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قدرت اجتماعی و شاخص مرکزیت در شبکة بهرهبرداران
مرتع در راستای مدیریت مشارکتی
(منطقة مورد مطالعه :مرتع گورمؤمنین ،منطقة کالتة رودبار ،دامغان)
 خدیجه رحیمی بالکانلو؛ دانشجلی کارشناسیارشد بیابانزداییی دانشکدة منابع طبیعیی دانشگا تهران
 مهدی قربانی؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 محمد جعفری؛ استاد دانشکدة منابع طبیعیی دانشگا تهران
 علی طویلی؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعیی دانشگا تهران

چکیده
شناخت و آگاهی از کنشگران کلیدی در سطح جوام محلی در راستای میدیریت مشیارکتی و اجیرای پیروژههیای منیاب
طبیعی یکی از اقدامات ضروری پیش از اجرای پروژههاست .این افراد میتوانند ،به منزلیة رهبیران محلیی و قیدرتهیای
اجتیاعی ،در ساماندهی مدیریت مشارکتی مناب طبیعی بازویِ اجراییِ دستاندرکاران دولتی باشند .در این تحقییق سیعی
شده است از طریق روش تحلیل شبکه و شیاخص مرکزییت در سیطح خیرد ،شیبکة بهیرهبیرداران مراتی  ،سیامان عرفیی
گورمؤمنین در منطقة کالتة رودبار شهرستان دامغان ،قیدرتهیای اجتییاعی ،و رهبیران محلیی میؤگر در فراینید میدیریت
مشارکتی مرت مشخص شوند .بدین منظور ،با استفاده از روش تحلیل شبکة اجتیاعی ،میزان مرکزیتهای درجة خروجی،
ورودی ،و بینابینی در سطح کنشگران ،بر اساس پیوندهای اعتیاد ،مشیارکت ،و میاتریس ترکیبیی اعتییاد و مشیارکت ،در
شبکة بهرهبرداران مرت مشخص شد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،کنشیگر ( Go-Biیکیی از بهیرهبیرداران مرتی ) قیدرتِ
کلیدی در بین بهرهبرداران مرت گورمؤمنین شناخته شد .هیچنین ،کنشگران مرکزی و پیرامونی و میزان تراکم پیوندی بیین
آنها بر اساس شاخص مرکز -پیرامون مشخص شد .افرادی که در زیرگروه کنشگران مرکزی قرار گرفتهاند ،به دلیل اقتیدار
و نفور اجتیاعی باال ،میتوانند نقش مؤگری در مدیریت مشارکتی مرتی ایفیا کننید .شیناخت ایین افیراد پییش از اجیرای
پروژههای مناب طبیعی تا حد زیادی میتواند به دستگاههای دولتی در گسترش اعتیاد در میان افراد یاری نیاید ،در نتیجه،
مدیریت مشارکتی موفقتری عیلیاتی خواهد شد .از این افراد میتوان ،به منزلة پلهای ارتباطی بین نهادهای دولتی و سایر
بهرهبرداران ،در توسعة پایدار روستایی استفاده کرد.
واژگان کلیدی :بهرهبرداران مرت  ،تحلیل شبکه ،شاخص مرکزیت ،قدرت اجتیاعی ،کنشگران کلیدی ،منطقة کالتة
 نویسناة مسئول کلف

02632223044

رودبار.

Email: mehghorbani@ut.ac.ir
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سیاس ه گههذاران ب ه خصوصههیات و کوانمنههایهههای

مقدمه
و

اگرچ ایران دارای اقلی خشک و نیم خشک اس

از نظر منهابآ طبیتهی بها محهاودی هها و مشهکالتِ
فراوانی دس

ب گریبهان اسه  ،نبایها ن هش عوامه

انسههانی را در کشههایا ایهه مشههکالت ،از طریههق
بهرهبرداری بیروی و نامناسب از منهابآ ،که اهمیه
ینااشه ا منههابآ طبیتههی کجایاشههوناه ،زیههرسههاخ
کوستة ههر کشهوری کل هی مهیشهونا و مهادامی که
بهرهبرداری از ای منابآ ب صورت اصولی ،علمهی ،و
یایاار صورت نگیرد ،یای های کوسهت در گهذر زمهان
یایههاار نخواههها مانهها و فراینهها مههذکور بحههرانهههای
اقتصادی -اجتماعی ،و ب کبآ آن ،سیاسی -فرهنگی را
بهه دنبههال خواههها داشهه

[]2ا واضههش اسهه

رویکردههههای ییشهههی دربهههارة مهههایری

کهه

منهههابآ و

اکوسیست های طبیتیه ک ب طهور سهنتی بهر الگهوی
نظارکی در مورد یک محیط ایزول کأکیها داشهت انها ه
بایا جای خود را ب رویکردهای جامآ و نهو باهنها
رویکردهایی ک ب ییچیهاگی رفتهار بشهر و دخاله
جوامآ انسانی در محیط طبیتی کوجه کهردهانها [،25
]34ا بهه طههور کلههی ،در مفهههوم یایههااری حفههظ
سرمای های انسانی ،طبیتی ،اجتماعی ،و اقتصهادی در
راسهتای عههاال

بههی نسههلی در کههانون کوج ه قههرار

میگیردا همچنی  ،چهارچوب نظهری یایهااری نشهان
میدها ک هر برنام ریزی با رویکهرد کوسهتة یایهاار
نیازمنهها ارائهة کصههویری چنابُتههای از فضههای مههورد
مطالت اس ا ب عبارت دیگر ،در جهان امهروز کوجه
ب روابط انسان و طبیت

درخور اهمی

اس  ،از ای

رو ،جا دارد بهی انسهان و اسهتفاده از منهابتی ماننها
مراکآ ییونای برقرار شود []6ا
کح ی ات انجامگرفت در حوزة مایری

یکتارچه

و مشارکتی منابآ طبیتی بر ای مسئل کأکیا میورزنا
ک شکس ِ طرحهای منابآ طبیتی ب عل

بیکوجهی

کنشههگران اس ه ا ب ه همههی عل ه  ،امههروزه ،آنههالیز
کنشگران کوج بسیاری را ب خود جلب کهرده اسه
[]33ا همههان طههور که اشههاره شهها ،کح ی ههات نشههان
میدها ک مایری

از بات ب یایی با قهارت متمرکهز

در ای زمین با شکس

مواج شاه اس

و نیاز اس

کصایگری منابآ طبیتی جهایگزی مهایری

دولتهی

منههابآ طبیتههی شههود []27 ،20 ،6ا بهای کرکیههب ،به
منظورِ مایری

منهابآ طبیتهی در جهایی که چنهای

کنشههگر حضههور دارنهها مههایری

مشههارکتی مطههرح

میشود []20 ،15ا
یکی از ارکان اساسی در کوست  ،ب ویهژه

مشارک

کوسههتة یایههاار روسههتایی ،به شههمار مههیرودا امهها ،در
کشورهای در حال کوست طرحها و یروژههای کوستة
روستایی ،ب دلی بیکوجهی ب ای مسئل  ،با شکس
مواج شاهانا []16ا کجربة کشورهای متتاد حاکی از
آن اس

ک فتالی ها و اقاامات دول هها به کنههایی

کارآمههای تزم را نههاارد و ب ه کههاوی برنام ه ریههزی
راهبردیای ک بتوانا اساسیکری و عامکری نیازها را
مبنا قهرار دهها و ،به عبهارکی ،فراگیهر ،سیسهتمی ،و
دموکراکیک باشا نیاز خواهها بهودا همچنهی  ،گهروه
دیگری از یژوهشگران نشان دادنا ک طرحهای کهوأم
با مشارک
ب موف ی

در قیاس با طرحهای از ییش طراحی شاه
بیشتری دسه

نکت تزم اس

یافته انها []31ا ذکهر ایه

ک  ،بنا بر خط مشهی اکحادیهة جههانی

حفاظ  ،بهتری روش حفهظ کنهوع زیسهتی و منهابآ
طبیتی حفاظ

در شرایط درجا اس

با حضور و فتالی

و ای امر ف هط

مردم و ن شآفرینی فرهنهگههای

محلی میسر اس ا از ای رو ،بایا سهاختار اجتمهاعی
موجود در منط و روابط مت اب مهردم بها طبیته

و

بایاهایی ک آنان را وادار مهیکنها محهیط زیسه

را

کخریب کننا شناسایی شود []32ا ب وضهوح مشهاهاه
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میشود ک عاة کثیری از بههرهبهرداران منهابآ طبیتهی

در کح ی ههی دیگههر ،بهها اسههتفاده از روش کحلی ه

دارای قابلی هها و کوانهایی ههای خاصهی در کجمیهآ

شبک  ،قارتهای اجتماعی و کنشگران کلیای دخی

روحیة مشارک

مردم محلیانا ای مسئل ب واسهطة

در مهههایری

مشهههارکتی منهههابآ طبیتهههی در میهههان

حضور یُررنگ آنان در فتالی های جمتهی و کوانهاییِ

بهرهبرداران منهابآ آب روسهتای دربناسهر در حهوزة

برقراریِ ییونا با سایر افراد اسه ا چنهی افهرادی در

لتیان بررسی شاا یافت ههای ایه کح یهق ،بهر اسهاس

ک وی

سرمایة اجتماعی در اجتماعهات بههرهبهرداران

منابآ طبیتی بسیار کأثیرگذارنا []47 ،17ا

مرکزی ،ک در برنامة عم مهایری

در ای راستا ،در یژوهشهی ،بهرای ارزیهابی روش
مایری

مشارکتی منابآ طبیتهی در سهوئی

شاخص مرکزی  ،در کشخیص کنشگران با موقتیه

و ن هش

مشهارکتی منهابآ

آب دربناسر ن شی کلیای ایفا میکردنها ،مهؤثر بهود
[]18ا

افراد کلیای در میان بهرهبردارانِ منهابآ زیسهتی ،بیهان

در کح ی ی ،در منط ة گرگو در استان کهکیلوی و

محلهی در میهان

بویراحما ،بیان شا ک کتیی کنشگران کلیهای گهامی

بهرهبرداران راهگشای کحکی روابهط اعتمهاد و کغییهر

بزر

موفق مشارکتی منابآ اسه ا

شبک های اجتماعی در میان افراد میشودا از ایه رو،

بای منظور ،در هر سامان عرفی ،کنشگران کلیهای و

برای دستیابی به یایهااری اجتمهاعی -اکولوژیهک و

قارتههای اجتمهاعی در شهبکة بههرهبهردارانِ منهابآ

شا که به کهارگیری ایه سیاسه

شروع سیر کوستة یایاار ،ییشهنهاد شها که مهایری

طبیتی مشخص شاهانا و ب ن هش مهاکری

مشارکتی منابآ در دستور کار مهایران و برنامه ریهزان
قرار گیردا نتهایج ایه یهژوهش بیهانگر آن اسه

که

دگرگونی اجتماعی برای گذر از ناکامی و شکس
مایری

اکوسیست ها ب سهم

گون ای ک باع
تزم اس

مهایری

در جه

مایری

در

یایهاار ،به

بهبود زناگی بشر شود ،ضهروری و

[]36ا

اعتماد و مشارک

در مشخصشان کنشهگران ایزوله

در منط ه اشههاره شههاه اس ه ا همچنههی  ،بیههان شهها
کنشگرانی ک در ماکری
مرکزیهه

کرکیبی اعتمهاد و مشهارک

ورودی بههاتکری دارنهها ،دارایِ موقتیهه ِ

هناسی مرکزی در شبک انا و نسب
اعتماد و مشارک

بههرای کتیههی قههارتهههای اجتمههاعی در سههطش

کرکیبهی

ب دیگران ،نمرة

بهاتیی دارنها []22ا بها کوجه به

کاستیها و کمبودها در رویکهرد مهایری

دولتهی در

بهرهبرداران محلی مراکهآ مشهاع روسهتای ناریهان در

کوستة یایاار منابآ طبیتی و اهمی

منط ة طال ان یژوهشهی انجهام شهاا یافته ههای ایه

مشارکتی منهابآ طبیتهی و نگهاه فرابخشهی به جهای

یژوهش ب مؤثربودن کشخیص کنشگران بها موقتیه

ککبخشی در کصایگری منابآ طبیتی ،ضرورت دارد

مرکزی در کتیی برنامة عم مایری

مشارکتی مراکآ

در فراینههها کصه همی گیهههری و سیاسه ه گهههذاری و

ک باون

مشارکتی ،ییش از انجهام دادنِ

کأکیا میکناا در ای یژوهش بیان شاه اس
شناخ

کنشگران کلیای در مایری

هر گون فتالی

عملیاکی نمودن مایری

مشارکتی مرکآ و

هر گونه یهروژه ای ،منهابآ طبیتهی مشهخص شهوناا

در راستای حفاظ  ،احیها ،و کوسهتة

همانطور ک اشاره شا ،یک فاکتور کلیای و اساسهی

میشود و در

مشارکتی در بی کلیة کنشهگران

مراکآ ف ط هزین و زمان بیشتری صر
صورت عام مشارک
ب شکس

رویکرد مهایری

فتال کنشگران کلیهای یهروژه

میانجاما []21ا

برای شروع مایری

درگیر در فراینا مایری

مشارکتیه ک بتضی اوقهات

با یکایگر درگیر هستناه گسهترش اعتمهاد و روابهط

5۰
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[]15ا اعتمههاد در طههول زمههان

گسترش می یابا و اغلب از طریهق کمّیه

و کیفیه

در طههول جغرافیههایی ´ 53˚ 59کهها ´ 54˚ 4و عههر

جغرافیایی ´ 36˚ 24کا´  36˚ 26واقآ شاه اس ا ایه

روابط اجتماعی در بی افهراد ،نهادهها ،و سهازمانهها

مرکآ مشاع  14بهرهبردار داماار دارد ک جامتة هها

کسهی میشود []45ا

را در ایهه کح یههق در بههر مههیگیههردا گفتنههی اسهه

بنابرای  ،در ای کح یق ،بر اساس ییوناهای اعتماد
و مشارک  ،قارتهای اجتماعی در راستای مایری

نمون گیری در ای کح یهق انجهام نشهاه اسه

و بها

استفاده از روش شبکة کام کلیة بهرهبرداران مرکآ در

جامآ و یایاار منابآ طبیتی در میان بهرهبرداران سامان

ای سامان عرفی درنظر گرفت شاناا مساح

عرفههی گورمههؤمنی شناسههایی شههاناا بهها شههناخ

عرفی مورد مطالت  1430هکتار اسه ا فاصهلة مرکهآ

قارتهای اجتماعی میکوان اعتمادسازی را با سرع

کا شهر کالک  30کیلومتر و کها شهرسهتان دامغهان 75

بیشتری در بی ذینفتان محلی عملیهاکی نمهود ،زیهرا

کیلومتر اس ا زمهان بههرهبهرداری از مرکهآ یهانزده

و همکاری اس ا

اعتماد ن طة آغازی مشارک

خرداد هر سال لغای

سهامان

بیست شهریور همهان سهال به

مات  100روز از سال اس ا مهرز اکولوژیهک مهورد
مطالت در ای کح یق محاودة مرکآ گورمؤمنی منط ة

روششناسی تحقیق
معرری منطقة مورد مطالعه
بههرای اجههرای ایهه یههژوهش سههامان عرفههی مرکههآ
گورمؤمنی واقآ در منط ة کالکة رودبار انتخاب شهاا
منط ة کالکة رودبار در  42کیلهومتری بخهش شهمالی
شهرستان دامغان در استان سهمنان واقهآ شهاه اسه ا
شغ اصلی مردم دامهااری و در کنهار آن کشهاورزی
برای کأمی متاش زناگی اس ا ای یژوهش در ایه
منط براساس مطالتات میاانی و روش ییمایشی و از
طریق مشاهاة مست ی  ،مصاحب با گروههای ها  ،و
مشاهاة مشارکتی دامهااران و بههرهبهرداران از مرکهآ

کالکة رودبار و مرز اجتمهاعی آن کلیهة بههرهبهرداران
مرکآ سامان گورمؤمنی اس ا در ای مطالت از روش
سرشماری استفاده شها و مهاکری
مشارک

روابهط اعتمهاد و

در بی بهرهبرداران مرکآ کولیا شهاه اسه ا

برای اجرای ای امر ،یرسشنام های کحلی شهبک ای
کاوی شا و ای روابط در قالب ای یرسهشنامه هها
استخراج گردیاا ست  ،قارتهای اجتماعی و افهراد
م تار و بانفوذ کتیی شاناا شهک  1ن شهة موقتیه
جغرافیایی سامان عرفهی مرکهآ گورمهؤمنی در شههر
کالکة رودبار را نشان میدهاا

گورمؤمنی انجام یذیرف ا سامان عرفهی گورمهؤمنی

شکل  .1موقعیت جغرافیایی سامان عرفی گورمؤمنین در منطقة کالتة رودبار
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روش تحلیل شبکه

روابط را داشت باشها و بتوانها یهک ائهتال

در کح یق حاضر ،برای کحلی ساختار الگوی روابهط

دهاا ای شاخصها در سطش خهرد شهبک  ،یتنهی در

بی بهرهبردارانِ مرکآ گورمؤمنی از کئهوری شهبک و

سطش کنشگران ،اناازهگیهری مهیشهودا مهه کهری و

اصول و مبانی آن استفاده شهاا کحلیه شهبک  ،بهرای

کاربردیکری مرکزی ها در مطالتات کحلی شبک ای

مطالتههة سههاخ  ،مجموعهه ای از روشههها ،اصههول،

مرکزی

درج و بینابینی اس

ککنیکها ،و ابزارهایی ارائه مهیکنهاا واحها کحلیه
روابط میان افراد یا کنشگران اس ا ذکر ای نکت تزم
اس

ک در شبک های اجتماعی شاخصههای زیهادی

وجود دارد ک مح ق ،بست ب ها

خود ،میکوانها از

مرکزیت درجه
مرکزی

کشهکی

[]20ا

2

که

درج کتااد ارکباطهات مسهت یمی اسه

یک کنشگر با سایر کنشگران در یهک شهبک داردا در

آنها استفاده کنا .کحلی شبک  ،برای مطالتة ساختاری

بررسی ای شاخص ب سادگی میکوان محاسب کرد ک

ییوناها ،مجموع ای از روشها ،اصول ،ککنیکهها ،و

چ کتااد کنشگر ب طور مست ی  ،صر نظر از جه

ابزارها در اختیهار مح هق قهرار مهیدههاا در کئهوری

و ارزش ارکباطات ،بها کنشهگر مرکهزی ارکبها داردا

شبک ای همچنی از ابزارهای ریاضی و مفاهی کئوری

هرچ میزان مرکزی

درجة یک کنشگر بیشتر باشها،

گرا ها استفاده میشهود []24ا شهاخصههای مهورد

دسترسی او به منهابآ بیشهتر خواهها بهود و کنشهگر
مرکزی محسوب خواها شاا ای مرکزی

سنجش در ای کح یق بهر اسهاس سهنا برنامهة عمه

بر دو نوع

درجة ورودی 3درجهة خروجهی]24[ 4ا کتبیهر

یایش و ارزیابی اجتماعی -سیاستی یروژهههای منهابآ

اس

طبیتی کشور کتیی شا [ .]22از جمل شاخصههایی

جامت شناختی ای دو شاخص ب ای صهورت اسه

ک مطابق اهاا

کتریفشاة ای کح یق اناازهگیهری

ک ییوناهای خروجی ب متنای ارائة منابتی ب شهبکة
اجتماعی اس

شا ب شرح زیر اس ا

(ک بیشتر در اطالعهات از آن اسهتفاده

میشود) و ییوناهای ورودی ب متنای دریاف

مرکزیت 1و ددرت

منهابآ

اس ا «میزان باتی درجة خروجی نشاندهناة اقتاار

از دیاگاه رویکرد روابط اجتمهاعی و کئهوری شهبک ،
م ولة قارت در روابط بی افراد جای گرفت اسه

و

روابط در شبک میکوانا برای یک فهرد قهارت را در
یی داشت باشا ب گون ای ک برخی مح ان بر آنانا
ک در میان انسانها لزوماً قویکری فرد باتکری رکب
را ناارد ،بلک فردی باتکری رکب را دارد ک بهتهری

1. centrality

5

و نفوذ کنشگر اس » بای متنا ک ای گره (کنشگر)
قهارت انتشهار سهریآکهر اطالعهات را در بهی سههایر
کنشگران داردا میزان باتی درجة ورودی نشاندهنهاة
6

شهرت فرد و نشاندهنهاة آن اسه

که بسهیاری از

کنشگران ب ای گره (کنشگر) کوج دارنا []26ا
2. centrality degree
3. indegree
4. outdegree
5 . authority
6. celebrity
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مرکزیت بینابینی( 1وسطبودگی)

بلوکبندی؛ ش اخص مرک ز -پیرام ون 2در

ای شاخص متیاری برای کشهخیص قهارت کنترلهی

سطح میانی شبکة ذینفعان

کنشگران اس

کنشهگران به

همچنهی در شهناخ

یکی از شاخصهای مه در سطش میهانی شهبک ههای

مثابة یلی در شبک ب کار میرودا کنشگران بها درجهة

اجتماعی شاخص مرکز -ییرامون اس ا بر اساس ای

بینابینی بهات قادرنها جریهان منهابآ را در میهان سهایر

شاخص میکوان کنشگرانی را ک در مرکز و ییرامهون

کأثیر قرار دهناا آنان منهابآِ اطالعهاکی

شبک واقآ شاهانا مشخص کهردا ایه شهاخص ،در

متنوعی از طریق ییونهاهای بهرونگروههی در اختیهار

واقآ ،نوعی بلو بنای را بر روی کنشگران بر اساس

دارنا []23 ،14ا

ییوناههای مختلهف اجتمهاعی (اعتمهاد و مشهارک )

کنشگران کح

مشخص مینمایاا بر اساس ای شاخص نیز میکهوان
شاخص Boolean Combination

مشخص کرد ک کراک شبک در زیرگروههای مرکزی

ای شاخص در سطش خرد شبک بررسی میشهودا از
آنجا ک اعتماد و مشارک

در شبکة ذینفتان اهمیه

ویژهای دارد ،بهرای سهاماندههی مهایری

مشهارکتی

موفق و یایاار ،بایها کنشهگرانِ کلیهای را ،که نمهرة
اعتماد و مشارک

بیشتری دارنها ،کشهف کهردا ایه

افراد ،در واقآ ،قارتهای اجتماعیانها که شهریکان
اجتمههاعی و محلههی در مههایری

و ییرامونی ب چ میزان اس

[]19 ،16ا زیرگروههای

مرکزی و ییرامهونی انت هال دانهش و اطالعهات را به
داخ شبک و یخش و انتشار آن را در داخه شهبک
کح

کأثیر قرار میدهنا []8ا

دادههای مورد نیاز در ای مطالت با اسهتفاده از روش
دادهبرداری ک  3در مورد شبک های اعتماد و مشارک

مشههارکتی به شههمار

بی ذینفتان جمآآوری شاا آنالیز دادهها در نرمافزار

میآینا افرادی ک ه از لحام اعتماد و ه از لحهام

و گرا های مهورد

مشارک

و همکاری مرکزیه

درجهة ورودی بهاتیی

 ]11[ UCINET 6.0انجام گرف

نظر در نرمافزار  Netdrawکرسی شاا

در شبک دارنا و ییوناهای اعتماد و مشارک ِ بهاتیی
از افرادِ شبک دریاف

میکننا []21 ،19ا کنشگران با

نمرة باتی اعتماد و مشارک

در شهبکة بههرهبهرداران

مشخص شاناا ای افراد در اجرایینمهودن مهایری
مشارکتی در مرکآ گورمؤمنی منط هة کالکهة رودبهار
مال عم قرار گرفتناا

نتایج
شاخص مرکزیت بر اساس پیوندهای اعتم اد و
مشارکت
یکی از مه کری شهاخصهها در سهطش خهرد شهبک
(سطش کککک کنشگران) میزان مرکزی

ههر فهرد در

شبک اس ا قارتهای اجتماعیْ کنشگران کلیای در

1. betweenness

2. Core-Prephery
3. Full network method
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مایری

منابآ طبیتی اناا ای افهراد بهر اسهاس میهزان

روابطی ک از سایر افراد در شبک دریاف
افراد ارسال مینماینا قارت را در دس
سایر افراد را کح

یا ب سهایر
میگیرنها و

کنترل خود قهرار مهیدهنهاا ایه

شاخص نیز انهواع مختلفهی دارد ،از جمله مرکزیه
درجة خروجیا هر یهک از

درجة ورودی و مرکزی

مرکزی ه

ورودی در ب هی بهههرهبههرداران مربههو ب ه

کنشههگران  ،Sa-Bi ،God-Biو  Go-Biاس ه ا اقتههاار
اجتماعی در ای بهرهبرداران میزان باتیی دارد و ایه
کنشگران ن ش بسیار یُررنگی در مهایری
منابآ طبیتی در منط

مشهارکتی

خواهنا داش ا کنشگر Go-Bi

همچنی باتکری مرکزی

درجة بینابینی ( 43درصا)

ای مرکزی ها نشاندهناة یک م ولة اجتماعی اسه ا

را در بی کلیة بهرهبرداران در مرکآ گورمهؤمنی و بهر

درجة ورودی نشاندهنهاة اقتهاار و شههرت

اساس ییوناهای اعتماد ب خود اختصاص داده اس ،

خروجی نشهاندهنهاة

از ای رو ،ن ش واسط گری را در شبک ب خوبی ایفها

مرکزی

فرد در شبک اس

و مرکزی

میزان نفوذ اجتماعی هر فرد در شبک ا بایا کوج کرد

میکناا ای کنشگر قارت کنتهرل روابهط فهی مهابی

ک هر شاخصی در هر ییونای میکوانا مناسب باشا،

سایر بهرهبرداران در شبک را داراس ا همچنهی ایه

مثالً در میزان اعتماد و مشارک
ورودی اهمی

بیشتری نسب

دارد ،زیرا برای ما مه ای اس

ییونا مرکزی

درجة

به سهایر مرکزیه هها
ک باانی چ کسهی

درجهة خروجهی بهاتکر،

فرد ،ب دلی میزان مرکزیه

کوانایی گسترش و یخش ییونا اعتماد در سهطش که
شبک را داردا بر اساس ییوناهای مشارک

نیز ،همان

و چگون در ساختار روابط دارای میزان اعتماد باتیی

طور ک در جاول  2مالحظه مهیشهود ،دو کنشهگر

اس ؟ و فردی ک سایر افراد ب او اعتماد دارنها یهک

 Gh-Haو  Ma-Biدارای بههاتکری میههزان مرکزیهه

قارت ب شمار میرود []21ا اسهامی بههرهبهرداران در

درجة ورودی ب میزان  92درصا در شهبک انها و به

ای کح یق ب صورت اسهامی اختصهاری ارائه شهاا

ایهه کرکیههب اقتههاار اجتمههاعی بههاتیی در مههایری

نتایج ارائ شاه در جاول  1نشاندهناة میزان مرکزی

مشارکتی خواهنا داشه ا کنشهگران  Go-Biو God-

درجههة ورودی و خروجههی و بینههابینی بههر اسههاس

 Biبا بیشتری میهزان مرکزیه

ییوناهای اعتماد در بی بهرهبرداران گورمؤمنی اس ا

درصا) دارای بیشتری نفوذ اجتماعیاناا ای افراد در

نتایج ،میکوان بیان کرد ک کنشگر Ho-

در بی بهرهبرداران حاضهر

بر اساس ای

 Biدر نگهههاه اول و سهههت
باتکری میزان مرکزی
میکوان نتیج گرف
نسب

 Go-Biو  Ba-Biدارای

درجة خروجی انها ،بنهابرای ،

اشاعة ییوناهای مشارک

درجهة خروجهی (70

در مرکآ بسیار کأثیرگذارناا همان طهور که مالحظه
مههیشههود ،کنشههگر  Go-Biدارای بههاتکری مرکزی ه

ک ای افراد نمرة اعتماد باتکری

بینابینی ،یتنی حاود  33درصا ،بر اسهاس ییونهاهای

ب سایری در شبک دارنها و از نفهوذ بیشهتری

اس ا ای فرد میکوانا واسطة بسیار مناسبی

برخوردارناا ای افراد دارای سرمایة اجتماعی باتکری
هستنا و از کنشگران کلیای در مایری

مشهارکتی و

یایاار منابآ طبیتی در منط ة مورد مطالت اناا باتکری

مشارک

برای کنترل روابط سایر ذینفتهان باشها و ییونهاهای
مشارک
بگذاردا

را در بهی سهایر بههرهبهرداران به اشهترا
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جدول  .1میزان مرکزیت درجة خروجی ،ورودی ،و بینابینی بر اساس پیوند اعتماد شبکة بهرهبرداران گورمؤمنین

اسامی اختصاری کنشگران

مرکزی

درجة خروجی()%

مرکزی

درجة ورودی()%

مرکزی

بینابینی()%

Go-Bi
Ho-Bi

46/2
92/3

76/9
23/1

42/9
35

Gh-Ha

23/1

15/4

0

Ma-Bi

23/1

7/69

0

Hos-Bi

38/5

7/69

0

Eb-Bi

15/4

7/69

0

Mo-Bi

38/5

30/8

7/69

Ba-Bi

46/2

23/1

30/8

Se-Ra

7/69

7/69

0

Ta-Bi

30/8

15/4

0

As-Bi

30/8

15/4

6/09

Asg-Bi

7/69

15/4

0/32

Sa-Bi

30/8

76/9

9/51

God-Bi

23/1

84/6

4/17

جدول  .2میزان مرکزیت درجة خروجی ،ورودی ،و بینابینی بر اساس پیوند مشارکت شبکة بهرهبرداران گورمؤمنین

اسامی اختصاری کنشگران
Go-Bi
Ho-Bi
Gh-Ha
Ma-Bi
Hos-Bi
Eb-Bi
Mo-Bi
Ba-Bi
Se-Ra
Ta-Bi
As-Bi
Asg-Bi
Sa-Bi
God-Bi

مرکزی

درجة خروجی()%
46/15
53/84
92/31
92/31
0
15/39
38/5
46/2
7/7
30/8
0
0
23/1
23/1

مرکزی

درجة ورودی()%
69/23
23/1
7/7
15/39
15/39
23/1
38/5
30/8
7/7
23/1
61/54
15/4
69/23
69/23

مرکزی بینابینی()%
33/76
25
0
17/84
0
0
0/21
26/3
0
0/21
0
0
7/05
3/74
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هر یک از شک های  2و  3کصهایقکننهاة نتهایج
جااول  1و  2اس ا انهاازة گهرههها ،مطهابق اشهکال،
بیانگر میزان مرکزی درجة ورودی بهاتی کنشهگران
 ،Sa-Bi ،God-Biو  Go-Biبهههر اسهههاس ییونهههاهای
اعتماد و مشارک اس ا ای افراد کنشهگران کلیهای
در شهههبکة روابهههط میهههان بههههرهبهههرداران در مرکهههآ
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گورمؤمنی اناا ذکر ای نکت تزم اس ک کنشگرانی
چون  Se-Raو  Asg-Biدر ییرامون شبک های اعتمهاد
و مشارک قرار میگیرنا و نسب ب سایر افرادِ شبک
اقتاار ،نفوذ ،و قارت کنترل کمتری دارناا

شکل  .2مدل پیوند اعتماد در بین ذینفعان محلی سامان عرفی گورمؤمنین
اندازة گر نشاندهندة مرکزیت درجة ورودی هر یك از کنشگران است.
کنشگران با مرکزیت درجة ورودی یکسان با رنگهای مشابه نشان داد شد اند.

شکل  .3مدل پیوند مشارکت در شبکة ذینفعان محلی سامان عرفی گورمؤمنین
اندازة گر نشاندهندة میزان مرکزیت درجة ورودی هر یك از کنشگران است.
کنشگران با مرکزیت درجة ورودی یکسان با رنگهای مشابه نشان داد شد اند.
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ترکیبی پیوندهای اعتماد و مشارکت

اساس نمودار میکوان بیهان کهرد که کنشهگر Go-Bi

(ددرت اجتماعی)
در جاول  3میزان مرکزی

دارای قارت بیشتری در ییونا اعتمهاد و متتاقهب آن

ههر کنشهگر در مهاکری

بولی نشان داده شاه اس ا ای شاخص از کرکیب دو
ماکری

اعتماد و مشارک

مشارک

را طبق قواعا ریاضی کرکیهب نمهودی ا بهر

ب دس

مهیآیهاا بهر ایه

اساس ،میکوان قارت مرکزی را در میان کنشهگران و
بهرهبرداران در مرکآ گورمهؤمنی کتیهی نمهودا بهرای
کشههف ای ه افههراد در شههبک  ،بههر اسههاس شههاخص
 ،Boolean combinationدو مهههاکری

مشارک

در بی سایر افهراد اسه

فردی در برنام ریزیهای مایری

و بایها به چنهی
مرکآ کوجه شهودا

ای ه کنشههگر بههرای ایجههاد ارکبهها میههان مههایران و
برنام ریزان و بهرهبرداران منط گزینة مناسبی خواها
بودا

اعتمهههاد و

جدول  .3میزان مرکزیت درجة خروجی و ورودی در ماتریس ترکیبی اعتماد و مشارکت در شبکة بهرهبرداران گورمؤمنین

اسامی اختصاری کنشگران

مرکزی

Go-Bi

46/2

38/5

Ho-Bi

7/69

23/1

Gh-Ha

15/4

0

Ma-Bi

7/69

7/69

Hos-Bi

0

0

Eb-Bi

0

0

Mo-Bi

15/4

15/4

Ba-Bi

23/1

15/4

Se-Ra

7/7

7/ 7

Ta-Bi

7/7

7/ 7

As-Bi

0

23/1

Asg-Bi

0

0

Sa-Bi

23/1

23/1

God-Bi

23/1

15/4

شک  4گرا

ماکری

درجة خروجی()%

کرکیبی اعتماد و مشهارک

مرکزی

درجة ورودی()%

نظههر ییونههاهای اعتمههاد و مشههارک

ناارنهها و ف ههط

را در شبکة بهرهبرداران گورمؤمنی بر اساس مرکزی

کنشههگر  Go-Biاز اقتههاار و نفههوذ مناسههب و بههاتیی

درجة ورودی نشهان مهیدههاا بها کوجه به گهرا ،

برخوردار اس ا نکت ای ک در اینجا بیان آن ضهروری

میکوان بیان کرد ک اکثر کنشگران اقتهاار مناسهبی از

که ایه فهرد ،به عنهوان کنشهگری

اس

ای اسه
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کلیای ،ن ش مهمهی در ک ویه
مشارک

ییونهاهای اعتمهاد و

در میان سایر کنشهگران دارد و از قهارت و

کبای شهاهانهاا بهرای ک ویه

انسهجام اجتمهاعی و

عملینمودن سیاس های مایری

مشارکتی و یایهاار

نفوذ کافی بهرای افهزایش انسهجام در بهی ذینفتهان

منابآ و جلوگیری از فردگرایی و ،ب کبآ آن ،ممانته

برخوردار اس ا همچنی  ،با کرکیهب دو

از کخریههب و سوءاسههتفاده از منههابآ مشههاعی ،چنههی

ییونهها اعتمههاد و مشههارک  ،برخههی کنشههگران ماننهها

افرادی بایا ب ایجاد و افزایش ییوناهایشان در شهبک

 ،Ho-Bi ،Asg-Biو  Eb-Biب افراد ایزوله در شهبک

کرغیب و کشویق شوناا

محلی منط

شکل  .4مدل شبکة ترکیبی پیوند اعتماد و مشارکت در بین ذینفعان محلی سامان عرفی گورمؤمنین
اندازة هر گر نشاندهندة میزان مرکزیت درجة ورودی کنشگر ملرد نظر است.
کنشگران با مرکزیت درجة ورودی یکسان با رنگهای مشابه نشان داد شد اند.

شاخص مرکز -پیرامون در سطح میانی شبکه

ای زیرگروه مشاهاه میشودا ب عبارت دیگهر ،افهراد

در جههاول  4کنشههگران مرکههزی بههر اسههاس کرکیههب

کلیای و مؤثر در شبک در زیرگروههای مرکزی قهرار

در شهبکة بههرهبهرداران

میگیرناا آنهان انسهجام اجتمهاعی شهبک را افهزایش

ییوناهای اعتماد و مشهارک

سامان عرفی گورمؤمنی نشهان داده شهاهانهاا نتهایج

میدهنا و باع

ارزیابی کهراک روابهط در زیرگهروهههای مرکهزی 60

داخه ه شهههبک و انتشهههار و یخهههش آن در شهههبکة

درصا و بیش از زیرگروه ییرامونی ( 5درصا) اسه ،

بهرهبرداران میشونا در ای زمین کنشگران ییرامونی

ک کراک بهی زیرگهروه مرکهزی

ن ش کمتری دارناا بنابرای  ،ای شاخص میکوانا مها

بیش از زیرگروه ییرامونی اس ا کنشهگران زیرگهروه

را در در بهتر قارتهای اجتماعی در شهبک یهاری

مرکزی ب صورت بسیار منسج و متراک با یکهایگر

کنا کا بتهوانی در مهایری

مشهارکتی مرکهآ از افهراد

ییونا برقرار مینمایناا کنشهگران زیرگهروه ییرامهونی

کلیای استفادة بهین نمایی ا زیرا ایه افهراد بازوههای

بهرهبردارانی هستنا ک به نهوعی به افهراد زیرگهروه

انت ال دانهش و اطالعهات مهایری

مشهارکتی منهابآ

مرکههزی متصه انهها و بهها سههایر کنشههگران در ارکبهها

طبیتی و واسط های یخش و گسترش ایه اطالعهات

نیستناا بنابرای  ،کراک و انسجام ضتیفی در بی افراد

شناخت میشوناا

و حاکی از آن اس

انت ال دانش و اطالعهات جایها به
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جدول  .4کنشگران مرکزی و پیرامونی بر اساس ماتریس
ترکیبی اعتماد و مشارکت در شبکة بهرهبرداران گورمؤمنین

اجتماعی برای مشخصنمودن کتامالت بی ذینفتهان

مرز اکولوژیک سامان عرفی گورمؤمنی
کنشگران مرکزی
کنشگران ییرامونی
Se-Ra
Ta-Bi
As-Bi
Asg-Bi
Ho-Bi
Gh-Ha
Ma-Bi
Hos-Bi
Eb-Bi

در مطالتهه ای در جنگهه هههای کانههادا ،از شههبکة
استفاده شها و نتیجه گرفته شها که کحلیه شهبک
میکوانا برای مشخصنمودن گروهههای بها قهارت و

Go-Bi
Mo-Bi
Ba-Bi
Sa-Bi
God-Bi

نفوذ باتکر در کنترل و یخهش اطالعهات و همچنهی
اینک چ کسی یا کسانی یویایی شبک را کح

قرار میدهنا ب کار گرفت شود []29ا از ای رو ،بهرای
یافت افهراد و کنشهگران کلیهای در مهایری

منهابآ

ضروری اس

[،9 ،7

طبیتی کاربردِ شاخص مرکزی

بحث و نتیجهگیری

]38 ،10ا

همانطور ک اشاره شا ،در جهایی که منهابآ طبیتهی
کوسط گروهی از افراد بهرهبرداری میشود و حفاظ
و دستیابی ب یایااری مرکهآ از طریهق جامتهة محلهی
امکانیذیر اس

کهأثیر

رویکردهای مشارکتی مطهرحانها [،1

]13ا از طریق ای رویکهرد ،افهراد کلیهای در شهبک
میکواننا ،با اثرگذاری ،دستیابی ب مایری

مشهارکتی

در مطالتة ییش رو ،در شهبکة ذینفتهان مرکهآ در
سامان عرفی گورمؤمنی  ،ساختار دو ییونها اعتمهاد و
مشارک

بی ذینفتان کحلی شاا بر اسهاس ایه دو

ییونا ،میکوان بیهان کهرد که کهاام کنشهگران دارای
اقتاار بات بر اساس میزان مرکزیه

درجهة ورودی و

دارای نفههوذ بههات بههر اسههاس میههزان مرکزیه

درجهة

از منههابآ را کسهههی نماینههاا ایهه افههراد

خروجیانا []46 ،41 ،24 ،10 ،3ا به طهور کلهی ،بها

میکواننا ایاهها و آرای خود را ب صورت عملی و از

کوج ب اینک آهنگ یذیرش نوآوری در کرویج منابآ

طریق روابط اجتماعی ای ک با سایر کنشهگران دارنها

طبیتی رابطة مثبتی با میهزان کمرکهز قهارت در نظهام

در اصالح و بهبود کصایگری منابآ طبیتی در شهبک

دارد ،باون کحلی شهبکة اجتمهاعی یهیش از اجهرای

یخش نمایناا از ای رو ،مایران مراکآ قهادر خواهنها

یروژة مشارکتی مرکآ در بی ذینفتان مرکهآ هزینه و

و حفاظهه

بود ،از طریهق محاسهبة شهاخص مرکزیه

در سهطش

زمان افزایش مییابا و چه بسها یهروژه بها شکسه

کنشگران یا م یاس خرد در شبکة اجتمهاعی ،افهراد و

مواج گرددا در ای زمین مح ان بر آنانا ک  ،در ییِ

بات را شناسایی کننهاا بنهابرای ،

مشههارکتی موفههق در منههابآ طبیتههی ،شههاها

کنشگران با مرکزی

یکی از مه کری یرسشها در ابتاای مهایری

منهابآ

مههایری

کاهش هزین و زمهان ،حفاظه

هرچه بیشهتر منهابآ

ک در بی بههرهبهرداران چه کسهی

طبیتی ،و همچنی ح اختالفات و درگیهری در بهی

اثرگههذار و دارای قههارت اجتمههاعی اسه ؟ [،37 ،10

ذینفتانِ منابآ خواهی بود []15ا با کوج به ماهیه

]42ا

کح یههق ،کنشههگرانی ک ه دارای نمههرة اعتمههاد بههات و

طبیتی ای اس
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مشارک

باتیی در شهبک انها و سهایر افهراد آنهها را

کأییا می کننا در شبک قارتهای اجتماعی محسوب
مههیشههوناا بنههابرای  ،مرکزیهه
ییونههاهههای اعتمههاد و مشههارک

درجههة ورودی در
ویههژهای

کنشگر نامبرده در بات از لحام اقتاار و نفهوذ قهارت

از اهمی ه

اجتماعی در شبک محسوب میشهود و مهیکوانها در

در کح ی ی بها عنهوان «کحلیه ذینفتهان ،قهارت
اجتماعی ،و کحلی شبک در مایری

مشارکتی منهابآ

طبیتی» بیهان شها که شهاخص مرکزیه
کنشگران کلیای برای مهایری

رهبری افکار را بر عهاه گیرد []49 ،4ا سایر افهراد در

در کتیهی

مشهارکتی یها کتیهی

صورت ف اان قارتهای اجتماعی و رهبهران محلهی

درجهة ورودی اهمیه

ب سایری در کتیی قهارت اجتمهاعی

در شبکة اعتماد و مشارک

مایری

مشارکتی مرکآ ،ب عنوان یک کنشگر کلیای،

ردههای بتای قهارت در شهبک قهرار گرفته انهاا در

قارتهای اجتماعی بسیار مؤثر اس ا در ای کح یهق
بیشتری نسب

نتایج مح ان بسیاری نیز کأییا شهاه اسه

[،8 ،5 ،4

]48 ،44 ،43 ،40 ،35 ،30 ،10 ،9ا به عنههوان نمون ه ،

برخوردار اس ا

بیان شا ک شاخص مرکزی

افراد رابطة مثب

و متناداری وجود داردا ای ادعها در

دارد []21ا

در کح یق حاضر نیز ،بر اهمیه

ایجاد یک کشکّ و نهاد اجتماعی در مهایری

مرکهآ

امکانیذیر نخواهها بهود و سهبب به هه ریختگهی و
نابسامانی در مایری

مشارکتی خواها شاا با وجهود

قارتها و کنشگران کلیای در شبک کصمی نوآوری

بهاتی مرکزیه

جمتی بسیار سریآکر ب یذیرش میانجاما و ظرفیه

درج هة ورودی در کتیههی قههارت اجتمههاعی در بههی

سازگاری ذینفتهان ک ویه

بهرهبرداران مرکهآ ،به دلیه اقتهاار اجتمهاعی بهات و

کلیای در آغاز یک یروژة مشارکتی ن ش بسیار مهمی

اعتماد سایر افراد ب ای قارتها ،کأکیا شهاه اسه ا

ایفا مینمایناا وجود قهارتههای اجتمهاعی در بهی

قارتهای اجتماعی رهبران محلی انا ک در بسهیاری

ذینفتان سبب ک وی

و گسترش اعتماد و مشهارک

مواقآ در شبک ینهانانا کحلی شبکة اجتماعی ب مها

در بی ذینفتهان مهیشهود ،در نتیجه  ،اختالفهات و

کمک میکنا کا بر اساس سهاختار الگهوی روابهط در

درگیریهها در زمهان کوکهاهی حه مهیشهود ،و ،در

ییوناهای مختلف ای افراد را شناسایی کنی و از ای

نهای  ،کصمی گیری برای ح چهالشهها به منظهور

قارتهها در سهاماندههی مهایری

مشهارکتی مرکهآ

استفاده نمایی ا کنشگر  Go-Biدر ماکری

کرکیبی نیز

مشاب کنشگر بات یک قارت اجتماعی کل ی میشودا
سایر افراد نیز ،ک در بخش نتایج ب آنهها اشهاره

دسههتیابی بهه مههایری

خواهها شهاا کنشهگران

مشههارکتی مرکههآ بهه راحتههی

امکانیذیر خواها بودا کنشهگران کلیهای ییونهاهایی
قوی با سایر افراد در شهبک دارنها و سهایر افهراد در
شبک ب همکاری و مشارک

با کنشگران بها قهارت

شا ،نمرة سرمایة اجتماعی بهاتکری نسهب

به سهایر

اجتماعی بات کمای دارنا نتایج دو ک از مح ان نیز

افراد در شبک دارنا و نشاندهناة آن اسه

که بهی

[]49 ،38ا

سرمایة اجتماعی و میزان اعتماد و مشهارک

در بهی

مؤیا ای مطلب اس
در مههایری

مشههارکتی موفههق مرکههآ همچنههی
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کشخیص زیرگروههای مؤثر و کلیای در برنام ریهزی

آن ارکبا کنشگران مرکزی بها قهارتههای خهارجی

و فراینا کصمی گیری ضروری اس ا ای زیرگروههها

(مثالً نهادهای دولتی) یا همان ییوناهای برونگروهی

میکواننا بر کیفی

کصمی گیری در کصایگری منابآ

طبیتی نیز اثرگذار باشنا []39ا ایه امهر به انتخهاب
مناسب کنشگران در یک زیرگروه بسهتگی داردا ایه

[]28ا

اس

در مطالتة دیگری ،با عنوان «کحرکات اجتماعی و
خامات اکوسیست » ،ن ش ساختار شبک های اجتماعی

مه در ای مطالت با بهرهگیهری از شهاخص مرکهز-

در حفاظ

ییرامون مح ق گردیا []46 ،24 ،9 ،3ا بر اساس نتایج

بررسی شاا بر اساس نتایج ب دس آماه ،میکوان بیان

بلو بنای شاخص مرکز -ییرامون در بهی ذینفتهان

کرد ک الگوی روابط در ای شبک از ساختار مرکهز-

محلی گورمؤمنی  ،میکوان بیان کرد ک کراک ماکری

ییرامون ییروی مهینمایهاا برخهی از نهادههای مهورد

کرکیبی بهی زیرگهروه مرکهزی  60درصها و در بهی
کنشگران ییرامونی  5درصا محاسب شاه اس ا بای

و مایری

مطالت دارای موقتی
دارای موقتی

فضای سبز شهری در استکهل

مرکزی و برخی نهادهای دیگر

ییرامهونی در شهبک انهاا کنشهگران بها

کرکیب ،نتایج ای شهاخص نشهان مهیدهها کهراک و

موقتی

انسههجام اجتمههاعی در زیرگههروههههای مرکههزی بسههیار

دارنا ،در حالی ک گروههای بههرهبهردار در ییرامهون

بیشتر از انسجام در زیرگروههای ییرامونی اس ا ایه

ای ساختار قرار دارنا []19ا

مسئل نشاندهناة آن اس

مرکزی ارکباطات سیاسهی بها ادارات دولتهی

که کنشهگران مرکهزی در

شناسایی و کشف چنی افهرادی در شهبک سهبب

انسجام اجتماعی ن هش مهه کهر و کلیهایکهری ایفها

سههرع گههرفت کصههمی نههوآوری جمتههی و ارک ههای

مینماینا ،بنابرای  ،ای افهراد در مهایری

مشهارکتی

مرکآ بسیار اثرگذارناا اما در زیرگروه ییرامونی روابط
و متتاقب آن کراک شبک نیز ک اس ا در

کمتر اس

ظرفی

سازگاری بهرهبرداران خواها شاا وجود ایه

قارتها سبب ک وی
مشارک

و گسترش ییوناهای اعتمهاد و

در بی بهرهبرداران مهیشهود و رونها حه

یههک شههبک کنشههگران مرکههزی بیشههتر مههیکواننهها

اختالفات و درگیریهها کسهریآ مهیشهودا گسهترش

کنشهایشان را هماهنگ کننا ،ولی کنشگران ییرامونی

اعتماد در بی ذینفتان محلی سبب یایبنای آنها به

کمتر فرص

ای کهار را دارنهاا بنهابرای  ،کنشهگران

مرکزی ای مزی

سن ها و عهر

و هنجارههای اجتمهاعی مهرکبط بها

را دارنا ک میکواننا بها کنشهگران

بهرهبرداری منابآ طبیتهی و کسههی کنتهرل اجتمهاعی

ییرامونی روابط مبادل ای داشت باشهنا []46 ،24 ،12ا

میشودا بنابرای  ،کصمی گیری بهرای حه چهالشهها

در کح ی ی در زمینة مشاب بیان شا که کنشهگران بها

ب راحتی امکانیذیر خواها بودا همچنی  ،بهر اسهاس

مرکزی در شبک در کسب دانش و اطالعات

نتایج ب دس آماه از بررسی شاخص مرکز -ییرامهون

موقتی

جایا در خصوص کشاورزی نسب
موقتی

ب کنشهگران بها

ییرامونی در شبک موفقکرنا یکی از دتیه

در بی بههرهبهرداران مرکهآ گورمهؤمنی  ،کتیهی ایه
شاخص میکوانا در فتالی ههای جمتهی و گروههی
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افراد نیز کأثیر مثبتی داشهت باشهاا کنشهگران مرکهزی

سپاسگزاری

کوانایی برقراری ارکبا با سایر افراد یها سهازمانههای

ای م ال مرکبط با طرح ملی «کحلی شبکة اجتمهاعی

خهارج از محهاودة شهبکة اجتمهاعی محلهی خهود را

مهالسهازی ،سیاسه گهذاری ،و اجهرای مهایری

دارنههاا ذکههر ای ه نکت ه ضههروری اس ه

ک ه ف ههاانِ

مشارکتی منابآ طبیتی» اس

و اعتبار مهورد نیهاز آن را

زیرگروههای ذکرشاه خطر یکسهانشهاگی و ف هاان

سازمان جنگ ها ،مراکآ ،و آبخیزداری کأمی کرده و با

کنوع در ن هشهها را در یهک شهبکة روابهط افهزایش

همکهاری متاونه

یژوهشهی دانشهگاه کههران انجهام

میدها و ای مسئل ب شات موجب کهاهش ظرفیه

یذیرفت اس  .بنابرای از مراکز نامبهرده ستاسهگزاری

و یتانسههی سههازگاری کنشههگران در یههذیرش روابههط

میشود.

مشارکتی در شرایط کغییر و کحول اجتماعی میشودا
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