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و نقش آن در  ياديصنفعان  يان ذيم يارتباط يها ل شبکهيم و تحليترس

  قشمره يجز ،سلخ يروستا يمورد ةمطالع: ييروستا يگردشگرتوسعه 

  ∗∗∗∗يکنگران يحنانه محمد خورگو و ينا بهروزيس
 ۲۷/۱/۱۳۹۶: تاريخ پذيرش  ۲۱/۳/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

   چکيده
نفعان صيادي اعم از مردمي و دولتـي در   طي ميان ذيهاي ارتبا پژوهش حاضر با هدف تحليل شبکه

. گردشگري روستايي با رويکرد صيادي انجام شـد  ةروستاي سلخ به منظور بررسي علل عدم توسع
آوري  نفـع صـيادي جمـع    نامه از افراد و ادارات ذيهاي مورد نياز از طريق پرسش دادهاين اساس،  بر

 بنـدي بـر   هاي مرکزيت درجه دروني، جايگاه و گـروه  اخصش ،Visoneافزار  شد و با استفاده از نرم
نتايج پژوهش نشان داد که در شبکه ارتباطي ميـان  . ندشدتحليل و ارزي ساختاري ترسيم  اساس هم

ـ  نقصـي وجـود نـدارد و    ،نفعان صيادي، اعم از مردمي و دولتي ذي گردشـگري   ةت عـدم توسـع  عل
اخت صيادان و ادارات مرتبط با فعاليـت صـيادي   عدم شن در اين روستاروستايي با رويکرد صيادي 

 تـا  اسـت، گردشگري روستايي و نيز به دليل مشکالت اقتصادي صيادان  در زمينةدر روستاي سلخ 
. فعاليت صيادي ندارند ةتمايلي به ادام آنها درصد ۶۷حدود  ،به دليل وضعيت بد اقتصاديکه  جايي

                                                           
و  يار دانشکده کشـاورز يدانش سم، دانشگاه هرمزگان؛ و نويسندة مسئول،يارشد اکوتور يکارشناس يترتيب، دانشجوبه ∗

 .)kangarani@ut.ac.ir(دار يست و توسعه پايزط يپژوهشکده مح يعلمئت ي، دانشگاه هرمزگان و عضو هيعيمنابع طب
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دشگري روستايي با رويکرد صـيادي در ايـن روسـتا،    اي توسعه گربر که شودپيشنهاد مي رو، از اين
معرفـي و   د وشـو هماهنـگ   راسـتا هاي صيادان و ادارات مرتبط با بخـش صـيادي در ايـن     فعاليت

  .رت گيردوصهاي گردشگري اين روستا و جذب گردشگر  تبليغات مناسب در خصوص قابليت

، Visoneافـزار   ، نرمصيادي اننفع اي، ذي شبکهتحليل  گردشگري روستايي، ةتوسع :هاکليدواژه
  ).جزيره(، قشم )روستا(سلخ 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

ـ  ييتوسـعه روسـتا   يهـا  برنامه  يتوسـعه هـر کشـور اسـت کـه بـرا       يهـا  از برنامـه  يجزئ
ـ ا. رود يکـار مـ   بـه  ييجامعه روستا ياقتصاد -يساخت اجتماع يساز دگرگون هـا   ن برنامـه ي

 يان کشـورها يـ ن امـر در م يا. شود يا ماجر ييتوسط دولت و کارگزاران آن در مناطق روستا
د سـاختمان جامعـه بـه منظـور     يتجد يدر تالش برا ياساس يدر حال توسعه که دولت نقش

کنـد   يدا مـ يـ پ يترشـ يت بيخاص به عهده دارد، اهم يو اقتصاد ياسيبا اهداف س يهماهنگ
ن اصـل  يبر ا اصوالً ييروستا ةجانب ا همهيکپارچه ي ةتوسع ةانديش). ۵۳ :۱۳۸۷، يزدي يپاپل(

 -يمکـان  يها و واحدها دهيهمچون تمام پد ييروستا يها گاهاستوار است که سکونت ياساس
گر در کنش متقابـل بـوده و هرگونـه    يکديآن با  يهستند که اجزا ييها در واقع نظام ييفضا
 يا گونـه  د بـه يـ گوناگون با ياجزا ،نيبنابرا شود؛ يمنتقل م ر اجزايک جزء، به سايدر  يرييتغ
از  ياريبسـ ). ۱۷۴ :۱۳۹۱، يديسـع (اهداف نظـام عمـل کننـد     راستاینوا در  ماهنگ و همه
 يهـا  طيبـه توسـعه در محـ    يابيدست يفراوان برا يهاراهبرددات و يتمه به ارائة شمندانياند

 در قالـب  ييروستا يت گردشگريتوسعه و گسترش فعال از آن ميان،اند که  هپرداخت ييروستا
 يالزم بـرا  يخيو تـار  يعـ يت طبيـ ظرف يدارا يدر روسـتاها  ياز صـنعت گردشـگر   يجزئ

کـرد  يبـا رو  ييروسـتا  يگردشـگر ). ۹۶ :۱۳۸۹، ينيالـد  شـمس (ن صنعت اسـت  يگسترش ا
توانـد نـوعي    هر منطقه است، مـي ساکنان  يبرا يحيت تفريک فعالينکه يبر ا، عالوه ياديص

گردشـگري  . )Ditton et al., 2002: 18(شـود    بـه مفهـوم کلـی آن محسـوب    گردشـگري  
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دريـايي اسـت و فرصـتي را بـراي      گـردی  طبيعـت روستايي با رويکـرد صـيادي بخشـي از    
به دريا برونـد و زنـدگي روي دريـا را تجربـه      ،کند که همراه با صيادان گردشگران ايجاد مي

هـاي گونـاگون آن آشـنا     در اين نوع گردشگري، گردشگران با انواع ابزار صيد و روش. کنند
. کننـد  زيستي ناحيه پيـدا مـي  هايي نسبت به محيط زيست دريايي و تنوع  اهيشوند و آگ مي

سـبب غلبـه بـر     ،هاي جوامـع صـيادي   اليتتواند با ايجاد تنوع در فع ري مياين نوع گردشگ
توانـد   اليتي ميوامع شود و موفقيت در اجراي چنين فعمشکالت اقتصادي و بازسازي اين ج

، پيدايش بخش گردشـگري  طور کلي به .کاهش دهدهاي صيد سنتي را  خطر فراموشي روش
فزايش پويايي، افزايش تعداد مـاهيگيراني کـه   صورت ويژه و هدفمندتر موجب ا روستايي به

از قبيـل راهنمايـان،   (کنندگان خـدمات   هکنند و پيدايش ارائ صورت تفريحي ماهيگيري مي به
 ئـة ايـن افـراد بـا ارا   . د شـد خواه) دارندگان قايق، دارندگان زمين و دارندگان محل سکونت

 پيشنهادهايي درخصوص محل گردشگري صيادي، نوع آن و تعيـين قيمـت بـراي خـدمات    
ـ    توانند سبب افزايش ماهيگيراني شوند که به خود، مي ين امـر مبـادرت   دصـورت تفريحـي ب

    .)Higginbottom, 2004: 59(ورزند  مي
هاي گردشگري روسـتايي بـا    نبهبه ج هاي مرتبط با صيادي، در پژوهشمتأسفانه تاکنون 

ود نبت که با مشکل اس يصنعت  مثابه به ينوع گردشگر و اين اين رويکرد کمتر پرداخته شده
گونـه  نيا ؛مواجه است يو محل يا آن در سطح منطقه يدر مورد اثرات اقتصاد  هياطّالعات پا

ـ مسائل مانع گسـترش  ا   يهـا  ر بخـش يسـه بـا سـا   يدر مقا ين نـوع از صـنعت گردشـگر   ي
در  ياديکـرد صـ  يبـا رو  ييروسـتا  يگردشـگر  ظرفيترغم وجود  به. است شده يگردشگر
 ن خصوص در کشور انجام نشدهيدر ا يا ران، متأسفانه تاکنون مطالعهياز کشور ا ييها بخش
 ياز روسـتاها  يکـ يسـلخ   يروسـتا . ناشناخته مانـده اسـت   ين صنعت در مناطق ساحليو ا
ـ تـوان از ا  يکـه مـ   اسـت،  ياديص يساحل ين روستايد اشغل اکثر افرا. ره قشم استيجز ن ي
ـ د؛ اما با توجـ کرروستا استفاده ن يدر ا ييروستا يجاد گردشگريا يت برايقابل  نکتـة ن يده ب
ـ به افول است، بخش ز د آنها رويص يه اقتصاديان و توجيکه منابع آبز مهم ادان ياز صـ  يادي
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اگرچـه  . سال به سال در حال کاهش است گر آورده و تعداد آنهاين روستا رو به مشاغل ديا
شـتر بـه   يتـوان بـا توجـه ب    يا مـ د، امکر يريطور کامل جلوگ به ين روند کاهشيتوان از ا ينم

بـا   ييروسـتا  يگردشـگر . داهش دان رونـد را کـ  يـ شت آنها، سـرعت ا يادان و معيل صئمسا
و  ديدرآمد جد ک منبعيجاد ين راهکارها باشد که سبب اياز ا يکيتواند  يم ياديکرد صيرو

و و آنها  يو شغل آباواجداد يبا ساختار اجتماع ، که البته همشود يادان ميص يبرا جايگزين
 يبررسـ  پـژوهش حاضـر   کـه هـدف  از آنجا . ن روستا هماهنگ استيت بالقوه ايقابل هم با
 يجـاد و گسـترش گردشـگر   يا يدر راستا يو دولت ينفعان محل يان ذيم يارتباط يها شبکه
  . استفاده شده است يا ل شبکهي، از روش تحلبوده ياديکرد صيبا رو ييروستا

اي،  شبکه، با استفاده از روش تحليل )۱۳۹۳(کنگراني و همکاران در اين راستا، محمدي 
ن بخـش گردشـگري در روسـتاي طبـل جزيـره قشـم       شبکه اعتماد ميـان شـاغال  به بررسی 

رغـم   علـي  ،گـردي ايـن روسـتا    طبيعـت  ن بخشها نشان داد که شاغالج کار آننتاي. ندپرداخت
با افـراد   هها، همچنان روابطاز آن ثيرپذيريأارتباطات گسترده با گردشگران و وجود احتمال ت

عنـوان   ي که در باالترين سطح، افراد خانواده خود را بها گونه به اند، د را حفظ کردهجامعه خو
هاي گردشـگري   د اين روستا از قابليتاطالع افرا ،همچنين .اند افراد مورد اعتماد خود دانسته

ساکنان آن شده است،  سبب توسعه آن در روستاي طبل و ايجاد يک منبع درآمد جديد براي
سـيالري  . از گردشگري است َ مستقيم طور بهخانوار در اين روستا  شصتدرآمد جايي که تا 

بـه   ،)۱(ختصـات اصـلي  از روش تجزيه م گيری با بهره نيز) Cillari et al., 2012( و همکاران
اي  هاي توسعه گردشگري روستايي با رويکرد صـيادي در منطقـه   ها و قابليت بررسی فرصت

ن نتيجه رسيدند که استفاده از گردشگري صيادي در ساحلي در تنگه سيسيل پرداختند و بدي
هـاي   افزايش جذب گردشگر، ايجاد منابع جديد درآمد براي صيادان، ايجـاد زمينـه   همنطقه ب

 ،همچنـين  .ده اسـت منطقـه انجاميـ   هاي فرهنگـي  ديد براي ماهيگيري و استفاده از قابليتج
گوناگوني صيادي در گردشگري کشور تايوان بـا   به بررسی) Ling Chen, 2010(لينگ چن 

پرداخـت  هاي جديد در اقتصاد سواحل با استفاده از گردشگري صيادي  هدف ايجاد فعاليت
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 بـرای هاي آموزشي  ي داراي صنعت ماهيگيري، با ايجاد برنامهکه در روستاها و نتيجه گرفت
ايجــاد  در راســتایضــمن خــدمت مقامــات محلــي روســتا  آمــوزشتشــويق مــاهيگيران و 

 هـاي شـغلي جديـد    توان فرصـت  هاي تفريحي صيادي با مديريت ساحلي دولت، مي فعاليت
نيز ) Cheong, 2003(چئونگ . وجود آورد و سبب بهبود شرايط اقتصادي مردم روستا شد به

گيـری از   با هدف بهبود شرايط اقتصادي جوامع صيادي از طريق گردشگري روستايي و با بهره
جوامع صـيادي و  آوري پرسشنامه و تحليل آماري، به بررسی  اي و جمع روش مطالعه کتابخانه

هـاي   سـازي فعاليـت   نتـايج نشـان داد کـه بـا خصوصـي      ؛پرداخـت گردشگري در کره جنوبي 
   .توان باعث توسعه گردشگري ساحلي شد مي ،هاي صيادي تعاوني درگري گردش

 ،دهد که در اين مطالعـات  بررسي مطالعات خارجي در زمينه گردشگري صيادي نشان مي
اگرچه درآمدزايي و سودآوري اين نـوع   .موضوع پرداخته شده استبه بعد اقتصادي  بيشتر

ثيرات اجتماعي توسـعه  أرسي و ارزيابي تگردشگري از شروط اصلي توسعه آن است، اما بر
هـا در ايـن منـاطق     تشکيل تعـاوني گردشگري صيادي که در پي ايجاد منبع جديد درآمد و 

ايـن نـوع از گردشـگري در     تـاکنون  انهبا اين همه، شوربخت .آيد، ضروري است وجود مي به
اين اساس،  بر. ستکشور صورت نگرفته ا آن در زمينة اي در ناشناخته مانده و مطالعه ايران

نفعـان مردمـي و    تالش کرده است تا عالوه بـر سـنجش ميـزان آگـاهي ذي    حاضر پژوهش 
دولتي نسبت به گردشگري صيادي در يکي از روسـتاهاي جزيـره قشـم کـه داراي قابليـت      

بـا   داليل عدم توسعه آن در اين منطقه با بررسی و تحليل ،است توسعه اين نوع گردشگري
به دو  ،بندي هايي چون مرکزيت و گروه اي و محاسبه شاخص شبکهحليل استفاده از روش ت

  :پرسش زير پاسخ دهد
کـرد  يبـا رو  ييروسـتا  يگردشـگر  يهـا  تيتا چه حد از قابل يو مردم ينفعان دولت يذ -۱

  ند؟ی دارآگاه ياديص
رغـم   آيا عدم توسعه گردشگري روستايي با رويکـرد صـيادي در روسـتاي سـلخ علـي      -۲

  نفعان دولتي و مردمي است؟ به دليل ارتباطات نامناسب ميان ذي ة آنوهاي بالق قابليت
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  مباني نظري

 مسـئله،  حـل  هـاي  روش تـرين  تـازه  از ،اي بنا نهاده شـده  شبکه نظرية ةپاي اي که بر شبکه تحليل

بـه   رويکـرد  ايـن . اسـت  مـديريت  و گذاري سياست گيري، تصميم سازي، روابط، تصميم شناخت
 يـا  گـروه  يـا  فرد ةکنند احاطه اجتماعي روابط ساختارهاي تأثيرگذاري گيچگون مطالعه و بررسي

هـاي   ويژگـي  بايد که است اين ای تحليل شبکه در کلي قاعده .پردازد مي باورها و عقايد بر سازمان
 تحليـل ). Scott, 1992: 53( واحـدها  خـود  هـاي  ويژگـي  نـه  و ندشو بررسي واحدها ميان روابط
 )Brandes and Erlebach, 2005: 123( شود می بندي طبقه ها گراف رديکارب نظرية تحت اي شبکه

 شامل رياضيات کاربرد ،روش اين در ي؛کم تحليل و آمار با تا دارد سروکار رياضيات با تربيش و
ـ  سـت، ها مـاتريس  جبـر  و ها گراف نظرية  و هـا  داده ورود و ثبـت  بـراي  کـه  صـورت  يندب

 از ،ارتبـاطي  الگوهـاي  به مربوط هاي داده و اطالعات نمايش براي و ها ماتريس از ،اطالعات
 مربـوط  هاي داده آوري جمع منظور به ).۲۵۱ :۱۳۹۳هنمن و ريدل، (شود  مي استفاده ها گراف

 ةمصـاحب  ،نامهپرسشـ  ماننـد  اجتمـاعي  علـوم  متـداول  هـاي  روش از نيـز  نقـاط  و روابـط  به
 دشـو  مـي  اسـتفاده  مـدارک  و اداسـن  و غيرمشـارکتي،  ةمشـاهد  غيرساختارمند، و ساختارمند

)Marsden, 1990: 435.( و ريـزي طـرح  تـوان  مـي  اي شـبکه تحليـل   کـاربرد  مـوارد  از 
 ارتباطي، هاي شبکه نقل، و حمل هاي امانهس اجتماعي، هاي شبکه ها، پروژه ريزي برنامه
 بـرد  نـام  را وقـايع  تحليـل  و سـازماني  نظريـة  واگيـردار،  هاي بيماري انتشار و پخش

)Brandes and Erlebach, 2005: 87( .  
دهد که در  گذار اين امکان را مي گيرنده، مدير يا سياست به تصميمای  تحليل شبکهروش 

بـه   ،بر اساس تجـارب و مهـارت خـود    ،نهايتدر و  باشد يند، مشارکت کامل داشتهااين فر
رتباطات ميان بندي امکان بررسي و تحليل ا ديگر، شبکهسوي   از. ددست يابنتايج مورد نظر 

 بـراي  هـايي  انـدازه  و از مفاهيم ،در اين روش. سازد مي فراهمل مرتبط را و مسائله ئيک مس
 کمـک  بـه  و آنهـا  محاسـبه  با که شود گذار استفاده ميو سياست گيرنده تصميم به دادن اريي
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 »اميـان آنهـ   روابـط « يا و »نقاط جايگاه« تحليل براي مختلف هاي شبکه مرتبط، افزارهاي نرم
ـ  از مهـم . )۱۵۳ :۱۳۹۰، کنگرانـي و همکـاران  دي محمـ ( دشو مي ترسيم رين مفـاهيم مـورد   ت

  .ديادآور شگاه را يها و جا بندي ها، گروه توان مرکزيت مي ن روشياستفاده در ا

  شناسي روش

مانند بام قشم، کاسه سلخ  يعيطب يها يژگيو باره قشم يجز ياز روستاها يکيسلخ  يروستا
. اسـت و مراسم لـوبن   ياديهمچون مراسم زار، نوروز ص يز آداب و رسوميو ن ينمک و غار

ـ قابلاين روستا دارای است،  ياديص شغل غالب افراد در روستای سلخ از آنجا که ت بـالقوه  ي
بسته به روش  که است،گردشگري روستايي با رويکرد صيادي ويژه  به براي توسعه گردشگري

شب  ايدر تمام طول سال، روز  تواند يم يگردشگر تيفعال نيا ،ييآب و هوا تيو وضع ديص
و  يماننـد آمـوزش غواصـ    يخـدمات  تـوان  يم ،با توجه به درخواست گردشگران و دشوانجام 

    .دکردر سواحل را به گردشگران ارائه  ايشناور  يبر رو ييايدر يغذا هيآموزش ته
). ۱۳۸۶ر ايـران،  مرکـز آمـا  (ت است ينفر جمع ۲۲۸۱خانوار و  ۴۲۰ يدارا ی سلخروستا

تعـداد مالکـان    استغال دارند ود ياد به صينفر ص ۵۹۸ ،التيطبق آمار اداره شدر اين روستا، 
 يماه يها ردهآودو کارخانه فرشامل  کارخانهدر اين روستا، چهار  .استنفر  ۷۴ز يشناورها ن

بـه   رسان شرکت سوخت و دندار فعاليت کن نيريش آب مرکز کيو  يساز خيکارخانه  کيو 
ـ  :نـد از ا عبـارت  ی سلخروستا ياماکن آموزش .است سيسأدر شرف ت نيزها  يکشت مهـد   کي

، )پسـرانه و دخترانـه  ( ييدو مدرسه راهنمـا  ،)دخترانه پسرانه و( ييکودک و دو مدرسه ابتدا
 يبنـد  جمـع  .جلد کتاب دارد هشت هزاردر حدود که کتابخانه  کي و دخترانه رستانيدب کي

شـغل   گرچهدهد که  ينشان م ی سلخشده در خصوص روستا ئهآمار ارا ل اطالعات ويو تحل
نيـز   يماه يد و فرآوريع کوچک و متوسط توليو صنا بوده يادين روستا صيغالب ساکنان ا

 يمختلـف گردشـگر   يهـا  نـه يدر زم يا گونـه توسـعه   چيسفانه همتأاما در آنجا مستقر است، 
حـال آنکـه اغلـب     انجـام نشـده اسـت،    روستا اين در ياديص يجمله گردشگر از ييروستا
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ماننـد   ييروسـتا  يمتعدد گرشگر يها تيبودن قابل ل دارايدل ره قشم بهيبزرگ جز يروستاها
انـد و   افتـه ي، توسـعه  يشـناخت  نيزمـ  يعـ يطب يهـا  ا جاذبـه يحرا و  يها ، جنگليع دستيصنا

  .افته استيد در آنها رونق يک منبع درآمد جدي در قالب ييروستا يگردشگر
نفعان  هاي ارتباطي ميان ذي تحليل شبکه حاضر مبنی برر راستاي تحقق هدف پژوهش د

 ةمنظـور بررسـي علـل عـدم توسـع      مردمـي و دولتـي در روسـتاي سـلخ بـه      صيادي اعم از
 بـرای  Visoneافـزار   اي و نرم از روش تحليل شبکه ،گردشگري روستايي با رويکرد صيادي

هـاي مرکزيـت    ها نيـز شـاخص   براي تحليل شبکه ترسيم شبکه همکاري استفاده شده است؛
طـورکلي، مرکزيـت داراي    بـه .  ارزي سـاختاري محاسـبه شـدند    درجه دروني، جايگاه و هم

ترين کنشگران و يـا ارتباطـات در    براي شناسايي و تعيين مهم و از آناست  گسترده یمفهوم
ترين نوع مرکزيـت،  ساده). Wasserman and Faust, 1994: 10( دشو يک شبکه استفاده مي

ة يک نقطه بيشـتر باشـد، دسترسـي آن بـه     درج مرکزيت درجه است؛ هر چه ميزان مرکزيت
نـي نيـز شـامل تعـداد     مرکزيـت درجـه درو  . شود تر محسوب مي تر بوده و مرکزيمنابع بيش

. اسـت تر کنشگر دهنده نفوذ بيش شتر بودن آن نشانشده به هر کنشگر بوده و بيارتباطات وارد
ترين مفاهيم براي بررسي ساختار شبکه بـوده   ندي کنشگران يک شبکه نيز يکي از مهمب گروه

و امکان درک چگونگي رفتار يک کنشگر يا سازمان درون يک گروه و نيز رفتار کـل شـبکه   
هاي ضعيف و قوي درون يـک شـبکه از طريـق     شناسايي بخش ،همچنين. سازد را فراهم مي

ارزي  شاخص هـم . شود هم ميها فراها و درون آن ان گروهارتباطات ميبررسي تعداد و شدت 
ارزي  در يـک طبقـه هـم    ان واقعاساس آن، کنشگر بندي است که بر نوعي از گروه ساختاري
ر شبکه دارند د يي يکسانها بوده و موقعيت اناز روابط با ساير کنشگر يي يکسانداراي الگو

وع تعـداد  برابـر اسـت بـا مجمـ     جايگـاه يـک رأس   ،همچنـين ). ۴۷ :۱۳۹۳هنمن و ريدل، (
 يسـت اين مفهوم مرکزيت ن. شوند منتهي مي يادشدهتر که به کنشگر ارتباطات داراي وزن بيش

نفـوذ   ةدهنـد  نشان بودن آن نيز و بيشتر دهد میمراتب نشان  و جايگاه نقطه را در يک سلسله
  ).Scott, 1992: 76(است بيشتر کنشگر در ميان ساير کنشگران 
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 ستا، پس از بازديد اوليه از روستاي سلخ و مصـاحبه بـا تعـدادي از صـيادان و    رااين   در
نفعان مردمـي   مالکان شناورهاي صيادي و نيز مشاهده وضعيت صيد در اين روستا، کليه ذي

ن، ناخداها ، صيادان روستاي سلخ اعم از مالکااين اساس بر. و دولتي صيادي شناسايي شدند
نفعان مردمي صـيادي و اداره تعـاوني    ا، و دهيار در گروه ذيو خدمه، شوراي اسالمي روست

نفعـان   صيادي سلخ، اداره شيالت سلخ، اداره شـيالت قشـم و دريابـاني سـلخ در گـروه ذي     
رابطـان   شخص شد کـه مالکـان شـناورهاي صـيادي    م ،همچنين. دولتي صيادي قرار گرفتند

. شـوند  نمايندگان صيادان تلقي مـي نوعي  هاي دولتي هستند و به نفعان و دستگاه اصلي با ذي
مالـک شـناور صـيادي در     ۷۴اوليه طراحي شد که توسط کليه  ةناماين اساس، يک پرسش بر

نامه، از اين افراد پرسيده شد که آيا مايل به ادامه فعاليت در اين پرسش. اين روستا تکميل شد
ـ   ت صـيادي ادامـه   صيادي هستند؟؛ در صورت بهبود وضعيت اقتصادي صيادي، آيا بـه فعالي

منظـور  بـه  ،داننـد؟ سـپس   دهند؟؛ و از گردشگري روستايي با رويکـرد صـيادي چـه مـي     مي
 ةهـا، پرسشـنام  برای ترسيم و تحليل شبکه همکـاري ميـان آن  آوري اطّالعات مورد نياز  جمع

مردمـي  نفعـان   ذينفعـان دولتـي بـا     خصوص شـبکه همکـاري ذي   ديگري براي پرسش در
ادارات  آن دسـته از  مالک شناور صيادي خواسته شد تا نام ۷۴از  ،ساسااين  بر. طراحي شد

، نهايـت  در. نـد کنکننـد، ذکـر    دولتي را که در خصوص مشکالت کاري به آنجا مراجعه مـي 
. گـويي نيسـتند   عنوان کردند که مايل بـه پاسـخ   بقيهنفر پاسخ دادند و  ۷۴نفر از اين  شصت
دولتـي  نفعـان   ذينفعـان مردمـي بـا     کـاري ذي اي براي بررسي شبکه هم پرسشنامه ،همچنين

نفعان مردمـي   کارشناس دولتي مرتبط خواسته شد تا نام سه نفر از ذي هفتطراحي شد و از 
  . ندکنبيان  ،دارند را با آنها ترين همکاريرا که بيشروستاي سلخ 

هـا   مهاين پرسشـنا  بررسي اعتبار ساختاري اي با هاي تحليل شبکه روايي و پايايي پرسشنامه
. مبناي منـابع چندگانـه انجـام گيـرد     شواهد بر آوري جمع بايد ،در اين شيوه« .گيرد صورت مي

 يـا  مصـاحبه  سـنجي، پرسشـنامه،   گـروه  مانندنوع ابزار  دتوان از چن مي ،براي تحقق اين منظور
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گويان در ميان گذاشـت و   توان نتايج تحقيق را با پاسخ ميعنوان نمونه، ؛ بهدکرمشاهده استفاده 
  ).Helms et al., 2010( »دکرصحت و سقم ابزار قضاوت  ۀدربار ،از اين طريق

شـدند کـه    Excelافـزار   س وارد نـرم يها در قالـب مـاتر   ها، داده نامهل پرسشيبعد از تکم

و  ينفعان مردمـ  يشدگان شامل ذ در سطرها و انتخاب يو مردم يدهندگان اعم از دولت پاسخ

ک يـ صـفر و   يهـا  ز از ارزشيـ هـا ن  ارزش سلول يبرا. آن قرار گرفتند يها ر ستوند يدولت

. انگر عـدم آن بـود  يـ و صفر ب يوجود همکار ةدهند ک نشانيصورت که ن يبد استفاده شد،

ـ نفعان  يذبا  ينفعان مردم يذ يس همکاريدو ماتر ،سپس بـا   ينفعـان دولتـ   يز ذيـ و ن يدولت

هـا بـر اسـاس     ل شـبکه يـ م و تحليشـدند و ترسـ   Visoneافـزار   وارد نـرم  يمردمـ نفعان  يذ

. گرفـت   صـورت   يارز سـاختار  هم  يها و نقش     گاه يجا ، يت درجه درونيمرکز يها شاخص

 .قرار گرفت پنج نفر از کارشناسان مربوطسنجي در اختيار  منظور صحت نتايج نيز به

  نتايج و بحث

از  درصـد  ۵۵و  ياديصـ  يالکان شناورهااز م درصد ۸۵ه نشان داد که ينامه اولپرسش يبررس

 ياديکـرد صـ  يبـا رو  ييروسـتا  ينه گردشـگر يدر زم يشده اطّالعات يکارمندان ادارات بررس

 ۹۲امـا   سـتند، ين ياديت صـ يـ ل بـه ادامـه فعال  ين مالکان ماياز ا درصد ۶۷، نيهمچن ندارند؛

ـ ا بـر . نديل داراين فعاليت تما، به ادامه يت اقتصادياز آنها در صورت بهبود وضع درصد ن ي

از  ين روسـتا اطالعـ  يا يدولتنفعان  يذو  ينفعان مردم يشود که غالب ذ ياساس، مشاهده م

گـر،  يد ياز سـو . فـراوان آن ندارنـد   يهـا  تيـ و قابل ياديکرد صيبا رو ييروستا يگردشگر

ـ ادان به ادامه فعاليل اغلب صيرغم عدم تما يعل ـ بـه دل  ياديت صـ ي ، يل مشـکالت اقتصـاد  ي

تواند  يله من مسئيت هستند که هميل به ادامه فعاليت مايآنها در صورت بهبود وضعت ياکثر

ادان يل صـ يـ ش تماين روستا و افزايدر اقتصاد ا ياديکرد صيبا رو ييروستا ينقش گردشگر

  .نشان دهد خود را يت آباواجداديبه ادامه فعال
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دهـد کـه    ينشان مرا  ينفعان مردم يذ ي آن دسته ازت درجه درونيش مرکزينما ۱ شکل
ج حاصـل از  ينتا ۴و  ۳، ۲اشکال همچنين،  .اند داشته ينفعان دولت يرا با ذ ين همکاريتريشب

ـ نفعـان   يذ و ينفعان مردمـ يان ذيم يل شبکه همکاريم و تحليترس ـ را در ا يدولت ن روسـتا  ي
 ينفعـان دولتـ   يو ذ  شـده بـا مثلـث    انتخـاب  ينفعـان مردمـ   يذن اساس، يا بر. دهد ينشان م

  . اند ره مشخص شدهيدهنده با دا اسخپ

  
  های پژوهش يافته: منبع

  نفعان دولتي نفعان مردمي با ذي شبکه همکاري ذي نمايش مرکزيت درجه دروني - ۱شکل 

ـ تـر باشـد، مرکز   کيـ ره نزديبه مرکز دا يکه هرچه کنشگر از آنجا ـ  ي آن  يت درجـه درون
است که به  يمالک ،ره قرار گرفتهيدا که در مرکز يفرد ،شود يمشاهده مکه  چنانتر است، شيب
ت درجـه  يـ ن مرکزيترشيب يتر، داراشيتر و انتخاب توسط ادارات بشيل داشتن ارتباطات بيدل

از  يکـ ين فرد ياز آن است که ا يدر روستا حاک يو يت اجتماعيوضع يبررس. است يدرون
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ات در ارتبـاط  بـا ادار  ياديصـ  يها تيالنه فعيکه در زم است ی سلخمالکان سرشناس روستا
رتبه دوم مربوط . است يادارات دولت وادان ين صيجاد ارتباط بيمهم در ا ینقش يو دارا بوده

 ينـده تعـاون  يعنـوان نما  سلخ بوده و بـه  يروستا ياست که از اهال ياديص يبه کارمند تعاون
 ياسـالم  يشـورا  ياز اعضـا  يو ،نيهمچنـ  اسـت؛ گر در ارتبـاط  يسلخ با ادارات د ياديص

نفعـان   ياز ذ يتنهـا معـدود   ينفعان دولتـ  يشود که ذ ين اساس، مشاهده ميا بر. ستروستا
ان يـ در م يو سـنت  يعرفـ  يمراتب ل آن، وجود ساختار سلسلهياند که دل را انتخاب کرده يمردم
ک رده بـاالتر  يتنها به  خود  يرفع مشکالت کار ين افراد برايواقع، ا در. ستادان روستايص

ن بـه ادارات  ان، و مالکـ اها به ناخداها، ناخداها به مالک خدمه ؛ يعنی،نندک ياز خود مراجعه م
. شـود  يت مـ يـ رعا يعرفـ  يمراتب ز ساختار سلسلهيان نين و ناخدااان مالکيدر م يحت. يدولت
ان يـ مهـم در ارتبـاط م   ی، نقشـ خـود  گـاه ينقـش و جا  ا توجه بهز بيروستا ن يشورا ياعضا

شـاخص   يمراتبـ  ش سلسلهينما ،۲شکل در . کنند يفا ميا يدولت نفعان يذو  ينفعان مردم يذ
  . آمده است يدولت نفعان يذبا  ينفعان مردم يذ يگاه در شبکه همکاريجا
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                         دولتينفعان  ذينفعان مردمي با  نمايش شاخص جايگاه شبکه همکاري ذي - ۲شکل 
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د که همچنان مالکي داراي بـاالترين جايگـاه اسـت کـه از     شو اين اساس، مشاهده مي بر
نفعـان   کـه ذي  دهـد  می نشان موضوعاين . بيشترين مرکزيت درجه دروني نيز برخوردار بود

واقـع،   نيز برخوردارنـد؛ در  باالتر یبيشترين ارتباطات با ادارات از جايگاه برخوردار مردمي
و بررسـي موقعيـت اجتمـاعي آنهـا در      دارندي نفعان دولت اين افراد نفوذ بيشتري در ميان ذي

بنـابراين، ايـن افـراد    . نفعـان مردمـي اسـت    جايگاه بـاالي آنهـا در ميـان ذي    مؤيدروستا نيز 
دولتـي و مردمـي ايفـا     های در حفظ و بهبود ارتباطات ميان بخش ی بسيار مهمتوانند نقش مي
   .و حافظ منافع صيادان باشند کنند

نفعان مردمـي   ارزي ساختاري در شبکه همکاري ذي ندي همب ، نمايش گروه۳شکل در 
با رنگ يکسان نشان  ک گروهدر ي واقعاساس، افراد ن اي  بر. آمده استدولتي نفعان  ذيبا 

  .اند داده شده

  
  های پژوهش يافته: منبع

  دولتينفعان  ذينفعان مردمي با  ارزي ساختاري شبکه همکاري ذي بندي هم نمايش گروه - ۳شکل 

ي يکسـان از  يداراي الگـو  ارزي سـاختاري  در يـک گـروه هـم    واقع که کنشگرهاي آنجا از
 زيـرا  است،قابل توجيه  ۳گرفته در شکل  هاي شکل بندي روابط با ساير کنشگرها هستند، گروه
بـوده و   برخـوردار  هـا و ارتباطـات يکسـان    نقـش  ازانـد،   افرادي که در يک گروه قرار گرفتـه 
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گـرفتن يکـي از کارمنـدان     ايـن اسـاس، قـرار    بـر . اند داشته ديگرانا همکاري کمابيش مشابه ب
دهنده نقش و جايگاه يکسان آنهـا از منظـر    تعاوني صيادي و يکي از مالکان در يک گروه نشان

اين مالک به عنوان يکي از نمايندگان صيادان با درياباني سـلخ   ،واقع در. استنفعان دولتي  ذي
کي که داراي بيشـترين مرکزيـت درجـه درونـي و نيـز بـاالترين       مال ،همچنين. در ارتباط است

سـلخ   ، توسط چهار نفر از کارمندان درياباني و نيز کارمند شرکت تعاوني صـيادي هجايگاه بود
زيرا اين فرد از بزرگان اين روسـتا بـوده و بـه عنـوان يکـي از نماينـدگان        انتخاب شده است،

 بـر . ري داشته و با درياباني نيـز در ارتبـاط اسـت   با تعاوني صيادي سلخ همکاري بيشت ادانصي
هـا   بنـدي  در گـروه  آنهـا   هاي ها و نقش شود که افراد با توجه به انتخاب مشاهده مي ،اين اساس
   .رعايت شده است آنها مراتب قانوني و جايگاه هاي افراد، سلسله اند و در انتخاب جاي گرفته

  
  های پژوهش يافته: منبع

  نفعان مردمي نفعان دولتي با ذي اي مرکزيت درجه دروني شبکه همکاري ذي يرهنمايش دا - ۴شکل 
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و  ينفعان دولتـ  يان ذيم يل شبکه همکاريم و تحليج حاصل از ترسينتا ۶و  ۵، ۴اشکال 

ـ ا بـر . دهـد  ينشان مـ  را سلخ يدر روستا يمردم نفعان يذ ش ي، نمـا ۴شـکل  در ن اسـاس،  ي

در خصـوص   ينفعـان مردمـ   يذ ؛اسـت  ي آمدهدولت نفعان يذ يت درجه درونيمرکز يا رهيدا

نفعـان   يز ذيـ ن شـکل ن يـ در ا. کننـد  يمراجعه مـ  دولتی نفعان يذدين ب ي خودمشکالت کار

   . اند ره مشخص شدهيبا دا ينفعان مردم يبا مثلث و ذ يدولت

ن يترشـ يالت سـلخ ب يسلخ و اداره ش ياديص ي، کارمندان شرکت تعاون۴بر اساس شکل 

ـ تر اشـ يب يدهنـده همکـار   که نشـان  ،ندرا دار يدرونت درجه يمرکز نفعـان   ين ادارات بـا ذ ي

امور مربوط به سوخت شناورها  به ادان،ينده صيعنوان نما به ،يکه تعاوناز آنجا . است يمردم

سـلخ بـه    ياديز بندر صـ يو ن دپرداز يم مربوط يگر کارهايت شرکت نفت و ديق ساياز طر

ادان را انجـام  يد صـ يمربوط به مجـوز صـ   ين روستا کارهاياالت در ينده اداره شيعنوان نما

بـا توجـه   ( است ديادوات ص يرفع مشکالت خود که غالباً شامل گران يادان برايدهد، ص يم

مـت محصـول، شـش ماهـه بـودن مـدت دفترچـه تـردد شـناور و عـدم           يبـودن ق  نييبه پـا 

ـ )يپودر ماه يها ان توسط کارخانهين ماهيسارد يريگ ليتحو مراجعـه  بيشـتر  ادارات ن يد، ب

از  يسـلخ توسـط تعـداد    يابـان ياز کارمنـدان در  يکيشود که  يمشاهده م ،نيهمچن. ندکن می

تر شـ يب ينفعان مردمـ  ينکه مشکالت ذيبا توجه به ا يانتخاب شده است؛ ول ينفعان مردم يذ

ـ ، ال بودهالت سلخ قابل حيسلخ و اداره ش ياديص يتعاون يبا همکار نـه  ين دو اداره در زمي

ن شـاخص  يـ جه محاسبه اينت ،نيبنابرا. استثرتر و کارآمدتر ؤادان ميص يحل مشکالت کار

    .ستهااز آن ينفعان مردم يو انتظارات ذ ينفعان دولت يذ يف قانونيکامالً منطبق با وظا

دهـد،   نفعـان مردمـي نشـان مـي     از منظـر ذي نفعان دولتي را  که جايگاه ذي ۵در شکل 

ايـن اسـاس،    بـر . انـد  نفعان مردمي با دايره مشـخص شـده   لث و ذينفعان دولتي با مث ذي

شود که نتايج حاصل از محاسبه شاخص جايگاه با نتايج حاصـل از مرکزيـت    مشاهده مي

  . درجه دروني يکسان است
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  های پژوهش يافته: منبع

            ينفعان مردم يبا ذ ينفعان دولت يذ يشبکه همکارگاه يش شاخص جاينما  -۵شکل 

  
  های پژوهش يافته: منبع

نفعان دولتي با  ارز ساختاري شبکه همکاري ذي هاي هم بندي نقش نمايش گروه - ۶شکل 

   نفعان مردمي ذي
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نفعان  يبا ذ ينفعان دولت يذ يشبکه همکار يبرا يساختار يارز ، شاخص هم۶در شکل 
 بـر  ينفعان مردمـ  يذ يشود که تمام ين اساس، مشاهده ميا بر. است نشان داده شده يمردم

ز با توجـه بـه نقـش و    ين ينفعان دولت يذ. اند فتهردر دو گروه قرار گ خود يها اساس انتخاب
ـ انـد کـه اسـاس کل    ل دادهي، دو گـروه را تشـک  ينفعان مردمـ  ياز منظر ذ آنها گاهيجا ن يـ ه اي

و نقـش آنهـا از منظـر     ينفعـان دولتـ   يذ يف قـانون يبا آنچه در سـاختار وظـا   ها يبند گروه
  . د، کامالً مطابقت داردشو ديده می ينفعان مردم يذ

  و پيشنهادها گيري نتيجه

 نفعـان  يذبـا   ينفعـان مردمـ   يذ يدهد که در شـبکه همکـار   ينشان محاضر ج پژوهش ينتا
ـ نه ارتباط با ادارات مرتبط با فعاليدر زم ممه ینقش از، مالکان برجسته روستا يدولت  يهـا  تي
ـ ن ينفعـان مردمـ   يبـا ذ  ينفعان دولت يذ يهمکار در شبکه .ندبرخوردار ياديص ز مشـاهده  ي
خصوص مشـکالت   با مالکان در الت سلخيسلخ و اداره ش ياديص يشود که اداره تعاون يم

 يشـتر بـا همکـار   يادان کـه ب يبا توجه به مشکالت ص. ندرا دار ين همکاريتريشبها آن يکار
در رفع  يترشين دو اداره نقش بيا، است  الت سلخ قابل حليسلخ و اداره ش ياديص يتعاون

نفعـان   يرا با ذ ين همکاريشتري، بآنهات کاريبا توجه به ماههمچنين، ها داشته و مشکالت آن
 آنهـا  ينـه حـل مشـکالت کـار    ين دو اداره را در زميز اين ينفعان مردم يذ. اند داشته يمردم

نشـان   حاضـر  پـژوهش  يهـا  افتـه ي يبنـد  ن اساس، جمعيا بر. اند ثرتر و کارآمدتر دانستهؤم
 يدر روسـتا  يو دولتـ  ياعم از مردم يادينفعان ص يان ذيم يارتباط يها در شبکهدهد که  يم

ـ  يـ ج محاسبه سه شاخص مرکزيمشاهده نشده و نتا ينقص سلخ گـاه و  ي، جايت درجـه درون
نفعان  يذ يچراکه هم شبکه همکار کسان است،يبا هم  يدر هر دو شبکه همکار يبند گروه
ـ نفعـان   يذبـا   ينفعان مردمـ  يذ يو هم شبکه همکار يمردمنفعان  يذا ب يدولت تـابع   يدولت

 يف قـانون يز وظـا يـ روسـتا و ن  ينفعـان مردمـ   يان ذيم يو سنت يعرف يمراتب ساختار سلسله
  . است ينفعان دولت يذ



  حنانه محمدي کنگراني سينا بهروزي خورگو و                 ۲ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۶۴

نفعان  يشود که غالب ذ ي، مشاهده محاضر در پاسخ به پرسش نخست پژوهش ،نيبنابرا

 ياطالعـ  ياديصـ  يگردشـگر  ويـژه  بـه  ييروسـتا  يگردشگر يها تياز قابل يو دولت يمردم

در  يسـت کـه  نقصـ   ا از آن يها حاک ليها و تحل يز بررسيدر پاسخ به پرسش دوم ن. ندارند

 يعدم توسـعه گردشـگر   و اساساً وجود ندارد يو دولت ينفعان مردم يان ذيم يشبکه همکار

ل وجود نقص در ي، به دلآن يها ظرفيترغم  يعلن روستا، يدر ا ياديکرد صيبا رو ييروستا

ـ از قب ين عدم توسعه را در موارديعلت ا بايداساس،  نيا بر. يستن يشبکه همکار ل عـدم  ي

ـ ا  يبـرا  يزيـ ر ، عدم برنامهياديکرد صيبا رو ييروستا ياز گردشگر يشناخت کاف ن نـوع  ي

منطقه «عنوان  نطقه بهم يمعرفمنطقه، عدم  يگردشگر های ظرفيتاز  يآگاه، عدم يگردشگر

 ۶۷تمايـل  ، عـدم  همچنـين . دوجو کر به گردشگران جست »داراي قابليت گردشگري روستايي

گونـه   اين نامطلوبهاي صيادي با توجه به وضعيت اقتصادي  از صيادان به انجام فعاليت درصد

يل عدم و نيز ارائه خدمات محدود توسط ادارات مرتبط با بخش صيادي از ديگر دال ها فعاليت

از  درصـد  ۸۵که حدود از آنجا از سوي ديگر، . ستتوسعه گردشگري روستايي در اين روستا

از کارکنان ادارات مرتبط با بخش صيادي شناختي از  درصد ۵۵سلخ و حدود  صيادان روستاي

 يهـا  تيمرتبط با فعال اين نوع گردشگري ندارند و نيز با توجه به ارائه خدمات محدود ادارات

کـرد  يبـا رو  ييروسـتا  يبه گردشگر ،ن روستايد که در اشو ين روستا، مشخص ميا ياديص

پرداخته نشده و الزم است  ياديادان و توسعه صيص يک عامل درآمدزا برايعنوان به ياديص

ز ادارات مـرتبط بـا بخـش    يـ ادان و نيبه ص ينه توسعه گردشگريالزم در زم يها که آموزش

حفـظ   راسـتای بتوان در   ،ادانيص يد برايجد يمنبع اقتصاد کيجاد يد تا با اداده شو ياديص

م گـا فعاليت صيادي در روستا، توسعه گردشگري روستايي و بهبود وضعيت اقتصادي صـيادان  

از منظر پابرجا بودن ساختارهاي سـنتي و عرفـي روسـتايي، بـا     حاضر نتايج پژوهش . برداشت

روستاي ديگري از جزيره قشم تطـابق  در ) ۱۳۹۳(نتايج پژوهش محمدي کنگراني و همکاران 
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، )Cillari et al., 2012( سـيالري و همکـاران  هـاي تحقيقـات    توان از يافته مي ،همچنين. دارد

 يتوسـعه گردشـگر   يبـرا ) Cheong, 2003(چئونـگ  و ) Ling Chen, 2010(نـگ چـن   يل

   .دکرن روستا استفاده يدر ا ياديکرد صيبا رو ييروستا

در  ياديکـرد صـ  يبـا رو  ييروسـتا  يتوسعه گردشگر يبراکه شود  يشنهاد ميپ پايان، در

هماهنـگ    راستان يدر ا ياديادان و ادارات مرتبط با بخش صيص يها تيسلخ، فعال يروستا

در  ياديت صـ يـ مـرتبط بـا فعال   يادار يها ادان و بخشيو آموزش ص يجاد آگاهيشده و با ا

ـ قابل متناسـب بـا   ين نوع گردشگريا ةتوسع ، بهييروستا ينه گردشگريزم موجـود   يهـا  تي

ـ غات مناسب در خصـوص قابل يو تبل يبا معرف ،سپس. توجه شود ـ ا يگردشـگر  يهـا  تي ن ي

در دستور کار مسـئوالن  جذب گردشگر به روستا  ،ييروستا يگردشگر جمله آن روستا و از

 يمعرفـ  يخصـوص چگـونگ   جـامع در  یقـات يتحق ، الزم اسـت نيهمچن. دربط قرار گير ذی

بـا   ييروسـتا  يکردن گردشـگر  ياقتصاد يها ز روشين روستا و نيا يگردشگر يها تيقابل

 يهـا  ت روشيـ توان از قابل يم ،انين ميدر ا. رديسلخ صورت گ يدر روستا ياديکرد صيرو

صورت عـدم انجـام    در ناگفته پيداست،اما . ز بهره بردين يا ل شبکهيچون تحل يمحور لهئمس

، ی سـلخ ادان در روسـتا يص يت اقتصاديوضع يده خصوص سامان ع و درخور درياقدام سر

ز ناچارنـد  يادان نيو ص شود میسپرده  يبه فراموش روستا اين در يادي، صنزديک يا ندهيدر آ

ـ قاچـاق کـه در ا   و ياگر مهاجرت کرده و به مشاغل کاذب يامرار معاش به مناطق د يبرا ن ي

  .آورند يار پررونق است، رويمناطق بس

 يادداشت

1. Principal Coordinate Analysis (PCA)  
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