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Trust has been identified repeatedly as a key component that supports adaptive governance and col-
laborative decision-making systems. In this study, the evaluation of trust based on participatory manage-
ment system was conducted by examining the structure of social relations of local livestock users in the 
form of an existing social network. The strategies used to collect relationship metrics, complete network 
method and research information were collected through interview and network analysis questionnaire. 
The indices of density, size, centrality, degree of centralization, and concepts of cut points and structural 
holes were analyzed in this study. The results show that access to the information within local groups 
is more homogeneous than intergroup relationships in low density and low cohesion trust networks 
and at the macro level the network stability is weak (reduction of network dynamics). The existence of 
structural holes and the low number of important interfaces in the network have also made it difficult to 
maintain and develop communication and transfer information between different groups. Among local 
groups, the trust distribution is weaker than receiving trust. This is the result of a higher focus on external 
centralization than internal centralization. In order to achieve dynamics and stability, it is necessary that 
the local livestock participatory management system in Yazd Province  adopt strategies to enhance social 
trust as a key to resolving the deficiency.
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Extended Abstract

1. Introduction

n recent years, weakening the network 
of human relationships has fundamental-
ly influenced both social and ecological 

order so that the increased social conflicts over the devel-
opment and utilization of water resources and rangelands 
rather than the social participation of beneficiaries have 
had numerous natural losses. Investigating the network 
of trust and participation and recognizing the structure of 
relationships in this study can be effective in solving the 
problem ahead. To this end, the present study has inves-I

 Citation: Islami, I. (2020). [Assessment of the Network of Social Trust Structures Based on Network Analysis Method:
Study of Local Stakeholders of Rangelands - Yazd Province (Persian)]. Journal of Rural Research, 11(3), 454-465, http://
dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.288516.1399

 : : http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.288516.1399

Use your device to scan 
and read the article online

Copyright © 2020, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommer-
cial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.288516.1399 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.288516.1399 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.288516.1399 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.288516.1399 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2020.288516.1399 


Autumn 2020. Vol 11. Num 3

455

tigated the quantity and quality of social relations in the 
community of beneficiaries of livestock in Yazd province. 
The aim is to determine an optimal network of relation-
ships between livestock beneficiaries of Yazd rangelands 
through adding some relations of local beneficiaries to the 
participatory management network of water resources.

2. Methodology

In this study, social network analysis (SNA) was used to 
analyze data. To identify beneficiaries and receive com-
municational data, 2 methods were applied. In the first 
method, a list was made of all livestock beneficiaries of 
Yazd and respondents were asked to choose those names 
in whom they trust and in another list choose those names 
with whom they have participated in managing water re-
sources at rural, regional or province level. The second 
one was the snowball method in which beneficiaries in-
troduced new individuals who were not included in the 
initial list. In the final step, after forming and entering the 
data matrix, data was analyzed and graphs were drawn 
using UCINET and Net draw software programs.

3. Results 

The result of the density index analysis in the whole net-
work of ranchers in the trust link is 38.2 percent, which 
indicates poor confidence and participation of local live-
stock beneficiaries in Yazd province. Low trust between 
livestock beneficiaries has led to low participation and 
thus poor social cohesion in the process of participatory 
management of water resources and livestock. Increasing 
indices like the density index are expected to strengthen 
social capital, and social resilience to problems of water 
restriction that have affected livestock beneficiaries is 
also expected to increase. However, participatory man-
agement requires cooperation links to be spread in the 
whole network until it is not limited only to a few actors. 
The absence of these mediators or presence of weak links 
between groups has made various structural holes in the 
networks of trust. According to the results obtained from 
the analysis, trust network, having more links and density 
ratio higher than participation network have a relatively 
better social cohesion; however, this structural weakness 
is obvious in both networks, especially in participation 
network.

4. Discussion 

The present study is compatible with the study of Burt 

(1995, 2000) in which he referred to mediators, with men-
tioned specifications, as social capitals of the network 

since the absence of these people prevents creating an 
integrated and cohesion network. In the livestock benefi-
ciaries’ network, the lack of these individuals, with the 
mentioned specifications, has declined communicational 
social capital with such efficiency. Lack of these media-
tors has reduced density at the whole network, resulting 
in, as stated by various researchers including Leahy and 

Anderson (2008), reduced strength of trust and participa-
tion and decelerate developing participatory management.

5. Conclusion 

This study revealed that informal networks - particularly 
in this research area: local forces - as an important tool 
of high-speed communication actions are often neglected 
by managers and this can be the result of a hierarchical 
decision-making approach. This form of management has 
slowed the transition to participatory governance in the 
region.
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اعتماد،بارهابهعنوانمؤلفهکلیدیکهحکمرانیسازگارونظامهایتصمیمگیریمشارکتیراحمایتمیکند،شناختهشدهاست.در
اینتحقیقارزیابیاعتمادمبتنیبرنظاممدیریتمشارکتیبابررسیساختارروابطاجتماعیبهرهبردارانمحلیمرتعدرقالبشبکه
اجتماعیموجودانجامگرفتهاست.راهبردمورداستفادهبرایجمعآوریسنجههایرابطه،روششبکهکاملواطالعاتتحقیقاز
طریقمصاحبهوپرسشنامهتحلیلشبکهایجمعآوریگردید.شاخصهایتراکم،اندازه،دوسویگیپیوند،تمرکزومفاهیمنقاطبرشی
وحفرههایساختاریدراینتحقیقموردتحلیلقرارگرفت.نتایجنشانمیدهددرشبکهاعتماد)باتراکمپایینوانسجامضعیف(،
دسترسیبهاطالعاتدرداخلگروههایمحلینسبتبهروابطبینگروهیازهمگنیبیشتریبرخورداراستودرسطحکالنپایداری
شبکهضعیفبهدستآمد.وجودحفرههایساختاریوحضورکمتعدادرابطانمهمدرشبکهنیزباعثشدهتاحفظ،توسعهارتباطات
وانتقالاطالعاتبینگروههایمختلفبامشکلروبهروشود)کاهشپویاییشبکه(.دربینگروههایمحلی،پخشاعتمادوضعیت
ضعیفترینسبتبهدریافتاعتمادداردوایننتیجهتمرکزباالدرپیوندهایبیرونینسبتبهپیوندهایدرونیاست.سیستممدیریت
مشارکتیمحلیمرتعدراستانیزدبهمنظوردستیابیبهپویاییوپایداریالزماستتابهسمتاتخاذراهکارهاییجهتتقویتاعتماد

اجتماعیبهعنوانکلیدحلضعفپیشآمدهبرآید.
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مقدمه

اعتماداجتماعییکیازابعادبسیارمهمزندگیبشرياست.
درواقعاعتمادباعثتداومکنشاقتصادي،سیاسی،اجتماعی
وفرهنگیمیشودوبدوناعتمادهیچکنشمتقابلمطمئنی
صورتنمیگیرد.دریکدههگذشتهاعتمادبینذینفعانبه
عنوانیکفاکتورکلیدیدرحرکتمدیریتمنابعطبیعیبه
 (Vaske et al., 2007: 223; Stern, 2008a: 859; Stern,شمارمیرود
(2008b: 200.همچنیناعتمادبهعنواناصلیترینعاملحکمرانی

سازگارکهسیستمهایتصمیمگیریمشارکتیراتوصیفمیکند
درمدیریتمؤثراکوسیستممیتوانداثرگذارباشدنامبردهمیشود
(Chaffin et al., 2014: 56; Stern & Timothy, 2015: 14).اعتمادی

کهدراینمطالعهموردارزیابیقرارمیگیرداعتمادبینجوامع
محلیدرقالبسیستممدیریتوهمکاریآناندربخشمنابع
طبیعیاست.اعتمادمبتنیبرسیستمهابهجایاعتمادبهیک

فردیاسازمان،اعتمادبهیکسیستمیامجموعهایازرویههایا
قوانینراشاملمیشود.اعتمادمبتنیبرسیستم،آسیبپذیری
افرادشرکتکنندهدربرابراقداماتدیگرانراکاهشمیدهد،
وعدماعتمادمیتواندبهتردیددردرگیرشدندرفعالیتهای
مدیریتمنابعطبیعی،یابهصورتآشکارا،بهاعتراضفعالتبدیل
شود(Stern, 2010: 147; Stern, 2008b: 205).سیستمیاساختار
دراینجا،شبکهروابطیاستکهکنشگرانمختلفدرآنبرای
هدفیااهدافخاصیدرتعاملاند،اینساختارتوسطمحققان
مختلفدرجهتارزیابیمیزانروابطبهینه،پویاییوپایداری
موردارزیابیقرارمیگیردواهمیتآگاهیکاملازچالشهاو
مواردناپایدارکنندهروابطنقشمهمیدرفهمواقعیتهاوموارد
تهدیدکنندهدرناکاراییعملکردهاوعدمتحققاهدافینظیر
مدیریتمشارکتیدارد(Islami et al., 2017: 1188).اینپژوهشبه
مطالعهاعتماداجتماعیدرجامعهمحلیبهرهبردارمنابعطبیعی
استانیزدپرداختهاست.هدفازایناقدامتعیینشبکهبهینه

1-استادیار،گروهمرتعداری،دانشکدهمنابعطبیعیوعلومدریایی،دانشگاهتربیتمدرس،نور،ایران.

ارزیابی ساختار شبکه اعتماد اجتماعی مبتنی بر تحلیل شبکه ای: مطالعه بهره برداران محلی مراتع 
استان یزد
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روابطاعتمادبینذینفعانمحلیمراتعاستانیزدباشناخت
وضعیتپیوستگیروابطشبکهایوانسجامموجوداست.ازآنجا
 (Davenport etکهاعتمادبهویژهدرجوامعمحلیپرتنشاست
(al., 2007 : 353شبکهاعتمادروابطکنشگرانمحلیرابهصورت

بااستفادهازگرافموردتحلیلقرارمیدهد. کمیودیداری
یکچالشاساسیدرمدیریتپروژههایمشارکتیدرکاین
مسئلهاستکهشبکهروابطتعاملتاچهمیزانپویاستوتعامل
بینافرادمختلفپروژهازطریقشبکههایرسمیوغیررسمی
همکاریکهبهطورموقتدرچرخهحیاتپروژهپدیدارمیشوند،
درتماممراحلچرخهعمرپروژه،برنتیجهپروژهتأثیرمیگذارد.
اینچالشبهدلیلتأثیربسیارزیادآنهادرپایداریاقتصادی،
زیستمحیطیواجتماعی،برایافرادیاسازمانهاییاستکهدر
پروژهدخیلاند(Nunes & Abreu, 2020).درعینحالشبکههای
زیرا میکند فراهم اطالعات جریان برای را بستری اجتماعی
اتصاالتاجتماعیایدههایجدید،فرصتهایتجارتیاجای
خالییکفرصتیافعالیترابرایافرادفراهممیکند.پویایی
جریاناطالعاتبهگرههاوروابطآنهاوابستهاستواینتعامل
افرادبهموقعیتآنهادرشبکههایاجتماعیبستگیدارد.یک
کارمهمدرتحقیقاتشبکههایاجتماعیایناستکهوابستگی
راتجزیهوتحلیلمیکند(Rubí-Barceló, 2017: 1).شکلگیریو
گسترشاعتمادبینگروههایمختلفنتیجهتعامالت،ارتباطات،
موقعیتهایگوناگونافراددرشبکهاستکهتأثیریمستقیمبر
پویاییوپایداریشبکهدارد.یکیدیگرازاهدافمهماینتحقیق
بررسیمیزانپویاییوپایداریشبکهروابطذینفعانمرتعاستان

یزداست.

مروری بر ادبیات موضوع

اعتماد و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

اعتماددرتسهیلرفتارجمعی،ایجادفضایاجتماعیمبتنی
برمشارکتوتشویقدرجهتتوجهبهمنافعوعالیقجمعی
مسئله .(Zmerli & Newton, 2008: 706) است بااهمیت بسیار
اصلیدرشبکههایکنشگراننیزهمینروابطبینافراداست.
درمطالعاتمختلفوازجملهآنالیزمدیریتمشارکتیمنابع
طبیعیوتحلیلذینفعان،استفادهازمتدتحلیلشبکهاجتماعی
براساسمدلسازیروابطبینکنشگران،نقطهعطفاینموضوع
عنوانشدهاست،زیراباتمرکزبروضعیتوپویاییروابط،وجود
وتأثیرگذاریاتصاالتدرخوشههایاعتمادوهمکاریمیتوان
کنشگرانکلیدیراکهنقشمهمیدرشکلگیریواستحکام
پیوندهادارندشناساییوهمکاریهایجمعیراکهمنتجبه
را روزمره وچالشهای میشوند پایداریکلشبکههمکاری
 (Sarvi Sadrabad داد دریکشبکهکاهشمیدهندگسترش
شاخص مذکور، تحقیق نتایج ادامه در .& Islami, 2020: 750)

ترتیب به تحقیق این در انتقالیافتگی و پیوندها دوسویگی

نشاندهندهمیزانمتوسطنهادینهشدنپیوندهاوپایداریو
 (Sarvi Sadrabad & Islami, است عنوانشده زیادشبکه توازن
(750 :2020.دراینقسمتبهبخشیازمهمتریننظراتدراین

حوزهاشارهشد.

مفاهیم شبکه های اجتماعی 

دراینپژوهشازروشتحلیلشبکهایجهتتحلیلشبکه
ارتباطاتاستفادهشدهاست.رویکردیساختاریکهمبتنیبر
مطالعهکنشهایمتقابلمیانکنشگراناجتماعیاست.تعامل
بینذینفعانمتعددباتوجهبهسرعتگسترشاطالعات،در
دهههایاخیراهمیتپیداکردهاستوارتباطاتبینافرادو
گروههابرقرارمیشود.روابطیکهتحلیلشبکههایاجتماعی
مطالعهمیکندمعموالًمربوطبهموجوداتجاندارانسانیاست
واغلبمحققانشبکهاتصالهایمیانگروههایاسازمانهاو
حتیدولتهایمحلییااتحادهایبینالمللیرابررسیمیکند
مشخصهمهمآنایناستکهدادههایارتباطیوشبکهایرا
درتحلیلدرنظرمیگیرد.ارزیابیهادرروشتحلیلشبکههای
است. انجام قابل مختلف ازشاخصهای استفاده با اجتماعی
ازجملهاینشاخصها،تراکم،مرکزیتدرجهومرکزیتبینابینی
کنش برای بیشتری پتانسیل باال، تراکم با شبکههای است.
جمعیدارند(Olsson et al., 2004: 75).بااینوجودیکتراکم
شبکهایخیلیباالممکناستاثرگروههارادرفعالیتجمعی
کاهشدهد(Oh et al., 2004: 860).زیرااینمیتواندمنجربه
همسنخیدانششودکهظرفیتحلمشکلراپایینخواهد
آورد(Bodin & Norberg, 2005: 175-193).الزمبهذکراستکه
یکشبکهگستردهترلزوماًبهمعنایبزرگتربودننیست.بلکه
.(Nunes & Abreu, 2020: 3)کیفیتبرتربهمعنایبهتربودناست
بااینحال،ایجادیکشبکهگستردهومتنوعبرایحلمسئله
معموالًبهکنشگرانتوانمنددرشبکهنیازدارد،اساساًبهدلیل
اینکهآنهابایدانعطافپذیرترباشند،پاسخگو،قدرتمند،وفعاالنه
چنینشبکههایرانگهداریکنند.اینهمچنینبدانمعنی
استکهکاربیشتریازطریقشبکههایغیررسمیروابطانجام
خواهدشد،وتاحدینقشساختاررسمیسازمانهایدولتیرا
ازچندطریقحذفمیکننددرحقیقت،ایجادشبکهگستردهتر
دارد بهیکساختارمناسب نیاز برایحلمسئله متنوعتر و
(Nunes & Abreu, 2020: 3).شبکههایغیررسمیاطالعاتراپیدا

میکنند،مشکالتراحلمیکنندوازفرصتهااستفادهمیکنند
وبارضایتبازیگران،رفاهوحفظدیگربازیگراندرهمآمیخته
درستی به غیررسمی شبکههای این اگر درنهایت، میشوند.
مدیریتنشوند،میتوانندبهعنوانیکاضافهبارمشارکتی،یا
الگویهمکاریناکارآمدباعثاختاللشوند.درمحیطشبکه
ظهورشبکههایغیررسمی،برایپاسخبهچالشهایروزمره،با
سرعتباالکاراییدارندواغلبتوسطمدیرانموردغفلتقرار
بایدبهآنتوجه امانکتهایکه .(Steen et al., 2018)میگیرد
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داشتایناستکهشبکههایاجتماعیدرنتیجهتصمیمات
در .(Pagan & Dörfler, 2019) میشوند ظاهر بازیگران پیوند
 (Burt, 2004: ساختاری حفرههای مفهوم به است نیاز اینجا
(349درشبکههایاجتماعینیزاشارهکرد.نظریهبرت1عنوان

میکندکهافرادباتوجهبهموقعیتخاصیکهقرارمیگیرند
مزیتهاومعایبیرانسبتبهنحوهجاسازیدرهمسایگیها
ودیگرساختارهایاجتماعیبرخوردارمیگردند.دراینمدل
پیشنهادی،اتصاالتبینجفتهایخاصیازعواملوجودندارد
کهموجبفراهمآوردنفرصتهاومحدودیتهاییمیشودکه
ارتباطتنگاتنگیبامرکزیتدارد.بهصورتتجربینشاندادهشده
استکهتغییرپذیری،کهاغلببهآنبسته)یاشبکهسهگانه(
شبکههای از بسیاری در شایع اثر یک گویند، خوشهبندی
اجتماعیانسانمحوراستوبهعنواننتیجهانتخاباجتماعی
برهموفیلیاست(Pagan & Dörfler, 2019).یکحفره مبتنی
ساختاریبهعنوانحفرهایبیندوفرددرکمیشودکهدارای
منابعمکملبرایاطالعاتهستند.بیشترساختارهایاجتماعی
تمایلدارندکهبهوسیلهخوشههایمتراکمازارتباطاتوشبکه
بستهشناختهشوند.ایننظریهبهیکایدهاساسیتکیهداردکه
یکدستبودناطالعات،ایدههایجدیدورفتاربهطورکلیدرهر
گروهازافرادباالترازآناستکهدربیندوگروهازمردموجود
دارد.دراینجافردیکهبهعنوانواسطهبیندویاچندگروه
ازنزدیکباافرادعملمیکندمیتواندمزایاینسبیباالتری
کسبکند(Burt, 2004: 349).بهطورخاص،موقعیتیکپلبین
گروههایمجزابهاوامکانمیدهدتااطالعاتارزشمندیرااز
یکگروهبهگروهدیگرمنتقلیانگهدارد.عالوهبراین،فرد
میتواندتمامایدههاییراکهازمنابعمختلفدریافتمیکند
ترکیبکندوابتکاریترینایدهرادربینهمهبهوجودآورد

.(Burt, 1995: 37)

روش شناسی تحقیق

دراینقسمتدرسهبخشبهمعرفیمنطقهمطالعهشده،
تحلیلشبکهای معرفیشاخصهای و تحلیلشبکهای روش

پرداختهمیشود

مرز اجتماعی - اکولوژیک موردمطالعه 

محدوده در یزد استان مراتع موردمطالعه، اکولوژیک مرز
جغرافیایی29درجهو35دقیقهتا35درجهو7دقیقهعرض
شمالیو52درجهو50دقیقهتا58درجهو16دقیقهطول
شرقیودراینمرزاکولوژیک،ذینفعانمحلیمرتعدارساکن
در719سامانعرفیموردمطالعهقرارگرفتند.جامعهآماری
تحقیقافراددارایپروانهچرا)1971فقره(بودهکهبهصورت
قانونیدرسطحمعینیازمراتعبهپرورشدامسبک)گوسفند

1. Burt

وبز(مشغولبودند.متوسطسطحمرتعیهرپروانهچرادراین
که است هکتار ممیزیشده،1861 اطالعات طبق بر استان
با مرتبط محلی کنشگران ممیزی اطالعات دارای سطوح از
اداراتمنابعطبیعیچهارگانهشهرستانیاستانیزددرفاصله
در افراد این است. گردیده مطالعه تا1396 سالهای1394
طبقهبندیهایمعینشدهمحدودههایممیزیتاسال1396در
زمانهایمطالعهشدهجاگرفتهومجموعافرادمطالعهشدهدر8
سرگروهباتعدادمشخصشده700نفریاست.باتوجهبهوسعت
زیادتحقیق،دسترسیغیرممکنبهتمامیافرادودربرنداشتن
مالکهایمعینشدهتحقیقتوسطتمامبهرهبردارانمراتع،عامل

عدمانتخابتمامکنشگراندرشبکهکاملاینتحقیقاست.

روش تحقیق در تحلیل شبکه ای 

دراینپژوهشبااستفادهازپرسشنامهتحلیلشبکهایبه
مطالعهآندستهازروابطاعتماددرشبکهبهرهبردارانمحلی
مرتعدرسطحمراتعاستانیزدپرداختهشدکهافرادمربوطه
پروانهچراازمرجعرسمیوقانونیدریافتنمودهبودند.جهت
شناختشبکهبهرهبردارانودریافتدادههایارتباطیدوشیوه
بهکارگیریشد.پرسشنامهتهیهشدهدادههایارتباطیراشناسایی
وماتریسشبکهراجهتتحلیلوترسیمگرافدرنرمافزارمهیا
میکند.بهمنظورتأییدروایییااعتبارپرسشنامهدیدگاهاساتید
دانشگاهوقضاوتمتخصصانفراهمگردیدونظراتآنهادر
اصالحپرسشنامهاستفادهشد.مفاهیمنظریدراینتحقیقبر
اساسنظریهگرافانجامپذیرفتومفاهیمتجربیتحقیقاز
قبیلاعتمادباتعریفاینمفاهیمدرقالبطراحیمصداقهای
مختلفانجامگرفتهکهتوصیفکنندهآسانودقیقاینمفهوم
استانجامگرفتهاست.استراتژیمورداستفادهبرایجمعآوری
سنجههایرابطه،روششبکهکاملاست.شبکهکاملباهدف
سرشماریتمامافرادبهرهبردارودستیابیبهبیشتریناطالعات
رابطهایانجامگرفتتاساختارکامیونیتیهاوارتباطاتبینآنها
درسطحکالنمشخصگردد.درگامآخرتحلیلاطالعاتو
ترسیمگرافپسازتشکیلوورودماتریسدادهها،بااستفادهاز

نرمافزارهایUCINET،NetDrawانجامگرفت.

شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی

شبکه، اندازه تراکم، چون شاخصهای پژوهش، این در
دوسویگیپیوند،تمرکزشبکهوجهتمطالعهساختارشبکهاز
مفاهیمیچوننقاطبرشیوحفرهساختاریاستفادهشدهاست.
دراینجااینشاخصهاومفاهیموارتباطاتیکهبینآنهاوجود

داردبهصورتمختصرجهتآشناییمعرفیمیشوند:
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شاخص های تحلیل شبکه ای

اندازه2شبکه:اینشاخصمعرفتعدادپیوندهایممکنبر
اساستعدادکنشگرهادرشبکهاستوتعدادپیوندهایموجود
هماناستکهمعرفپیوندهایشکلگرفتهدرشبکهموردمطالعه

است.

تراکم3:ویژگیمهمشبکه،درجهپیوستگیآنیاتعدادگرهها
 (Borgatti et al., است پیوندها تعداد بهحداکثرممکن نسبت
(2013.هرچهتعدادواقعیپیوندهایبینگرهها)موجود(بهتعداد

کلیممکنبینمجموعهگرههانزدیکباشد،تراکمکلیشبکه
بیشترخواهدبودواینتراکمکمکمیکندتاشبکهازانسجامو
پایداریبیشتریهمبرخوردارشود،بنابراینبایدانسجامشبکهرا
درکنارمیزانشاخصهایتراکمواندازهشبکهسنجیدونظریه
حفرههایساختاریبهعنوانبحثاصلیاینتحقیق)کهبهآن
 (Islami et al., دارد تراکم با نسبتمستقیمی اشارهمیگردد(

.2020: 491)

تعداد حداقل شاخص این ساختاری4: انسجام شاخص
کنشگریرانشانمیدهدکهاگرحذفشوندموجبقطعارتباط
درشبکهمیشوند(Mody & Douglas, 2003: 103).دراینصورت
قطعارتباطچندپیوندایجادحفرههایثابتیمیکندکهبهصورت
استراتژیکیبااتصالچندپیوندبههمدیگرمیتوانندپرشوند.

تراکم مقابلمفهوم نقطه اینمفهوم حفرههایساختاری5:
)چگالی(استباایدهسرمایهاجتماعیپیونددارد؛زیراکنشگرانی
کهنقشواسطرابینگروههایمختلفبازیمیکننددرایجاد
ارتباطمتراکمبینکنشگرهاوگروههایمستقردریکشبکه
نقشمستقیمیدارندوهرچهاینپیوندهابیشترحاکمباشد
منجربهتقویتواستحکاممؤلفهمشارکتوبهطبعآنباالرفتن
سطحانواعسرمایهاجتماعیوتوسعهمدیریتمشارکتیخواهند
 (Ghorbani et al.,بهنقلاز(Leahy & Anderson, 2008: 103)شد

.2014:788)

طبقنظریهحفرههایساختاریبرت،موقعیتساختاریافراد
درشبکهاجتماعیازقدرتروابطخارجیمربوطهمهمتراست.
برخیازمزایایموقعیتنشانمیدهدکهافرادموجوددراین
سمتهاازاطالعات،منابعوقدرتبیشترینسبتبهدیگران
نظریهحفرهساختاری .(Zhang et al., 2019) برخوردارهستند
فراهم افراد محلی عملکرد درک برای را جدیدی چشمانداز
میکند.درحقیقت،یکحفرهساختاریشکافبیندوگرهبدون
اتصالاست.بهمنظورتعیینکمیتازمزیتکنترلگرههایپل،

2. Size
3. Density
4. Structural cohesion
5. Structural hole

ضریب مقدار کرد. معرفی را شبکه6 محدودیت ضریب برت
محدودیتشبکهیکگرهمعموالًباتأثیرآندریکشبکهمعین
ارتباطمنفیدارد.بنابراین،باکاهشمقادیرضریبمحدودیت
شبکه،تشکیلحفرههایساختاریافزایشیافتهومتعاقباًتأثیر

.(Zhang et al., 2019)گرههاافزایشمییابد

شاخصقطعاتونقاطبرشی7:دراینبینکنشگرانیوجود
دارندکهنقشآنانحیاتیترازدیگراناست،بهنوعیکهباحذف
آنانساختارشبکهبهدویاچندبخشغیرمتصلتبدیلمیشود.
جهتتعیینایننوعازکنشگرانکهحذفآنهاباعثتقسیم
شبکهبهچندبخشمیشود،ازشاخصنقاطبرشیاستفاده
میشود.شبکههاییکهچنینکنشگرانیندارند،تراکمشبکه

آنهاباالست.

درجه:پژوهشگراناجتماعینقشیککنشگردرشبکهرابا
درجهاندازهمیگیرند.درجهتعدادارتباطاترانشانمیدهد.اما
درکنارکمیتارتباطاتکیفیتارتباطاتدرتحلیلشبکهای
نیزاهمیتدارد.بدینمنظورشاخصهایمتعددیوجوددارد
کهاینکیفیتراموردمطالعهقرارمیدهندازقبیلدوسویگیو

تمرکزشبکهکهدراینجااینمفاهیمتعریفمیگردند.

دو میزان شاخص هرچه موردمطالعه شبکه در دوسویگی:
بیشتر متقابل مشارکت میزان باشد بیشتر پیوندها سویگی
 (Leahy &استوشبکهازپایداریبیشتریبرخوردارخواهدبود

.Anderson, 2008: 103)

شاخصتمرکز8:اینشاخصبیانگرمیزانکنشگرانمحوری
دریکشبکهاست.شبکههایمتمرکزدرصدپیوندباالییبر
محوریکیاچندکنشگرپخششدهخواهندداشتویکشبکه
غیرمتمرکزشبکهایاستکهتنوعاندکیبینتعدادپیوندهای
کنشگرانوجوددارد.نرمافزارمورداستفادهدراینتحقیقبرای

تمامشاخصهایشبکههمانیوسیآینتاست.

یافته ها

و  دو سویگی  تراکم،  اندازه شبکه،  مطالعه شاخص های  نتایج 
تحلیل وضعیت انسجام اجتماعی در شبکه اعتماد

درشاخصاندازهشبکهکهتعدادپیوندهایموجودرانشان
میدهدازکلپیوندهایممکندرسطحکلشبکهاعتمادتنها
انتظار مورد پیوندهای یکسوم به نزدیک که پیوند 18140
هستبرقرارگردیدهاست.شاخصتراکمدرسطحشبکهاعتماد
بهرهبردارانمرتعاستانیزدبرابر38/2درصدبهدستآمدکه
درسطحضعیفبرآوردمیگردد.اعتمادپایینمنجربهمشارکت

6. Network constraint coefficient (NCC)
7. Blocks and Cut point
8. Centralization



461

 پاییز 1399 . دوره 11. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

پایینودرنتیجهانسجاماجتماعیضعیفبهرهبردارانمحلیمرتع
درفرایندمدیریتمشارکتیمراتعاستانیزدراسببگردیده
است.فرایندمدیریتمشارکتینیزمتأثرازانسجاماجتماعی
مهم فاکتور بودن پایین است. نداشته پایینعملکردمطلوب
اعتمادگویایاینقضیهاست.نکتهمهمیکهازشاخصتراکم
میتوانفهمیدایناستکهباتوجهبهپایینبودناینشاخص،
میزانتابآوری9بهرهبرداراننسبتتنشهایمحیطی)عواملی

چونخشکیوخشکسالی(نیزپایینآمدهاست.

شاخصدوسویگیشاخصدیگریاستکهموردتحلیلقرار
گرفت.اینشاخصدرپیونداعتمادبرابر43/9درصدبهدستآمد
کهنشاندهندهپایداریشبکهدرحدمتوسطاست.یکیازدالیل
موفقیتپروژههایمدیریتیمرتعهمکاریهایمتقابلبینافراد
)شاخصدوسویگی(استکهنیازبهتقویتاینحوزهاحساس
میشود.بنابراینباآسیبشناسیموضوعوتالشدرجهترفع
موانعبرقراریاعتماددوطرفهوبدهبستانهایاجتماعیمیتوان
درصدشاخصدوسویگیرابهحدمطلوبنزدیکنمود)جدول

شماره1(.

نتایج مطالعه شاخص تمرکز در شبکه اعتماد

شاخصتمرکزکهدراینپژوهشبادرصدنشاندادهشده
اینشاخصکهدرجدولشماره از بهدستآمده نتایج است.
2نشاندادهشدهاستمؤیددرصدباالیتمرکزدرپیوندهای
بیرونینسبتبهپیوندهایدرونیاست.ایننتیجهچندنکتهرا
روشنمیسازدنکتهاولدرمقایسهکلیدرجهتمرکزبیرونیو
درونیمیتواناشارهکردایناستکهدریافتاعتماد)تمرکز
شبکهدرپیوندهایدرونی(درمقایسهباپخشاعتماد)تمرکز
برخوردار مناسبتری ازوضعیت بیرونی( پیوندهای در شبکه

است.

9. Resilience

ازمقایسهپیوندهایبیرونیودرونیمیتوانفهمیدکهدر
شبکهاعتمادباتوجهبهمیزانباالیتمرکزدرپیوندهایبیرونی
نسبتبهپیوندهایدرونی،کنشگرانمرکزیازنقشمهمتریدر

سطحشبکهبرخوردارند.

تحلیل دیداری ساختار شبکه اعتماد بهره برداران محلی مراتع 
استان یزد

ترسیمشبکهاعتمادامکانتحلیلدیداریآنرافراهممیآورد.
تصویرشماره1،نمایششبکهاعتمادرانشانمیدهد.

همانطورکهمشخصاستشبکهخوشههایمجزا)گروههای
مجزا(بارنگهایمتفاوتازیکدیگرمجزاشدهاند.وجودفضاهای
خالینشانازتقسیمجامعهبهرهبردارانمحلیمراتعاستانیزد
بهگروههایمختلفودربیشترمواردمستقلازهمکاریاست.
افرادیدرنقشواسطمتصلکنندهچند نیز دربعضیموارد
خوشهبهیکدیگرشدهاند)دواجتماعمحلیسبزوزردرنگبه
هممتصلشدهاند(.درتصویرشماره2،اینافرادبانقاطآبی
رنگمتمایزشدهاند.درشبکهاعتماداینگونهافرادشناساییشده
ومیتوانندمبنایبرنامهریزیهاتوسطسیاستگذاراناجتماعی
درتوسعهمدیریتمشارکتیجامعهمحلیدرعرصههایمنابع
طبیعیاستانیزدقرارگیرند.بهخصوصدردسترسیبهاطالعات
وتوسعهسیاستهایمدیریتمشارکتیبینجامعهبهرهبردار
مرتعنقشاینافرادتأثیرگذارحائزاهمیتاست.تصویرشماره2
ضمناًحفرههایساختاریونقاطبرشیموجودرانشانمیدهد.
باحذفایننقاطبرشیکهبارنگیآبیمشخصاستبسیاری

ازخوشههابهدویاچندینخوشهکوچکتقسیمخواهندشد.

درشبکهاعتماددرحوزهدسترسیبهاطالعات،برت)2004(
باوجودفواصلارتباطی»حفرههایساختاری«بینگروههارا
شکلگیری به توجه با ساختاری حفرههای این نمود. مطرح
خوشههایمجزادرشبکهبهرهبرداراننیزخودرانشانمیدهد.

جدول 1. میزانشاخصهایاندازه،تراکمودوسویگیدرشبکهاعتماد.

مرز اکولوژیک اندازه شبکه تعداد پیوندهای ممکن تراکم )درصد( دو سویگی )درصد(

مراتع استان یزد 18140 47487 38/2 43/9
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:برگرفتهازتحقیق،1396

جدول 2. نتایجمطالعهشاخصتمرکزشبکهاعتماددرشبکهبهرهبردارانمحلیمراتعیزد.

مرز اکولوژیک نوع پیوند تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی )درصد( تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای درونی )درصد(

مراتع استان یزد اعتماد  46/5 34/9
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:برگرفتهازتحقیق،1396
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بحث و نتیجه گیري

باتوجهبهاهمیتمدیریتمشارکتیمطلوبدرساماندهی
امورجوامعمحلیبرپایهاعتمادبهعنوانکلیدیترینعامل،این
برشاخصهای اعتمادمبتنی روابط بهمطالعهکمی پژوهش
بهصورتتکمیلی تمرکزوهمچنین اندازه،دوسویگی، تراکم،
تحلیلدیداریروابطمبتنیبرمفاهیمنقاطبرشیوحفرههای
ساختاریازروشتحلیلشبکهایبرایارزیابیساختاراجتماعی

بهرهبردارانمحلیمرتعاستانیزدپرداختهاست.

درشبکهاعتماداجتماعیبهرهبرداران،دسترسیبهاطالعات
درداخلگروههایمحلینسبتبهروابطبینگروهیازهمگنی

بیشتریبرخورداراست.علتآنراحضورکمتعدادرابطانمهم
درشبکهبهرهبردارانمرتعاستکهباعثشدهاستحفظو
توسعهارتباطاتبینگروههایمختلفبامشکلاساسیروبهرو
شود.نبودافرادیبهعنوانواسطبیندویاچندگروهنزدیک
انتقالاطالعاتمختلف)اجتماعی، تا بههمباعثشدهاست
محیطی،اقتصادی(بینگروههایمختلفبامشکلروبهروشود.
مطالعاتقبلینیزنشاندادهاندکهتواناییپخشگرهازموقعیت
 (Zhangبرجستهمحلیوقدرتاتصالکلگرهسرچشمهمیگیرد
(et al., 2019.مزیتمهماینافراددرکشفوتوسعهفرصتهای

فوقالعادهاست،بنابراینافرادیکهمیتوانندمرتبطکنندهاین
مسائلبینگروههاباشندبسیارمهموباارزشهستندزیرابهطور

تصویر 2. نمایشنقاطبرشیوحفرههایساختاریدرشبکهاعتمادبهرهبردارانداممراتعیزد.منبع:برگرفتهازتحقیق،1396.
نقــاطآبــیرنــگ،نقــاطبرشــیهســتندکــهدراتصــالبیــنگروههــایمختلــفنقــشمهــمایفــامیکننــدوبــاحــذفآنهــا،شــبکهبــهخوشــههایمجــزا

تبدیــلخواهــدشــد.

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصویر 1. نمایشخوشههایمجزایتشکیلشدهدرشبکهاعتمادبهرهبردارانمحلیمراتعیزد.منبع:برگرفتهازتحقیق،1396.
هــررنــگبیانگــریــکاجتمــاعمحلــییــاخوشــهایازافــراددرشــبکهاعتمــاداســتکــهجهــتمجــزاشــدنوتفکیــکبهتــربــارنگهــایمتفــاوتمجــزا

شــدهاســت.
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نمونهدرجامعهموردمطالعهدراینپژوهشبسیاریازتعارضات
ونزاعهابرسربهرهبرداریازآبومرتعنتیجهعدممدیریت
صحیحونبودرهبرانباقدرتمحلیدرکنترلاینتعارضات
استوحضوراینواسطانکلیدیبامشخصاتذکرشدهتاحد
قابلتوجهیازبروزایناتفاقاتجلوگیریمینماید.دراینتحقیق
هدفنمایشحفرههایساختاریبیناجتماعاتمحلیمختلف
وعدماتصالوپیوستگیبینشبکهدرسطحکالناست.اماکه
اینارتباطبینچندخوشهاصلیبرقرارنگردیدهاستامادر
داخلاجتماعمحلیاینکنشگرانارتباطیباهدفواسطهگری
وجودداشتهواستحکامالزمایجادشدهاست)تصویرشماره2(.
درمنطقهموردمطالعهبینکامیونیتیهایمختلفاینارتباطات
کامیونیتیهای شناخت به توجه با بنابراین نمیشود، برقرار
مختلفاینکارآسانترشدهوبابرقراریارتباطاتوتعامالت
خوشهای،چرخشاطالعاتگستردهشدهوپویاییوپایداری
شبکهگستردهخواهدشد.نبوداینافرادپیونددهنده،تراکمو
انسجامرادرسطحکلشبکهنیزبهشدتکاهشدادهاست
کهبانتیجهتحقیقلیواندرسون10)2008(منطبقاست.این
موردباتحقیقاتاخیردیگرنویسندهکهبهبررسیشبکهروابط
کنشگرانمدیریتکنندهامورمنابعآبدراستانیزدپرداخته
و اسالمی از: عبارتند تحقیقات این دارد. نیزهمخوانی است
همکاران)2017(وسرویصدرآبادواسالمی)2020(.کاهش
استحکاممؤلفهاعتمادوبهطبعآنکندشدنتوسعهمدیریت
مشارکتیدراستانیزد)اشارهبهنتایجشاخصهایبهدستآمده
درجدولشماره1(کاماًلاثباتگردیدهوهردوموردتحلیل
کمیودیداریودرجهپایینشاخصهایبهدستآمدهمؤید
اینموضوعاست.اینمورددرمطالعاتمختلفماننداسترن
وتیموتی11)2015(،چفین12وهمکاران)2014(واسالمی
نیزعنوانشدهوتأکیدشدهکهتقویت وهمکاران)2020(
خواهد پیشآمده نقصان حل کلید بهعنوان اجتماعی اعتماد
است روشنشده برمحققان تحقیق این در که نکتهای بود.
ایناستکهشبکههایغیررسمیبهطورخاصدراینمنطقه
تحقیقاتی،نیروهایبومیومحلیدراستانیزد،برایپاسخبه
چالشهایروزمره،باسرعتباالاغلبتوسطمدیرانموردغفلت
قرارمیگیرند.اینهماننکتهایاستکهاستین13وهمکاران
)2018(برآنپافشاریدارندکهاینرامیتواننتیجهرویکرد
دانست روستایی امور در دولتی تصمیمگیری مراتبی سلسله
وگذربهسمتحکمرانیمردمیرابامشکلروبهرونمودهو
اینمهمنیازمندگذرزمانوواگذاریتصمیماتبهمردماست.
تمرکزبهرهبردارانمحلیبرفعالیتهایداخلیگروهخودکه
غالباًمبتنیبرمشترکاتفامیلیاستپررنگتربودهوحفرههایی
درجریاناطالعاتوهمکاریبینگروههادرسطحکالنشبکه

10. Leahy & Anderson
11. Chaffin
12. Stern & Timothy
13. Steen

بهرهبردارانمرتعدیدهمیشودوبهعبارتسادهترحفرههای
ساختاریایجادشدهاست.تمرکزباالیشبکهنکتهمهمدیگر
درشبکهاعتماداینبهرهبرداراناست.دربینبهرهبردارانپخش
اعتمادوضعیتضعیفترینسبتبهدریافتاعتمادداردواین
نتیجهتمرکزباالدرپیوندهایبیرونینسبتبهپیوندهایدرونی
است.تمرکزباالیکنشگرانمرکزیدرپیوندهایدرونینسبت
بهپیوندهایبیرونیعاملیاستکهمانعازشکلگیریروابط
واسطهایدرسطحکالنشبکهدامداراناستانیزدشدهاست.
نتایجاینپژوهشنتایجمطالعهصورتگرفتهاسکولز14)2011(
راکهبهنقشکنشگرانمرکزیوتأثیرگذاریآنهادرایجاد
واسطانارتباطیوایجادمدیریتمشارکتیموفقتأکیدداشتهاند
موردتأییدقرارمیدهد.اینمهمدرتحقیقاتدیگرنیزپررنگ
شدهاستکهدرجهباالیتمرکزدرسطحکالنشبکهباعث
اینسطح، زیرادر یابد، اعتمادکاهش و تامشارکت میشود
درصدپیوندباالییبرتنهایکیاچندکنشگرتمرکزمییابد؛
ایناستکه نیازمند درصورتیکهمدیریتمشارکتیمطلوب
پراکندگیپیوندهایهمکاریدرکلشبکهگستردهشودتاتنها
 (Sarvi Sadrabad & Islami, 2020:محدودبهچندکنشگرنشود
(Watts, 1999: 493 ;493.پلارتباطیبیندنیایاجتماعیهرچند

درفاصلهدورراازطریقهمینرابطانعنواننمودهاست،کهدر
اینتحقیقنیزاینافرادشناساییومعرفیگردیدهاند.ضمناًاین
افراددرنقشارتباطیبینخوشههایمختلفغالباًپیوندهای
ضعیفیراتشکیلمیدهندکهبانظرگرانووتر15)1360:1973(
کهدریافتوجریاناطالعاترامشروطبهضعیفتربودنپلهای

ارتباطینسبتبهپیوندهایقویمیداندتأییدمینماید.

تحلیلشاخصهایمذکوردرجامعهبهرهبرداراندامنشانداد
کهساختارروابطاعتماداینجامعهازیکبینظمیاجتماعیرنج
میبردونظرمحققاناینتحقیقهمهمیناستکهراهحل،
تقویتبنیاناعتماددرجوامعمحلیاستنکتهایکهالوسنو
گارود16)2001(بهآناشارهمیکندهمبراینپایهاستواراست
کهضعفدراعتمادنتوانستهاستکنشهایاجتماعیوحل
مشکالتنیازمنداقدامجمعیرادربینبهرهبردارانداماستان
یزدتسهیلکند.شبکههایباتراکمپایین،باعثشدهپتانسیل
کمتریبرایکنشجمعیداشتهباشد.ازطرفیهمانطورکه
گفتهشدافرادیباشاخصهایجادپلارتباطیکهمؤثردربه
اشتراکگذاریایدههاینوآورانهباشندمحدودبودهودرنتیجه
بهویژه بامشکالتمحیطی برخورد ابتکارالزمدر و خالقیت
خشکسالیومخاطراتدیگریکهنیازمندکارجمعیاستبه
سهولتانجامنمیپذیرد.همانچیزیکهبرت)37:1995(به
آناشارهکردهکهاینمانعازایجادیکانسجامبخشیمناسبدر
سطحکلشبکهشدهاستودرحالحاضراینبرخوردسریع

14. Scholz
15. Granovetter
16. Lawson, & Garrod
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وهوشمندانهوخالقانهبهکندیصورتمیپذیرد.اینهمان
کیفیتبرتریکشبکههمکاریاستکهدرتحقیقاتینظیرنانس
و اسالمی ،)2019( همکاران و 18 ژانگ ،)2020( آبرئو17 و
همکاران)2020(وسرویصدرآباداسالمی)2020(بهآناشاره
شدهاستونیازبهمجموعهفعالیتهایآموزشی،ظرفیتسازی
وتوانمندسازیرابرایارتقاءکیفیتروابطشبکهاییادآوری
میکند.دراینجاالزماستایننکتهیادآوریشودکهضعفدر
پویاییوپایداریشبکه)مبتنیبرنتایججداولشماره1و2(
موجبشدهدرسطحکالنباگسترشآثارمحدودیتکمبودآب
برزندگیاجتماعیبهرهبردارانمحلیمراتعیزد،انسجاماجتماعی
همکاری یک با همراه بهموقع و هوشمندانه برخورد در الزم
جمعیدرمناطقمطالعهشدهکمرنگشودوتابآوریالزمنیز
دربرخوردبااینمخاطرهطبیعیبهمیزانزیادیکاهشیافته
است.دراینتحقیقباتوجهبهارزیابیمدیریتمشارکتیباتأکید
براهمیتکنشگرانکلیدیوبهکارگیریآنانباتوجهبهویژگی
منحصربهفردارتباطیدرآنانجهتایجادروابطخالقانهاتصالی
دردنیایاجتماعیوهمچنینتوسعهفضایمشارکتواعتماد
اجتماعیبهنقشواهمیتگسترشوتقویتسرمایهاجتماعی
تأکیدشدهاست(Islami et al., 2020: 498).تحققکنشجمعی
مطلوبدرسطحمناسبپایداریکهبهتحققمدیریتمشارکتی
موفقاستواراستنیازمندتقویتفضایکنشاجتماعیمبتنیبر
تبادالتمتقابلاجتماعیبرپایهکنشگرانتوانمندمتصلکننده
بینساختارهایخوشهایجداافتادهووجودحفرههایساختاری
متعدداستکهدرجامعهبهرهبردارانمحلیمراتعاستانیزدنیز
بهعنوانیکنیازاحساسمیشودوافرادینظیرنانسوآبرئو
)2020(برآنبهعنوانیکراهحلمشکلتأکیددارند.ارزیابی
شبکهاعتماددرسطحکالن،شناختمناسبیازساختارهای
پنهانودورماندهبود.تحلیلدیداریوگرافکاویکهمنجربه
اکتشافنوعخاصیازتعامالتیکساختارشدهاستدراین
تحقیقبهصورتبرجستهکمکیبودکهدرتحلیلکاملیک

ساختارکالنبهدستآمد.

تشکر و قدردانی

نویسندهبرخودالزممیداندمراتبتشکرخودراازدانشگاه
تربیتمدرسدرحمایتوپشتیبانیازاینتحقیقاعالمدارد.

17. Nunes & Abreu
18. Zhang
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