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کاربرد تحلیل شبکه در شناخت کنشگران کلیدي شبکۀ ذينفعان محلي
در راستاي استقرار مديريت مشارکتي منابع طبیعي
(منطقۀ مورد مطالعه :حوزۀ آبخیز سرايان ،استان خراسان جنوبي)
 مهدي قرباني*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 جمیله سلیمي کوچي؛ دانشآموختۀ دکتری آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 پیام ابراهیمي؛ دانشآموختۀ دکتری آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 ساره راسخي؛ دانشآموختۀ دکتری مرتعداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.
چکیده
مفهوم مديريت مشارکتي امروزه به عنوان رويکردي کاربردي و نوين در مديريت عرصههاي طبيع ي مط ر م يگ ردد اي ن رويک رد
نﮕرشي ﺟامﻊ براي ﺟﻠﺐ مشارکت ﻓردي و گروهي ذينفعان ﺟهت دستيابي به مديريت پايدار و توانمندي ﺟوامﻊ محﻠي م يباش د ل اا
شناسايي اثرگاارترين کنشﮕران در تصميمات محﻠي گامي مهم در ﺟهت تحقق اين مهم است هدف از اين پژوهش تعيين قدرتهاي
اﺟتماعي و ذينفعان کﻠيدي در دو بازۀ زماني قبل و بعد از اﺟراي يک پروژه اﺟتماعمحور در شبکۀ ذينفعان محﻠي ميباشد اين بررسي
از طريق روش تحﻠيل شبکه و تکميل پرسشنامه و مصاحبۀ مستقيم با اعضاي گروههاي کميتۀ خرد توسعهۀ روستايي ،در شهرس تان
سرايان استان خراسان ﺟنوبي که تحت پوشش پروژۀ بينالمﻠﻠي  RFLDLقرار دارد ،انجام شده است .بدين منظور پيوندهاي اعتماد و
مشارکت با استفاده از شاخصهاي کمي در سطح خرد شبکۀ ذينفعان محﻠي مورد بررسي قرار گرﻓتند اين مقاله به تحﻠي ل موقعي ت
اﻓراد در گروههاي توسعۀ محﻠي و تعيين کنشﮕران کﻠي دي ب ه لح اا اقت دار ،نف وذ و واس طهگ ري در قب ل و بع د از اﺟ راي پ روژۀ
توانمندسازي پرداخته است نتايج نشان ميدهد که در مسير قبل و بعد از اﺟرا ،از ميزان تمرکز شبکه کاسته شده است ميتوان ادع ا
نمود پروژۀ ماکور به نوعي ميزان تمرکز در ساختار شبکه را کاهش داده و ميزان اعتماد و مشارکت در شبکه روابط بين اﻓراد تقوي ت
شده است که اين امر مطمئناً در استقرار مديريت مشارکتي منابﻊ طبيعي و توسعۀ روستايي نقش بهسزايي خواهد داشت
کلید واژگان :کنشﮕران کﻠيدي ،تحﻠيل شبکه ،قدرت اﺟتماعي ،مديريت مشارکتي منابﻊ طبيعي ،سرايان
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 .1مقدمه
امروزه در راستاي مديريت ه ر ه ه بهت ر عرص هه اي
طبيعي ،رويکرده اي ن ويني ب راي غﻠب ه ب ر نارس اييها و
مح دوديتهاي ش يوههاي مت داول م ديريت و حکمران ي
من ابﻊ طبيع ي 1پيش نهاد ش ده اس ت حکمران ي من ابﻊ
طبيعي مفهومي باالتر از حاکميت دولت ي ب ر عرص هه اي
منابﻊ طبيعي بوده که در آن بر تعامل دول ت و ﺟامع ه در
راستاي حفاظت و به رهب رداري پاي دار از من ابﻊ طبيع ي
تأکيد شده است الﮕ وي حکمران ي ک ه اخي راً ﺟ ايﮕزين
حاکميت و مديريت سنتي در عرصهه اي من ابﻊ طبيع ي
شده است ،بر تنوع کنشﮕران و ذينفعان در م ديريت اي ن
عرصهها تأکيد نموده و يادگيري و همک اري متقاب ل ﻓ ي
مابين ذينفعان را ب ه عن وان راه ح ل اص ولي در تحق ق و
استقرار حکمراني پايدار منابﻊ طبيع ي معرﻓ ي م ينماي د
][20
عﻠيرغم وﺟ ود نمون هه اي موﻓ ق از م ديريت پاي دار
من ابﻊ ،در بس ياري از مس امل ،م ديريت پاي دار من ابﻊ
همچنان هدﻓي دستنياﻓتني ب اقي مان ده اس ت و گ اهي
اوقات اين مسامل نهتنها به عﻠت درگي ريه اي رهب ران و
مديران صاحبان قدرت ،بﻠکه به دليل عدم انﮕيزه و ض ع
در درک مشکل و يا شکست مک انيزم نظ ارتي از ب اال ب ه
پايين ب ه وﺟ ود م يآي د ] 34 ،33و  [36در اي ن زمين ه
راهکارهاي متنوعي براي استفاده بهينه و حفاظ ت پاي دار
منابﻊ طبيعي مطر شده است که در اين ميان مش ارکت
مردم بيش از پيش مورد تأکيد قرارگرﻓته است مش ارکت
مردم ي ض من اينک ه اﻓ زايش اطمين ان از موﻓقي ت و
اميدواري به استمرار برنامهها را به دنب ال خواه د داش ت،
دستيابي به پايداري در منابﻊ طبيعي را تسهيل و تس ريﻊ
مينمايد ][10
از ﺟمﻠه مهمترين اين شيوهها ميت وان ب ه روشه اي
مديريت مشارکتي 2اشاره نمود اهميت مديريت مشارکتي
به حدي است ک ه ع دهاي از ص احبنظران معتقدن د
نظام حکومتي آرماني در ﺟهان آينده مبتني بر مشارکت
ۀ آحاد ﺟامعه ،نه نخبﮕان و برگزيدگان آنان
کﻠي
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ميباشد ]12 [18در اي ن راس تا ﺟنب هاي ديﮕ ر از م ديريت
مشارکتي نيز تحت عنوان مديريت مش ارکتي مبتن ي ب ر
س ازگاري )ACM(3مط ر م يگ ردد ک ه ب هعنوان ي ک
رويک رد مش ارکتي ب راي حکمران ي من ابﻊ طبيع ي و
محيطزيس ت در نظ ر گرﻓت ه ميش ود رويک رد م ديريت
مبتني بر سازگاري يا انطباقي يکي از راهح له ايي اس ت
که در اوايل دهۀ  1970براي مقابﻠه با هالشهاي مديريت
منابﻊ طبيعي مطر گرديد اين رويکرد به ص راحت بي ان
ميکند که مديريت يک مفهوم پويا بوده و ميبايست خود
را همﮕام ب ا توس عۀ دان ش تطبي ق ده د ] [20در ح ال
حاضر بسياري از دانشمندان رويکرد مديريت مشارکتي ي ا
همﮕرداني مبتني بر سازگاري را ﺟ ايﮕزين مف اهيم قبﻠ ي
نمودهاند در اين رويکرد س ازمانه اي دس تان درکار ک ه
مسئوليت مديريت سيستمهاي اﺟتماعي -اکولوژيک را به
عهده دارند تجارب خود را بر اساس يک ﻓرآيند نظاممند و
مبتن ي ب ر الﮕ وي ي ادگيري ارتق اء ميدهن د ] 1و [20
مديريت منابﻊ همچنين در اين رويکرد بهگون هاي اعم ال
ميشود که از طريق آزمون و خطا در شرايط کنترل شده،
بتوانيم بهترين پاسخ را به شرايطي که ظرﻓيت پيشبين ي
آن را نداريم بدهيم و به اين ترتيﺐ گامبهگام دان ش خ ود
را توسعه داده و اصال نماييم اين رويکرد بهصراحت بيان
ميکند که مديريت يک مفهوم پويا بوده و ميبايست خود
را همﮕام با توسعۀ دانش تطبي ق ده د ] [30ب ه رويک رد
مديريت مش ارکتي مبتن ي ب ر س ازگاري باي د ب هعن وان
ﻓرايندي با ماهيت شبکهاي ،ارتباطي و اغﻠﺐ رق ابتي نﮕ اه
کنيم در اين ﻓراين د کنش ﮕران ت الش م يکنن د ت ا ب ر
هﮕونﮕي برنام هري زي ،ه ارهوببن دي و اﺟ راي ﻓراين د
مديريت تأثير گااشته و آن را تح ت نف وذ خ ود درآورن د
][20
بر اين اس اس رويکرده اي اخي ر ب ر اي ن باورن د ک ه
م ديريت مش ارکتي الﮕ وي کارآم د و ﺟ امﻊتري را ب راي
دان ش دس تاندرکاران و
اس تفاده از من ابﻊ مختﻠ
1. Natural resources governance
2.Co-management
3. Adaptive Co-Manaagement
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کنشﮕران ،ارام ه ميده د همچن ين توﺟ ه ب ه اي ن مه م
ضروريس ت ک ه مف اهيم و نظري ههاي مختﻠ بس ته ب ه
اينک ه ک داميک از ﺟنب ههاي اﺟتم اعي  ACMرا م ورد
توﺟه قرار داده باشند ،تعري ش ده و بس ط ياﻓتهان د ل اا
اقدام در ﺟهت رﻓﻊ اي ن ني از ،بس تﮕي ک امﻠي ب ه ايج اد
زمينههايي از ﺟمﻠه قدرت اﺟتماعي ،يادگيري اﺟتماعي و

هالش شروع تحوالت بزرگ مقياس را بر عهده گرﻓتهاند و
با موﻓقيت به ثمر رساندند ،ب هعن وان کارآﻓرين ان معرﻓ ي
شدهاند ] 32و [16
در اين ميان شبکههاي اﺟتماعي وسيﻠهاي هستند ک ه
رهبران (صاحبان قدرت اﺟتم اعي) را ب راي دس تيابي ب ه
موﻓقيت در گسترش ايده ،پشتيباني از اﺟ راي آنه ا و در

مشارکت دارد ] 3و  [26از مهمترين مباحث شکل گرﻓت ه
در مديريت مشارکتي مبحث قدرت اﺟتماعي ميباشد ک ه
ﺟهت شناخت ساختارهاي اﺟتماعي بکار برده ميشود که

نهايت حرکت سيس تم ب ه س وي تح ول و ت يي ر مثب ت
توانمند م يس ازد ب ر اي ن اس اس ،موقعي ت رهب ران در
شبکههاي اﺟتماعي اهميت مييابد ،به طوري که موقعيت

تأثير آن در همه سطو ﺟامعه مشهود است ][17

اﻓراد در شبکه و قرارگيري در مرکز شبکه و محصور شدن
توسط ساير اﻓراد نش اندهن دۀ مفه وم نف وذ اﺟتم اعي و
قدرت اﺟتماعي ميباشد نفوذ اﺟتماعي ﻓقط نش اندهندۀ
توانايي کنشﮕران براي تحمي ل ي ک موض وع ب ه ديﮕ ران

در اين راستا ب ه وض و مش اهده م يش ود ک ه ع دۀ
کثيري از بهرهب رداران من ابﻊ طبيع ي داراي قابﻠي ته ا و
توانايي خاصي در تجميﻊ روحيه مشارکت ذينفعان محﻠ ي
ميباشند اين مسئﻠه به واسطۀ حضور هشمﮕير اين اﻓ راد
در ﻓعاليتهاي ﺟمعي و توانايي در برقراري پيوند با س اير
اﻓ راد م يباش د هن ين اﻓ رادي ک ه در تقوي ت س رمايه
اﺟتماعي در اﺟتماعات بهرهبرداران من ابﻊ طبيع ي بس يار
تأثيرگاار هستند ،اصطالحاً قدرتهاي اﺟتماعي يا رهبران
محﻠي نامي ده م يش وند ] 37و  [11در برنام ۀ م ديريت
مشارکتي منابﻊ طبيعي تشخيص کنشﮕران کﻠيدي (داراي
قدرت باال در تصميمگيري) از ﺟهت اين که کدام کنش ﮕر
بر اساس ساختار روابطش با ساير اﻓراد در شبکه بر ﻓرآيند
مديريت مشارکتي منابﻊ طبيع ي اث رگ اارتر اس ت ،ح امز
اهميت ميباشد نظام مديريت مشارکتي يکي از نظامهاي
مديريتي پوياست که نقش مهمي در توسعۀ منابﻊ انساني
و در نتيجه در ﻓرآيند توسعۀ مﻠي دارد در اين ميان نق ش
رهبر (صاحبان قدرت اﺟتماعي) به عنوان يک ي از عوام ل
کﻠيدي ] [4ميتواند به اشکال متفاوتي مانند آماده س ازي
ي ک سيس تم ب راي ت يي ر ] [7ي ا ارام ۀ ي ک رويک رد و
برنامهريزي براي آين ده ] [33و همچن ين توانمن دس ازي
براي استفاده از سرمايۀ اﺟتم اعي در ي ک سيس تم مث ل
ﺟامعه و براي ترويج و توسعه در آن ] [28تأثيرگاار باش د
نقش رهبران اساسيترين و تأثيرگاارترين رک ن م ديريت
يک سيستم اﺟتماعي ميباشد به طوري که رهبران ي ک ه

نيس ت ،بﻠک ه نف وذ ع امﻠي اس ت ک ه ميتوان د موﺟب ات
شکلگيري و ارتق اء روشه اي خاص ي از ي ادگيري را در
ﺟامعه ﻓراهم نمايد تحﻠيل نفوذ اﺟتماعي نش ان ميده د
که هﮕون ه برخ ي از کنش ﮕران ميتوانن د ب هعنوان ي ک
مشارکتکنندۀ اثرگاار در گ روه خ ود عم ل ک رده و ني ز
بهعنوان يک نمايندۀ کارآمد در گفتﮕو و مااکره با مقامات
و مراﺟﻊ قدرت ،رسانهها و ديﮕر اﻓراد بيرون ي ب ه حس اب
آين د ] [13ب ر اي ن اس اس ،تحﻠي ل رواب ط اﺟتم اعي و
موقعيت اﻓراد در شبکهها و ويژگيهاي شخصي براي ي ک
سازمان نقش مهم و مؤثري را در تعيين رهب ران موﻓ ق و
صاحﺐ قدرت اﺟتماعي ايفا ميکند ][5
تحقيقات ن وين در عرص هه اي طبيع ي ح اکي از آن
اس ت ک ه رويک رد تحﻠي ل ش بکۀ اﺟتم اعي )1)SNAب ا
مطالعۀ هﮕ ونﮕي الﮕ وي رواب ط متقاب ل ب ين کنش ﮕران
مختﻠ و ذينفعان مختﻠ قادر اس ت کيفي ت م ديريت و
حکمراني منابﻊ طبيعي را تحت تأثير قرار ده د ] 6و [20
اي ن رويک رد از طري ق تحﻠي ل ويژگيه اي کنش ﮕران در
شبکۀ اﺟتماعي و الﮕوهاي روابط آنها با س اير کنش ﮕران
بي ان م يکن د ک ه ه را برخ ي از کنش ﮕران در راس تاي
دسترسي و انباشت سرمايههاي اﺟتماعي بهت ر از ديﮕ ران
1. Social Network Analysis
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عمل ميکنند ] 13و [15
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با استفاده از اين روش قدرت ت ک ت ک کنش ﮕران در
سطح خرد شبکه قابل ان دازهگي ري م يباش د ب ا اش ال
کردن موقعي ته اي مرک زي در ي ک ش بکه ،کنش ﮕران
قادرند بر روي س اير اﻓ راد در ش بکه ت أثير گااش ته و ب ا
درياﻓت حمايتهاي بيشتر ،سرمايۀ اﺟتم اعي خ ود را در

تحﻠيل شبکه و شاخص مرکزيت در سطح خرد ،قدرتهاي
اﺟتماعي و رهب ران محﻠ ي م ؤثر در ﻓرآين د برنام هري زي
توسعۀ پايدار روستايي در شبکۀ سرگروههاي ههار منطق ۀ
تحت پوشش پروژۀ ب ين المﻠﻠ ي  RFLDLدر شهرس تان
سرايان استان خراسان ﺟنوبي تعيين گردد بدين منظ ور،
با اس تفاده از روش تحﻠي ل ش بکۀ اﺟتم اعي و ب راس اس

شبکه تقويت و همسو با آن دستيابي به موﻓقيت م ديريت
مشارکتي را مقدور نمايند ] 31 ،8و [22
در تحقيق ي ک ه در اي ن زمين ه و ب ه منظ ور تعي ين

پيوندهاي اعتماد و مشارکت ،ميزان شاخصهاي مرکزيت
درﺟۀ خروﺟي ،ورودي و بينابيني در سطح کنش ﮕران ،در
ش بکۀ س رگروهه اي روس تاهاي دوس ت آب اد ،بس طا ،

قدرتهاي اﺟتم اعي ب ا اس تفاده از روش تحﻠي ل ش بکۀ
اﺟتماعي در سطح بهرهبرداران محﻠي مراتﻊ مشاع روستاي
ناريان در منطقۀ طالقان صورت گرﻓ ت ،محق ق ب ر م ؤثر
بودن تشخيص کنشﮕران ب ا موقعي ت مرک زي در تعي ين

زنﮕويي و شهر سه قﻠعه در حوزۀ آبخي ز س رايان ،ط ي دو
مرحﻠۀ پايش پيش از اﺟرا و پس از اﺟراي پروژه مش خص
گرديد

برنامۀ عمل مديريت مشارکتي مراتﻊ تأکيد و بيان ميکند
که بدون شناخت کنشﮕران کﻠيدي در مديريت مش ارکتي
مرتﻊ و هرگونه ﻓعاليت در راستاي حفاظت ،احياء و توسعۀ
مراتﻊ ﻓقط هزينه و زم ان بيش تري ص رف م يش ود و در
صورت عدم مشارکت ﻓع ال کنش ﮕران کﻠي دي پ روژه ب ه
شکست ميانجامد ] [21همچنين نتايج مطالعهاي ک ه در
روستاي دربند سر در حوزۀ لتيان صورت گرﻓت ح اکي از
آن بود که شاخص مرکزيت در تشخيص قدرتهاي محﻠي
که در برنامۀ عمل مديريت مشارکتي منابﻊ آب دربن دس ر
نقش کﻠيدي ايفا ميکردند ،مؤثر ميباشد ][14
به اين ترتيﺐ و با توﺟه به مطالﺐ عنوانشده ميت وان
بيان نمود که روش م ديريت مش ارکتي ب هعنوان يک ي از
راهکارهاي اساسي براي حل هالشه اي م ديريت پاي دار
روستايي به ک ار م يرود تحﻠي ل ذينفع ان در روشه اي
مديريت مشارکتي ميتواند نقش مهمي در اﺟ راي موﻓ ق
طر ها داشته باشد هرا که با اين روش ميتوان با تحﻠي ل
روابط بين ذينفعان ،کنشﮕران کﻠي دي و تأثيرگ اار و ني ز
رهبران محﻠي را شناسايي کرده و با توﺟه به نق ش آنه ا
در اطالعرس اني و ت رويج ،ﺟه ت برنام هريزي و
تصميمگيريهاي مديريتي مهم از آنها بهره برد ][31
لاا در تحقيق حاضر تالش گردي د ت ا از طري ق روش

 .2روششناسي
 .1.2معرفي منطقۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالع ه ي ا پ ايﻠوت س رايان ب ا وس عت
 51229/5هکتار ،در شمال شرقي استان خراسان ﺟنوبي
واق ﻊ ش ده و در مح دودۀ شهرس تان س رايان ق رار دارد
من اطق تح ت پوش ش پ روژه  RFLDLدر شهرس تان
س رايان ،ي ک ش هر (ش هر س ه قﻠع ه) و س ه روس تا
(دوستآباد ،بسطا و زنﮕويي) ميباشد که در اين تحقيق
مورد بررسي قرار گرﻓتهاند

 .2.2معرفي پروژۀ بین المللي  RFLDLدر استان
خراسان جنوبي
پروژۀ احياي اراضي ﺟنﮕﻠي و تخريﺐ ياﻓت ه ب ا تأکي د
ويژه بر اراضي حساس به ﻓرسايش بادي و خاکهاي ش ور
( )RFLDLاقدامي مشترک بين سازمان ﺟنﮕلها ،مراتﻊ و
آبخي زداري کش ور ،تس هيالت ﺟه اني زيس ت محيط ي
( )GEFو س ازمان خ وار و ب ار و کش اورزي مﻠ ل متح د
( )FAOميباشد مدت اﺟراي اين پروژه  5س ال (-1395
 )1390خواه د ب ود ک ه از م رداد م اه  1390در پ ايﻠوت
سرايان در ح ال اﺟ را اس ت دس تاندرکاران و ذينفع ان
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اصﻠي اين پروژه ﺟوامﻊ محﻠي و مردم ساکن در حوزهه اي
آبخيز پايﻠوت پروژه ميباشند که در اﺟ را و برنام ه ري زي
اقدامات يکپارهه مش ارکتي م ديريت پاي دار س رزمين در
سطح روستاها و حوزههاي آبخيز به منظ ور پ رداختن ب ه
هالشه اي تخري ﺐ س رزمين و ک اهش تن وع زيس تي
مشارکت ميکنند اي ن پ روژه م ردم را در مح ور اﺟ راي
برنام هه اي خ ود ق رار م يده د و خ دمات حاص ل از
اکوسيس تم را ب ه عن وان ي ک مس ئﻠۀ کﻠي دي در بهب ود
وضعيت معيشت مردم مدنظر قرار ميدهد
در تحقي ق حاض ر ت الش گردي د ت ا الﮕ وي رواب ط
اﺟتماعي در ميان سرگروههاي صندو ه اي خ رد توس عه
روس تايي در هه ار منطق ۀ م ورد بررس ي و ق درته اي
اﺟتماعي يا به عبارتي رهبران محﻠي تأثيرگاار در ﻓرآين د
اﺟرا و عمﻠياتي شدن پروژه ط ي پايش ي دو مرحﻠ هاي در
قبل و بعد از اﺟراي پروژه مورد بررسي قرار گيرد

 .3.2روش کار
در اين بررسي به ﺟه ت تعي ين کنش ﮕران کﻠي دي و
تأثيرگاار در روند اﺟراي پروژه  ،RFLDLپايش و ارزي ابي
کارايي و اثربخش ي آن در دو ب ازۀ زم اني قب ل از اﺟ راي
پروژه در سال  1390و بعد از اﺟراي پروژه در سال 1394
و در شبکۀ سرگروههاي ههار منطقه مورد مطالعه ص ورت
گرﻓت در ابت دا ب ا اس تفاده از روش پيمايش ي و مطالع ۀ
اسناد موﺟود در پروژۀ  ،RFLDLسرگروهه اي گ روهه اي
خرد توسعه در روستاهاي دوست آباد ،بس طا  ،زنﮕ ويي و
شهر سه قﻠعه شناسايي ش ده و ب ر اس اس آن پرسش نامۀ
تحﻠيل ش بکهاي ت دوين و از طري ق مش اهدۀ مس تقيم و
مصاحبه با هريک از اﻓراد تکميل گرديد روش نمونهگيري
در اين تحقيق روش شبکۀ کام ل اس ت ک ه ک ل اعض اي
شبکه شامل  61سرگروه از ههار منطق ۀ م ورد مطالع ه را
مورد بررسي قرار ميدهد در نهايت دادههاي ﺟم ﻊآوري-
شده در نرماﻓزار  UCINET 6.507وارد و با روش تحﻠي ل
شبکۀ اﺟتماعي شاخصهاي مورد نظر م ورد تحﻠي ل ق رار
گرﻓت

 .1.3.2روش تحلیل شبکۀ اجتماعي
رويکرد شبکۀ اﺟتم اعي و تحﻠي ل ش بکه ( )SNAب ه
عنوان ابزاري براي تشخيص کنش ﮕران کﻠي دي و تحﻠي ل
شبکههاي اﺟتماعي و سياستگااري در مديريت مشارکتي
استفاده ميشود ] [6اين روش ام روزه يک ي از مهمت رين
ابزاره ا ب راي مطالع ه ،تحﻠي ل و مدلس ازي س اختارهاي
اﺟتماعي و اقتصادي در بين ذينفعان محﻠي منابﻊطبيع ي
ميباشد و براي موقعيتيابي اشخاصي که در شبکه نق ش
مهمي به لحاا موقعيت اﺟتماعي دارند ،مفيد است به طور
خالصه اين روش به دنبال راهي ب راي مش خص س اختن
ميزان تأثير رﻓتارهاي انساني و اﺟتماعي ب ر تص ديگ ري
منابﻊ طبيعي است اين روش ميتواند به عنوان يک روش
مناسﺐ براي توصي نظاممند و تحﻠيل ﺟنبههاي خاصي از
پيچي دگيهاي اﺟتم اعي ب ه عن وان زيربن اي طر ه اي
مشارکتي در توسعۀ پايدار روستايي به کار رود ][35
شاخصهاي مورد نظر در اين تحقي ق در س طح خ رد
شبکه سنجش شدهاند اين شاخصها براساس سند برنامۀ
عمل تحﻠيل و ارزي ابي ش بکههاي اﺟتم اعي – سياس تي
پروژههاي من ابﻊ طبيع ي و توانمندس ازي ﺟوام ﻊ محﻠ ي
] [18انتخاب شدهاند که در ادامه به معرﻓ ي ه ر ش اخص
پرداخته شده است
1
شاخص مرکزيت :به طور کﻠي ،مرکزي ت داراي مفه وم
گستردهاي است که از آن براي شناسايي و تعيين مهمترين
کنشﮕران و يا ارتباطات در يک شبکه اس تفاده م يش ود
مرکزيت انواع مختﻠفي دارد که کاربردهايشان نيز با يکديﮕر
متفاوت است ] [18مهمترين و کاربرديترين مرکزي ته ا
3
عبارتند از :مرکزيت درﺟه2و مرکزيت بينابيني
مرکزيت درﺟه :تعداد ارتباطات مستقيم يک کنشﮕر با
ساير کنشﮕران در يک شبکه ،مرکزيت درﺟه ناميده م ي-
شود اگر بخواهيد به ﺟهت يک رابطه توﺟ ه کني د ،م ي-
توانيد بر روي اين موضوع تمرکز کني د ک ه ي ک کنش ﮕر
1. Centrality
2. Degree Centrality
3. Betweeness Centrality
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مرکزي هند رابط ۀ ورودي را درياﻓ ت م يکن د (ک ه ب ه
عنوان درﺟۀ ورودي1شناخته ميشود) يا کنش ﮕر مرک زي
2
هند رابطۀ خروﺟي دارد (ک ه ب ا عن وان درﺟ ۀ خروﺟ ي
ش ناخته م يش ود) هره ه مي زان مرکزي ت درﺟ ۀ ي ک
کنشﮕر بيشتر باشد ،دسترسي آن به منابﻊ بيشتر ميش ود
و از سرمايۀ اﺟتماعي باالتري نيز برخوردار ميباشد تعبير
ﺟامعهشناختي اين دو شاخص به اي ن ص ورت اس ت ک ه
پيوندهاي خروﺟي به معناي ارامۀ منابعي به شبکه اس ت و
پيوندهاي ورودي به معناي درياﻓ ت من ابﻊ اس ت مي زان
باالي درﺟۀ خروﺟي نشاندهندۀ نفوذ کنشﮕر است نف وذ
اﺟتماعي نهتنها به ظرﻓيت کﻠي يک شبکۀ اﺟتماعي براي
ه دايت اطالع ات و ﺟري ان من ابﻊ اش اره دارد بﻠک ه
نش اندهندۀ قابﻠي ت و حساس يت ش بکه ب راي ايج اد و
تقويت ساختارهايي است که ميتواند کنش ﮕران بيش تري
را شامل شده و آنه ا را متقاع د ب ه همک اري و احتم االً
رسيدن به تواﻓق مان دگارتر مبتن ي ب ر رض ايت همﮕ اني
نماي د ] [12مي زان ب االي درﺟ ۀ ورودي نش ان دهن دۀ
«شهرت يا اقتدار ﻓرد» است بدين معنا که اﻓراد زيادي به
اين گره توﺟه و مراﺟعه دارند و ک اربرد زي ادي در ش بکۀ
اعتماد و مشارکت دارد و در اين تحقيق نيز اي ن ش اخص
مالک تعيين قدرت اﺟتماعي بر اساس پيوندهاي اعتماد و
مشارکت بوده است ][25
مرکزيت بينابيني :اي ن ش اخص ،ق درت کنترل ي ه ر
کنش ﮕر را در ش بکه را م يس نجد ] [24نقط هاي داراي
بيشترين مرکزيت بينابيني است ک ه بين ابين بس ياري از
ﺟفت نقاط ديﮕر قرار گرﻓته باشد و راههاي ارتباطي نق اط
ديﮕر از آن بﮕارد ] [24کنشﮕران با درﺟۀ بين ابيني ب اال
قادرند ﺟريان منابﻊ بين ساير کنشﮕران را تحت تأثير قرار
دهند آنان همچنين تنوعي از منابﻊ اطالعاتي را از طري ق
پيوندهاي برونگروهي در اختيار دارند ] 9و [23
تمرکز 3:تمرک ز يک ي از ش اخصه اي مه م در س طح
شبکه براي قضاوت کردن در ارتباط ب ا مي زان پيون دهاي
1. In- Degree Centrality
2. Out- Degree Centrality
3. Centralization

يک کنشﮕر ميباشد بهعبارتي درصدي از شبکه که تحت
کنترل تعدادي اﻓراد محدود با موقعيت مرک زي در ش بکه
ميباشد اين شاخص در س طح ک ل ش بکه ان دازهگي ري
ميشود ][19

 .3نتايج
 .1.3شاااخم مرکزي ات در پیوناادهاي اعتماااد و
مشارکت اجتماعي در شبکۀ سرگروههاي روساتاهاي
دوست آباد ،بسطاق ،زنگويي و شهر سه قلعاه قبال از
اجراي پروژه
بر اساس نتايج بهدستآمده در اين مرحﻠه (اشکال  1و
 )2ميتوان بيان نمود که در ارتب اط ب ا پيون د اعتم اد در
بين س رگروههاي هه ار منطق ه ،کنش ﮕران  Ban-Madو
 Gh-Nazfاز شهر سه قﻠعه داراي مرکزيت درﺟۀ خروﺟ ي
 38/33و  36/66درصد ميباشند درنتيجه اين کنش ﮕران
داراي باالترين نفوذ اﺟتماعي نسبت ب ه ديﮕ ر کنش ﮕران
بوده ،منابﻊ بيشتري به شبکه وارد ميکنند و در واقﻊ ﺟزء
عوامل ت يير در شبکه و بهنوعي قدرت محسوب ميش وند
بنابراين از اين ﻓرد بهعنوان مروج اعتماد ،در پخش اعتماد
در بين س اير اﻓ راد اس تفاده ميگ ردد همچن ين مي زان
مرکزيت درﺟۀ ورودي براي کنشﮕر  Mah-Sheاز روستاي
بسطا و  Ban-Madاز ش هر س ه قﻠع ه ،ب ه ترتي ﺐ  50و
 38/33درصد اس ت اي ن اﻓ راد از لح اا ش أن و منزل ت
اﺟتماعي نيز ﺟايﮕاه باالتري نسبت به ديﮕر اﻓ راد دارن د و
بهعنوان کنشﮕران کﻠيدي و قدرتهاي اﺟتم اعي در ب ين
ساير اﻓراد شناخته ميشوند در ارتباط با مي زان مرکزي ت
بينابيني نيز کنشﮕر  Ban-Madب ا مي زان  24/10درص د
باالترين مرکزي ت بين ابيني را در مي ان ديﮕ ر کنش ﮕران
داشته و در واقﻊ بيش ترين نق ش کنترل ي و واس طهگري
ﺟهت ارتباط کنشﮕران با يکديﮕر و دسترسي ب ه من ابﻊ را
در شبکه بر عهده دارد حاف اي ن اﻓ راد از ش بکه باع ث
ميشود که ساختار شبکۀ روابط دهار اختالل گردد نتايج
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بهدستآمده نشاندهندۀ اين امر اس ت ک ه در ارتب اط ب ا
پيوند مشارکت در بين سرگروههاي ههار منطقه ،کنش ﮕر
 Gh-Nazfاز شهر سه قﻠعه داراي باالترين مرکزيت درﺟ ۀ
خروﺟ ي ب ه مي زان  35درص د در ش بکه ميباش د اي ن
کنشﮕر داراي ب االترين نف وذ اﺟتم اعي نس بت ب ه ديﮕ ر
کنشﮕران بوده و در واقﻊ من ابﻊ بيش تري ب ه ش بکه وارد

 Mah-Sheاز روس تاي بس طا ب ه مي زان  38/33درص د
است درنتيجه اين کنشﮕر پيوندهاي مشارکت بيشتري از
شبکه را درياﻓت ميکند و کنشﮕران بيشتري با اي ن ﻓ رد
در ارتباط هستند و بهعنوان قدرت اﺟتم اعي و کنش ﮕري
کﻠيدي در شبکه محسوب ميش ود کنش ﮕر  Mah-Sheاز
روستاي بسطا نيز ب ا مي زان مرکزي ت بين ابيني 18/75

ميکن د و در پخ ش و انتش ار مش ارکت در ب ين ديﮕ ر
سرگروهها بسيار مؤثر ميباشد همچن ين ب االترين مي زان
مرکزيت درﺟۀ ورودي در پيون د مش ارکت ب راي کنش ﮕر

درصد در پيوند مشارکت ،باالترين مرکزيت بينابيني را در
ميان ديﮕر کنشﮕران داشته و بيش ترين نق ش کنترل ي و
واسطهگري را در شبکه بر عهده دارد

شکل  .1موقعيت کنشگران در ماتريس اعتماد شبکۀ سرگروههاي چهار منطقه قبل از اجراي پروژه
اندازۀ گره نشاندهندۀ ميزان مرکزيت درجۀ ورودي هر کنشگر است

شکل  .2موقعيت کنشگران در ماتريس مشارکت شبکۀ سرگروههاي چهار منطقه قبل از اجراي پروژه
اندازۀ گره نشاندهندۀ ميزان مرکزيت درجۀ ورودي هر کنشگر است
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 .2.3شاااخم مرکزي ات در پیوناادهاي اعتماااد و
مشااارکت اجتماااعي در شاابکۀ ساارگروههاي چهااار
منطقه بعد از اجراي پروژه
بر اساس نتايج بهدس تآمده از دوم ين مرحﻠ ۀ پ ايش
(اشکال  3و  )4ميتوان بيان نمود که در ارتباط ب ا پيون د
اعتماد در بين سرگروههاي ههار منطقه ،کنش ﮕر Al-Am
از روستاي زنﮕويي داراي مرکزيت درﺟ ۀ خروﺟ ي 56/66
درصد ميباشد در نتيجه اين کنشﮕر داراي باالترين نف وذ
اﺟتماعي نسبت به ديﮕر کنشﮕران بوده ،منابﻊ بيشتري به
شبکه وارد ميکند و در واقﻊ ﺟزء عوامل ت يي ر در ش بکه
محس وب ميش ود بن ابراين از اي ن ﻓ رد ب هعنوان م روج
اعتماد ،در پخش اعتماد و ني ز پ ايرش ن وآوري در ب ين
ساير اﻓراد استفاده ميگردد پس از اين کنش ﮕر ،کنش ﮕر
 Hss-Zanاز روستاي بس طا ب ا مي زان مرکزي ت درﺟ ۀ
خروﺟي  45درصد داراي باالترين مرکزيت درﺟۀ خروﺟي
در شبکۀ سرگروههاي ههار منطقه ميباشد اين ﻓ رد ني ز
داراي نفوذ اﺟتماعي بااليي بوده و بهنوعي قدرت در شبکه
محسوب ميشود
همچنين ميزان مرکزيت درﺟ ۀ ورودي ب راي کنش ﮕر
 Mah-Sheاز روستاي بسطا  60 ،درص د اس ت بن ابراين
اين کنشﮕر داراي باالترين ش هرت و اقت دار اﺟتم اعي در
شبکه ميباشد کنشﮕر  Zo-Enاز روستاي زنﮕويي نيز بعد
از اين ﻓرد داراي باالترين ميزان مرکزيت درﺟۀ ورودي ب ه
ميزان  46/66درصد ميباشد اي ن اﻓ راد از لح اا ش أن و
منزلت اﺟتماعي نيز ﺟايﮕاه باالتري نسبت به ديﮕ ر اﻓ راد
دارند و بهعنوان کنشﮕران کﻠيدي و ق درتهاي اﺟتم اعي
در بين ساير اﻓراد شناخته ميشوند
در ارتباط ب ا مي زان مرکزي ت بين ابيني ني ز کنش ﮕر
 Ban-Madب ا مي زان  14/09درص د ب االترين مرکزي ت
بين ابيني را در مي ان ديﮕ ر کنش ﮕران داش ته و در واق ﻊ
بيش ترين نق ش کنترل ي و واس طهگري ﺟه ت ارتب اط
کنشﮕران با يکديﮕر و دسترسي به من ابﻊ را در ش بکه ب ر
عهده دارد کنشﮕران نامبرده شده بهعنوان رهبران محﻠ ي
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که مورد اعتماد ذينفعان هستند در توسعۀ اعتماد ،پخ ش
منابﻊ و دسترسي ب ه من ابﻊ و همچن ين ايج اد ت يي ر در
ش بکه مثم ر ثم ر خواهن د ب ود نت ايج بهدس تآمده
نشاندهندۀ اين امر است که در ارتباط با پيوند مش ارکت
در ب ين س رگروهه اي هه ار منطق ه ،کنش ﮕر  Al-Amاز
روستاي زنﮕويي داراي باالترين مرکزيت درﺟۀ خروﺟي به
ميزان  60درصد در ش بکه ميباش د اي ن کنش ﮕر داراي
باالترين نفوذ اﺟتماعي نسبت به ديﮕر کنشﮕران بوده و در
واقﻊ منابﻊ بيشتري به ش بکه وارد ميکن د و در پخ ش و
انتشار مش ارکت در ب ين ديﮕ ر س رگروهه ا بس يار م ؤثر
ميباشد بعد از اين ﻓرد ،کنش ﮕران  Hss-Zanاز روس تاي
بس طا و  Al-Abاز روس تاي زنﮕ ويي ،داراي ب االترين
مي زان مرکزي ت درﺟ ۀ خروﺟ ي ب ه مي زان  45درص د
ميباشند بنابراين اي ن کنش ﮕران ني ز از نف وذ اﺟتم اعي
بااليي در شبکه برخوردارند
همچنين ب االترين مي زان مرکزي ت درﺟ ۀ ورودي در
پيون د مش ارکت ب راي کنش ﮕر  Mah-Sheاز روس تاي
بسطا به ميزان  55درصد است در نتيج ه اي ن کنش ﮕر
پيوندهاي بيشتري از مشارکت را از شبکه درياﻓت ميکند
و کنش ﮕران بيش تري ب ا اي ن ﻓ رد در ارتب اط هس تند و
ب هعنوان ق درت اﺟتم اعي و کنش ﮕر کﻠي دي در ش بکه
محسوب م يش ود بع د از اي ن کنش ﮕر ب االترين مي زان
مرکزيت درﺟۀ ورودي براي کنشﮕران  Zo-Enاز روس تاي
زنﮕويي با مي زان  43/33درص د م يباش د بن ابراين اي ن
کنشﮕر نيز داراي باالترين ميزان اقتدار ،ش هرت و منزل ت
اﺟتم اعي ب االيي در ش بکه ب وده و ب هعنوان کنش ﮕران
کﻠي دي و ق درت اﺟتم اعي نق ش مهم ي در م ديريت
مشارکتي خواهد داشت کنش ﮕر  Ban-Madاز ش هر س ه
قﻠعه نيز ب ا مي زان مرکزي ت بين ابيني  12/81درص د در
پيوند مش ارکت ،ب االترين مرکزي ت بين ابيني را در مي ان
ديﮕ ر کنش ﮕران داش ته و بيش ترين نق ش کنترل ي و
واسطهگري را در شبکه بر عهده دارد همچن ين موقعي ت
هندسي کنشﮕران در پيوند اعتماد و مشارکت قبل و بع د
از اﺟراي پروژه بهصورت گراف در شکلهاي  2تا  3نش ان
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دادهشده است رنگهاي مختﻠ نشاندهندۀ ن وع منطق ۀ
هر ﻓرد است رنگ سبز براي روستاي بس طا  ،رن گ زرد

براي روستاي زنﮕويي ،رنگ ﻓيروزهاي براي شهر سه قﻠع ه
و رنگ صورتي براي روستاي دوست آباد ميباشد

شکل  .3موقعيت کنشگران در ماتريس اعتماد شبکۀ سرگروههاي چهار منطقه بعد از اجراي پروژه
(اندازۀ گره نشاندهندۀ ميزان مرکزيت درجۀ ورودي هر کنشگر است)

شکل  .4موقعيت کنشگران در ماتريس مشارکت شبکۀ سرگروههاي چهار منطقه بعد از اجراي پروژه
(اندازۀ گره نشاندهندۀ ميزان مرکزيت درجۀ ورودي هر کنشگر) است

در ادامه و بر اساس ﺟدول ( )1ميت وان عن وان نم ود
که پروژۀ  RFLDLباعث شده تا مي زان ض ريﺐ ت يي رات
هر يک از مرکزيتهاي ورودي و خروﺟي نسبت به قبل از
اﺟراي پروژه کاهش يابد اين بدين معني است که ش بکۀ

اﺟتماعي ماکور به سمت همﮕني پيش رﻓته و باعث مي-
ش ود ت ا ق درت در ش بکه ب ين کنش ﮕران توزي ﻊ
يکنواختتري را پيدا نمايد
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جدول  .1ضريب تغييرات شاخص مرکزيت در پيوندهاي اعتماد و مشارکت در سطح شبکۀ سرگروههاي روستاهاي دوست آباد ،بسطاق ،زنگويي و
شهر سه قلعه در مرحلۀ قبل و بعد از اجراي پروژه
پيوند اعتماد
مرکزيت درﺟۀ ورودي
قبل

بعد

مرکزيت درﺟۀ خروﺟي
قبل

بعد

پيوند مشارکت
مرکزيت درﺟۀ بينابيني
قبل

بعد

0/414

0/358

0/469

0/447

1/917

1/522

0/404

0/390

نت ايج حاص ل از مي زان تمرک ز در پيون د اعتم اد و
مشارکت براساس پيوندهاي درونگروهي و برونگروهي در
شبکه سرگروهها در مرحﻠۀ قبل و بعد از اﺟرا در ﺟ دول 2
آورده شده است شاخص تمرکز بر اساس پيوندهاي دروني
و بيروني در شبکۀ سرگروههاي ههار منطقه در مرحﻠۀ قبل
از اﺟراي پروژه و براي پيوند اعتم اد ب ه ترتي ﺐ  32و 38
درصد و بعد از اﺟراي پروژه ميزان  32و  36درصد اس ت
اين ميزان براي پيوند مشارکت در مرحﻠ ۀ قب ل از اﺟ راي
پروژه براساس پيوندهاي دروني براب ر ب ا  33درص د و ب ر
اساس پيوندهاي بيروني برابر  39درصد بود که با کاهش به
ترتيﺐ در حدود  14و  17درصدي در مرحﻠۀ بعد از اﺟرا به
ميزاني برابر با  19درصد بر اساس پيوندهاي درون ي و 22
درصد بر اساس پيوند هاي بيروني رسيده است
نتايج ش اخص تمرک ز در ش بکۀ س رگروهه اي هه ار
منطقه طي دو مرحﻠ ۀ پ ايش نش ان از آن دارد در ش بکۀ
مورد بررسي درياﻓت پيوندهاي اعتماد طي دو مرحﻠه پايش
صورت گرﻓته از تفاوت خاصي برخ وردار نب وده و ب راين -
اساس در پيوندهاي درياﻓ ت اعتم اد تنه ا در ح دود 30
درصد پيوندها در انحصار کنشﮕران کﻠيدي ميباشد پخش

0/556

اجراي پروژه

0/541

سرگروههاي چهاار منطقاه در مراحال قبال و بعاد از

1/625

پیوناادهاي اعتماااد و مشااارکت اجتماااعي در شاابکۀ

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

1/475

 .3.3شاااخم تمرکااز درون و باارونگروه اي در

مرکزيت درﺟۀ ورودي

مرکزيت درﺟۀ خروﺟي

مرکزيت درﺟۀ بينابيني

و توسعۀ اعتماد در شبکۀ ماکور نيز طي دو مرحﻠه سنجش
صورت گرﻓته با وﺟود کاهشي  2درصدي اما همچن ان در
حد کم تا متوسط قرار دارد و به اين ترتي ﺐ ب يش از 35
درص د پيون ده اي توس عۀ اعتم اد در اختي ار و انحص ار
کنشﮕران مرک زي ش بکه م يباش د بررس ي پيون ده اي
مشارکت نش ان از آن داش ت ک ه ط ي دو مرحﻠ ه پ ايش
صورت گرﻓته و در مسير اﺟراي پروژه ،درياﻓ ت ،پخ ش و
توسعۀ مشارکت با کاهش خوبي توأم بوده بهطوريک ه در
حد بسيار کم و در حدود  20درصد پيوندهاي مشارکت در
انحصار کنشﮕران مرکزي ميباشد و در ح دود  80درص د
ديﮕر پيوندها در ميان ساير کنش ﮕران پراکن ده ميباش د
براين اساس شبکۀ اعتماد و مشارکت بر اساس پيون دهاي
بيروني ،ساختار نيمه س تارهاي داش ته و پخ ش اعتم اد و
مشارکت تا حدودي به کنشﮕران مرکزي وابسته ميباش د
در م ورد پيون دهاي درون ي در ه ر دو پيون د اعتم اد و
مشارکت ،دري اﻓت اعتم اد و مش ارکت مح دود ب ه تع داد
خاصي کنشﮕر مرکزي نبوده و اﻓراد بيش تري در درياﻓ ت
اين پيوندها در شبکه دخيل هس تند ب ا توﺟ ه ب ه نت ايج
حاصل شده در شبکۀ سرگروهه اي اي ن من اطق ميت وان
گفت در مرحﻠۀ بعد از اﺟراي پروژه ميزان تمرکز شبکه در
پيوندهاي اعتماد و مشارکت تا حدودي نسبت ب ه مرحﻠ ه
قبل از اﺟرا کاهش ياﻓته است اين نتيجه بيان ميکند که
اﺟراي پروژه توانسته در کاهش تمرکز و تقسيم ق درت در
شبکه مؤثر باشد
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جدول  .2ميزان تمرکز در پيوند اعتماد و مشارکت براساس پيوندهاي درونگروهي و برونگروهي در شبکۀ سرگروههاي روستاهاي دوست آباد،
بسطاق ،زنگويي و شهر سه قلعه در مرحلۀ قبل و بعد از اجراي پروژه
قبل از اﺟراي پروژه
اعتماد

بعد از اﺟراي پروژه
مشارکت

مشارکت

اعتماد

درون گروهي

برون گروهي

درون گروهي

برون گروهي

درون گروهي

برون گروهي

درون گروهي

برون گروهي

32%

38%

33%

39%

32%

36%

19%

22%

 .4بحث و نتیجهگیري
گسترش ﻓرهنگ م ديريت مش ارکتي من ابﻊ طبيع ي،
بخشي از اهداف بﻠندمدت م ديريت عرص هه اي طبيع ي
اس ت تحقيق ات مختﻠ ص ورت گرﻓت ه در اي ن زمين ه
همﮕي حاکي از آن است که مديريت مشارکتي بهوي ژه در
عرصههاي طبيعي که با گروههاي مختﻠف ي از ذينفع ان و
بهرهبرداران روبهرو است ،نيازمند برنامهريزيهاي دقيق ي
ميباشد که در آنها نقش انسان به عنوان مهمترين عام ل
تاثيرگاار بر اين منابﻊ ،پررن گ در نظرگرﻓت ه ش ود و ل اا
لحاا نمودن نظرات ذينفعان در عرص ه ه اي طبيع ي در
تصميمات مديريتي از مهمترين اهداف مديريت مش ارکتي
ميباشد ] 27 ،2و  [38از طريق اين رويکرد اﻓراد کﻠيدي
در شبکه با بهره از روابط اﺟتماعيشان قادرن د اي دهه ا و
نظ رات خ ود را ب ه ص ورت عمﻠ ي در اص ال و بهب ود
تصديگري منابﻊ طبيعي در ش بکه پخ ش نماين د ][29
تحقيقات صورت گرﻓته در اين راس تا و ب ا به رهگي ري از
رويکرد تحﻠيل شبکههاي اﺟتماعي نشان از آن دارن د ک ه
ﺟهت دستيابي به اﺟراي موﻓق پروژهه اي من ابﻊ طبيع ي
نيازمند مش ارکت ذينفع ان ب وده و ع الوه ب ر آن تحﻠي ل
روابط بين اﻓراد نقش ب هس زايي در پيش برد اه داف و ي ا
دستيابي به استراتژيهاي پروژه دارد هرا که هم انگون ه
که پ يش از اي ن ني ز اش اره گردي د در برنام ۀ م ديريت
مشارکتي منابﻊ طبيع ي تش خيص کنش ﮕران کﻠي دي از
ﺟهت اينکه کدام کنشﮕر بر اساس ساختار روابطش با ساير
اﻓراد در شبکه بر ﻓرآيند مديريت مشارکتي منابﻊ طبيع ي

اثرگاارتر است ،حامز اهميت است بر اي ن اس اس در اي ن
تحقيق از روش تحﻠيل شبکه در تعي ين ،بررس ي و پ ايش
قدرتهاي اﺟتماعي و کنشﮕران کﻠيدي بر اس اس پيون د-
هاي اعتماد و مشارکت در شبکه اﺟتم اعي س رگروهه اي
صندو هاي خرد توسعۀ روستايي تحت پوشش پروژۀ بين
المﻠﻠي  RFLDLدر استان خراس ان ﺟن وبي و در منطق ۀ
سرايان استفاده شده است در اين راستا همچن ين ت الش
گرديد تا با استفاده از تعيين ضريﺐ ت ييرات مرکزي ته ا
در قبل و بعد از اﺟراي پروژه ،شبکۀ اﺟتماعي س رگروهه ا
را در ههار منطقه مورد ارزيابي ق رار داده و ک ارآيي و اث ر
بخشي پروژۀ  RFLDLمشخص گردد
بديهي است که سرگروههاي صندو هاي خرد توس عه
در هر منطقه به واسطۀ ميزان ارتباطات و ق درتي ک ه دارا
ميباشند نقشي مهم در اﻓزايش سرمايۀ اﺟتم اعي درون و
برونگروهي خود و حتي بين منطقهاي ايفا مينمايند
در تحقيقات مختﻠفي که در هم ين راس تا در منطق ۀ
گرگو و در استان کهﮕﻠوي ه و بويراحم د ] [22و همچن ين
در ح وزۀ آبخي ز لتي ان ب ر روي رودخان ۀ ﺟ اﺟرود ][14
صورت گرﻓت نيز بيان شد که تعي ين کنش ﮕران کﻠي دي
گامي بزرگ در ﺟهت مديريت موﻓق مشارکتي منابﻊ است
و ضرورت دارد مديران و برنامهريزان کنش ﮕران کﻠي دي و
قدرتهاي اﺟتماعي را در ش بکۀ ﺟوام ﻊ محﻠ ي )ب ازوي
اصﻠي مديريت مشارکتي( مشخص نمايند و از اين قدرتها
درساماندهي مديريت مش ارکتي من ابﻊ طبيع ي اس تفاده
نمايند
در ادام ه در اي ن بررس ي همچن ين بررس ي ض ريﺐ
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ت ييرات شاخص مرکزيت بر اس اس پيون ده اي اعتم اد و
مشارکت در قبل و بع د از اﺟ راي پ روژه نش ان از توزي ﻊ
قدرت ميان کﻠيه کنشﮕران و اﻓزايش همﮕني ش بکه دارد
نتايج شاخص تمرکز ني ز نش ان از آن دارد ک ه درياﻓ ت و
پخ ش اعتم اد و مش ارکت در مس ير اﺟ راي پ روژه و در
مرحﻠ ۀ بع د از اﺟ راي پ روژه از همﮕن ي ب االتر و تمرک ز

پژوهش به صورت کامالً رياضي و کمي نتايج پ روژه م ورد
ارزيابي قرار گرﻓته است که يکي از برترين ﺟنبههاي اي ن
پژوهش ميباشد و لاا با توﺟ ه ب ه اينک ه نت ايج کم ي در
سياستﮕااري منابﻊ طبيعي بسيار مؤثر بوده و راهبرده ا را
تعيين مينمايد؛ اين پژوهش گام مهمي در ﻓرآيند اﺟ راي
مديريت مشارکتي برداشته و پيرو گزارشات ارام ه ش ده از

کمتري برخوردار ميباشد که اين نتايج نش ان از عمﻠک رد
مناسﺐ و مثبت اﺟراي پروژه بر تقس يم ق درت و اﻓ زايش
تأثيرگااري ميان کنشﮕران در شبکۀ مورد بررسي دارد

پروژۀ توانمندسازي ﺟوامﻊ روستايي تدوين الﮕوي موﻓق با
توﺟه ب ه کنش ﮕران کﻠي دي م ؤثر در تص ميمات ﺟوام ﻊ
محﻠي بسيار مؤثرتر و عمﻠي خواه د ب ود همچن ين باي د

بر اساس نتايج حاصﻠه ميتوان عنوان نمود ک ه پ روژۀ
ب ينالمﻠﻠ ي  RFLDLدر شهرس تان س رايان ب ا کش
کنشﮕران کﻠيدي و قدرتهاي اﺟتم اعي در منطق ه ق ادر
گردي ده اس ت ت ا ح د زي ادي در ﺟه ت تقس يم ق درت

توﺟه داشت پژوهشهايي ک ه ب ه منظ ور بررس ي رواب ط
اﺟتماعي بين ذينفعان صورت ميگيرد بهعنوان خط مشي
سياستﮕااري موﻓق تﻠقي شده ،هرا که کمي نمودن روابط
پيچيدۀ انساني بسيار دشوار بوده و نيازمن د هوش مندي و

اﺟتماعي و ايجاد شبکههاي همﮕن مش ارکتي در منطق ه
موﻓق عمل نمايد ب ديهي اس ت در هن ين ش رايطي ک ه
اکثريت ذينفعان و کنشﮕران در شبکه اثرگ اار ب وده و ب ه
ايفاي نقش ميپردازند ،هزين هه اي م ديريتي در منطق ه
کاهش ياﻓت ه و م ديريت مش ارکتي در زم ان کمت ر و ب ا
سرعت و توﻓيق باالتري محقق گ ردد در نهاي ت باي د ب ه
اين مهم توﺟه نمود که هر هند ک ه در بس ياري از مت ون
به تعيين مي زان کيف ي پ روژه بس نده ش ده ام ا در اي ن

توﺟه سياستﮕااران به روابط ﺟوامﻊ محﻠي ميباشد نت ايج
اين پژوهش براي بهب ود عمﻠک رد و دس تيابي ب ه اه داف
پروژههايي که قرار است در ههار روستاي م اکور ص ورت
گيرد بسيار مؤثر ب وده و از تم امي اﻓ رادي ک ه نقش ي در
تصميمگيري دارند دعوت ميشود تا نتايج اين پ ژوهش را
در سياستﮕااري اين منطقه بکار بسته و در پايﻠوتي ديﮕ ر
عدم استفاده از اين پژوهش را بيازمايند و به تحﻠيل ميزان
دستيابي به اهداف پروژهها بپردازند
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