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چکیده:
این پژوهش به سنجش آن قسمت از سرمایه اجتماعی شناختی که به ارزشهایی چون مشارکت و انسجام اجتماعی مربوط
میشود پرداخته است .روش تحقیق بر اساس آنالیز تحلیل شبکهای انجام گرفته و این شبکه را کلیه بهره برداران محلی دام
استان یزد تشکیل دادهاند .اطالعات کیفی و کمی مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه و پرسشنامه تحلیل شبکهای جمعآوری
گردید .سپس از طریق نرم افزارهای تحلیل شبکه یو.سی.آی نت و نت درا گراف روابط با استفاده از شاخصهای ریاضی
تراکم ،اندازه ،دوسویگی پیوند و تمرکز و همچنین مفاهیم حفرههای ساختاری و نقاط برشی مورد آنالیز کمی و دیداری
قرارگرفت .نتایج حکایت از شبکه ضعیف مشارکت در روابط بین گروهی بهرهبرداران دام با نمایش ساختار اجتماعی جزیرهای
و روابط شکننده تحت تاثیر حفرههای ساختاری متعدد است .ارزیابی شاخصهای مختلف از جمله تراکم در شبکه مشارکت
در حد ضعیف بدست آمد که مبین انسجام اجتماعی ضعیف و کاهش میزان تابآوری بهرهبرداران دام در مواجه با تنشهای
محیطی است .آنالیز شاخص دوسویگی پیوند نیز نشاندهنده همکاریهای متقابل ضعیف و پایداری پایین شبکه است .آنالیز
شاخصهای مذکور در جامعه بهره برداران دام نشان داد که ساختار روابط این جامعه از یک بینظمی اجتماعی رنج میبرد.
تمرکز باالی کنشگران مرکزی در پیوندهای درونی نسبت به پیوندهای بیرونی عاملی است که مانع از شکلگیری روابط
واسطهای در سطح کالن شبکه شده است .نبود پلهای ارتباطی با پراکندگی مناسب نیز باعث شده تا ابتکار و انسجام اجتماعی
الزم در برخورد هوشمندانه و بموقع با مشکالت محیطی علی الخصوص خشکسالی کاهش یابد.

واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،مدیریت مشارکتی ،حفرههای ساختاری ،روش تحلیل شبکهای ،استان یزد.
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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
Analysis, Yazd Province.
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مقدمه و طرح مسئله
در دهۀ اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی ،یکی از پرکاربردترین مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی شده است.
استفاده گسترده از واژۀ سرمایه اجتماعی و بحث در مورد آن در قلمروهای مختلف علوم اجتماعی،
اقتصاد ،علوم سیاسی ،محیط طبیعی و بحثهای توسعۀ پایدار حاکی از پذیرش نقش اجتنابناپذیر این
نوع سرمایه و لزوم مطالعه و اندازهگیری آن در کنار انواع دیگر سرمایۀ طبیعی ،فیزیکی و انسانی بهمنظور
افزایش کیفیت زندگی ،رفاه اجتماعی ،تدبیری برای پیشگیری و کاهش مشکالت اجتماعی و تحقق
توسعه پایدار در جوامع مختلف است (شریفیان ثانی .) 0 : 11 ،دو تفاوت مهم سرمایه اجتماعی با
دیگر سرمایهها مانند سرمایه فیزیکی و مادی این است که این شکل از سرمایه حاصل روابط و تعامالت
اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اعضای گروههای اجتماعی است و به شکل عینی و فیزیکی وجود
ندارد و تفاوت دیگر اینکه ازنظر کلمن ،سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود ،افزایش خواهد
یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد (توسلی.) 0 : 1 ،
سرمایه اجتماعی در حوزه فعالیتهای منابع طبیعی شامل منابع یا منافع حاصل از شبکه ارتباط
بهرهبردارانی است که با مشارکت یکدیگر در شبکههای اجتماعی رسمی یا غیررسمی محلی قرار می-
گیرند .تعامل گروههای بهرهبردار ،ضمن تولید منابع ارتباطی ،تولید منفعت جمعی برای بهرهبرداران و
ذینفعان فعال در این حوزه میکند .این منافع را که میتوان بهعنوان سرمایه اجتماعی در نظر گرفت،
هم منافعی است اولیه از قبیل توسعۀ همکاریهای جمعی در مقابله با حوادث ناگوار طبیعی
(خشکسالی ،سیالب) ،رشد بهرهوری و تولید سرمایههای مادی و انسانی در پروژههایی که منافع متقابل
دارند و حول محور فعالیتهای محیطی شکل میگیرند و هم ،آن منبع و منفعت تولیدشده بهصورت
غایی است که برونداد شبکه روابط قوی بین گروههای مشارکتکننده درون و بیرون از یک جامعه
محلی است و نهایتاً به پایداری اجتماعی و پایداری اکولوژیک یک منطقه جغرافیایی منجر خواهد شد.
پیوند بین افراد در شبکه ارتباطات اجتماعی بهرهبرداران مراتع استان یزد نمود تبلوریافته مشارکت در
جهت مقابله با سختگیریهای طبیعت در اکوسیستمهای خشک است .در سالهای اخیر تحت تأثیر
ضعی ف شدن شبکه روابط انسانی ،هم نظم اجتماعی و هم نظم اکولوژیک با چالشی اساسی روبهرو شده
است .بهطوریکه با کاهش اعتماد اجتماعی ،شاهد توسعۀ روزافزون نزاعهای اجتماعی و جایگزینی آن
بهجای مشارکت اجتماعی در گروه بهرهبرداران دام بر سر توسعه و بهرهبرداری از منابع آبی این استان
است (اسالمی و همکاران .) 7 : 34 ،روابط متقابل ذینفعان با یکدیگر نقش حیاتی در مدیریت و
کامل کردن منابع و منافع بازیگران در فرایند مدیریت مشارکتی است و میتواند در افزایش همکاری بین
ذینفعان برای مدیریت عالئق و توسعه روابط بهرهبرداری قوی در پروژههای محیط زیستی پیچیده
بسیار مؤثر باشد (وانگ و همکاران .) 7 : 1 3 ،مدیریت مشارکتی منابع آب بهعنوان یکی از مهمترین
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نمونههای همکاری جوامع محلی و منطقهای است که نقش ذینفعان محلی در مدیریت و برنامهریزی
بسیار حائز اهمیت است .در مطالعات جدید نیز اذعان شده گرچه دولتها به بازی کردن بهعنوان نقش
غالب ادامه میدهند ،اما تصمیمگیری در حال انتقال یافتن به غیر دولت و بازیگران محلی است و
همچنین عنوان شده که میتوان برخی از بازیگر/بازیگران جدید را شناسایی کرد که برای مدیریت
حیاتی هستند و نکته سومی که به آن تأکید شده است اهمیت تبادل دانش و اطالعات در اجرای مؤثرتر
سیاستهاست (سن و همکاران: 1 3 ،

).

مطالعه شبکه مشارکت و شناخت الگوی ساختار روابط موجود در این پژوهش میتواند در حل
معضالت ذکرشده در باال مؤثر واقع شود .بدینمنظور این پژوهش به مطالعه کمّیت و کیفیت روابط
اجتماعی در جامعه بهرهبرداران دام در استان یزد پرداخته است و با سنجش مؤلفه مشارکت و انسجام
اجتماعی در شبکه روابط موجود به تحلیل چالشهای موجود در ساختار روابط اجتماعی این گروه از
بهرهبرداران اقدام کرده است .در این مقاله به سؤاالت زیر پاسخ داده میشود:

 -سرمایه اجتماعی و

انسجام شبکه بهرهبرداران محلی دام استان یزد در فرایند مدیریت مشارکتی چه میزان است؟  -آیا
بازیگران کلیدی در تمام شبکه پخش شدهاند و پایداری شبکه محلی دامداران استان یزد در مواجهه با
تنشهای محیطی و تابآوری چگونه است؟  -دریافت و پخش مشارکت در سطح شبکه بهرهبرداران
محلی دام چه میزان است؟  -5برقراری پیوندها در ساختار اجتماعی مشارکت باتوجهبه تحلیل دیداری
شبکه چگونه است؟
روابط بین کنشگران و ساختار اجتماعی شبکه مورد تحلیل در این پژوهش سنجش و روابط
ذینفعان محلی میتواند در مقیاس کل ،مورد استفاده مدیران و سیاستگذاران استانی قرار گیرد.
مبانی نظری
تعریف سرمایه اجتماعی را میتوان با عبارتهایی متفاوت در دیدگاههای جامعه شناسان پیدا کرد .کلمن
( )34 : 311سرمایه اجتماعی را تعهدات و انتظارات ،کانالهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی نامید.
کلمن معتقد بود سرمایه اجتماعی بهوسیلۀ کارکردش تعریف میشود و موجودیت مستقلی ندارد بلکه
مجموعهای از عناصر متفاوت است که دو ویژگی مشترک دارند ،تمام آنها شامل برخی ساختارهای
اجتماعیاند و بعضی از کنشهای کنشگران محدوده ساختار را تسهیل میکنند (کلمن) 15 : 331 ،
سرمایه اجتماعی در تحقیقات ،شبکهای از روابط متقابل اجتماعی بین افراد است که بر رفتار فرد تأثیر
میگذارد و به انسجام اجتماعی ،اعتماد ،میل به شرکت در فعالیتهای اجتماعی و مشارکت منجر می-
شود (پاتنام )07 : 334 ،با این دیدگاه سرمایه اجتماعی ،شبکههای روابط مبتنی بر همکاری میان یک
جامعه است که حل مشکالت نیازمند اقدام جمعی را تسهیل میکند (برهم و راهن)333 : 337 ،
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بنابراین سرمایه اجتماعی به گفته الوسون و گارود (  ) 7 - : 11بهعنوان مکانیسم پشتیبانی از مردم
و ایجاد احساس امنیت در مواقع اضطراری عمل کرده و نبود آن مؤلفه تعیینکننده بینظمی اجتماعی
است .لین در سال  311مفهوم سرمایه اجتماعی را مبتنی بر طرح خود «نظریه منابع اجتماعی ( ») 31
تعریف و سه جزء منابع نهفته در ساختار و شبکه اجتماعی ،قابلیت دسترسی به منابع اجتماعی و استفاده
از آنها در کنشهای هدفمند را اجزاء یک سرمایه اجتماعی معرفی میکند (لین .) 333 ،لین منابع
اجتماعی را ثروت (بازدهی اقتصادی) ،قدرت (بازدهی سیاسی) و شهرت (بازدهی اجتماعی یا همان
پایگاه اجتماعی) میداند .وی سرمایه اجتماعی را «دارایی ارتباطی» نامید ،چون در این شکل سرمایه،
سرمایهگذاری نه بر روی فرد بلکه بر روی روابط صورت میگیرد که افراد برای دستیابی به سود در
تعامالت و شبکهها شرکت میکنند و پیوندهای اجتماعی برقرار شده واسطه مهمی برای آگاهی و انتقال
اطالعات سودمند است (لین.) 11 ،
مفهوم شبکه اجتماعی نخستین بار در سال  351توسط آر .رادکلیف براون در نامهای به انسان-
شناسان انگلیسی معرفی شد (رادکلیف براون ) - : 351 ،سپس در اواسط دهه  41این مفهوم توسط
بوت و بارنز مورد استفاده قرار گرفت .رویکرد تحلیل شبکهای که از مبانی تئوری گراف و تئوری شبکه
منشأ میگیرد رهیافتی برای مطالعه ساختارهای اجتماعی است بهطوریکه ارتباطات میان افراد و
ویژگیهای این ارتباط موردِمطالعه قرار میگیرد .بهطور خالصه میتوان این رویکرد را در یافتن افراد،
گروهها ،واحدهای دارای نقش مرکزی ،یافتن موانع ،تنگناها ،حفرههای ساختاری ،واحدهای ایزوله،
شناخت فرصتها برای تشدید جریان دانش در راستای محدودههای عملکردی و سازمانی ،تقویت
کارایی کانالهای ارتباطی موجود ،افزایش آگاهی از اهمیت شبکههای غیررسمی و راههایی برای افزایش
عملکرد سازمانی آنها ،افزایش خالقیت و یادگیری و بهبود استراتژیها نام برد (سرات.)5- : 113 ،
محققان سعی کردهاند با بهکارگیری این روش ضمن تحلیل روابط ارگانها یا جوامع محلی بهصورت
کاربردی در جهت حل مشکالت این حوزه پیشنهادها و راهکارهایی ارائه دهند .بهطورِنمونه میتوان به
مطالعه ماندرانو ( ) 54 : 111اشاره کرد که تأثیر شبکه اجتماعی در رسیدن به برنامهریزی مشارکتی
موفق را موردِمطالعه قرار داد و نشان داد که سازمانها با غلبه بر تفاوتها قادرند روابط جدید و درنتیجه
سرمایۀ جدیدی ایجاد کنند .در این تحقیق اهمیت روش تحلیل شبکهای و ترکیب آن با ارزیابی ابعاد
دیگر سرمایه اجتماعی در مطالعات آینده تأکید شده است.
اهمیت اینکه ذینفعان چگونه ازنظر اجتماعی با یکدیگر مرتبط هستند بهمنظور سیاستگذاری،
پیشبینی ،کنترل و مدیریت پایدار تغییرات روستایی جنبۀ مهم دیگری است که مورد تمرکز محققان
مختلف قرار گرفته است .مطالعات انجامگرفته در ایران حول محور ارزیابی نقش کنشگران ،شناسایی
بازیگران کلیدی و سرمایههای اجتماعی در حوزه مدیریت منابع ،پروژههای مدیریت مراتع و آبخیزداری،

511

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ یازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 8931

ارزیابی پایداری شبکه همکاری ذینفعان خرد و کالن در آنها بوده است .جمعبندی مطالعات انجامشده
در کشور خودمان نشان میدهد افزایش تراکم ،انسجام اجتماعی و باالرفتن سرمایه اجتماعی ذینفعان
محلی درنتیجه افزایش اعتماد و مشارکت بین بهرهبرداران با سرعت بیشتری محقق میشود (قربانی و
طورنمونه پس از اجرای پروژه  RFLDLدر شهرستان سرایان ،به گزارش
همکاران .)70 : 3 ،به ِ
محققان طرح ،پس از انجام فعالیتهای توانمندسازی در منطقه ،میزان تراکم بین افراد تا حد مطلوبی
افزایش یافت و توسعۀ اعتماد ،مشارکت ،انسجام و سرمایۀ اجتماعی در سطح افراد و زیرگروههای
مختلف را سبب شد و افراد دارای روابط نهادینه شدۀ ضعیف و شبکه متزلزل را که توازن و تعادل
نامطلوب داشت ،به تقویت روابط دوسویه و پایداری بهتر شبکه و افزایش سرمایه اجتماعی آن منجر شد
(قربانی و همکاران.)454 : 35 ،
در مطالعه دیگر شاخصهای تراکم ،مرکزیت درجه و مرکزیت بینابینی توسط پرل و همکاران
( )41 : 113در انگلستان نشان داد کنشگرانی که دارای مرکزیت باال برای برقراری روابط واسطهای
مهم هستند قادر به سطح اثرگذاری بیشتری بر دیگران و درنتیجه توانایی بیشتر در پیشبرد اهداف
اجتماعی و حتی اجرایی طرحهای مدیریت منابع طبیعی هستند .همچنین کنشگران با مرکزیت پایین،
توانایی رهبری و تأثیرگذاری پایینتری را دارا هستند لذا شناخت دقیق کنشگران نقش مهمی در
مدیریت مشارکتی موفق بازی میکند .در یک جامعه افراد با مرکزیت باال ،کنشگران بهعنوان اعضای
شبکه میتوانند بهرهبرداران محلی ،نهادهای دولتی و غیردولتی ،سازمانها و  ...باشند (اسکلز،

: 1

 .)0در این مقاله رویکرد تحقیق بررسی ذینفعان محلی غیردولتی است .سازمانهای دولتی نیز
بهعنوان اعضای شبکه مؤثرند اما نکتهای که نباید از آن غفلت کرد این است که مدیریت مشارکتی مؤثر
مستلزم این است که سازمانهای دولتی بیشازحد مسلط نشوند و دیگران را بهعنوان شرکای مشترک
بشناسند .این یک عامل مهم است ،در کنار آن نیاز به اشتراکگذاری مسئولیتها و دانش ،انعطافپذیری،
اعتمادسازی و ایجاد محیطهای یادگیری برای حاکمیت مشترک اهمیت دارد (امرسون و گرالک: 1 5 ،
 )701دسترسی به زوایای پنهان و دور از چشم و نمایانسازی حقیقت روابط و تعامالت انسانی کمکی
است که تحلیل شبکه به جامعه شناسان داشته است .شاخصهای متعددی در شبکه اجتماعی قابل
بررسی هستند بهطورِنمونه شاخص تمرکز پایین نشان میدهد که بسیاری از بازیگران دارای موقعیت
متمرکز فضایی در شبکه میتوانند به زیرگروههای قابل تشخیص و سطح پایین انسجام شبکه اشاره
داشته باشد و یا گالمر و مونرو ( 1- 33 : 1

) اشاره میکند که درجه باالی تمرکز نشان میدهد

که یک یا چند بازیگر (هنگامیکه درجه مرکزیت یکسان است) بازیگران اصلی در پیکربندی شبکهای
محسوب میشوند .مدیریت در شبکههایی با ساختار متفاوت تراکم روابط ،درجه پیوستگی ،اتصاالت
درونی زیرگروهها و مرکزیت درجه متفاوت است (بادین و کرونا .) 00 : 113 ،مطالعه در مسئله
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مدیریت مشارکتی و بهخصوص مدیریت مشارکتی آب بهعنوان یکی از مظاهر پررنگ همکاری محلی
نشان میدهد که باتوجهبه مصرف متفاوت آب توسط ذینفعان مختلف که اغلب در حال تعارضاند،
شروی چیدمان
تحلیل شبکهای کمک میکند تا بینش عمیق نسبت به روابط قدرت و محدودیتهای پی ِ
نهادی و روابط اجتماعی منعکس شود (هیواساکی و آریکو.) : 117 ،
روششناسی تحقیق
در این قسمت به معرفی منطقۀ موردِ مطالعه ،روش تحلیل شبکهای ،جامعه موردِ تحقیق ،روش
جمعآوری اطالعات و شاخصهای تحلیل شبکهای پرداخته میشود.
منطقه موردِمطالعه و جمعآوری اطالعات
منطقه موردِمطالعه را استان یزد با محدوده جغرافیایی  3درجه و  4دقیقه تا  4درجه و  7دقیقه عرض
شمالی و  4درجه و  41دقیقه تا  41درجه و  0دقیقه طول شرقی تشکیل میدهد .در این مرز
اکولوژیکی ،ذینفعان محلی دام ساکن در  7 3سامان عرفی استان یزد در مساحتی به وسعت  .0میلیون
هکتار که پروانه چرا اخذ کرده بودند (به تعداد  37فقره) در مدت دو سال در فاصله سالهای 35
تا 30

موردِمطالعه قرار گرفتند .روش مورد استفاده بهمنظور جمعآوری اطالعات در این تحقیق روش

شبکه کامل و بهصورت پیمایشی انجام گرفت .در این روش بهجای نمونه ،روابط جمعیتی کنشگرها
سرشماری شده است .افراد مطالعه شده ،تمام آن دسته از مرتعدارانی بودند که از اداره کل منابع طبیعی
استان پروانه چرا دریافت کرده و بهصورت قانونی در سطح مراتع به پرورش دام گوسفند و بز به شکل
سنتی و محلی مشغول بودند .در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه و مراجعه چهرهبهچهره ،روابط
مشارکت بهرهبرداران در قالب ماتریس روابط تکمیل شد .بهمنظور شناخت شبکه بهرهبرداران و دریافت
دادههای ارتباطی دو شیوه بهکار برده شد .در شیوه اول فهرستی از کلیه بهرهبرداران دام استان یزد تهیه
شد و با مراجعه به پاسخگویان خواسته شد که از بین افراد نام افرادی که درزمینۀ مدیریت منابع آبی در
سطح روستا یا مرتع با آنان مشارکت داشتهاند انتخاب کنند .شیوه دوم ،استفاده از روش گلوله برفی بود.
بهاینترتیبکه بهوسیلۀ بهرهبرداران ،افرادی جدید معرفی میشدند که در لیست اولیه احتماالً جای
نداشتند .این روش که غالباً موجب شناخت و حلقه اتصال به افراد مهم دیگر بود مورد استفاده قرار
گرفت و منجر به معرفی بهرهبرداران کلیدی و شاخص دیگری که در بخش مدیریت آب مشارکت
داشتند و توانسته بودند در بحث توسعه و حفاظت از منابع آبی نقش کلیدی و پررنگی ایفا کنند
شناسایی میشد .این دو شیوه بهصورت مکمل و باهدف به دست آوردن بیشترین اطالعات مورد
استفاده قرار گرفتند .روش اول نسبت به روش دوم با سرعت بیشتری قابل انجام است اما نیاز به مهارت
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و دانش محقق دارد (اسکات .) : 317 ،در گام آخر تحلیل اطالعات و ترسیم گراف پس از تشکیل و
ورود ماتریس دادهها ،با استفاده از نرمافزارهای یو.سی.آی نت و نتدرا انجام گرفت .این نرمافزار
برای تحلیل شبکههای اجتماعی و تجسمسازی شبکه اجتماعی ایجاد شده است .این نرمافزار حاوی
بستهای از نرمافزارهای پاجک و نت درا است .برخی از ویژگیهای این نرمافزار شامل این موارد است:
ضریب خوشهبندی ،محاسبه معیارهای آماری ،محاسبه کلیکها ،محاسبه عدم تجانس-حالت متعددی و
روابط متقابل گراف ،ایجاد ماتریس متقارن ،امکان مصورسازی با استفاده از نرمافزارهای نتدرا و نتای

5

شامل ویرایشگر اکسل ،ماتریس و متن است.
روش تحلیل شبکهای و شاخصهای تحلیل شبکه در این تحقیق
روش تحلیل شبکهای که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،روابط بین عناصر مشخص
(افراد ،گروهها ،سازمانها و غیره ) را موردِمطالعه قرار میدهد .بنابراین مشخصه مهم آن این است که
دادههای ارتباطی و شبکهای را در تحلیل در نظر میگیرد .دادههای ارتباطی رابطۀ خاص بین یک جفت
عنصر است و این امکان وجود دارد که از این جفت عنصر و روابط بین آنها شبکه ایجاد شود .پس از
جمعآوری دادهها و وارد کردن به سیستم نرمافزاری تحلیل شبکهای که در قالب ماتریسها صورت
گرفت امکان تحلیل دیداری ارتباطات ایجاد شده و همچنین تحلیل دادهها باتوجهبه مفاهیم و شاخص-
های متعدد و متنوع فراهم شد .در این پژوهش باهدف بهترین ارزیابی از وضعیت مشارکت
شاخصهایی چون تراکم ،اندازه شبکه ،دوسویگی پیوند ،تمرکز شبکه و همچنین مطالعه ساختار شبکه
از مفاهیمی چون نقاط برشی و حفره ساختاری استفاده شده است .در اینجا این شاخصها و مفاهیم و
ارتباطاتی که بین آنها وجود دارد بهصورت مختصر معرفی میشوند:
تراکم :4نشاندهندۀ نسبت تمامی پیوندهای موجود به تمامی پیوندهای ممکن است .تعداد
پیوندهای ممکن بر اساس تعداد کنشگرها قابل شناسایی است و تعداد پیوندهای موجود همان شاخص
اندازه 0شبکه است که معرف پیوندهای شکلگرفته در شبکه موردِمطالعه است .رابطهای که در اینجا
شکل میگیرد این است که هراندازه سایز شبکه افزایش یابد شبکه موردِنظر متراکمتر خواهد بود و این
تراکم کمک میکند تا شبکه از انسجام بیشتری هم برخوردار شود .ارتباط شاخص تراکم با شاخص

1 UCINET
2 NetDraw
3 pajek
4 Net-E
5 Density
6 Size
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انسجام ساختاری بر همین اساس بنا نهاده شده است زیرا شاخص انسجام ساختاری در خصوص آن
پیوندهایی است که مهمترین و بنیادیترین ارتباطات را موجب میشوند و با حذف آنها ارتباط گروه
قطع میشود (میرزایی .)11 : 11 ،این شاخص حداقل تعداد کنشگری را نشان میدهد که اگر حذف
شوند ،قطع ارتباط در شبکه را موجب میشوند (مودی و داگالس .) 1 : 11 ،در این صورت قطع
ارتباط چند پیوند ایجاد حفرههای ثابتی میکند که بهصورت استراتژیکی با اتصال چند پیوند به همدیگر
میتوانند پر شوند .مفهوم حفرههای ساختاری که نقطه مقابل مفهوم تراکم (چگالی) است با ایده سرمایه
اجتماعی پیوند دارد زیرا کنشگرانی که نقش واسط را بین گروههای مختلف بازی میکنند در ایجاد
ارتباط متراکم بین کنشگرها و گروههای مستقر در یک شبکه نقش مستقیمی دارند و هرچه این پیوندها
بیشتر حاکم باشد به تقویت و استحکام مؤلفه مشارکت و بهتبع آن باالرفتن سطح انواع سرمایه اجتماعی
و توسعۀ مدیریت مشارکتی منجر خواهند شد (لی و اندرسن ، 1 : 111 ،به نقل از قربانی و همکاران،
 .)711 : 3دراینبِین ،کنشگرانی وجود دارند که نقش آنان حیاتیتر از دیگران است ،بهنوعیکه با
حذف آنان ساختار شبکه به دو یا چند بخش غیر متصل تبدیل میشود .بهمنظور تعیین این نقاط
آسیبپذیر که حذف آنها باعث تقسیم شبکه میشود از شاخص قطعات و نقاط برشی استفاده میشود.
شبکههایی که چنین نقاطی ندارند نشانه تراکم باالی روابط در آنهاست .پژوهشگران اجتماعی نقش یک
کنشگر در شبکه را با درجه اندازه میگیرند .درجه تعداد ارتباطات را نشان میدهد .اما در کنار کمّیت
ارتباطات ،کیفیت ارتباطات در تحلیل شبکهای نیز اهمیت دارد .بدینمنظور شاخصهای متعددی وجود
دارد که این کیفیت را موردِمطالعه قرار میدهند ،ازجمله در شبکه موردِمطالعه هرچه شاخص میزان دو
سویگی پیوندها بیشتر باشد میزان مشارکت متقابل بیشتر است و شبکه از پایداری بیشتری برخوردار
خواهد بود (لی و اندرسن ، 111 ،به نقل از قربانی و همکاران .)711 : 3 ،شاخص مهم دیگری که
در سطح کل شبکه اهمیت دارد شاخص تمرکز 5است .این شاخص بیانگر میزان کنشگران محوری در
یک شبکه است .شبکههای متمرکز درصد پیوند باالیی بر محور یک یا چند کنشگر پخششده خواهند
داشت و یک شبکه غیرمتمرکز شبکهای است که تنوع اندکی بین تعداد پیوندهای کنشگران وجود دارد
(رمضانی و میرزا محمدی: 3 ،

).

1 Structural cohesion
2 Structural hole
3 Blocks and Cut point
4 Centralization
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یافتههای تحقیق
نتایج مطالعه شاخص های تراکم ،دو سویگی ،اندازه شبکه و تحلیل وضعیت انسجام و سرمایه
اجتماعی در شبکه بهرهبرداران محلی
همانطورکه گفته شد بعد از جمعآوری دادههای ارتباطی شبکه مشارکت در قالب ماتریس ارتباطات،
اعداد در نرمافزار تحلیل شبکه یوسینت وارد و تحلیلها با استفاده از شاخصهای موردِبحث انجام
گرفت .جدول یک نتایج تحلیل شاخصها را نشان میدهد .نتایج تحلیل شاخص تراکم در سطح کل
شبکه دامداران یزدی در پیوند مشارکت برابر  5/5درصد به دست آمد که مبیّن مشارکت ضعیف در
بهرهبرداران دام محلی استان یزد است .این نتیجه نشان میدهد فرایند مدیریت مشارکتی از انسجام و
سرمایه اجتماعی پایینی برخوردار است .بنابراین اقدامات پایهای و ریشهای ازجمله شناسایی و حل
موانع مشارکت ،تقویت انسجام اجتماعی و اقدامات ترویجی مناسب بهمنظور افزایش شاخص تراکم
بهوضوح احساس میشود .نکته مهمی که از شاخص تراکم میتوان فهمید این است که باتوجهبه پایین
بودن این شاخص ،میزان تابآوری بهرهبرداران دام نسبت به تنشهای محیطی (عواملی چون :خشکی،
خشکسالی) نیز پایین آمده است و میتوان انتظار داشت با اقدامات همهجانبه که به افزایش شاخص
تراکم منجر شود ،میزان تابآوری اجتماع محلی نسبت به تغییرات محیطی افزایش یابد .در شاخص
اندازه شبکه که تعداد پیوندهای موجود را نشان میدهد از کل پیوندهای ممکن (
کل شبکه مشارکت 1

 4پیوند) در سطح

پیوند برقرار شده است که نزدیک به یکسوم پیوندهای مورد انتظار است و

نشان از نیاز به عزم جدی بهمنظور ارتقاء این سطح به حد مطلوب است .شاخص دوسویگی شاخص
دیگری است که مورد تحلیل قرار گرفت .این شاخص در پیوند مشارکت برابر  7/درصد به دست
آمد که نشاندهندۀ پایداری شبکه بهترتیب در حد ضعیف است .یکی از دالیل موفقیت پروژههای
مدیریتی مرتع و ازجمله دام همکاریهای جمعی و متقابل بین افراد است که از آن به بده بستانهای
اجتماعی یاد میشود ،ازجمله این موارد در بخش مرتع ،دامداری مشاعی و مشارکت جمعی در بخش
تأمین و توسعه منابع آبی دام است که نیاز به تقویت این حوزه احساس میشود .با افزایش این شاخص
مانند شاخص تراکم انتظار میرود سرمایه اجتماعی تقویت شود و تابآوری اجتماعی نیز نسبت به
مشکالت محدودیت آبی که بهرهبرداران دامی را متأثر ساخته است نیز افزایش یابد .بنابراین با آسیب-
شناسی موضوع و تالش برای رفع موانع همکاری متقابل میتوان درصد شاخص دوسویگی را به حد
مطلوب نزدیک کرد.

1 Resilience
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جدول  .8اندازه شاخصهای تراکم ،دوسویگی و اندازه در شبکه مشارکت
نوع پیوند

تعداد افراد

تعداد پیوندهای ممکن

مشارکت

8398

90292

تراکم

دو سویگی

(درصد)

(درصد)

93/3

99/8

اندازه شبکه
82825

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج مطالعه شاخص تمرکز در شبکه بهرهبرداران محلی
شاخص تمرکز در این پژوهش با درصد نشان داده شده است و همانطورکه در قسمت قبل بیان شد
درصدی از شبکه است که در دست گروه محدودی از کنشگران مرکزی محصور شده است .نتایج
بهدستآمده از این شاخص که در جدول نشان داده شده است ،مؤید درصد باالی تمرکز در پیوندهای
بیرونی نسبت به پیوندهای درونی است .این نتیجه چند نکته را روشن میسازد :نکته اول که در مقایسه
کلی درجه تمرکز بیرونی و درونی میتوان اشاره کرد این است که دریافت مشارکت (تمرکز شبکه در
پیوندهای درونی) در مقایسه با پخش مشارکت (تمرکز شبکه در پیوندهای بیرونی) توسط کنشگران از
وضعیت مناسبتری برخوردار است .همچنین از همین مقایسه پیوندهای بیرونی و درونی میتوان فهمید
که در شبکه مشارکت باتوجهبه میزان باالی تمرکز در پیوندهای بیرونی نسبت به پیوندهای درونی،
کنشگران مرکزی از نقش مهمتری در سطح شبکه برخوردارند .از طرفی درجه باالی تمرکز در شبکه
باعث شده است تا مشارکت بهرهبرداران دام کاهش یابد ،زیرا در سطح کل شبکه درصد پیوند باالیی بر
تنها یک یا چند کنشگر تمرکز یافته است .درصورتیکه مدیریت مشارکتی مطلوب نیازمند این است که
پراکندگی پیوندهای همکاری در کل شبکه گسترده شود تا تنها محدود به چند کنشگر نشود.
جدول  .2اندازه شاخص تمرکز شبکه در پیوندهای بیرونی و درونی
نوع پیوند

تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی (درصد)

تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای درونی (درصد)

مشارکت

33/3

91/9

منبع :یافتههای تحقیق

تحلیل دیداری ساختار شبکه مشارکت بهرهبرداران دام در استان یزد
همان طورکه در قسمت قبل بیان شد ترسیم شبکه مشارکت امکان تحلیل دیداری را فراهم میآورد.
باتوجهبه زیاد بودن داده ها ،گراف اولیه رسم شده مشابه کالفی پیچیده خواهد بود که امکان تحلیل
دیداری را محدود کرده است (شکل ) .در این شکل یک شبکه متراکم از افراد و به ظاهر با پیوندهای

535

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ یازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 8931

قوی در بعضی از محدودههای تصویر را نشان میدهد ،اما باتوجهبه تحلیل دادهها و بر اساس شاخص-
هایی که در قسمت قبل به آن اشاره شد مشخص شد که پیوندهای این شبکهها از تراکم و دوسویگی
باالیی برخورد نیست .در شکل کلیه نمودها که با شکلهای دایره یا مربع و بهوسیلۀ حروف اختصاری
معرف نام آنها مشخص شدهاند بهوسیلۀ یالهایی مرتبط شدهاند که ارتباط آنها با افراد دیگر را نشان
میدهد .این شبکه ازآنجاکه درهمتنیده شده امکان هرگونه تحلیل را توسط محقق سلب میکند .بهمنظور
سازماندهی بهتر از امکانات نرمافزار نت درا در این پژوهش استفاده شد تا شبکه از آشفتگی خارج شده
و با نمایش بهتر امکان تحلیل دیداری ساختار اجتماعی مشارکت را فراهم کند .شکل  ،نمایش شبکه-
های موجود را با آرایش بهتر نشان میدهد.

شکل  .8نمایش خوشههای مجزای تشکیل شده در شبکه مشارکت بهرهبرداران محلی دام استان یزد

در این شکل همانطورکه مشخص است شبکه بهصورت خرد و غالباً بهصورت خوشههای مجزا
(گروههای مجزا) دیده میشوند که گاهی با پیوندهای ضعیف به یکدیگر مرتبط شده و شبکههای
بزرگتری از افراد را تشکیل دادهاند و یا در مواردی بهصورت جزیرههای جداگانه از کل شبکه تشکیل
یافتهاند .وجود فضاهای خالی نشان از تقسیم جامعه بهرهبرداران دام به گروههای مختلف و در بیشتر
موارد مستقل از همکاری است .در بعضی موارد نیز افرادی در نقش واسط متصلکننده چند خوشه به
یکدیگر شدهاند .در حقیقت این افراد ،پل ارتباطی بین خوشههای شبکهای شدهاند (برت.) 7 : 333 ،
این کنشگران میتوانند رهبران یا هر فرد بانفوذ اجتماعی باالی دیگر باشد که قادر باشد فاصلههای
موجود را برطرف سازد .حتی در فواصل جغرافیایی بزرگ ازجمله در بعضی محدودههای جغرافیایی
استان یزد که ارتباط جادهای نیز فراهم نیست ارتباطات گاهی توسط یک شخص با یک پیوند برقرار
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شده است .تحلیل شبکهای امکان شناسایی و مشخص کردن این افراد را در این پژوهش فراهم کرد .در
شکل  ،این افراد با نقاط آبیرنگ متمایز شدهاند.

شکل  :2نمایش نقاط برشی و حفره های ساختاری در شبکه مشارکت بهرهبرداران دام در استان یزد
این افراد در نقش ارتباطی بین خوشههای مختلف غالباً پیوندهای ضعیفی را تشکیل میدهند که
با نظر گرانووتر (  )11- 01 : 37که دریافت و جریان اطالعات را مشروط به ضعیفتر بودن پلهای
ارتباطی نسبت به پیوندهای قوی میداند ،تأیید میشود .در این مطالعه غالب پلهای ارتباطاتی صورت
گرفته به لحاظ قوت پیوند ،شامل حداقل ارتباط (یک پیوند) بین دو خوشه بزرگ تا حداکثر سه پیوند
شکل گرفته است .اما نکتهای که شکل نگرفته است وجود همین پلهای ارتباطی بین خوشههای مجزای
متعدد است.
در حوزه دسترسی به اطالعات ،برت (  ) 7 : 33باوجود فواصل ارتباطی اصطالح «حفرههای
ساختاری» بین گروهها را مطرح کرد .این حفرههای ساختاری باتوجهبه شکلگیری خوشههای مجزا در
شبکه بهرهبرداران دام استان یزد نیز خود را نشان میدهد .شکل این حفرههای ساختاری و نقاط برشی
موجود را نشان میدهد .آنچه مشخص است این است که گروههایی دیده میشود که بدون پیوند با
گروه مجاور خود قرار گرفتهاند .با حذف این نقاط برشی که با رنگی آبی مشخص است بسیاری از
خوشهها به دو یا چندین خوشه کوچک تقسیم خواهند شد .در شبکه مشارکت دامداران یزدی تعداد این
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افراد در بین گروههای مختلف کم تعدادتر است .بهطورِنمونه همانطورکه در شکل

مشخص است

بعضی از گروهها فاقد چنین عناصری هستند و در بعضی گروهها نیز وجود یک یا حداکثر سه فرد باعث
ارتباط گسترده چند گروه خرد به یکدیگر شده است .حضور کمتعداد این رابطان مهم در شبکه
بهرهبرداران دام باعث شده است حفظ و توسعۀ ارتباطات بین گروههای مختلف افراد ،با مشکل اساسی
روبهرو شود و شاهد انسجام اجتماعی قوی در کل شبکه افراد نشود .از طرفی نبود افرادی بهعنوان
واسط بین دو یا چند گروه نزدیک به هم باعث شده است تا انتقال اطالعات مختلف (اجتماعی ،محیطی،
اقتصادی) بین گروههای مختلف با مشکل روبهرو شود .مزیت مهم این افراد همانطورکه برت ( : 33
 ) 7به آن اشاره میکند در کشف و توسعۀ فرصتهای فوقالعاده است .بنابراین افرادی که میتوانند
مرتبط کنندۀ این مسائل بین گروهها باشند بسیار مهم و باارزش هستند ،زیرا بهطورِنمونه در جامعه
موردِمطالعه در این پژوهش بسیاری از تعارضات و نزاعها بر سر بهرهبرداری از آب نتیجۀ عدم برقراری
ارتباط بین گروههای مختلف است و حضور این واسطان کلیدی با مشخصات ذکرشده تا حد
قابلتوجهی از بروز این اتفاقات جلوگیری میکند.
ِ
نتیجهگیری
این پژوهش به مطالعه و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در شبکه بهرهبرداران محلی دام مبتنی بر روش
تحلیل شبکهای پرداخته است .ازهمینرو ،مؤلفه مشارکت اجتماعی را که از مهمترین مؤلفههای سرمایه
اجتماعی است ،مورد تحلیل قرار داده است.
نتایج مطالعه شاخصهای ریاضی در این پژوهش نشان میدهد که در هیچ کدامیک وضعیت
مطلوبی وجود ندارد .ارزیابی شاخص تراکم در شبکه مشارکت در حد ضعیف به دست آمد که مبیّن
انسجام اجتماعی ضعیف و کاهش میزان تابآوری بهرهبرداران دام در مواجهه با تنشهای محیطی است.
همچنین برقرار نشدن پیوندهای ارتباطی بین افراد و گروههای بهرهبردار باعث شده است تا شاخص
اندازه نیز بسیار پایینتر از حد انتظار قرار گیرد .از جنبه دیگر شاخص دوسویگی که معرف همکاری-
های متقابل است نیز در شبکه مشارکت در محدوده ضعیف قرار گرفت و نشان از پایداری پایین این
شبکه در جامعه بهرهبرداران دام استان یزد است.
تحلیل شاخصهای مذکور در جامعه بهرهبرداران دام نشان داد که ساختار روابط این جامعه از
یک بینظمی اجتماعی رنج میبرد و همانطورکه الوسون و گارود (  ) 7 - : 11به آن اشاره میکند
ضعف در مشارکت بهعنوان یکی از مکانیسمهای پشتیبانی از مردم و ایجاد احساس امنیت در مواقع
اضطراری (مطابق شرایطی که هماکنون بهرهبرداران دام استان یزد با آن مواجه شدهاند) نتوانسته است
کنشهای اجتماعی و حل مشکالت نیازمند اقدام جمعی را در بین بهرهبرداران محلی استان یزد تسهیل
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کند .بنابراین همانطورکه کلمن ( ) 15 : 331و برهم و راهن ( )333 : 337از این موارد بهعنوان
وظایف شاخصهایی مثل اعتماد و مشارکت یاد میکنند در سایۀ ضعف در این دو مؤلفه مهم سرمایه
اجتماعی ،شبکه روابط همکاری میان این جامعه ،انسجام اجتماعی پایینی داشته و میل به مشارکت در
همکاریهای جمعی پایین آمده است.
از شبکه بهرهبرداران دام استان یزد آنچه میتوان برداشت کرد این است که مشارکت اجتماعی
افراد و دسترسی به اطالعات در داخل گروههای محلی نسبت به روابط بین گروهی از همگنی بیشتری
برخوردار است .بنابراین کمبود افرادی که پل ارتباطی بین گروهها شوند و بهواسطۀ دسترسی آسانتر به
تنوع وسیعی از اطالعات و تجربه در انتقال اطالعات میان گروهها بتوانند در مدیریت مشارکتی نقش ایفا
کنند به چشم میخورد .نبود این واسطان اتصالدهنده و یا وجود پیوندهای ضعیف بین گروههای
مختلف باعث ایجاد حفرههای متعدد ساختاری در شبکه مشارکت شده است .این مطالعه ،نظر برت
(  ) 111 ، 33که وجود افرادی با این مشخصات را سرمایه اجتماعی شبکهها معرفی میکند ،مورد
تأیید قرار میدهد زیرا کمبود این افراد مانع از تشکیل یک شبکه یکپارچه و منسجم و موجب نزول
سرمایه اجتماعی ارتباطی با چنین کارایی شده است .نبود این افراد پیونددهنده ،تراکم را در سطح کل
شبکه نیز بهشدت کاهش داده است که نتیجه آن همانطورکه محققان مختلف ازجمله (لی و اندرسن،
 ) 1 : 111در تحقیقات خود اشاره داشتهاند کاهش استحکام مؤلفههای مشارکت و بهتبع آن کند شدن
توسعه مدیریت مشارکتی در استان یزد بوده است .آنچه بهوضوح میتوان دریافت این است که
بهرهبرداران دام در استان یزد تمرکز خود را بر فعالیتهای داخلی گروه خود که غالباً مبتنی بر مشترکات
فامیلی است قرار میدهند و عدم اتصاالت ممکن ،ایجاد حفرههایی در جریان اطالعات و همکاری بین
گروهها در سطح کالن شبکه بهرهبرداران دام در استان یزد را موجب شده و به عبارت سادهتر حفرههای
ساختاری ایجاد شده است.
اما آنچه دلیل کمبود واسطان و پلهای ارتباطی است را میتوان در تمرکز باالی شبکه جستجو
کرد .با مطالعه شاخص تمرکز مشخص شد که در بین بهرهبرداران دام ،بخش مشارکت وضعیت
ضعیفتری نسبت به دریافت مشارکت دارد و این نتیجه تمرکز باال در پیوندهای بیرونی نسبت به
پیوندهای درونی است .تمرکز باال در پیوندهای بیرونی در بعضی خوشهها سبب شده است که شاهد
نبود پراکندگی مناسب پیوندهای همکاری در سطح کل شبکه شود و بهطورکلی این مانعی در جهت
ایجاد مدیریت مشارکتی مطلوب شده است .تمرکز باالی کنشگران مرکزی در پیوندهای درونی نسبت به
پیوندهای بیرونی عاملی است که مانع از شکلگیری روابط واسطهای در سطح کالن شبکه دامداران
استان یزد شده است .نتایج این پژوهش نتایج مطالعات صورت گرفته پرل و همکاران (،)41 : 113
(اسکلز،

: 1

 )0را که به نقش کنشگران مرکزی و تأثیرگذاری آنها در ایجاد واسطان ارتباطی و
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ایجاد مدیریت مشارکتی موفق تأکید داشتهاند ،مورد تأیید قرار میدهد .همچنین نتایج این پژوهش نتایج
واتس ( )53 : 333را نیز تأیید میکند که میتوان بهوسیله واسطان اندک اما با قابلیت ویژه ،پل ارتباطی
بین دنیای اجتماعی برقرار کرد .زیرا همین پیوندهای اندک در مواردی باوجود فاصله زیاد جغرافیایی
سبب تولید خوشههای بزرگتر شدهاند .نبود این افراد کلیدی با پراکندگی مناسب در سطح کل شبکه
بهرهبرداران دام در استان یزد که قادرند با دریافت ایدههای مختلف از منابع متفاوت ،ایدههای نوآورانه را
در بین همه افراد به اشتراک بگذارند باعث شده تا خالقیت و ابتکار الزم در برخورد با مشکالت
محیطی بهخصوص خشکسالی کاهش یابد .بنابراین بهمرورزمان و با گسترش آثار محدودیت کمبود
آب بر زندگی اجتماعی بهرهبرداران محلی و بهخصوص امور معیشتی تحت تأثیر آن ،انسجام اجتماعی
الزم در برخورد هوشمندانه و بهموقع همراه با یک همکاری جمعی کمرنگ شده است و تابآوری الزم
نیز در برخورد با این مخاطره طبیعی به میزان زیادی کاهش یافته است.
مطابق نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی شبکه بهرهبرداران دام در
استان یزد در حد ضعیف ارزیابی میشود و باتوجهبه نظر صاحبنظران اجتماعی نظیر کلمن (: 331
 ) 15و پاتنام (  ) 33که سرمایه اجتماعی را باتوجهبه کارکردش تعریف میکنند ،میتوان اظهار داشت
بهدلیل ضعف در تشکیل سرمایه اجتماعی مناسب ،تسهیل مناسبی نیز بهمنطور کنش جمعی و حل
مشکالت نیازمند فضای مشارکت صورت نمیگیرد .بنابراین پیشنهاد میشود  -کنشگران کلیدی
شناساییشده مبتنی بر این تحقیق در برنامهریزی امور و ایجاد ارتباط خالقانه و هوشمندانه بین بهره-
برداران موردِتوجه سازمانها و ارگانهای دستاندرکار قرار گیرند -بهمنظور برقراری پلهای ارتباطی
در دنیای اجتماعی کنشگران کلیدی بیشتر موردِتوجه قرار گیرند و بهعنوان واسطه مانع از ایجاد
حفرههای ساختاری در کل شبکه شود - .بهمنظور دفع مانعی که روابط واسطهای را محدود میکند
الزم است تا روابط همکاری بین گروهی در اشکال مختلف (خارج از مشترکات فامیلی) ،توسعۀ
تجارت ،توسعۀ برگزاری آیینهای مذهبی و  ...مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد  -5بهمنظور افزایش
روابط دو سویه تقویت فضای مطلوب بده بستانهای اجتماعی ازطریقِ آموزش و مشوقهای اقتصادی
ترویج داده شود  -4دستاندرکاران سازمانی تالش در جهت افزایش ارتباطات اجتماعی ذینفعان
مختلف را باهدف پایداری شبکه دنبال و با شناسایی نقاط ضعف و انجام پایش سالیانه نقاط آسیبدیده
را ترمیم کنند.
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