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 :چکیده
شارکت و انسجام اجتماعی مربوط ی چون میهااجتماعی شناختی که به ارزشاین پژوهش به سنجش آن قسمت از سرمایه 

ای انجام گرفته و این شبکه را کلیه بهره برداران محلی دام روش تحقیق بر اساس آنالیز تحلیل شبکه. شود پرداخته است می

آوری  ای جمعاطالعات کیفی و کمی مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه و پرسشنامه تحلیل شبکه. اندتشکیل داده استان یزد

های ریاضی روابط با استفاده از شاخص آی نت و نت درا گراف .سی.های تحلیل شبکه یو سپس از طریق نرم افزار. گردید

های ساختاری و نقاط برشی مورد آنالیز کمی و دیداری هیم حفرهتراکم، اندازه، دوسویگی پیوند و تمرکز و همچنین مفا

ای برداران دام با نمایش ساختار اجتماعی جزیره نتایج حکایت از شبکه ضعیف مشارکت در روابط بین گروهی بهره. قرارگرفت

کم در شبکه مشارکت های مختلف از جمله تراارزیابی شاخص. های ساختاری متعدد استو روابط شکننده تحت تاثیر حفره

های برداران دام در مواجه با تنش آوری بهرهدر حد ضعیف بدست آمد که مبین انسجام اجتماعی ضعیف و کاهش میزان تاب

آنالیز . های متقابل ضعیف و پایداری پایین شبکه استدهنده همکاریآنالیز شاخص دوسویگی پیوند نیز نشان. محیطی است

. بردنظمی اجتماعی رنج میبهره برداران دام نشان داد که ساختار روابط این جامعه از یک بی های مذکور در جامعهشاخص

گیری روابط تمرکز باالی کنشگران مرکزی در پیوندهای درونی نسبت به پیوندهای بیرونی عاملی است که مانع از شکل

ی مناسب نیز باعث شده تا ابتکار و انسجام اجتماعی های ارتباطی با پراکندگنبود پل. ای در سطح کالن شبکه شده است واسطه

 . الزم در برخورد هوشمندانه و بموقع با مشکالت محیطی علی الخصوص خشکسالی کاهش یابد

 

 

 .ای، استان یزد های ساختاری، روش تحلیل شبکه سرمایه اجتماعی، مدیریت مشارکتی، حفره :واژگان کلیدی

  

                                                           
 i.eslami@modares.ac.ir. ایران نور، مدرس، تربیت دانشگاه دریایی، علوم و طبیعی منابع دانشکده مرتعداری، گروه استادیار.  

 h.ebrahim@lihu.usb.ac.ir. بلوچستان و سیستان دانشگاه اجتماعی، علوم گروه استادیار . 

 ashtari80@gmail.com .ایران تهران، اجتماعی، و فرهنگی مطالعات پژوهشکده استادیار . 



 Volume 11, Issue 2, Autum and Winter 2019 

 
 
 

Social Network Analysis of Participatory Management and Social 

Capital among Livestock Beneficiaries in Yazd Province 

 
Iman Islami

1
*, Hossein Ebrahimzadeh Asmin

2
 & Abazar Ashtari Mehrjardi

3
  

 

Received:  2019-09-01 

Accepted: 2020-04-20 

 

Abstract 

The present study has measured the part of the cognitive social capital relating to values such 

as participation and social cohesion. The method of this study is based on the network analysis 

and this network is included all local livestock beneficiaries in Yazd Province. Quantitative 

and qualitative information necessary for the study were collected through interviews and 

questionnaires of network analysis. Then through software of network analysis including 

UCINET and Netdraw, the relationships were analyzed using mathematical indices of density, 

size, link reciprocity and centralization and also the concepts of structural holes and cut points. 

Results indicate poor networks of participation in intergroup relationships of local 

beneficiaries having island social structure with fragile relationships influenced by multiple 

structural holes. Evaluation shows that the density index in network of participation was weak, 

indicating poor social cohesion and reduced resilience of livestock beneficiaries when facing 

with environmental stresses. The analysis of the index of link reciprocity indicates poor mutual 

cooperation and low stability of network. Analysis of motioned indices show that the relations 

structure of this community suffers from a social disorder. High centralization of central actors 

in internal links rather than external links is a factor preventing the formation of intermediate 

relationships at the macro level. Absence of these people with appropriate distribution has 

reduced creativity, social cohesion necessary in dealing with environmental problems 

especially drought. 
 
Keywords: Social Capital, Participatory Management, Structural Holes, Social Network 
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 مقدمه و طرح مسئله 

. شده است اجتماعی علوم حوزه در مفاهیم پرکاربردترین از کیی اجتماعی، سرمایه مفهوم اخیر ۀده در

سرمایه اجتماعی و بحث در مورد آن در قلمروهای مختلف علوم اجتماعی،  ۀاستفاده گسترده از واژ

پذیر این ناپایدار حاکی از پذیرش نقش اجتناب ۀتوسع یها اقتصاد، علوم سیاسی، محیط طبیعی و بحث

منظور  طبیعی، فیزیکی و انسانی به ۀگیری آن در کنار انواع دیگر سرماینوع سرمایه و لزوم مطالعه و اندازه

فزایش کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، تدبیری برای پیشگیری و کاهش مشکالت اجتماعی و تحقق ا

دو تفاوت مهم سرمایه اجتماعی با (. 0 : 11   شریفیان ثانی،)توسعه پایدار در جوامع مختلف است 

عامالت مانند سرمایه فیزیکی و مادی این است که این شکل از سرمایه حاصل روابط و ت ها هیسرمادیگر 

ی اجتماعی است و به شکل عینی و فیزیکی وجود ها گروهاجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اعضای 

کلمن، سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود، افزایش خواهد  ازنظر نکهیاندارد و تفاوت دیگر 

 (. 0 :  1  ، توسلی)یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد 

حاصل از شبکه ارتباط  منافع ای های منابع طبیعی شامل منابعدر حوزه فعالیت اجتماعی سرمایه

-می قرار های اجتماعی رسمی یا غیررسمی محلیشبکه با مشارکت یکدیگر در که است یبرداران بهره

برداران و  جمعی برای بهره منفعت تولید ارتباطی، منابع تولید ضمن بردار،های بهرهگروه تعامل. گیرند

 ،گرفت نظر در اجتماعی عنوان سرمایه به توانمی کهرا این منافع . کندمی نفعان فعال در این حوزهذی

های جمعی در مقابله با حوادث ناگوار طبیعی همکاری ۀقبیل توسع هم منافعی است اولیه از

ی که منافع متقابل یهادی و انسانی در پروژههای ماوری و تولید سرمایه ، رشد بهره(سالی، سیالب خشک)

صورت  به دشدهیتول منفعت و منبع گیرند و هم، آنهای محیطی شکل میدارند و حول محور فعالیت

کننده درون و بیرون از یک جامعه  های مشارکتقوی بین گروه روابط شبکه داد است که برون غایی

. خواهد شدمنجر به پایداری اجتماعی و پایداری اکولوژیک یک منطقه جغرافیایی  تاًیو نها استمحلی 

برداران مراتع استان یزد نمود تبلوریافته مشارکت در  بهره اجتماعی ارتباطات شبکه در افراد بین پیوند

 ریهای اخیر تحت تأثدر سال. های خشک استهای طبیعت در اکوسیستمگیریجهت مقابله با سخت

رو شده  هف شدن شبکه روابط انسانی، هم نظم اجتماعی و هم نظم اکولوژیک با چالشی اساسی روبضعی

های اجتماعی و جایگزینی آن روزافزون نزاع ۀشاهد توسعبا کاهش اعتماد اجتماعی،  که یطور به. است

ع آبی این استان از مناب یبردار برداران دام بر سر توسعه و بهره جای مشارکت اجتماعی در گروه بهره هب

نفعان با یکدیگر نقش حیاتی در مدیریت و  روابط متقابل ذی(.  7 : 34  اسالمی و همکاران، )است 

در افزایش همکاری بین  تواند یمکامل کردن منابع و منافع بازیگران در فرایند مدیریت مشارکتی است و 

ی محیط زیستی پیچیده ها پروژهدر برداری قوی  نفعان برای مدیریت عالئق و توسعه روابط بهره ذی

 نیتر عنوان یکی از مهم منابع آب به یت مشارکتیریمد(. 7  : 3 1 وانگ و همکاران، )باشد  مؤثربسیار 
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 یزیر ت و برنامهیریدر مد ینفعان محل ینقش ذ ی است کها های همکاری جوامع محلی و منطقهنمونه

عنوان نقش  ها به بازی کردن بهولتاذعان شده گرچه ددر مطالعات جدید نیز  .بسیار حائز اهمیت است

گیری در حال انتقال یافتن به غیر دولت و بازیگران محلی است و دهند، اما تصمیمغالب ادامه می

بازیگران جدید را شناسایی کرد که برای مدیریت /برخی از بازیگر توان یمهمچنین عنوان شده که 

 مؤثرترشده است اهمیت تبادل دانش و اطالعات در اجرای  دیتأکن حیاتی هستند و نکته سومی که به آ

 (.    : 3 1 سن و همکاران، )هاست سیاست

تواند در حل مطالعه شبکه مشارکت و شناخت الگوی ساختار روابط موجود در این پژوهش می

فیت روابط یت و کیمنظور این پژوهش به مطالعه کمّ بدین. معضالت ذکرشده در باال مؤثر واقع شود

مشارکت و انسجام  سنجش مؤلفه با و برداران دام در استان یزد پرداخته است اجتماعی در جامعه بهره

های موجود در ساختار روابط اجتماعی این گروه از چالش تحلیلبه  در شبکه روابط موجود اجتماعی

سرمایه اجتماعی و  -   :شودمیپاسخ داده  زیردر این مقاله به سؤاالت . است کردهبرداران اقدام  بهره

آیا  - برداران محلی دام استان یزد در فرایند مدیریت مشارکتی چه میزان است؟  انسجام شبکه بهره

ه با هداران استان یزد در مواج پایداری شبکه محلی داماند و  بازیگران کلیدی در تمام شبکه پخش شده

برداران  دریافت و پخش مشارکت در سطح شبکه بهره - چگونه است؟  یآور محیطی و تاب یها تنش

تحلیل دیداری به  برقراری پیوندها در ساختار اجتماعی مشارکت باتوجه -5محلی دام چه میزان است؟ 

 شبکه چگونه است؟

روابط بین کنشگران و ساختار اجتماعی شبکه مورد تحلیل در این پژوهش سنجش و روابط 

 .استانی قرار گیرد گذاران استیمورد استفاده مدیران و س ،در مقیاس کل تواند یم نفعان محلی ذی

 

 مبانی نظری

کلمن  .جامعه شناسان پیدا کرد یها دگاهیمتفاوت در د هایی تتوان با عبارف سرمایه اجتماعی را مییتعر

. های اجتماعی نامیدهای اجتماعی و هنجارسرمایه اجتماعی را تعهدات و انتظارات، کانال( 34: 311 )

شود و موجودیت مستقلی ندارد بلکه کارکردش تعریف می ۀلیوس کلمن معتقد بود سرمایه اجتماعی به

ها شامل برخی ساختارهای  ای از عناصر متفاوت است که دو ویژگی مشترک دارند، تمام آنمجموعه

 (15 : 331 کلمن، )کنند های کنشگران محدوده ساختار را تسهیل میاند و بعضی از کنشاجتماعی

 ریاجتماعی بین افراد است که بر رفتار فرد تأثمتقابل ای از روابط ، شبکهدر تحقیقات سرمایه اجتماعی

-های اجتماعی و مشارکت منجر میگذارد و به انسجام اجتماعی، اعتماد، میل به شرکت در فعالیتمی

های روابط مبتنی بر همکاری میان یک اجتماعی، شبکهبا این دیدگاه سرمایه ( 07: 334 پاتنام، )شود 

( 333: 337 ن، برهم و راه)کند جامعه است که حل مشکالت نیازمند اقدام جمعی را تسهیل می
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عنوان مکانیسم پشتیبانی از مردم  به(  7 - :   11 )به گفته الوسون و گارود سرمایه اجتماعی بنابراین 

نظمی اجتماعی بی کننده نییو نبود آن مؤلفه تع کردهاضطراری عمل و ایجاد احساس امنیت در مواقع 

« ( 31 )نظریه منابع اجتماعی »مفهوم سرمایه اجتماعی را مبتنی بر طرح خود  311 لین در سال . است

تعریف و سه جزء منابع نهفته در ساختار و شبکه اجتماعی، قابلیت دسترسی به منابع اجتماعی و استفاده 

لین منابع (. 333 لین، )کند ی هدفمند را اجزاء یک سرمایه اجتماعی معرفی میها کنشر ها د از آن

بازدهی اجتماعی یا همان )و شهرت ( بازدهی سیاسی)، قدرت (بازدهی اقتصادی)اجتماعی را ثروت 

، نامید، چون در این شکل سرمایه« دارایی ارتباطی»وی سرمایه اجتماعی را . داندمی( پایگاه اجتماعی

گیرد که افراد برای دستیابی به سود در ی نه بر روی فرد بلکه بر روی روابط صورت میگذار هیسرما

کنند و پیوندهای اجتماعی برقرار شده واسطه مهمی برای آگاهی و انتقال ها شرکت میتعامالت و شبکه

 (. 11 لین، )اطالعات سودمند است 

-انسان بهی انامه در براون فیرادکل. آر توسط 351  سال در بار نینخستی اجتماع شبکه مفهوم 

 توسط مفهوم نیا 41 دهه اواسط در سپس (  - : 351  براون، فیرادکل) شدی معرفی سیانگل شناسان

 شبکهی تئور و گرافی تئوری مبان از کهی اشبکه لیتحل کردیرو. گرفت قرار استفاده مورد بارنز و بوت

 و افراد انیم ارتباطات که یطور به استی اجتماعی ساختارها مطالعهی برای افتیره ردیگ یم منشأ

 افراد، یافتن در را کردیرو نیا توانیم خالصه طور به. ردیگیم قرار مطالعهموردِ ارتباط نیا یها یژگیو

 زوله،یای واحدها ،یساختار یها حفره ها، تنگنا موانع، یافتن ،یمرکز نقشی دارای واحدها ها، گروه

 تیتقو ،یسازمان وی عملکردی هامحدودهی راستا در دانش انیجر دیتشدی برا هافرصت شناخت

 شیافزای برا هایی راه وی ررسمیغی هاشبکه تیاهم ازی آگاه شیافزا موجود،ی ارتباط یها کانالیی کارا

 (.5- : 113  سرات،) برد نام هایاستراتژ بهبود وی رییادگ و تیخالق شیافزا ها، آنی سازمان عملکرد

 صورت بهی محل جوامع یا ها ارگان روابط لیتحل ضمن روش نیا یریکارگ به با اند کردهی سع محققان

 به توانیم نمونهطورِ به. دهند ارائهیی راهکارها و ها شنهادیپ حوزه نیا مشکالت حل جهت دری کاربرد

ی مشارکت یزیر برنامه به دنیرس دری اجتماع شبکه تأثیر که کرد اشاره( 54 : 111 ) ماندرانو مطالعه

 جهیدرنت و دیجد روابط قادرند ها تفاوت بر غلبه با هاسازمان که داد نشان و داد قرار مطالعهموردِ را موفق

 ابعادی ابیارز با آن بیترک وی اشبکه لیتحل روش تیاهم قیتحق نیا در. کنند جادیای دیجد ۀیسرما

 .است شده دیتأک ندهیآ مطالعات دری اجتماع هیسرما گرید

 ،یگذاراستیس منظور به هستند مرتبط گرییکد بای اجتماع ازنظر چگونه نفعان یذ نکهیا تیاهم

 محققان تمرکز مورد که استی گرید مهم ۀجنبیی روستا راتییتغ داریپا تیریمد و کنترل ،ینیبشیپ

در ایران حول محور ارزیابی نقش کنشگران، شناسایی  گرفته انجاممطالعات . است گرفته قرار مختلف

ی مدیریت مراتع و آبخیزداری، ها پروژهی اجتماعی در حوزه مدیریت منابع، ها هیسرمابازیگران کلیدی و 
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 شده انجام مطالعاتی بند جمع .ها بوده است نفعان خرد و کالن در آن ی پایداری شبکه همکاری ذیارزیاب

 نفعان یذی اجتماع هیسرما رفتنباال وی اجتماع انسجام تراکم، شیافزا دهدیم نشاندر کشور خودمان 

 و قربانی) شودیم محققی شتریب سرعت با بردارانبهره نیب مشارکت و اعتماد شیافزا درنتیجهی محل

 گزارش به ان،یسرا شهرستان در RFLDL پروژهی اجرا از پس نمونهِ طور به(. 70:  3   همکاران،

 مطلوبی حد تا افراد بین تراکم میزان منطقه، دری توانمندساز یها تیفعال انجام از پس ،طرح محققان

 یها رگروهیز و افراد سطح در اجتماعی سرمایۀ و انسجام مشارکت، اعتماد، توسعۀ و یافت افزایش

 تعادل و توازن که را متزلزل شبکه و ضعیف شدۀ نهادینه روابط دارای افراد و شد را سبب مختلف

 منجر شد آنی اجتماع هیسرما شیافزا و شبکه بهتری داریپا و هیدوسو روابط تیتقو به ،داشت نامطلوب

 (.454: 35   همکاران، وی قربان)

 همکاران و پرل توسطی نینابیب تیمرکز و درجه تیمرکز تراکم،ی هاشاخص گرید مطالعه در

ی اواسطه روابطی برقراری برا باال تیمرکزی دارا ی کهکنشگران داد نشان انگلستان در(  41: 113 )

 اهداف شبردیپ در شتریبیی توانا درنتیجه و گرانید بری شتریبی اثرگذار سطح به قادر هستند مهم

 ،پایین مرکزیت با کنشگران همچنین. هستندی عیطب منابع تیریمدی هاطرحیی اجرای حت وی اجتماع

 دری مهم نقش کنشگران قیدق شناخت لذا هستند دارا رای ترنییپا یرگذاریتأث وی رهبریی توانا

ی اعضا عنوان به کنشگران باال، تیمرکز با افراد جامعه یک در. کندیمی باز موفق یمشارکت تیریمد

:   1  اسکلز،) باشند...  و هاسازمان ،یردولتیغ وی دولتی نهادها ،یمحل برداران بهره توانندیم شبکه

 زینی دولت یهاسازمان .است یردولتیغی محل نفعان یذی بررس قیتحق کردیرو مقاله نیا در(.   0

 مؤثری مشارکت تیریمد که است نیا کرد غفلت آن از دینبا که یا نکته اما مؤثرند شبکهی اعضا عنوان به

 مشترکی شرکا عنوان به را گرانید و نشوند مسلط ازحد شیبی دولت یها سازمان که است نیا مستلزم

 ،یریپذ انعطاف دانش، و ها تیمسئول یگذار اشتراک به ازینآن  کنار در است، مهم عامل یک نیا. بشناسند

: 5 1  گرالک، و امرسون) دارد تیاهم مشترک تیحاکمی برای ریادگی یها طیمح جادیا و یاعتمادساز

ی کمکی انسان تعامالت و روابط قتیحقی ساز انینما و چشم از دور و پنهانی ایزوا بهی دسترس (701

 قابلی اجتماع شبکه دری متعددی هاشاخص. است داشته شناسان جامعه به شبکه لیتحل که است

 تیموقع یدارا گرانیباز ازی اریبس که دهد یم نشان نییپا تمرکز شاخص نمونهطورِ به هستند یبررس 

 اشاره شبکه انسجام نییپا سطح و صیتشخ قابل یها رگروهیز به توانندیم شبکه دریی فضا متمرکز

 دهدیم نشان تمرکزی باال درجه که کندیم اشاره( 1   -33  :   1 ) مونرو و گالمر ای و باشد داشته

ی اشبکهی کربندیپ دری اصل گرانیباز( است یکسان تیمرکز درجه که یهنگام) گریباز چند یا یک که

 اتصاالت ،یوستگیپ درجه روابط، تراکم متفاوت ساختار بایی هاشبکه در تیریمد. شوند یم محسوب

 مسئله در مطالعه(. 00 : 113  کرونا، و نیباد) است متفاوت درجه تیمرکز و ها رگروهیزی درون
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ی محلی همکار پررنگ مظاهر ازی یک عنوان به آبی مشارکت تیریمد خصوص هب وی مشارکت تیریمد

 اند،تعارض حال در اغلب که مختلف نفعان یذ توسط آب متفاوت مصرف به باتوجه که دهدیم نشان

 دمانیچی روِ شیپی هاتیمحدود و قدرت روابط به نسبت قیعم نشیب تا کندیم کمکی اشبکه لیتحل

 (. : 117  کو،یآر وی واساکیه) شود منعکسی اجتماع روابط وی نهاد

 

 تحقیق یشناس روش

، روش قیتحق موردِجامعه  ی،ا شبکه، روش تحلیل مطالعه موردِ ۀدر این قسمت به معرفی منطق

 . شودپرداخته می یا شبکهتحلیل های شاخصی اطالعات و آور جمع

 

 ی اطالعاتآور جمعو مطالعه موردِمنطقه 

دقیقه عرض  7درجه و  4 دقیقه تا  4 درجه و  3 مطالعه را استان یزد با محدوده جغرافیایی منطقه موردِ

در این مرز . دهددقیقه طول شرقی تشکیل می 0 درجه و  41دقیقه تا  41درجه و   4شمالی و 

میلیون  0. سامان عرفی استان یزد در مساحتی به وسعت  3 7نفعان محلی دام ساکن در  اکولوژیکی، ذی

 35   یها در مدت دو سال در فاصله سال( فقره  37 به تعداد )هکتار که پروانه چرا اخذ کرده بودند 

در این تحقیق روش ی اطالعات آور جمعمنظور  بهروش مورد استفاده . مطالعه قرار گرفتندموردِ 30  تا 

جای نمونه، روابط جمعیتی کنشگرها  هدر این روش ب. پیمایشی انجام گرفت صورت بهو شبکه کامل 

طبیعی بودند که از اداره کل منابع  یداران مرتعاز  ، تمام آن دستهافراد مطالعه شده. است شدهسرشماری 

صورت قانونی در سطح مراتع به پرورش دام گوسفند و بز به شکل  و به کردهاستان پروانه چرا دریافت 

روابط چهره،  به و مراجعه چهره پرسشنامهابزار در این پژوهش با استفاده از . سنتی و محلی مشغول بودند

برداران و دریافت  خت شبکه بهرهشنا منظور به. شد در قالب ماتریس روابط تکمیلبرداران  مشارکت بهره

برداران دام استان یزد تهیه  در شیوه اول فهرستی از کلیه بهره. شد برده کار های ارتباطی دو شیوه بهداده

مدیریت منابع آبی در  ۀنیشد و با مراجعه به پاسخگویان خواسته شد که از بین افراد نام افرادی که درزم

 .شیوه دوم، استفاده از روش گلوله برفی بود. اند انتخاب کنندکت داشتهبا آنان مشار مرتعسطح روستا یا 

شدند که در لیست اولیه احتماالً جای برداران، افرادی جدید معرفی می بهره ۀلیوس که به ترتیب ینا هب

این روش که غالباً موجب شناخت و حلقه اتصال به افراد مهم دیگر بود مورد استفاده قرار . نداشتند

برداران کلیدی و شاخص دیگری که در بخش مدیریت آب مشارکت  ت و منجر به معرفی بهرهگرف

داشتند و توانسته بودند در بحث توسعه و حفاظت از منابع آبی نقش کلیدی و پررنگی ایفا کنند 

بیشترین اطالعات مورد  دنبه دست آور باهدفصورت مکمل و  این دو شیوه به. دششناسایی می

روش اول نسبت به روش دوم با سرعت بیشتری قابل انجام است اما نیاز به مهارت . ر گرفتنداستفاده قرا
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در گام آخر تحلیل اطالعات و ترسیم گراف پس از تشکیل و (.  : 317 ، اسکات)و دانش محقق دارد 

افزار  این نرم. انجام گرفت  درا و نت  آی نت.سی.یوی افزارها ها، با استفاده از نرمورود ماتریس داده

افزار حاوی  این نرم. سازی شبکه اجتماعی ایجاد شده استهای اجتماعی و تجسمشبکه تحلیلبرای 

: این موارد استافزار شامل  های این نرمبرخی از ویژگی. استو نت درا   پاجک هایافزار ای از نرمبسته

حالت متعددی و -ها، محاسبه عدم تجانسکلیک محاسبه های آماری،محاسبه معیار ،یبند ضریب خوشه

  5ای درا و نت نت افزارهای با استفاده از نرم یامکان مصورساز ایجاد ماتریس متقارن، روابط متقابل گراف،

 . ماتریس و متن است شامل ویرایشگر اکسل،

 

 در این تحقیق های تحلیل شبکهشاخصی و ا شبکهروش تحلیل 

روابط بین عناصر مشخص  ،است قرار گرفتهای که در این پژوهش مورد استفاده روش تحلیل شبکه

ن مشخصه مهم آن این است که یبنابرا. دهدمطالعه قرار میرا موردِ( ها و غیره  ها، سازمان افراد، گروه)

فت خاص بین یک ج ۀهای ارتباطی رابطداده. گیردای را در تحلیل در نظر میهای ارتباطی و شبکهداده

 از پس. ها شبکه ایجاد شود عنصر است و این امکان وجود دارد که از این جفت عنصر و روابط بین آن

 صورت هاسیماتر قالب در کهی اشبکه لیتحلی افزار نرم ستمیس به کردن وارد و هاداده آوری جمع

-شاخص و میمفاه به باتوجه ها داده لیتحل نیهمچن و شده جادیا ارتباطاتی دارید لیتحل امکان گرفت

 مشارکت تیوضع ازی ابیارز نیبهتر باهدف پژوهش نیا در. شد فراهم متنوع و متعددی ها

 شبکه ساختار مطالعه همچنین و شبکه تمرکز وند،یپی گیدوسو شبکه، اندازه تراکم، چون ییها شاخص

 و میمفاه و ها شاخص نیا نجایا در. است شده استفادهی ساختار حفره وی برش نقاط چونی میمفاه از

 : شوند یمی معرف مختصر صورت به دارد وجود ها آن نیب کهی ارتباطات

تعداد . نسبت تمامی پیوندهای موجود به تمامی پیوندهای ممکن است ۀدهند نشان :4تراکم

پیوندهای ممکن بر اساس تعداد کنشگرها قابل شناسایی است و تعداد پیوندهای موجود همان شاخص 

که در اینجا  یا رابطه. مطالعه استگرفته در شبکه موردِ است که معرف پیوندهای شکل شبکه 0اندازه

تر خواهد بود و این نظر متراکماین است که هراندازه سایز شبکه افزایش یابد شبکه موردِ ردیگ یشکل م

شاخص  ارتباط شاخص تراکم با. تا شبکه از انسجام بیشتری هم برخوردار شود کند یتراکم کمک م

                                                           
1 UCINET 
2 NetDraw 

3 pajek 

4 Net-E   
5  Density 

6  Size 
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بر همین اساس بنا نهاده شده است زیرا شاخص انسجام ساختاری در خصوص آن   انسجام ساختاری

ها ارتباط گروه  شوند و با حذف آنترین ارتباطات را موجب می و بنیادی نیتر پیوندهایی است که مهم

که اگر حذف  دهداین شاخص حداقل تعداد کنشگری را نشان می. ( 11: 11  میرزایی، ) شود یقطع م

در این صورت قطع (.  1 :  11 و داگالس،  یمود)شوند  می را موجب قطع ارتباط در شبکه ،شوند

صورت استراتژیکی با اتصال چند پیوند به همدیگر  که به کند یهای ثابتی مارتباط چند پیوند ایجاد حفره

است با ایده سرمایه ( چگالی)تراکم که نقطه مقابل مفهوم   های ساختاریمفهوم حفره. توانند پر شوندمی

در ایجاد  کنند یهای مختلف بازی ماجتماعی پیوند دارد زیرا کنشگرانی که نقش واسط را بین گروه

ک شبکه نقش مستقیمی دارند و هرچه این پیوندها یمستقر در  یها ارتباط متراکم بین کنشگرها و گروه

 آن باالرفتن سطح انواع سرمایه اجتماعی تبع مشارکت و به بیشتر حاکم باشد به تقویت و استحکام مؤلفه

به نقل از قربانی و همکاران،  ، 1 : 111 لی و اندرسن، ) خواهند شدمنجر مدیریت مشارکتی  ۀو توسع

 که با ینوع به ،تر از دیگران استکنشگرانی وجود دارند که نقش آنان حیاتی ،نیبِ نیدرا(. 711:  3  

تعیین این نقاط  منظور به .شودمتصل تبدیل می ریبکه به دو یا چند بخش غحذف آنان ساختار ش

. شوداستفاده می  شود از شاخص قطعات و نقاط برشی ها باعث تقسیم شبکه می پذیر که حذف آن آسیب

پژوهشگران اجتماعی نقش یک . هاست هایی که چنین نقاطی ندارند نشانه تراکم باالی روابط در آنشبکه

یت اما در کنار کمّ. دهددرجه تعداد ارتباطات را نشان می. رندیگ یدر شبکه را با درجه اندازه مکنشگر 

های متعددی وجود منظور شاخص بدین. نیز اهمیت دارد یا کیفیت ارتباطات در تحلیل شبکه ،ارتباطات

 چه شاخص میزان دومطالعه هرازجمله در شبکه موردِ ،دهندمطالعه قرار میدارد که این کیفیت را موردِ

پیوندها بیشتر باشد میزان مشارکت متقابل بیشتر است و شبکه از پایداری بیشتری برخوردار  یگیسو

شاخص مهم دیگری که (. 711:  3  از قربانی و همکاران، به نقل  ،111 لی و اندرسن، )خواهد بود 

ان کنشگران محوری در این شاخص بیانگر میز .است 5در سطح کل شبکه اهمیت دارد شاخص تمرکز

شده خواهند  های متمرکز درصد پیوند باالیی بر محور یک یا چند کنشگر پخششبکه. یک شبکه است

ارد ای است که تنوع اندکی بین تعداد پیوندهای کنشگران وجود دداشت و یک شبکه غیرمتمرکز شبکه

 (.  :  3  رمضانی و میرزا محمدی، )

 

 

 

                                                           
1 Structural cohesion 

2 Structural hole 
3 Blocks and Cut point 

4 Centralization 
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 تحقیق یها افتهی

های تراکم، دو سویگی، اندازه شبکه و تحلیل وضعیت انسجام و سرمایه مطالعه شاخصنتایج 

 برداران محلی اجتماعی در شبکه بهره

ی ارتباطی شبکه مشارکت در قالب ماتریس ارتباطات، اه دادهآوری  طورکه گفته شد بعد از جمع همان

انجام  بحثموردِهای استفاده از شاخص ها با نت وارد و تحلیل سی افزار تحلیل شبکه یو اعداد در نرم

نتایج تحلیل شاخص تراکم در سطح کل . دهدرا نشان می ها جدول یک نتایج تحلیل شاخص. گرفت

ن مشارکت ضعیف در درصد به دست آمد که مبیّ 5 /5داران یزدی در پیوند مشارکت برابر  شبکه دام

دهد فرایند مدیریت مشارکتی از انسجام و ن میاین نتیجه نشا. برداران دام محلی استان یزد است بهره

ای ازجمله شناسایی و حل ای و ریشهبنابراین اقدامات پایه. سرمایه اجتماعی پایینی برخوردار است

افزایش شاخص تراکم  منظور بهموانع مشارکت، تقویت انسجام اجتماعی و اقدامات ترویجی مناسب 

به پایین  توان فهمید این است که باتوجهشاخص تراکم می نکته مهمی که از. شودوضوح احساس می به

خشکی، : عواملی چون)های محیطی تنش به برداران دام نسبت بهره  یآور بودن این شاخص، میزان تاب

جانبه که به افزایش شاخص  توان انتظار داشت با اقدامات همهنیز پایین آمده است و می( سالی خشک

در شاخص . اجتماع محلی نسبت به تغییرات محیطی افزایش یابد یآور بمیزان تا منجر شود،تراکم 

در سطح ( پیوند    4 )دهد از کل پیوندهای ممکن اندازه شبکه که تعداد پیوندهای موجود را نشان می

و است پیوندهای مورد انتظار  سوم کیاست که نزدیک به  شدهپیوند برقرار  1    کل شبکه مشارکت 

شاخص دوسویگی شاخص . ارتقاء این سطح به حد مطلوب است منظور بهنشان از نیاز به عزم جدی 

درصد به دست  7 / این شاخص در پیوند مشارکت برابر  .دیگری است که مورد تحلیل قرار گرفت

های یکی از دالیل موفقیت پروژه. ترتیب در حد ضعیف است پایداری شبکه به ۀدهند آمد که نشان

 یها های جمعی و متقابل بین افراد است که از آن به بده بستانیریتی مرتع و ازجمله دام همکاریمد

داری مشاعی و مشارکت جمعی در بخش  ازجمله این موارد در بخش مرتع، دام ،شوداجتماعی یاد می

این شاخص  با افزایش. شودو توسعه منابع آبی دام است که نیاز به تقویت این حوزه احساس می نیتأم

آوری اجتماعی نیز نسبت به و تاب شودرود سرمایه اجتماعی تقویت مانند شاخص تراکم انتظار می

-بنابراین با آسیب. برداران دامی را متأثر ساخته است نیز افزایش یابد مشکالت محدودیت آبی که بهره

گی را به حد یدوسوتوان درصد شاخص رفع موانع همکاری متقابل می برایشناسی موضوع و تالش 

  .دکرمطلوب نزدیک 

 

                                                           
1 Resilience 
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 تراکم، دوسویگی و اندازه در شبکه مشارکت یها اندازه شاخص .8جدول 

 تحقیقهای  یافته: نبعم

 

 برداران محلی  در شبکه بهره تمرکز شاخصنتایج مطالعه 

طورکه در قسمت قبل بیان شد  شاخص تمرکز در این پژوهش با درصد نشان داده شده است و همان

نتایج . درصدی از شبکه است که در دست گروه محدودی از کنشگران مرکزی محصور شده است

درصد باالی تمرکز در پیوندهای  دیؤم ،نشان داده شده است  آمده از این شاخص که در جدول  دست به

در مقایسه که نکته اول  :سازداین نتیجه چند نکته را روشن می. بیرونی نسبت به پیوندهای درونی است

تمرکز شبکه در )است که دریافت مشارکت  نیتوان اشاره کرد اکلی درجه تمرکز بیرونی و درونی می

توسط کنشگران از ( مرکز شبکه در پیوندهای بیرونیت)در مقایسه با پخش مشارکت ( پیوندهای درونی

توان فهمید همچنین از همین مقایسه پیوندهای بیرونی و درونی می. برخوردار است یتر وضعیت مناسب

به میزان باالی تمرکز در پیوندهای بیرونی نسبت به پیوندهای درونی،  که در شبکه مشارکت باتوجه

از طرفی درجه باالی تمرکز در شبکه . در سطح شبکه برخوردارند یتر کنشگران مرکزی از نقش مهم

زیرا در سطح کل شبکه درصد پیوند باالیی بر  ،برداران دام کاهش یابد باعث شده است تا مشارکت بهره

مدیریت مشارکتی مطلوب نیازمند این است که  که یدرصورت. ک یا چند کنشگر تمرکز یافته استیتنها 

  .همکاری در کل شبکه گسترده شود تا تنها محدود به چند کنشگر نشود پراکندگی پیوندهای

 

 اندازه شاخص تمرکز شبکه در پیوندهای بیرونی و درونی .2جدول 

 های تحقیق یافته: نبعم

 

 برداران دام در استان یزد تحلیل دیداری ساختار شبکه مشارکت بهره

. آوردطورکه در قسمت قبل بیان شد ترسیم شبکه مشارکت امکان تحلیل دیداری را فراهم می همان

ها، گراف اولیه رسم شده مشابه کالفی پیچیده خواهد بود که امکان تحلیل به زیاد بودن داده باتوجه

در این شکل یک شبکه متراکم از افراد و به ظاهر با پیوندهای  (. شکل )محدود کرده است دیداری را 

 تراکم تعداد پیوندهای ممکن تعداد افراد نوع پیوند

 (درصد)

 دو سویگی

 (درصد)

 اندازه شبکه

 82825 8/99 3/93 90292 8398 مشارکت

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

 9/91 3/33 مشارکت
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-ها و بر اساس شاخصداده تحلیلبه  اما باتوجه ،دهدهای تصویر را نشان میقوی در بعضی از محدوده

ی ها از تراکم و دوسویگکه پیوندهای این شبکه شدهایی که در قسمت قبل به آن اشاره شد مشخص 

حروف اختصاری  ۀلیوس دایره یا مربع و به های شکلودها که با مکلیه ن  در شکل . ستیباالیی برخورد ن

ها با افراد دیگر را نشان  اند که ارتباط آنمرتبط شده ییها الی ۀلیوس اند به ها مشخص شده معرف نام آن

منظور  به. کندتوسط محقق سلب میشده امکان هرگونه تحلیل را  دهیتن این شبکه ازآنجاکه درهم. دهدمی

افزار نت درا در این پژوهش استفاده شد تا شبکه از آشفتگی خارج شده  بهتر از امکانات نرم یده سازمان

-، نمایش شبکه شکل . دکنمشارکت را فراهم  و با نمایش بهتر امکان تحلیل دیداری ساختار اجتماعی

 . دهدهای موجود را با آرایش بهتر نشان می

 

 یزداستان  دامی محل برداران بهره مشارکت شبکه در شده لیتشکی مجزای هاخوشه شینما .8 شکل

های مجزا صورت خوشه صورت خرد و غالباً به طورکه مشخص است شبکه به در این شکل همان

های با پیوندهای ضعیف به یکدیگر مرتبط شده و شبکه یشوند که گاهدیده می( مجزا یها گروه)

های جداگانه از کل شبکه تشکیل صورت جزیره اند و یا در مواردی به دادهتشکیل از افراد را  یتر بزرگ

مختلف و در بیشتر ی ها برداران دام به گروه وجود فضاهای خالی نشان از تقسیم جامعه بهره. اندافتهی

کننده چند خوشه به  در بعضی موارد نیز افرادی در نقش واسط متصل. موارد مستقل از همکاری است

(. 7 : 333  برت،)اند ای شدههای شبکهدر حقیقت این افراد، پل ارتباطی بین خوشه. اندیکدیگر شده

های ا هر فرد بانفوذ اجتماعی باالی دیگر باشد که قادر باشد فاصلهیتوانند رهبران این کنشگران می

های جغرافیایی جمله در بعضی محدودهحتی در فواصل جغرافیایی بزرگ از. موجود را برطرف سازد

توسط یک شخص با یک پیوند برقرار  یای نیز فراهم نیست ارتباطات گاهاستان یزد که ارتباط جاده
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در . کرداین افراد را در این پژوهش فراهم  کردنای امکان شناسایی و مشخص تحلیل شبکه. شده است

 . دان متمایز شده رنگ ی، این افراد با نقاط آب شکل

 

 
 

 یزد استان در دام بردارانبهره مشارکت شبکه دری ساختاری ها حفره وی برش نقاط شینما :2 شکل

دهند که های مختلف غالباً پیوندهای ضعیفی را تشکیل میبین خوشه یاین افراد در نقش ارتباط

های تر بودن پلکه دریافت و جریان اطالعات را مشروط به ضعیف (11-01  :  37 )با نظر گرانووتر 

های ارتباطاتی صورت در این مطالعه غالب پل. شودمی دییتأ ،داندارتباطی نسبت به پیوندهای قوی می

بین دو خوشه بزرگ تا حداکثر سه پیوند ( یک پیوند)گرفته به لحاظ قوت پیوند، شامل حداقل ارتباط 

های مجزای های ارتباطی بین خوشهای که شکل نگرفته است وجود همین پلاما نکته. شکل گرفته است

  .متعدد است

های حفره»اصطالح  باوجود فواصل ارتباطی( 7 :  33 )در حوزه دسترسی به اطالعات، برت 

های مجزا در گیری خوشهبه شکل های ساختاری باتوجهاین حفره. کردها را مطرح بین گروه «ساختاری

ساختاری و نقاط برشی  یها این حفره  شکل . دهدنشان می برداران دام استان یزد نیز خود را شبکه بهره

شود که بدون پیوند با دیده می ییها گروهکه آنچه مشخص است این است . دهدموجود را نشان می

با حذف این نقاط برشی که با رنگی آبی مشخص است بسیاری از . اند گروه مجاور خود قرار گرفته

در شبکه مشارکت دامداران یزدی تعداد این . ک تقسیم خواهند شدها به دو یا چندین خوشه کوچخوشه
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مشخص است   طورکه در شکل  نمونه همانطورِ به. مختلف کم تعدادتر است یها افراد در بین گروه

ها نیز وجود یک یا حداکثر سه فرد باعث  ها فاقد چنین عناصری هستند و در بعضی گروه بعضی از گروه

تعداد این رابطان مهم در شبکه  حضور کم. ه خرد به یکدیگر شده استارتباط گسترده چند گرو

با مشکل اساسی  ،مختلف افراد یها ارتباطات بین گروه ۀبرداران دام باعث شده است حفظ و توسع بهره

عنوان  از طرفی نبود افرادی به. دشورو شود و شاهد انسجام اجتماعی قوی در کل شبکه افراد ن هروب

اجتماعی، محیطی، )ا چند گروه نزدیک به هم باعث شده است تا انتقال اطالعات مختلف واسط بین دو ی

:  33 )طورکه برت  مزیت مهم این افراد همان. رو شود همختلف با مشکل روب یها بین گروه( اقتصادی

توانند بنابراین افرادی که می. العاده است فوق یها فرصت ۀکند در کشف و توسعبه آن اشاره می( 7 

نمونه در جامعه طورِ زیرا به ،ها باشند بسیار مهم و باارزش هستند این مسائل بین گروه ۀکنند مرتبط

عدم برقراری  ۀاز آب نتیج یبردار ها بر سر بهرهمطالعه در این پژوهش بسیاری از تعارضات و نزاعموردِ

صات ذکرشده تا حد مختلف است و حضور این واسطان کلیدی با مشخ یها ارتباط بین گروه

 . دکناز بروز این اتفاقات جلوگیری می یتوجهِ قابل

 

 گیرینتیجه

ن محلی دام مبتنی بر روش ابردار وضعیت سرمایه اجتماعی در شبکه بهره تحلیلاین پژوهش به مطالعه و 

سرمایه  یها مؤلفه نیتر مؤلفه مشارکت اجتماعی را که از مهم ،رو ازهمین. ای پرداخته استتحلیل شبکه

 . ه استدمورد تحلیل قرار دا ،اجتماعی است

وضعیت  کی در هیچ کدام که دهدریاضی در این پژوهش نشان می یهانتایج مطالعه شاخص

ن ارزیابی شاخص تراکم در شبکه مشارکت در حد ضعیف به دست آمد که مبیّ. ندارد مطلوبی وجود

. های محیطی استه با تنشهبرداران دام در مواج بهرهآوری انسجام اجتماعی ضعیف و کاهش میزان تاب

بردار باعث شده است تا شاخص  بهره یها همچنین برقرار نشدن پیوندهای ارتباطی بین افراد و گروه

-از جنبه دیگر شاخص دوسویگی که معرف همکاری. تر از حد انتظار قرار گیرد اندازه نیز بسیار پایین

مشارکت در محدوده ضعیف قرار گرفت و نشان از پایداری پایین این های متقابل است نیز در شبکه 

 . برداران دام استان یزد است شبکه در جامعه بهره

برداران دام نشان داد که ساختار روابط این جامعه از  های مذکور در جامعه بهرهشاخصتحلیل 

کند به آن اشاره می ( 7 - :   11 )الوسون و گارود طورکه  برد و هماننظمی اجتماعی رنج میک بیی

های پشتیبانی از مردم و ایجاد احساس امنیت در مواقع کی از مکانیسمیعنوان  بهضعف در مشارکت 

نتوانسته است ( اندبرداران دام استان یزد با آن مواجه شده اکنون بهره مطابق شرایطی که هم)اضطراری 

استان یزد تسهیل  محلیبرداران  ی را در بین بهرههای اجتماعی و حل مشکالت نیازمند اقدام جمعکنش
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عنوان  از این موارد به (333: 337 ) نو برهم و راه (15 : 331 )طورکه کلمن  بنابراین همان. کند

ضعف در این دو مؤلفه مهم سرمایه  ۀکنند در سایمثل اعتماد و مشارکت یاد می ییها وظایف شاخص

این جامعه، انسجام اجتماعی پایینی داشته و میل به مشارکت در روابط همکاری میان  اجتماعی، شبکه

 . جمعی پایین آمده است یها یهمکار

این است که مشارکت اجتماعی  کردتوان برداشت برداران دام استان یزد آنچه می شبکه بهره از

ی بیشتری محلی نسبت به روابط بین گروهی از همگن یها افراد و دسترسی به اطالعات در داخل گروه

تر به  دسترسی آسان ۀواسط ها شوند و به بنابراین کمبود افرادی که پل ارتباطی بین گروه. برخوردار است

ها بتوانند در مدیریت مشارکتی نقش ایفا  تنوع وسیعی از اطالعات و تجربه در انتقال اطالعات میان گروه

 یها جود پیوندهای ضعیف بین گروهدهنده و یا و نبود این واسطان اتصال. خوردکنند به چشم می

نظر برت  ،این مطالعه. های متعدد ساختاری در شبکه مشارکت شده استمختلف باعث ایجاد حفره

مورد  ،کندها معرفی میکه وجود افرادی با این مشخصات را سرمایه اجتماعی شبکه( 111 ،  33 )

موجب نزول  وزیرا کمبود این افراد مانع از تشکیل یک شبکه یکپارچه و منسجم  دهد یقرار م دییتأ

، تراکم را در سطح کل ونددهندهینبود این افراد پ. ارتباطی با چنین کارایی شده است یسرمایه اجتماع

لی و اندرسن، )طورکه محققان مختلف ازجمله  شدت کاهش داده است که نتیجه آن همان شبکه نیز به

آن کند شدن  تبع مشارکت و به یها اند کاهش استحکام مؤلفهدر تحقیقات خود اشاره داشته(  1 : 111 

توان دریافت این است که وضوح می آنچه به. توسعه مدیریت مشارکتی در استان یزد بوده است

نی بر مشترکات های داخلی گروه خود که غالباً مبت برداران دام در استان یزد تمرکز خود را بر فعالیت بهره

هایی در جریان اطالعات و همکاری بین ایجاد حفره ،دهند و عدم اتصاالت ممکنفامیلی است قرار می

های تر حفرهو به عبارت سادهرا موجب شده برداران دام در استان یزد  ها در سطح کالن شبکه بهرهگروه

 . ساختاری ایجاد شده است

توان در تمرکز باالی شبکه جستجو ای ارتباطی است را میهاما آنچه دلیل کمبود واسطان و پل

خش مشارکت وضعیت ب ،ن دامابردار با مطالعه شاخص تمرکز مشخص شد که در بین بهره. کرد

نسبت به دریافت مشارکت دارد و این نتیجه تمرکز باال در پیوندهای بیرونی نسبت به  یتر فیضع

ها سبب شده است که شاهد های بیرونی در بعضی خوشهتمرکز باال در پیوند. پیوندهای درونی است

این مانعی در جهت  یطورکل و به شودنبود پراکندگی مناسب پیوندهای همکاری در سطح کل شبکه 

تمرکز باالی کنشگران مرکزی در پیوندهای درونی نسبت به . ایجاد مدیریت مشارکتی مطلوب شده است

داران  م ای در سطح کالن شبکه داگیری روابط واسطهشکلپیوندهای بیرونی عاملی است که مانع از 

 ،( 41: 113 ) همکاران و پرلنتایج این پژوهش نتایج مطالعات صورت گرفته . استان یزد شده است

 وی ارتباط واسطان جادیا در ها آن یرگذاریتأث وی مرکز کنشگران نقش به که را(   0:   1  اسکلز،)



 8931 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،ازدهمی دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  531

 

 

همچنین نتایج این پژوهش نتایج . دهدیم قرار دییتأ مورد ،اندداشته دیتأک موفقی مشارکت تیریمد جادیا

واسطان اندک اما با قابلیت ویژه، پل ارتباطی  لهیوس توان بهکند که میمی دییرا نیز تأ(  53: 333 )واتس 

جغرافیایی زیرا همین پیوندهای اندک در مواردی باوجود فاصله زیاد . دکربین دنیای اجتماعی برقرار 

نبود این افراد کلیدی با پراکندگی مناسب در سطح کل شبکه . اندتر شده های بزرگسبب تولید خوشه

های نوآورانه را های مختلف از منابع متفاوت، ایده برداران دام در استان یزد که قادرند با دریافت ایده بهره

و ابتکار الزم در برخورد با مشکالت  در بین همه افراد به اشتراک بگذارند باعث شده تا خالقیت

مرورزمان و با گسترش آثار محدودیت کمبود  بنابراین به. سالی کاهش یابد خشک خصوص بهمحیطی 

خصوص امور معیشتی تحت تأثیر آن، انسجام اجتماعی  هبرداران محلی و ب آب بر زندگی اجتماعی بهره

الزم  یآور همکاری جمعی کمرنگ شده است و تابموقع همراه با یک  الزم در برخورد هوشمندانه و به

 . نیز در برخورد با این مخاطره طبیعی به میزان زیادی کاهش یافته است

برداران دام در  توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی شبکه بهرهآمده می دست مطابق نتایج به

: 331 ) اجتماعی نظیر کلمن نظرانبه نظر صاحب شود و باتوجهاستان یزد در حد ضعیف ارزیابی می

توان اظهار داشت می ،ندکنبه کارکردش تعریف می که سرمایه اجتماعی را باتوجه(  33 ) پاتنام و (15 

کنش جمعی و حل  منطور بهدلیل ضعف در تشکیل سرمایه اجتماعی مناسب، تسهیل مناسبی نیز  به

کنشگران کلیدی  - شود شنهاد میبنابراین پی .گیردمشکالت نیازمند فضای مشارکت صورت نمی

-ریزی امور و ایجاد ارتباط خالقانه و هوشمندانه بین بهرهمبتنی بر این تحقیق در برنامه شده ییشناسا

های ارتباطی منظور برقراری پل به- قرار گیرند  اندرکار دستهای ها و ارگان سازمان توجهموردِبرداران 

عنوان واسطه مانع از ایجاد  قرار گیرند و به توجهموردِتر در دنیای اجتماعی کنشگران کلیدی بیش

کند ای را محدود میدفع مانعی که روابط واسطه منظور به - . ی ساختاری در کل شبکه شودها حفره

، توسعۀ (خارج از مشترکات فامیلی)الزم است تا روابط همکاری بین گروهی در اشکال مختلف 

منظور افزایش  به -5مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد ... مذهبی و های تجارت، توسعۀ برگزاری آیین

های اقتصادی ی اجتماعی ازطریقِ آموزش و مشوقها بستانتقویت فضای مطلوب بده  هیسو دوروابط 

نفعان  سازمانی تالش در جهت افزایش ارتباطات اجتماعی ذی اندرکاران دست -4ترویج داده شود 

 دهید بیآسپایداری شبکه دنبال و با شناسایی نقاط ضعف و انجام پایش سالیانه نقاط  باهدفمختلف را 

 .  را ترمیم کنند
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