و جونز 91: 2011پردازند(ریورا وهمکاران،  زوجی را تشکیل می دهند، می

محلی و جریان اطالعات و روابط قومی و فرهنگی را در فضاهاي روستایی تحلیل و رابطه آنها را با تغییرات جهانی(جهانی شدن) 

  ). 208: 2012اند(هیلی وجونز،  مطالعه کرده

بررسـی  « هاي اجتماعی) عبارتنـد از: تحقیقـی کـه بـا عنـوان       نجام شده پیرامون موضوع مورد مطالعه (شبکها مطالعات داخلی

میسرا بـه انجـام رسـیده     پی توسط آر» وضعیت موجود ساختار اقتصادي و توزیع نامتعادل امکانات اجتماعی در سطح کشور هند

نامه دوره  ). پایان35- 30: 1353یزي چند سطحی مطرح نمود(میسرا، ر است. او پس از این بررسی، اهداف خود را در قالب برنامه

، که نقش مهم و »مکانیابی مراکز توسعه روستایی در بخش گازران از توابع شهرستان قم« کارشناسی ارشد سیدعلی بدري با عنوان

نامه جمعاً هفده روش معرفـی شـده کـه     ها دارد. در این پایان بندي سکونتگاه هاي سطح ها و روش اي در عرضه و نقد مدل ارزنده

بنـدي مراکـز در قالـب هریـک از      چهار روش آن براي تبیین مکانیابی مراکز توسعه روستایی برگزیده شده و در نهایت، به سطح

اي است کـه اصـغر    ). یکی از مطالعات شاخص و ارزشمند در این زمینه، مطالعه10- 1: 1369ها پرداخته شده است(بدري،  روش

، انجام داده است. در این تحقیق کاربردي، »اي در ایران؛ مطالعه موردي اصفهان هاي منطقه تحلیلی از ویژگی«نایی با عنوان طالمی

هـاي مختلـف آمـاري،     هاي شاخص مرکزیت و مدل ویژگـی و بـه کمـک روش    پس از طرح مبانی تئوریک با استفاده از روش

آهن صـورت گرفتـه    ر منطقه اصفهان و با توجه به اثرات شرکت صنعتی ذوبهایی د بندي و سپس تشخیص و تعیین منظومه رتبه

ریزي توسـعه خـدمات روسـتایی در     الگوي بهینه براي برنامه« اي با عنوان  ). موالیی هشجین درمقاله31: 1375است(حاجی نژاد، 

جنوب اردبیل توجه کرده است. وي در این انواع خدمات روستایی در   ریزي توسعه به برنامه» ایران؛ مطالعه موردي: جنوب اردبیل

                                                
1 - Serrate 
2- Prell & et.al 
3- shortall 
4- Bodin&Crona 

5  - Rivera&et.al 

6  - Heley&Jones 
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هـاي روسـتایی    ي سـکونتگاه بند به طبقه ظام توزیع خدمات را بررسی و سپسپژوهش شعاع عملکرد و همچنین عوامل مؤثر در ن

هـاي روسـتایی را مشـخص کـرده      یـافتگی سـکونتگاه   اقدام کرده و با استفاده از شاخص توسعه یـافتگی مـوریس درجـه توسـعه    

هـاي روسـتایی    بنـدي سـکونتگاه   سـطح «نامه جعفر مهدیون با عنوان  ). کار دیگر در این زمینه، پایان50- 48: 1377، است(هشجین

هاي ضریب وابسـتگی، ضـریب مرکزیـت، تحلیـل عـاملی و       نامه با استفاده از مدل است. مهدیون در این پایان» شهرستان خدابنده

هاي طبیعی و کالبدي  د مطالعه نموده و به این نتایج رسید که با وجود پتانسیلمور  بندي محدوده تاکسونومی عددي اقدام به سطح

دهنـده گسـترش تعـداد معـدودي از      شود و روند تحوالت جمعیتـی نشـان   گیري در آن مشاهده نمی در سطح منطقه توسعه چشم

مطالعات قابل ذکر در ایـن مقولـه،   ). یکی دیگر از 218: 1382روستاهاي بزرگ و تخلیه روستاهاي کم جمعیت است (مهدیون، 

است. وي در » مراتب سکونتگاهی در ایران مرکزي، حوزه نفوذ کارکردي یزد  سلسله«  رساله دکتري مایکل ادوارد بناین با عنوان

هاي مرکزي و به کمک محاسبات ریاضی، حوزه اقتصادي یزد را تعیین کرده و سپس  این پژوهش با توسل به شیوه مطالعه مکان

هـا پرداختـه    ها و روابـط کـارکردي بـین آن    مراتب آبادي هاي مرکزي و سلسله گزینی و تشخیص آبادي ه بررسی نظام سکونتب

، عوامل مـؤثر بـر الگـوي    »اي در ایران کاشان: شهر و منطقه« ). و.ف کاستلوا در پژوهش خود با عنوان51: 1382است(زکاالب، 

هـاي ایرانـی و قـوانین     و توزیع آب، در حد نامعینی تحول تاریخی و باألخره سنت سکونت را ناشی از شرایط محیطی، نظام تهیه

رسد که سلسله مراتب آشکاري از نظر قدمت سکونتگاه، اندازه و محاسبه آن وجود دارد  داند و سپس به این نتیجه می اسالمی می

دیگر توسط   ). مطالعه35: 1382ها باشد(اژدهاکش،  اهتواند مبین یک مبناي منطقی؛ یعنی نظام ترتیب اندازه در میان سکونتگ و می

، مطالعه موردي: GISاي با استفاده از  ریزي ناحیه رسانی در برنامه تعیین مراکز و محورهاي بهینه خدمات« قدیري معصوم با عنوان

منطقـه از طریـق   شـهري و روسـتایی     نقطـه  204هـاي جمعیتـی و موقعیـت مکـانی      است. او بـا بررسـی شـاخص   » شهرستان کالله

اي و مراکز  اي براي خدمات رسانی شبکه ریزي خطی، مرکز ثقل جمعیتی، همبستگی پیرسون و... مسیرهاي تازه هاي برنامه تکنیک

). 239: 1383و عشایري(قطب رشد) توسط سیستم اطالعات جغرافیـایی ارائـه نمـوده اسـت(قدیري معصـوم،       روستاییخدمات 

ها و  روستایی پرداخته است. در این پژوهش جریان  به نقش و عملکرد شهرهاي کوچک در توسعهاکبریان رونیزي درتحقیق خود 

روابط خدماتی دهستان رونیز در دو مقطع قبل و بعد از شهر شدن از طریق روش تحلیل شبکه بررسـی و تجزیـه و تحلیـل و ایـن     

هاي ناحیه در دو مقطع قبل و بعـد از شـهر    بین سکونتگاه ها و روابط در نتیجه حاصل شده که تحلیل و مقایسه میزان تراکم جریان

). شایان در مقاله 143 - 142: 1385دهد که با شهرشدن رونیز این میزان افزایش یافته است (اکبریان رونیزي،  شدن رونیز نشان می

رسـانی روسـتایی در    تبنـدي خـدما   اقـدام بـه سـطح   » رسانی روستایی در شهرستان مشهد بندي خدمات نظام سطح« خود با عنوان

بنـدي   بندي نقـاط روسـتایی حـوزه    سطح  ).از جمله کارهاي درخورتوجه در زمینه45 - 33: 1385کند(شایان،  شهرستان مشهد می

عمرانی کشور   پیشنهادي مهندسان مشاور ستیران در قالب طرح آمایش سرزمین ملی است. این طرح قرار بود شالوده اصلی برنامه

با وقوع انقالب اسالمی مسکوت ماند؛ لیکن محتواي اصلی این طرح مبنـاي اصـلی طـرح آمـایش جمهـوري      را تشکیل دهد که 

  ).43: 1389اسالمی ایران قرار گرفت(جاودان، 

ها و بررسی الگوهاي رفتاري حاکم در سطح  هدف نهایی پژوهش حاضر آن است که ضمن بررسی ساختار فضایی سکونتگاه

کارگیري مدل تحلیـل شـبکه، شـرایط مطلـوب بـراي دسـتیابی بـه        ي مقدمه بیان گردید، از طریق بهمنطقه و مشکالتی که درابتدا

هاي روستایی و تعیین مراکز، به نحوي که هر  بندي سکونتگاه ریزي منطقی و طبقه چارچوب مناسبی که در قالب آن امکان برنامه

هاي  اي و با توجه به ویژگی معینی در قالب یک نظام شبکه هاي ساختاري خود کارکردها و نقش یک از مراکز با توجه به ویژگی
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رفع نیازهاي خدماتی روستایی که با این مراکز در قالب نظـام سلسـله مراتبـی داراي روابـط      فرهنگی به منظورو قومی اجتماعی، 

در نهایـت، یکپـارچگی    متقابل هستند، از هدر رفتن نیروها، امکانات و منابع محدود و اندك قابل تخصیص جلـوگیري نمـوده و  

  کارکردي منطقه مورد مطالعه تحقق یابد. - فضایی

  

  ها و روش پژوهش داده

دسـت آوردن اطالعـات از   بـوده و بـراي بـه   ی و تحلیلـی  توصـیف نـوع  از  نظـر روش،  از از نظرهدف، کاربردي و پژوهش حاضر

هاي  گاهی) با سایر روستاها از روش هاي مرکزي (گره نها فی مابین مکا روستاهاي منطقه مورد مطالعه و ارزیابی ارتباطات وجریان

هـا و روابـط    جریـان  تبیـین بـراي  آمـاري ایـن پـژوهش، دهسـتان شـیروان اسـت که        جامعـه  .مطالعه میـدانی اسـتفاده شـده اسـت    

ط کـل نقـا  بـا   گـاهی)  روسـتاهاي گـره   ( هـاي مرکـزي   مکاناز سنجش میزان ارتباط  اجتماعی) بین روستاها، - (فرهنگیخدماتی

در ایـن پـژوهش، سـطح تحلیـل،      .استفاده گردیـد دهستاناین   تشکیل دهنده (آموزشی، صنعتی و نظامی) روستایی و غیرروستایی

 فی ها و روابط خدماتی تبیین جریان ،فرهنگی و همچنین - به منظور استخراج روابط اجتماعی دهستان و واحد تحلیل روستاست.

هرکدام از  اسالمی شورايبه  با مراجعه ها این پرسشنامه استفاده شدکهپرسشنامه  ازهاي روستایی دهستان شیروان،  مابین سکونتگاه

فرهنگی میان   - استخراج روابط اجتماعی ،ها و روابط خدماتی و همچنین براي بررسی جریانهمچنین،  ده است.شروستاها تکمیل 

، . نهایتادر نظر گرفته شده است ،عملکردهایی که بیشترین نمود را در سطح ناحیه داشته ،تان شیروانهاي روستایی دهس سکونتگاه

بنـدي و پـس از آن بـا     طبقـه  ،پس از تلفیق و ترکیب با توجه به نیاز پژوهش ،دست آمدهههاي خامی که از طریق پرسشنامه ب داده

هـا و روابـط خـدماتی و     هاي مربوط به جریـان  دیاگراف ،همچنین د.تحلیل شدن SNAتحلیل شبکه و روش   گیري از نظریه بهره

  گردید.ترسیم و نتایج کار در قالب نمودار تنظیم  UCINET 6ها با استفاده از نرم افزار  فرهنگی بین سکونتگاه

  

 روش تحلیل شبکه

عوامل و  وها براي نمایش نقاط  ها و خطوط است که در این راستا، دایره تحلیل شبکه شکلی از نمایش گرافیکی متشکل از دایره

  .1)50، 2004(دورهام، هستندخطوط نیز جهت نمایش ارتباط میان این نقاط 

  

  

  

  

  

  تحلیل شبکهخطوط در  ها و نمایش گرافیکی دایره )1شکل 

  

  

                                                
1- Durham 

4 

1 

3 

2 
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ها  هاي دیگر در آن سیستم ارتباط دارد. اگر تعداد عامل د که هر عامل در یک سیستم چگونه با عاملنده نشان می ها دیاگراف

  مناسب براي نشان دادن این نکته است که کدام یک از عوامل با عوامل دیگر در ارتباط یروش ،یک گراف ،خیلی زیاد نباشد

: 1997(کیلکنی ونالبرت،ها ایزوله و مجزا و کدام یک از عوامل فرستنده و کدام یک گیرنده هستند هستند و کدام یک از عامل

10(1.  

  مطالعه محدوده مورد

گردد. شهرستان بروجرد با هفت دهستان در دشت سیالخور  لرستان محسوب می هاي استان شهرستان بروجرد یکی از شهرستان

). 3و 2هاي روستاي مسکونی است(شکل 50واقع شده است و دهستان شیروان به عنوان بزرگترین دهستان این شهرستان داراي 

نفر جمعیت  22948خانوار و  6475 مرکز آمار ایران، دهستان شیروان داراي 1390مطابق سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

(مرکز آمار ایران،  نفر برآورد شده است 3 .5 اند. بعد خانوار نیز نفر مرد و بقیه را زنها تشکیل داده 11576است که از این تعداد

  ).1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  

  
 نقشه شهرستان بروجرد در استان لرستان )2شکل

  

                                                
1- Kilkenny & Nalbarte 
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  آن در شهرستان بروجرد يروستاها و روانینقشه دهستان ش) 3شکل 

  

  هاي پژوهش یافته

  اجتماعی - ها و روابط فرهنگی تحلیل جریان - 

  شود: هاي فرهنگی و اجتماعی شامل موارد زیر می تبیین جریان هاي مورد استفاده براي تحلیل و شاخص

  میزان وصلت مردم یک روستا با روستاهاي دیگر؛ –الف 

  تشکیل هیأت هاي عزاداري مشترك بین روستاها؛  - ب

  میزان شرکت متقابل در مراسم عزاداري درسطح روستاها؛ - پ

  میزان شرکت متقابل در مراسم هاي جشن وسرور؛  - ت

  میزان تشابه لهجه وگویش بین روستاها. - ث

شوند که نسبت به نقاط  روستاهایی دیده می ،) در سطح دهستان و در بین روستاها4با توجه به شکل(ها و  بر اساس این شاخص

به دلیل همین  و دیگر روستاهاي اطراف به نوعی با آنها در ا رتباط هستند و گاهی دارند اطراف خود موقعیت مرکزي یا گره

 اول روستاي  بخش کوهستانی دهستان، شاخه. در گیرد و ارتباطات روزمره تبادالت اجتماعی و فرهنگی صورت می ها تماس

دهند. در میان روستاهاي دشتی هم که خود به صورت  ترین مراکز را تشکیل می روستاي دارتوت عمدهدوم   کناروند و در شاخه

شوند. در یک خوشه که در اطراف مرکز دهستان(روستاي شیروان) و در  هایی دیده می گاه اند، مراکز و گره اي مستقر شده خوشه

دارد، سه مرکز قابل تشخیصاست. این مراکز عبارتند از: روستاهاي دینارآباد، بزازنا و شیروان. در فواصل متفاوتی نسبت به آن قرار 

اند،  خرم آباد و نزدیک به محدوده شهر بروجرد واقع شده - دیگر روستاهاي دشتی که در حوالی جاده اصلی بروجرد  خوشه

گاه را دارا هستند و  ریافت کرده، حکم مکان مرکزي و گرهروستاهاي طنجور و کیدان بیشترین روابط اجتماعی و فرهنگی را د

  اند. خصوصیات مشترك تمام روستاهاي مرتبط را در خود جاي داده
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  مطالعاتی ةها و روابط اجتماعی فرهنگی محدود ) دیاگراف جریان4شکل 

  

  درمانی بهداشتی و - و روابط خدمات آموزشی ها تحلیل جریان - 

  هاي زیر استفاده شد: بهداشتی از شاخص - خدمات آموزشی هاي جریان براي تبیین

  ها و مراکز پیش دانشگاهی؛  آموزان به دبیرستان تعداد مراجعه دانش - الف

  و مدارس راهنمایی؛ ها کننده به دبستان آموزان مراجعه تعداد دانش - ب

  هاي روستایی؛ میزان مراجعه به کتابخانه - ج

  و خانه بهداشت روستایی. میزان مراجعات به مراکز درمانی - د

بهداشتی روستاهاي دهستان - شود، بیشترین وابستگی و ارتباط آموزشی  ) مشاهده می6) و(5طور که در دیاگراف( همان

درمانی در بین روستاهاي دهستان، روستاي - شیروان به شهر بروجرد است و بارزترین مکان مرکزي از لحاظ خدمات آموزشی 

راهنمایی و خانه بهداشت، باعث شده اکثر روستاهاي اطراف؛ بخصوص روستاهاي   دبیرستان و مدرسهدینارآباد است که وجود 

کوهستانی دهستان به این مکان براي تحصیل و درمان مراجعه کنند. دومین مکان مرکزي پادگان مهندسی است که به خاطر قرار 

مرکزهاي یاد شده که بیشترین   مراجعه است. پس از مکان راهنمایی و دبیرستان و داشتن خانه بهداشت داراي  گرفتن مدرسه

، روستاهاي دیگري هم در سطح دهستان وجود دارند که نسبت به روستاهاي اطراف خود از گیرد ها صورت می مراجعات به آن

  ف. دهی آموزشی تقریباً موقعیت مرکزي دارند، مانند: طنجور، خایان، گنجینه، درباستانه و پیرشری لحاظ خدمات

  
  مطالعاتی  ها و روابط خدمات آموزشی محدوده جریان  ) دیاگراف کلیه5شکل
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دهد. میزان وابستگی یا مرکزیت هر روستا  ها و روابط خدمات بهداشتی دهستان شیروان را نمایش می جریان  )کلیه6شکل (

   قابل درك است. نسبت به سایر روستاها

  

  
  مطالعاتی  ها و روابط خدمات بهداشتی درمانی محدوده جریان  دیاگراف کلیه )6شکل 

  

  ها و روابط خدمات اداري، تجاري، تولیدي و پشتیبانی جریان تحلیل -

  هاي مورد توجه درتبیین این روابط عبارتند از: شاخص

  دسترسی به مرکز دهیاري؛ -الف

  دسترسی به مؤسسات مالی و بانکی؛ - ب

  به مراکز تعمیرات خودرو و لوازم خانگی؛دسترسی  -ج

  دسترسی به مراکز فروش محصوالت؛ -د

  دسترسی به واحدهاي دامپزشکی؛ -ر

  تأمین اجتماعی. دسترسی به ادارات کشاورزي و خدمات ترویجی و -ز

  

تاهاي دهستان دهد. بیشترین مراجعات روس تجاري و پشتیبانی را نشان می - ها و روابط خدماتی )، دیاگراف جریان7شکل(

بیشتر به شهر   شیروان ابتدا به شهر بروجرد و پس از آن به مرکز دهستان؛ یعنی روستاي شیروان است. ناگفته نماند که علت مراجعه

آالت کشاورزي، دسترسی به واحد دامپزشکی و خرید وسایل و ابزارآالت  به خاطر دسترسی به بانک و تعمیرگاه ماشین

سطح دهستان دومین مرکز، روستاي دارتوت است. این روستا خدمات اداري، تجاري، تولیدي و کشاورزي بوده است. در 

روستاهایی  ،شود طور که از دیاگراف این مبحث برداشت می دهد. همان خود را تحت پوشش قرار می  پشتیبانی روستاهاي ناحیه

  کننده ایر روستاها دارند، خود از طرف دیگر دریافترسانی به س گاه را از لحاظ خدمات که در سطح دهستان حکم مرکز یا گره

آن   کننده رسان و در برخی دیگر دریافت ها خدمات خدمات از شهر بروجرد هستند و نتیجه اینکه این روستاها در برخی زمینه

  هستند. 
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 مطالعاتیي  ها و روابط خدمات اداري، تجاري، تولیدي و پشتیبانی محدوده جریان  ) دیاگراف کلیه7شکل

 
  ها و روابط خدمات زیربنایی، عمرانی و رفاهی تحلیل جریان -

  این روابط عبارتند از: هاي بکارگرفته شده درتبیین شاخص

  دسترسی به مصالح ساختمانی؛ -الف

  دسترسی به وسایل نقلیه عمومی؛ - ب

  هاي رفاه؛ دسترسی به فروشگاه -ج

  هاي تعاونی روستایی؛ دسترسی به شرکت -د

  دسترسی به آسیاب؛ -ز

 دسترسی به اداره آب و برق روستایی.  -ر

خدمات زیربنایی، عمرانی و رفاهی، شهر بروجرد براي دهستان شیروان یک مکان مرکزي   دهدکه در زمینه ) نشان می8شکل(

گاه یا همان  خود گرهشود که نسبت به روستاهاي اطراف  شود؛ اما در سطح دهستان نقاطی دیده می گاه اصلی محسوب می یا گره

آباد است. تمام روستاهاي کوهستانی  گاه که بزرگتر از بقیه است، روستاي دینار مرکز یا گرهآیند. اولین  مرکز به حساب می

شوند. از  مند می همین خاطر از خدمات موجود در این روستا بهرهبه  و کنند دهستان شیروان از میان این روستا عبور و مرور می

گیري از آن، خود را  عمومی دسترسی ندارند، مجبورند براي بهره  نقلیه  که روستاهاي کوهستانی دهستان شیروان به وسیلهآنجایی 

گاه در سطح دهستان روستاي دارتوت بوده که در بخش کوهستانی  آباد، دومین گره به روستاي دینارآباد برسانند. پس از دینار

  طراف خویش است. دهستان مستقر و پاسخگوي روستاهاي ا
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  مطالعاتی  ها و روابط خدمات زیربنایی، عمرانی و رفاهی محدوده جریان  دیاگراف کلیه )8شکل

  

  ها و روابط خدماتی در ناحیه جریان  تحلیل کلیه - 

و  آموزشی و بهداشتی - عمرانی - تجاري - خدماتی - اجتماعی - ها و روابط(فرهنگی کلیه جریان  ) در زمینه9باتوجه به شکل(

هایی وجود دارند که براي روستاهاي  مطالعاتی مکان  گیري کرد که، در سطح محدوده گونه نتیجه توان این نقل) می حمل و

کنند. براي دهستان شیروان  هاي گوناگون ایفا می رسانی در زمینه گاهی را در جهت خدمات دهستان نقش مکان مرکزي و گره

، شهر بروجرد است؛ اما طبق دیاگراف، در سطح دهستان اولین و بزرگترین مرکز، برترین مکان مرکزي در زمینه بحث حاضر

روستاي شیروان است که خود مرکزیت دهستان را به عهده دارد. روستاي بزازنا در دشت مستقر است و عالوه بر روستاهاي 

هست. روستاي دارتوت در بخش  تیپ خود، پاسخگوي اکثر روستاهاي کوهستانی و برخی روستاهاي پایکوهی همجوار نیز هم

کند. در میان روستاهاي دشتی مستقر در حوالی شهر  رسانی می کوهستانی دهستان مستقر است و به روستاهاي آن بخش خدمات

کنند.  رسانی می اند، دو روستاي طنجور و کیدان به روستاهاي اطراف خود خدمات اي گرد هم آمده بروجرد که به شکل خوشه

  انی دهستان، مرکز کوچک دیگري هم به نام کناروند وجود دارد. این روستا با وجود کوچک بودن در زمینهدر بخش کوهست

  ست.هایی را دارا خدمات رسانی، توانایی

  
  مطالعاتی  ها و روابط خدماتی در محدوده جریان  ) دیاگراف کلیه9شکل
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  گیري  نتیجه

ها به داخل و خارج دهستان را نشان  مراجعات آن  بط خدماتی روستاها و نحوهها و روا ) که دیاگراف کل جریان9با توجه به شکل(

آباد که هر دو خارج از دهستان قرار دارند، پادگان  هاي مرکزي دهستان شیروان عبارتند از: شهر بروجرد و همت دهد، مکان می

ور، کیدان. آنچه واضح و مسلم است، این است مهندسی و روستاهاي شیروان، بزازنا، دینارآباد، کناروند، دارتوت، خایان، طنج

هاي مرکزي  اجتماعی و عمرانی و بهداشتی و تجاري با مکان - روابط فرهنگی  هاي مرکزي دهستان در زمینه که اکثر مکان

و روابط  ها رسد میان الگوي جریان به نظر میخدماتی مطابقت و همخوانی دارند. بنابراین، فرض اول پژوهش مبنی بر اینکه؛ 

گردد. براي آزمون فرضیه دوم  معناداري وجود دارد؛تایید می  هاي روستایی رابطه فرهنگی سکونتگاه - خدماتی با روابط اجتماعی

دهد. در این  ها و روابط خدماتی روستاهاي دهستان را نمایش می ریان) است که دیاگراف کل ج9ترین راه، بررسی شکل( ساده

  اند: ، روستاهاي دهستان به سه گروه دشتی، پایکوهی و کوهستانی به شرح ذیل تقسیم و عنوان شدهدوم  راستا، جهت آزمون فرضیه

روستا؛ گروه سوم، روستاهاي  10روستا؛گروه دوم، روستاهاي پایکوهی شامل  19گروه اول، روستاهاي دشتی شامل 

اند، داراي  عالوه بر روابطی که میان خود پدید آوردهدهد که روستاهاي دشتی  ) نشان می10روستا. شکل (  17کوهستانی شامل 

ها و روابطی هم با روستاهاي پایکوهی و همچنین، با خارج از دهستان هستند و برخی نقاط در میان روستاهاي پایکوهی و  جریان

ایفا گاهی را  و گرهها نقش مکان مرکزي   شود، براي آن آباد می نقاط خارج از دهستان که شامل شهر بروجرد و دهستان همت

  کنند. می

  

  
 مطالعاتی  ها و روابط خدماتی روستاهاي دشتی در محدوده جریان  دیاگراف کلیه )10شکل

  

دهدکه روستاهاي پایکوهی با یکدیگر داراي روابط خدماتی بوده، براي دسترسی به خدمات مورد نیاز  ) نشان می11شکل(

ها قرار دارد و  ز خدمات مورد نیاز این روستاها در خارج از محیط اکولوژیک آنکنند؛ اما برخی ا خود به یکدیگر مراجعه می

  ها و روابط خدماتی میان روستاهاي دشتی با سایر نقاط گردیده است.  همین باعث پدید آمدن جریان
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  مطالعاتی  ها و روابط خدماتی روستاهاي پایکوهی در محدوده جریان  ) دیاگراف کلیه11شکل 

  

ها استقرار یافته است، برخی  خدماتی که در آن  مورد پژوهش به پشتوانه  ) روستاهاي کوهستانی محدوده12شکل( بر اساس

  ها شده است. سازند و این باعث پیدایش روابط خدماتی میان آن نیازهاي خود و سایر روستاهاي کوهستانی همجوار را برطرف می
  

  
  مطالعاتی  خدماتی روستاهاي کوهستانی در محدودهها و روابط  جریان  دیاگراف کلیه) 12شکل 

  

گرفت که  توان نتیجه پایکوه وکوهستان) می با توجه به مراجعات روستاهاي مستقر در سه محیط اکولوژیکی دهستان (دشت و

روستاهاي ها و روابطی که در درون محیط خود و با  روستاهاي مستقر در نواحی دشتی، پایکوهی و کوهستانی، عالوه بر جریان

اند، براي برآورده ساختن دیگر نیازهاي خدماتی خود به خارج از محیط طبیعی خود و به سایر  مستقر در آن محیط برقرار ساخته

ها و روابط خدماتی در هر یک از  کنند. بنابراین، فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه الگوي جریان نواحی اکولوژیک مراجعه می

  گردد. می ردژیک، محدود به همان محیط است، هاي محیط اکولو زمینه

  

  پیشنهادها

هاي آتی دهستان شیروان و مستقرکردن انواع خدمات در نقاط روستایی آن، لحاظ کردن  ریزي رسد براي برنامه به نظر می - 1

  بازدهی باالیی را به همراه داشته باشد. هاي روستایی فرهنگی میان سکونتگاه - روابط اجتماعی و قومی

هاي خدمات آموزشی را در بر داشته  مقیاس در بخش کوهستانی که تقریباً زیرمجموعه وجود یک مرکز آموزشی کوچک - 2

  تواند مشکالت روستاهاي این منطقه را برطرف کند. باشد می

فرهنگی حکم مکان مرکزي را دارند، با در نظر گرفتن بعد فواصل و  - رسد در برخی روستاها که از لحاظ اجتماعی به نظر می - 3

به صورت مراکزي دایمی و فعال، تأثیر بسزایی در زمینه   ها؛ مستقر کردن پزشک، دندانپزشک و داروخانه چگونگی دسترسی
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  خواهد داشت..برطرف سازي نیازهاي بهداشتی ساکنان  

ساکنان دهستان شیروان براي دسترسی به پمپ بنزین و خرید وسایل کشاورزي به طور کامل به شهر بروجرد و حوالی آن، و  - 4

اي به شهر بروجرد  آالت کشاورزي در مقیاس بسیار کوچک به شیروان و در سطح بسیار گسترده تعمیر وسایل و ماشین   در زمینه

سه عنوان خدماتی   ین راستا، براي جلوگیري یا کاهش مراجعات یاد شده ایجاد یک مکان مرکزي در زمینهکنند. در ا مراجعه می

ترین مکان براي استقرار این  رسد. به همین منظور، مناسب نامبرده در مکانی مناسب در سطح دهستان، الزم و ضروري به نظر می

  ست.خدمات ورودي جاده روستاي اسدخانی یا داخل خود روستا
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