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 . مقدمه1

رویکردهددای پجشددجه در رابحدده بددا مدددیریت منددابع و 
های طبجعی که به طور سنتی بر الگوی نظارتی اکوسجستم

کجد داشتند، باید جای خدود را بده محجط ایزوله تأ در یک

جددامع و نددو بدهندددر رویکردهددایی کدده بدده رویکردهددای 
ط پجچجدگی رفتار بشر و دخالت جوامدع انسدانی در محدج

در تغججدر و بده همدجه دلجدل   [2]اندد طبجعی توجه کرده
گرا و ، نگاه دولتسریمجهتکامل دیدگاه نسبت به مدیریت 

 سدایی راهبردهداتمرکزگرا که سعی دارد به تدویه و پجاده

 اجتمداع نگداه بده را خدود جای کند، اقدام پایجه به باال ای
 اجتمداعی و مردمدی هایمشارکت بر جلب متکی محور و

اینکه در خود  ضمه به پایجه ای باالرویکرد   [4] است داده
کندد ای های ییادی را به دولت و جامعه تحمجل مدیهزینه

ریدزی برنامده داثربخشی کافی نجز برخوردار نجست لذا باید

طدور  به ، نجزخردانهبایه مدیریت نامتمرکز برای مقابله با 
اجتمداع  در رویکدرد  [24] قرار گجرد دستور کاردر  جدی
عنوان جوامعی که توانایی عمدل و  به جوامع محلی، محور

نداتوان شوند نه جدوامعی میمشارکت دارند در نظر گرفته 
هدا کمدک کدرد  ای ایده رو، ایده رویکدرد ای که باید به آن

همکاری اجتمداعی محلدی و مشدارکت محلدی در فرآیندد 
در واقدع رویکدرد   [8]کندد می استقبال سریمجهمدیریت 

اجتماع محور رویکردی در پجشگجری است کده در آن بده 
کجفجددت  "نقددش عوامددل محجحددی و اجتمدداعی در ارتقددا  

شود  مددیریت میمردم توجه  "رفاه اجتماعی "و  "یندگی

بر توسعه است کده هدد   اجتماع محور رویکردی مبتنی
مدت ارتقا  فرآیند توسدعه اسدت و بده تدورت آن در بلند

بالقوه بر توانمندسایی مشارکتی و ایجداد سداختارهایی بدا 
قابلجت انتقال تفکرات و محالبات ای پایجه به باال بندا شدده 

ایه رویکرد به دلجل ماهجت مشارکتی خود در   [31]است 

ها اثرات توانمندسایی بجشدتری دارد مقایسه با سایر روش
سدایی در افدراد که ایه توانمندی در سایه ظرفجدت ،[36]

گجری ایه رود که به کارگردد  بنابرایه انتظار میایجاد می
 یت منجدر بده اتدوا سداختاری اجتمداع ورویکرد در ناا

ای   [25] گدردد مسائل اجتماعیافراد برای حل توانمندی 

 که یدددیجا در طبجعیمنابع تحج  مدیریت ایبررو ایددده 
 و طبجعیمنابع گددری، تصدددینددار رحضو کنشگر چندیه
مدیریت اجتمداع   [13]د میشو امحر کتیرمشا مدیریت

و در واقدع بده  سدایی، ناادسداییمحور محلی بر ظرفجدت

کجدد نوعی مدیریت سرمای  اجتماعی در جوامدع محلدی تأ
 پایدددار مدددیریتراهبددرد اتددلی عملددی کددردن   [4]دارد 

تأکجد بر عواملی است که بجشتر جنبه مشدارکتی  سریمجه
  [10] با جوامع محلی دارند

سرمایه اجتماعی یکدی ای ارکدان اساسدی در ایه راستا 

و یکدی ای   [14] جوامع محلدیدر توانمندسایی اجتماعی 
 در مددیریت مشدارکتیمفاهجم جامعه شناختی تریه مام

کتده مادم در رویکدرد ن   [30]شود محسوب میسریمجه 
و 2و ابعاد اعتمداد 1کجد بر سرمایه اجتماعیاجتماع محور تأ

در بجه ذینفعان محلی به عندوان بدایوی اتدلی  3مشارکت

 طبجعدی اسدت یت اجتماع محور یا مشدارکتی مندابعمدیر
 توان به تدورتی را به طور کلی میمفاوم سرمایه اجتماع

یعندی مدواردی  ی،خصایص یا مشخصات سایمان اجتمداع
کده  ها و اعتماد اجتماعی تعریف کردها، هنجارچون شبکه

در جات مندافع مشدترر را  همکاری متقابل و هماهنگی

 بدرای اساسدی و کلجدی معجار یک  [30] نمایدتساجل می

 در درگجدر کنشگران کلجه بجه در مشارکتی مدیریت شروع

 متقابدل روابدط و اعتمداد مشارکتی، توسعه مدیریت فرآیند
مشدارکت همچندجه فرآینددی   [11]باشدد می هداآن بجه

طی آن افراد ای طریق احساس تعلدق بده گدروه و است که 

شرکت فعاالنه و داوطلبانه در آن به طور ارادی به فعالجدت 
  به تعبجر دیگر به معنی تعاددی دست می یابنداجتماعی 

اسددت کدده در آن  مشددترر بددرای انجددام فعددالجتی معددجه
ه تددورت تددوافقی و آگاهاندده تددورت پجگجددری اقدددامات بدد

 شناختی جامعهماددم  رمعجادیگددر  ،رتقد  [9] گجددردمددی

 و ستا طبجعیمنابع کتیرمشا مدیریت ایجرا در ارثرگذا
 ساسیا یخصوتجتها ای را آن نشناسا جامعه
 مرکزیت شاخص و ندرمیشما بر جتماعیا یهارساختا

 
1 -Social capital 
2 -Trust 
3 -Collaboration 
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 در جتماعیا رتقد تعججه در مام یشاخصها ای یکی
 که دارد ایدهگستر ممفاو شاخص یها  [17] ستا شبکه

 قدرت با تلیان اکنشگر تریهمام تعججه و شناسایی ایبر
 منابعطبجعی محلی دارانبربادددددره شبک  در باال جتماعیا

 عمل برنام  تماالزا ایمی اقدا چنجه  دمیشو گرفته ربهکا
 جتماعیا یهارتقد د میشو ادقلمد کتیرمشا مدیریت
 دارانبرهبار بجه دعتماا شگستر و دیجاا اتلی اربزا عموماً
  [33]آیند شمار میبه طبجعیمنابع محلی
 جتماعیا بطروا رساختا سیربر  هد با حاضر هشوپژ

 و تحلجل و کترمشا و دعتماا یپجوندها بر تأکجد با
در راستای تلی ا انکنشگر و جتماعیا یهارتقد شناسایی

بجه اکولوژیک،  -های اجتماعیمدیریت مشارکتی سجستم
در محدوده مری  الخواجهحقذینفعان محلی روستای 

 مجامی استان سمنان تورت گرفته است اکولوژیکی 

 . روش شناسی تحقیق2

 معرفی منطقه مورد مطالعه .2.1
ای توابدع  الخواجهحقجات انجام ایه پژوهش روستای 

 شارستان مجامی اسدتان سدمنان انتخداب گردیدده اسدت

هکتدار  4867مساحت به  الخواجهحق  روستای (1)شکل 

واقدع شدده  کجلومتری شدمال شدار مجدامی 65در حدود 

 تددا  54˚ 33' 24''اسددت  محدددوده حددویه مددورد محالعدده 

 تددا  37˚ 11' 37''درجدده طددول شددرقی و  55˚ 40' 12''

 باشد عرض شمالی می 37˚ 29' 2''

 

 

 در شهرستان میامی و استان سمنان الخواجهحق. موقعیت روستای 1شکل 
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شغل اتدلی مدردم روسدتا دامدداری، کشداوریی و بده 

بدرداری ای مراتدع باشد  نظدام بادرهباغداری میمجزان کم 

الخواجه به تورت مشاع اسدت و توسدط سامان عرفی حق

گجرد  مددت برداران روستا مورد استفاده قرار میتمام باره

باشدد  مراتدع ماه مدی 9چرای دام در مرتع در ایه منحقه 

ایه منحقه در حال حاضر تحت چدرای مفدرو و طدوالنی 

بدر اثدر ایده دو عامدل سدجرقاقرایی در مدت قدرار دارد و 

منحقده ایجدداد شددده و در قسددمت غددالبی ای ایدده مندداطق 

باشدد  ترکجدب پوشدش وضعجت دارای گرایش منفدی مدی

های متوسط تا ندامرغوب تشدکجل گجاهی نجز غالباً ای گونه

شده است  وجود آثار چرای شدید، دام اضدافی و تخریدب 

لوژیکی اساسدی در مرتع در ایه روستاها ای تادیدهای اکو

 گردد ایه منحقه محسوب می

 شناسیروش  . 2.2
ابزاری کمی و ریاضدی  1(SNAی )اشبکهروش تحلجل 

 -توان سداختارهای اجتمداعیاست که با استفاده ای آن می

اقتصادی را در بجه ذینفعان محلی طراحی و تحلجل نمود  

تدریه ابزارهدا بدرای محالعده، ایه روش امرویه یکی ای مام

تصدادی در سایی ساختارهای اجتمداعی و اقتحلجل و مدل

شدد  روش تحلجدل باطبجعی مدیبجه ذینفعان محلی منابع

های کمی قادر اسدت ی بر اساس معجارها و شاخصاشبکه

مدابجه افدراد را در روابط اجتماعی و تبادالت اقتصادی فی

 ی دیداری نماید اشبکهقالب یک ساختار 

ای جمله اقددامات اولجده در کداربردی نمدودن تحلجدل 

شددبکه در مدددیریت مشددارکتی مراتددع، مشددخص نمددودن 

قجدق باشدد کده در تحاکولوژیک مدیمریبندی اجتماعی و 

و مری اجتماعی  الخواجهحقروستای  حاضر مری اکولوژیک

باشدند  در می روستابرداران ای مراتع ایه مورد محالعه باره

ادامه و بر اساس محالعدات مجددانی و روش پجمایشدی و ای 

هدای هدد  در طریق مشاهده مستقجم و مصاحبه با گروه

 بدرداران ای مراتدع روسدتابادره منحقه مورد بررسی، ابتددا

بددردار باددره 24شناسددایی شدددند و مشددخص گردیددد کدده 

)دامدار( در منحقه وجود دارد کده بده تدورت مشداعی ای 

نفدر  12کنند و ای ایه تعداد می مراتع ایه سامان استفاده

عووه بر دامداری به کشاوریی مشدغول هسدتند و کشدت 

به تدورت آبدی محصوالت به تورت دیم و مقدار ناچجزی 

 گجرد تورت می

در ایه تحقجق پجوندهای اعتماد و مشارکت بجه 

ای مورد برداران مرتع در قالب پرسشنامه تحلجل شبکهباره

و پس ای تشکجل  آوری شده استبررسی قرار گرفته و جمع

ها جات تحلجل داده UCINETها ای نرم افزار ماتریس داده

های شبکه در العاتیسحوا مح استفاده شده است 

 یها درکلی  رطو بهباشد  اجتماعی دارای اهمجت می

یافتگی انتقال دوسویگی، ،کماتر مام شاخص چاار تحقجق

 دارانبرهشبک  بار کل سح  در و مجانگجه فاتله ژئودییک

 دفر هر ارقتدا و مرکزیت شاخص نجز دخر سح  در و مرتع

امور در  کترمشا و شخصی بجه دعتماا یپجوندها سساابر

 هشد سیربر محلی ننفعاذی شبکه سح  مرتعداری در

 ایدر ایه راستا جات استفاده ای روش تحلجل شبکه  ستا

سند برنامه عمل پایش و  در مدیریت مشارکتی مرتع، ای

طبجعی کشور های منابعسجاستی پروژه _ارییابی اجتماعی

ثجر گذار جات معجارهای مام و تأ  استفاده شده است [14]

تحلجل شبکه مدیریت مشارکتی مرتع در سامان عرفی 

اند که در ییر به تورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته

 د انشده توضج  داده

هاااا در ساااطش کاااالن شااا که شاااا  . 2.2.1

 1الخواجهحقبرداران مرتع روستای بهره

 ش که 2.  تراکم2.2.1.1

 هدایگدره نسدبت به عندوان اطوعاتی، شبکه در تراکم

 هایگره ماکزیمم تعداد به شبکه، یک در موجود اطوعاتی

 تدفر بدجه ایمحدوده شبکه شود  تراکممی تعریف ممکه

 بداال، تدراکم با هایشبکه  [19]است  درتد 100 و درتد

 تشدکجل را ایپجوسته به هم به شدت اجتماعی هاییمجنه

 
1- Social Network Analysis 
2 - Density  



     مدیریت راستای در ذینفعان اجتماعی سرمای  و کنشگران موقعجت تحلجل

 

 439 

 بده را اطوعدات تواننددمدی کنشدگران آن در که دهندمی

 در و کنندد هماهنگ را مراقبتی وظایف و بگذارند اشترار

تدراکم بداالی شدبکه   [26]شدوند  شریک همدیگر با منابع

 ی انسجام در بجه افراد می باشد نشان دهنده مجزان باال

 پیوندها در ش که 1.  دوسویگی2.2.1.2
به منظور تعججه مجزان پایداری شبکه روابدط و مجدزان 

پجوندهای اعتماد و مشارکت ای ایده شداخص متقابل بودن 

هدر چده مجدزان ایده شداخص در   [28]شدود استفاده می

شبکه روابط بجشتر باشد نشان دهندده بداال بدودن مجدزان 

باشدد و روابط متقابل ساینده بجه افراد حاضر در شبکه می

  [21]نماید پایداری شبکه روابط را تضمجه می

 2پیوندهایافتگی . انتقال2.2.1.3

یدک  Bو کنشگر  Bیک پجوند با کنشگر  Aاگر کنشگر 

داشته باشدد، شداخص انتقدال یدافتگی  Cپجوند با کنشگر 

 Cبدا  Aشدود کنشدگر فرتت و شانسی است که باعث می

ایه شاخص مجزان تعادل و تواین شبکه  .پجوند برقرار کند

گانه در بددجه هرچدده روابددط سدده  [12]دهددد را نشددان می

تر بدوده تر و متواینبرداران بجشتر باشد شبکه متعادلباره

و شکنندگی آن کمتر خواهد بود در واقع هدر چده مجدزان 

انتقال یافتگی پجوندها بجشتر باشدد، نشدان ای اسدتحکام و 

پایداری بجشتر روابط در شبکه و عدم تزلزل و شدکنندگی 

  [28]در مواقع بحرانی دارد 

میااان دو کنشااگر  3ترین فاصاالهکوتاااه .2.2.1.4

 )میانگین فاصله ژئودزیک(
تریه مسدجر در بدجه دهنده مجزان کوتاهایه شاخص نشان

دو جفت کنشدگر بدر اسداس پجونددهای اعتمداد و مشدارکت 

هر چه مجزان ایه شاخص باالتر باشد سدرعت   [33] باشدمی

در بجه افدراد و گردش و پخش اعتماد و پجوندهای مشارکتی 

در جامعه بجشتر بوده، بندابرایه یمدان  4مجزان اتحاد و یگانگی

کمتری بدرای اعتمداد سدایی در شدبکه مدورد نجدای اسدت و 

هماهنددگ سدداخته افددراد در شددبکه بددرای اجددرای مدددیریت 

  [31]به رو خواهد بود  مشارکتی با یمان کمتری رو

هاااا در ساااطش  ااارد شااا که . شاااا  2.2.2

 1234الخواجهحقمرتع روستای  بردارانبهره

 5مرکزیت درجه .2.2.2.1
بدا سددایر  ارتباطدات مسددتقجمی کده یدک کنشددگر تعدداد

  در بررسدی ایده شداخص بده کنشگران در یدک شدبکه دارد

توان محاسبه کرد که چه تعداد کنشدگر بده طدور سادگی می

مستقجم، تر  نظر ای جادت و اریش ارتباطدات، بدا کنشدگر 

هرچه مجدزان مرکزیدت درجده یدک   [6] داردمرکزی ارتباو 

کنشگر بجشتر باشد، دسترسی او به منابع بجشتر خواهد بود و 

کنشگر مرکزی محسوب خواهد شد  ایه مرکزیت بر دو ندوع 

تعبجدر جامعده   [17] 7، درجده خروجدی6است: درجه ورودی

شناختی ایه دو شاخص به ایه تورت اسدت کده پجونددهای 

منابعی به شبکه اجتماعی اسدت )کده خروجی به معنای ارائه 

شددود( و پجوندددهای بجشددتر در اطوعددات ای آن اسددتفاده مددی

ورودی به معنای دریافت مندابع اسدت  مجدزان بداالی درجده 

خروجی نشان دهنده اقتدار و نفوذ کنشگر استر بددیه معندا 

تدر اطوعدات را در بدجه که ایه کنشگر قدرت انتشدار سدریع

دهندده مجزان باالی درجه ورودی نشدانسایر کنشگران دارد  

دهنده ایه است که بسدجاری ای کنشدگران شارت فرد و نشان

  [18] به ایه گره )کنشگر( توجه دارند

 8مرکزیت بینابینی. 2.2.2.2

ایه شداخص معجداری بدرای تشدخجص قددرت کنترلدی 

کنشگران بوده و در شدناخت کنشدگران بدا نقدش پلدی در 

ایه شاخص در تعججه رهبدران جوامدع رود  کار میشبکه به

بجنی تواندایی زایی دارد و باتریه روش برای پجشسنقش به

  [34]افراد در همکاری و مشارکت در موارد مختلدف اسدت 

در واقع مرکزیت بجنابجنی بر روی کنترل ارتباطات متمرکدز 

 
1 - Reciprocity 
2 -Transitivity 
3 - Geodesic Distance 
4 - Solidarity  
5- Centrality Degree 
6- Indegree 
7- Outdegree 
8 - Betweenness 
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است  ایه مرکزیت بر اساس موقعجت کنشگران در شدبکه و 

تریه مسجر مجان جفدت کنشدگر دیگدر قرار گرفته در کوتاه

دهدد کددام شود  در واقع ایه شاخص نشان میمحاسبه می

کنشگر بجشتر ای سایر افراد در مسجر کنشدگران دیگدر قدرار 

دارد  بنابرایه کنشگری دارای بجشتریه مرکزیدت بجندابجنی 

است که بجندابجه بسدجاری ای جفدت کنشدگران دیگدر قدرار 

او دیگدر ای آن بگدذرد  ایده هدای ارتبداطی نقدگرفته و راه

هدای گدر در شدبکهشاخص در تشخجص کنشدگران واسدحه

در ادامده نتدایج   [22]تبادل اطوعات بسدجار اهمجدت دارد 

حاتل ای سنجش سدرمایه اجتمداعی در دو سدح  کدون و 

 خرد شبکه مورد بررسی قرار گرفته است 

 

 .  نتایج3

تحلیااال ساااا تاری پیونااادهای اعتمااااد و  .3.1

بارداران مرتاع مشارکت در سطش کاالن شا که بهاره

 الخواجهروستای حق

هاای تاراکم، دوساویگی، انتقاال شا   .3.1.1

یااافتگی و میااانگین فاصااله ژئودزیااک در شاا که 

 الخواجهبرداران مرتع روستای حقبهره
الخواجه مجزان در روستای حق، 1طبق نتایج جدول 

درتد است که مجزان متوسحی  44اکم در پجوند اعتماد تر

درتد است که مجزان  22است و در پجوند مشارکت 

درتد( یک  22باشد و کمبود پجوند مشارکت )ناچجزی می

گردد و نجای به چالش در مدیریت مراتع محسوب می

برداران ایه تقویت پجوند همکاری و مشارکت در بجه باره

ه مدآ ستد نتایج به سساابر  الذباشد  روستا می

الخواجه ای مجزان سرمایه برداران مرتع روستای حقباره

 دجوو بااجتماعی متوسط رو به پایجه برخوردار هستند 

 مدیریت بجشتر هرچه قتوفج به منظورتا  یستورضر ،یها

 سرمای  آن تبع و به کماتر یشافزا یها نهمجی کتیرمشا

یش افزا با تا دشو همافر عرفی نساما یها در جتماعیا

 یشافزا نتججهدر و دارانبربارهبجه  جمعی هایفعالجت

 و تولیا مدیریت به ستجابید مسجر ،جتماعیا سرمای 

  ددگر ارهمو منحقه در کتیرمشا

هدای اعتمداد و مشدارکت در ارتباو با ناادینه شدن پجوند

هدای محلدی ها و عدر ها به سنتدر بجه افراد و پایبندی آن

محابق نتدایج حاتدل شدده، مجدزان شداخص دوسدویگی در 

باشد  درتد می 1/14و  6/24الخواجه به ترتجب روستای حق

به طور کلی مجزان باالی اعتماد و مشدارکت متقابدل در بدجه 

برداران منجر به افزایش سرمای  اجتمداعی شدده، سدبب باره

های جمعدی و فرآینددهای مشدارکتی شدده و تقویت فعالجت

ریزی مشارکتی در مددیریت مراتدع بدا هزینده و یمدان برنامه

کمتری همراه خواهد بدود  همچندجه سدبب ناادینده شددن 

بدرداری ای مراتدع های محلی در ارتباو با بارهها و عر سنت

گردد و تا حد ییادی تنایعات و اختوفدات اجتمداعی را در می

بجه افراد کاهش خواهد داد و که ایده خدود امدری مادم در 

قرار مدددیریت مشددارکتی مرتددع خواهددد بددود  مجددزان اسددت

های اعتمداد و مشدارکت نجدز در روسدتای یافتگی پجوندانتقال

باشد  در واقدع مجدزان درتد می 89/11و  3/24الخواجه حق

تدر و یافتگی باال باعث خواهد شدد کده شدبکه متدواینانتقال

تر باشد و در نتججه مجزان شدکنندگی شدبکه کداهش متعادل

هدا پایددارتر و در نتججه شبکه در برابر تغججرات و تدنش یافته

 ( 2خواهد بود )جدول 

 های عرفی مورد مطالعهبرداران مرتع سامانمیزان شاخص تراکم در شبکه بهره .1 جدول

 (˙تراکم ) / بردارتعداد باره نوع پجوند مری اکولوژیک

 الخواجهحقسامان عرفی 
 44 28 اعتماد

 22 28 مشارکت
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 الخواجههای عرفی حقبرداران مرتع سامانیافتگی در شبکه بهره. میزان شاخص دوسویگی و انتقال2جدول 

 (˙یافتگی ) /انتقال (˙دوسویگی ) / بردارتعداد باره نوع پجوند مری اکولوژیک

 الخواجهسامان عرفی حق
 3/24 6/24 28 اعتماد

 89/11 1/14 28 مشارکت

 

نتایج مجانگجه فاتله ژئودییدک در دو پجوندد  3جدول 

را نشددان  الخواجددهحددقاعتمدداد و مشددارکت در روسددتای 

اسدت کده بجدانگر  07/2 و 59/1 دهدد کده بده ترتجدبمی

سرعت متوسط گردش اعتماد و اتحاد و یگدانگی افدراد در 

ایه رابحه و همچنجه سرعت کم گردش مشارکت در بدجه 

باشد  در واقع با توجه بده اهمجدت یمدان و برداران میباره

بدرداران در بحدث مددیریت ه بارهسرعت هماهنگ ساخت

ت ، تقویت پجوند اعتماد و به ویژه مشدارکت جادمشارکتی

افزایش سرعت گردش ایه پجوند در بجه افراد و به دنبدال 

 برداران الزامیتحاد بجه بارهآن کاهش یمان هماهنگی و ا

باشدد  بده طدور کلدی هرچده مجدزان مجدانگجه فاتدله می

تریه مسجر بجه دو کنشگر کاهش یابدد و ژئودییک و کوتاه

افراد با حداقل پجوند ممکده بده یکددیگر متصدل گردندد، 

سترسی و همداهنگی آندان بده یکددیگر افدزایش سرعت د

خواهد یافت و ایه امدر در اعتمداد سدایی و مشدارکت در 

 ای خواهد داشت های جمعی افراد اهمجت ویژهفعالجت

 الخواجههای عرفی حقبرداران مرتع سامانمیزان میانگین فاصله ژئودزیک در شبکه بهره .3جدول

 مجانگجه فاتله ژئودییک بردارتعداد باره نوع پجوند اکولوژیک مری

 الخواجهحقسامان عرفی 
 59/1 28 اعتماد

 07/2 28 مشارکت

 

تحلیل سا تاری پیوندهای اعتماد و مشارکت در  .3.2

 الخواجهحقبرداران مرتع روستای سطش  رد ش که بهره

شاااا   مرکزیااات در پیونااادهای اعتمااااد و  .3.2.1

 الخواجهحقروستای برداران محلی مشارکت ش که بهره
توان بجان نمود که در دست آمده میبر اساس نتایج به

بدرداران مرتدع در ایده در بجه باره پجوند اعتمادارتباو با 

دارای مرکزیددت درجدده Es-Sa سددامان عرفددی کنشددگر 

بددا  Gh-Ghباشددد  پددس ای او درتددد مددی 69/68خروجدی 

درتددد دارای بدداالتریه مرکزیددت درجدده  52/56مجددزان 

خروجی در شبکه ذینفعدان محلدی مرتدع اسدت  ایده دو 

کنشگر دارای بداالتریه نفدوذ اجتمداعی نسدبت بده دیگدر 

کنند و در کنشگران بوده، منابع بجشتری به شبکه وارد می

شدوند  واقع جدز  عوامدل تغججدر در شدبکه محسدوب مدی

بنابرایه ای ایه افراد به عنوان مدروججه اعتمداد در پخدش 

بدرداران اسدتفاده اعتماد و پذیرش ندوآوری در بدجه بادره

 گردد می

همچنجه مجزان مرکزیت درجده ورودی در ارتبداو بدا 

درتد است کده  Es-Sa 21/65پجوند اعتماد برای کنشگر 

دهد تمام کنشگران حاضر در شبکه با ایده فدرد نشان می

او داشته و در واقع ایه کنشگر تمام پجوندهای اعتماد ارتب

کند، بنابرایه دارای باالتریه شارت را ای شبکه دریافت می

، So-Naشدود  کنشدگران و اقتدار در شبکه محسدوب مدی

Es-Ja ،Es-Ag  نجز بعد ای ایه فدرد دارای بداالتریه مجدزان

سه نفر بعد ای نفدر اول مرکزیت درجه ورودی هستند  ایه 

ن و منزلت اجتماعی نجز جایگاه باالتری نسبت ی لحاظ شأا

به دیگر افراد دارند و به عنوان کنشگران کلجدی و قددرت 

 شوند اجتماعی در روستا شناخته می
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در ارتباو با مجزان مرکزیدت درجده بجندابجنی کنشدگر 

Ta-Na  درتد باالتریه مرکزیت بجنابجنی را  71/5با مجزان

در مجان دیگر کنشگران داشته و در واقع بجشدتریه نقدش 

گری جات ارتباو کنشگران با یکددیگر و کنترلی و واسحه

-Esدسترسی به منابع در شبکه را بر عاده دارد  کنشدگر 

Ra  درتد دارای دومدجه مجدزان بداالی  66/5نجز با مجزان

برداران گری در بجه بارهواسحهمرکزیت بجنابجنی و قدرت 

گر در ایجداد ارتبداو است  ایه افراد به عنوان افراد واسحه

تریه نقش را دارند و به ندوعی بجه کنشگران مختلف مام

به جات قرار گرفته در مسجر تعدداد ییدادی ای کنشدگران 

به تورت غجرمستقجم منجر به ایجاد ارتباو افراد مختلدف 

-حذ  ایه افراد ای شبکه باعث مدیگردند و با یکدیگر می

شددود کدده سدداختار شددبکه روابددط دچددار اخددتول گددردد  

کنشگران نام برده شده به عنوان رهبران محلی کده مدورد 

اعتمدداد ذینفعددان هسددتند در توسددعه اعتمدداد، پخددش و 

دسترسی به منابع و همچنجه ایجاد تغججر در شبکه مثمدر 

 ثمر خواهند بود 

-Es-Sa ،So) و Al-Ah (،Ak-Ah ،Va-Ra)کنشددگران 

Na نجز به ترتجب دارای کمتریه مجدزان مرکزیدت درجده )

باشند  ایه افدراد ای لحداظ خروجی، ورودی و بجنابجنی می

دریافت و پخش اعتمداد دارای کمتدریه مجدزان مرکزیدت 

هستند، بنابرایه جات اعمال یک مدیریت موفدق، اعتمداد 

کددیگر الزامدی سایی و تشویق افراد به برقراری ارتباو با ی

 است 

برداران مرتدع در بجه باره پجوند مشارکتدر ارتباو با 

دارای  Gh-Gh گرالخواجدده کنشدددر سددامان عرفددی حددق

درتدد  21/65باالتریه مرکزیت درجه خروجی به مجزان  

باشد  ایه کنشگر دارای در شبکه ذینفعان محلی مرتع می

بوده و در باالتریه نفوذ اجتماعی نسبت به دیگر کنشگران 

کندد و در پخدش و واقع منابع بجشتری به شبکه وارد مدی

 د باشثر میبرداران بسجار مؤانتشار مشارکت در بجه باره

همچنجه مجزان مرکزیت درجه ورودی بدرای کنشدگر 

Es-Sa  ،17/52  درتد است کده ایده کنشدگر پجونددهای

کنددد و بجشددتری ای مشددارکت را ای شددبکه دریافددت مددی

ری با ایه فرد در ارتباو هسدتند، بندابرایه کنشگران بجشت

دارای باالتریه اقتدار، شارت و منزلت اجتماعی در شدبکه 

هدای اجتمداعی به عنوان کنشگران کلجدی و قدرت بوده و

های مرتعدی نقش مامی در مدیریت مشارکتی اکوسجستم

 خواهد داشت 

درتددد بدداالتریه  67/20بددا مجددزان  Gh-Ghکنشددگر 

مرکزیت بجندابجنی را در مجدان دیگدر کنشدگران داشدته و 

گری را در شبکه بر عادده بجشتریه نقش کنترلی و واسحه

درتددد مرکزیددت  82/13بددا   Mo-Miدارد  بعددد ای او 

بجنابجنی در رتبه دوم قرار دارد  ایه افراد نقدش مامدی در 

در گدری اتصال شدبکه داشدته و بده دلجدل نقدش واسدحه

تجابی بده مندابع و رقراری ارتباو بجه سایریه و نجدز دسدب

ثری در اجددرای مدددیریت مشددارکتی اطوعددات عامددل مددؤ

 د بود نخواه

 ، Eb-Agدر ارتبدداو بددا پجونددد مشددارکت کنشددگران 

Es-Ra  وGh-El  کمتریه مجزان مرکزیت درجه خروجی و

کمتددریه مجددزان مرکزیددت  Ba-Moو  Ak-Ahکنشددگران 

کمتدددددریه  Gh-Elو  Eb-Ag ،Es-Raدرجددددده ورودی و 

مرکزیت بجنابجنی را در شدبکه ذینفعدان محلدی مرتدع در 

سامان عرفی حق الخواجه دارندد  ایده افدراد در پجرامدون 

هدا و شبکه قرار دارند و نجای است با تقویت روابط بدجه آن

انسدجام شدبکه یش مجزان مشارکت و تعاون در شبکه، افزا

ارکتی مراتدع ایده را تقویت کرد تا بتوان در مدیریت مشد

سامان عرفی و در راستای احجای ایه مراتدع بده موفقجدت 

 دست یافت 

 Es-Raشود کنشگرانی چدون همانحور که موحظه می

در مجموع دارای باالتریه مجزان مرکزیت درجه  Gh-Ghو 

خروجدددی، ورودی و بجندددابجنی در دو پجوندددد اعتمددداد و 

های اجتماعی باشند، بنابرایه به عنوان قدرتمشارکت می

گجددری شددناخته شددده و در هماهنددگ و بددایوی تصددمجم 

ساخته افراد و سرعت تبادل منابع و در نتججه در اجدرای 

 کنند هرچه باتر مدیریت مشارکتی نقش اساسی ایفا می
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 الخواجهبرداران مرتع روستای حقشبکه بهره  میزان مرکزیت درجه ورودی، خروجی و بینابینی بر اساس پیوند اعتماد. 4جدول

اسامی اختصاری 

 بردارانبهره

مرکزیت 

درجه 

 (˙ورودی )./

مرکزیت درجه 

 خروجی

/.(˙) 

مرکزیت 

 بینابینی

/.(˙) 

اسامی اختصاری 

 بردارانبهره

مرکزیت 

 درجه ورودی

/.(˙) 

مرکزیت درجه 

 خروجی

/.(˙) 

مرکزیت 

 بینابینی

/.(˙) 

Es-Ja 87/60 43/30 11/2 Gh-Gh 47/63 52/56 99/1 

So-Na 87/60 34/28 77/0 Gh-El 17/52 78/34 73/1 

Ja-Ba 43/30 52/54 15/1 Ba-Mo 82/47 13/39 70/1 

Es-Ag 87/60 21/52 84/6 Es-El 13/39 21/54 25/7 

Eb-Ag 47/43 95/86 86/4 Ra-Ja 13/39 17/52 79/1 

Es-Sa 21/65 69/68 57/0 Mo-Mi 22/56 43/30 60/1 

Es-Ra 82/47 30/52 66/5 Ta-Na 78/34 47/43 71/5 

Al-Ah 17/52 39/17 06/1 Ab-Ja 78/34 78/34 02/1 

Ho-Ja 17/52 78/34 75/3 Ya-Na 43/30 43/30 98/0 

Es-Gh 17/52 73/21 48/2 Ha-Ra 43/30 47/43 17/2 

Ak-Ah 08/26 87/51 90/1 Ho-Na 13/39 47/43 84/1 

Es-Na 17/52 17/52 58/2 Va-Ra 08/26 91/53 57/2 

 

 الخواجهبرداران مرتع روستای حقمیزان مرکزیت درجه ورودی، خروجی و بینابینی بر اساس پیوند مشارکت شبکه بهره .5جدول

اسامی 

اختصاری 

 بردارانبهره

مرکزیت درجه 

 ورودی

/.(˙) 

مرکزیت درجه 

 خروجی

/.(˙) 

مرکزیت 

 بینابینی

/.(˙) 

اسامی 

اختصاری 

 بردارانبهره

مرکزیت درجه 

 ورودی

/.(˙) 

مرکزیت درجه 

 خروجی

/.(˙) 

مرکزیت 

 بینابینی

/.(˙) 

Es-Ja 43/30 73/21 89/5 Gh-Gh 08/43 21/65 67/20 

So-Na 17/13 34/4 07/3 Gh-El 04/13 0 0 

Ja-Ba 73/21 04/13 93/1 Ba-Mo 69/8 39/17 78/0 

Es-Ag 08/26 08/12 38/6 Es-El 43/30 43/26 17/12 

Eb-Ag 73/21 0 0 Ra-Ja 04/13 73/21 36/4 

Es-Sa 17/52 04/28 96/0 Mo-Mi 78/34 08/14 82/13 

Es-Ra 73/21 0 0 Ta-Na 73/21 73/21 62/2 

Al-Ah 08/26 04/13 06/1 Ab-Ja 73/21 08/18 56/2 

Ho-Ja 43/30 69/8 85/3 Ya-Na 39/17 04/13 51/1 

Es-Gh 73/21 73/21 54/3 Ha-Ra 39/17 04/13 86/0 

Ak-Ah 34/4 95/13 74/1 Ho-Na 04/13 08/16 24/3 

Es-Na 39/17 73/21 16/5 Va-Ra 39/17 78/22 28/6 
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 گیری. بحث و نتیجه4
طبجعدی توسدط گروهدی ای افدراد در جایی کده مندابع

دسدتجابی بده پایدداری فاظدت و ح شدود وبرداری میباره

 ،پدذیر اسدتمحلدی امکدان ای طریق جامعد  طبجعیمنابع

همدجه بده   [23، 1] باشدمیرویکردهای مشارکتی محرا 

جات اولجه گام برای رسجدن به مدیریت پایدار سدریمجه، 

بسجج جوامع محلدی و جلدب مشدارکت مردمدی در کلجده 

باشد  محمئناً بدون حضور و مشدارکت جوامدع سحوا می

یمجند  حفدو و احجدای  شده درممحلی، کلجه اقدامات انجا

که حجات و  نتججه خواهد بود چرااثر و بیطبجعی بی منابع

باشدند، بدرداران میبارهمعجشت ذینفعان اتلی، که همانا 

سدال درباشدد  ییست میطبجعی و محجطوابسته به منابع

 در انددرکاران دسدت یدا ذینفعدان مشدارکت اخجدر های

 طبجعی هایعرته برای تصمجمات اجرای و گجریتصمجم

قرارگرفتده  بحدث مدورد محدور اجتماع مدیریت قالب در

به عنوان روشدی بدرای ارتقدای سدرمایه اجتمداعی است و 

  [14، 10، 4]مورد حمایت گسترده واقع شده است 

تحلجل سداختاری سدرمایه اجتمداعی ای در ایه تحقجق 

اعتمدداد و مشددارکت طریددق بررسددی و تحلجددل دو پجونددد 

سدح  کدون  های مختلدفاجتماعی و سدنجش شداخص

یدافتگی پجونددها و تدراکم، دوسدویگی، انتقالشبکه چون 

های سدح  ی ژئودییک و همچنجه شاخصمجانگجه فاتله

خرد شدبکه مانندد مرکزیدت درجده و مرکزیدت بجندابجنی 

در  بررسی سح  کون بر اساس نتایج تورت گرفته است 

در و  متوسدطزان تدراکم در پجوندد اعتمداد ایه منحقه، مج

باشد و کمبود پجوندد مشدارکت می ضعجفمشارکت پجوند 

مددیریت مشدارکتی  در ایه روستا یدک چدالش عمدده در

ب افزایش مجزان تراکم در بجه افراد سدب شود محسوب می

اجتماعی در سح  افراد  توسعه اعتماد، مشارکت و سرمای 

زان اعتماد و مشارکت باال بودن مج طور کلی به شده است 

بده برداران باعث خواهد شدد مجدزان تدراکم و در بجه باره

اجتماعی افزایش یافته و استقرار مددیریت  تبع آن سرمای 

نتدایج تحقجقدات  با سرعت بجشتری تحقق یابدد  مشارکتی

مجزان   [13، 10، 3]باشد مختلف نجز مؤید ایه محلب می

هدای محلدی و پایدداری و سدنتهدا و ناادینه شدن عر 

تعادل شبکه بر اساس پجوند اعتماد متوسدط و بدر اسداس 

دهدد شود و نشدان مدیپجوند مشارکت ضعجف ارییابی می

ای متزلزل افراد دارای روابط ناادینه کمی هستند و شبکه

وجددود کدده دارای تددواین و تعددادل نددامحلوب اسددت را بدده

بط دوسویه در راستای اند  بنابرایه نجای به تقویت رواآورده

رسجدن به مدیریت مشدارکتی اجتماعی و   افزایش سرمای

  [19، 17]باشد می محلوب

مجددانگجه فاتددله ژئودییددک در دو پجونددد اعتمدداد و 

مشارکت بجانگر سرعت پدایجه گدردش اعتمداد و اتحداد و 

در واقع با توجده   باشدیگانگی و مشارکت در بجه افراد می

هماهندگ سداخته در بحدث  به اهمجدت یمدان و سدرعت

مدددیریت مشددارکتی، تقویددت پجونددد اعتمدداد و بدده ویددژه 

مشارکت جات افزایش سرعت گردش ایه پجوندد در بدجه 

ش یمان همداهنگی و اتحداد بدجه افراد و به دنبال آن کاه

برداران در راستای اجرای هرچه باتر مدیریت اجتماع باره

ایه ادعا را ر محققجه نجز محور بسجار مام است  نتایج سای

  [32، 31]کجد قرار داده است مورد تأ

طبجعدی ی کده مندابعیور که اشاره شدد، در جداهمانح

شدود و حفاظدت و برداری مدیتوسط گروهی ای افراد باره

محلددی  بی بدده پایددداری مرتددع ای طریددق جامعدد دسددتجا

، 1]پذیر است، رویکردهای مشدارکتی محدرا اسدت امکان

توانندد افراد کلجدی در شبکه میای طریق ایه رویکرد،   [7

دستجابی به مدیریت مشدارکتی و حفاظدت ای  ،با اثرگذاری

بنددابرایه یکددی ای   [34، 36، 4] منددابع را تسدداجل نماینددد

طبجعدی ایده ها در ابتدای مدیریت منابعپرسش تریهمام

بدرداران چده کسدی اثرگدذار و دارای است که در بجه باره

ای در در محالعدده  [35، 27، 4]قدددرت اجتمدداعی اسددت 

های کانادا، ای شبکه اجتماعی برای مشخص نمودن جنگل

افراد با قدرت و نفوذ بداالتر در کنتدرل و پخدش اطوعدات 

ای ایه رو برای یافته افراد و کنشگران    [20]استفاده شد 

کلجدی در مدیریت منابع طبجعی کاربرد شاخص مرکزیدت 

بدا  ج بدسدت آمددهبر اساس نتای  [6، 5، 4] ضروری است
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  Es-Saو  Gh-Gh، کنشدگران استفاده ای شاخص مرکزیت

بددرداران مرتددع روسددتای قدددرت کلجدددی در بددجه باددره

الخواجه شناخته شدند  ایه افدراد بده دلجدل اقتددار و حق

نقدش مامدی در مددیریت  نددتواننفوذ اجتماعی بداال مدی

هدای اجتمداعی در مشارکتی مرتع ایفا کنند  وجود قدرت

ذینفعان سبب تقویت و گسترش اعتمداد و مشدارکت بجه 

ها شود، در نتججه اختوفات و درگجریدر بجه ذینفعان می

گجدری شود و در ناایدت تصدمجمدر یمان کوتاهی حل می

هدا بده منظدور دسدتجابی بده مددیریت برای حدل چدالش

پددذیر خواهددد بددود  مشددارکتی مراتددع بدده راحتددی امکددان

ی بدا سدایر کنشدگران در کنشگران کلجدی پجوندهایی قدو

شبکه دارند و سایر افراد در شبکه به همکاری و مشدارکت 

با کنشگران با قدرت اجتماعی باال تمایل دارندد  نتدایج دو 

مبنی بدر اینکده وجدود کنشدگران کلجددی  ته ای محققان

 گدردد،موجب تساجل در استقرار مدیریت مشدارکتی مدی

  [35، 29]باشد ید ایه محلب مینجز مؤ

در روستای  هدش منجاا یسربر ایجنت ای گونه کههمان

 ضعجتو ای گاهیآ و سیربر ،یدآبر می الخواجهحق

 انکنشگر تعججهو جتماعی ا هایی چون سرمای مؤلفه

 و دارانربهربا شبکه در اعیجتما یهارتقد و تلیا

 هرگونه تحقق در ساسیا نقشی که منحقه نانفعذی

 و اهیسربر ای نددار منحقه در کتیرمشا فعالجت

 کتیرامش مدیریت به ستجابید در وریضر یهاتیرساخی

 مؤلفهها یها سنجش و جهتعج اب  تسا اردپای و ولیتا

 یاهشچال و تقو ،عفض ونقا به خوبیبه  هشگروپژ

 یهارهکارا و جتماعیا و ایمنحقه یطارش اب رتبطم

 دیریتم دنرکییاجرا هنتجج در و دربیم پی آن مناسب

 یکمتر هزین   تر و ساولت با منحقه در کتیرمشا

 .بود هداخو اههمر
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