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پایش اجتماعی؛ تحلیل شبکه و سرمایۀ اجتماعی در مدیریت پایدار
منابع جنگلی (منطقۀ تحقیق :روستای کُدیر -بخش کُجور  -استان
مازندران)
 الهه علیبابایی عمران؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 مهدی قربانی؛ استادیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج

 محمدرضا مروی مهاجر؛ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج
 محمد عواطفی همت؛ استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج

چکیده
مدیریت جنگلها بهعنوان یکی از منابع مهم تولید ،بسیار الزم و حیاتی است .در تصدیگری منابع جنگلی بهعنووان یکوی از
ارزشمندترین منبع طبیعی جهان ،دخیل کردن بهرهبرداران محلی از این منبع ،برای مدیریت مشارکتی جنگلها از ضوروریاتی
است که در برنامۀ عمل مدیریت این عرصههای طبیعی باید به آن توجه شود .بنابراین تحقیق حاضر با هدف دستیابی به یک
برنامۀ صحیح مدیریتی در جنگلها برپایۀ ارزیابی مشارکتهای مردمی در برنامههای مدیریتی صورت گرفت .بورای رسویدن
به این منظور ،پایش اجتماعی در قالب روابط بین ذینفعان محلی انجام پذیرفت و در نهایت از روش تحلیل شبکۀ اجتماعی
استفاده شد که ابزاری کارامد برای ارزیابی این روابط است .در این تحقیق براساس پیوندهای اعتمواد و مشوارکت در شوبکۀ
بهرهبرداران محلی ،شاخصهای کمّی و ریاضی تحلیل شبکهای در بین کلیۀ بهرهبرداران سامان عرفی کالک در منطقۀ کجوور
استان مازندران بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که میزان انسجام و سرمایۀ اجتماعی در شبکۀ ذینفعان محلوی در ایون
سامان در حد متوسط تا زیاد بوده و پایداری شبکۀ اجتماعی در حد قوی برآورد شده است .عالوه بر این نتایج نشواندهنودۀ
وجود همبستگی در حد متوسط بین پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین بهرهبرداران در منطقۀ تحقیوق اسوت .براسواس ایون
نتایج میتوان اظهار کرد که با حفظ و تقویت اعتماد ،کنترل اجتماعی در گروههای هدف و پایبندی به سنتها و عورفهوای
محلی در بهرهبرداری از منابع جنگلی در بین بهرهبرداران افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :پایش اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی ،تحلیل شبکۀ اجتمواعی ،روسوتای کدودیر ، ،شوبکۀ بهورهبورداران محلوی،
مدیریت مشارکتی.
 نویسندۀ مسئول ،تلفن0263223044 :

Email: mehghorbani@ut.ac.ir
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مقدمه

واقع در مدیریت منوابع طبیعوی از جملوه جنگولهوا ،دو

جنگلهای هر کشور از مهمترین منابع و زیربنای توسوعۀ

سیستم محیطی و انسانی دخیولانود کوه هور یوک دارای

پایدار کشورهاست [ .]1توسعۀ پایدار کوه در کلویتورین

پیچیدگیهای اساسی است .تنو سیستمهای محیطوی از

مفهوم ،تأمینکنندۀ نیازهای نسل حاضر و نسلهای آینوده

طبیعی تا انسانساخت و گستردگی عرصه ،جنبههوایی از

یووا «فووردا را در امووروز دیوودن اسووت» ،همووواره موضووو

این پیچیدگی را مشخص میکند که انسان عامول اصولی

حفاظت از زمین و در پی آن مدیریت صحیح جنگولهوا

آن محسوب میشود [ .]6بور ایون اسواس از ننود دهوۀ

را مدنظر قرار میدهود [ .]2حفوظ ایون منوابع ارزشومند

گذشته ،بر ابعاد انسانی در مدیریت منابع جنگلوی تأکیود

مستلزم انتخاب روش مدیریتی صوحیح و اصوولی اسوت

شده ،بهطوری که امروزه رویکرد تصدیگوری و در پوی

کووه در آن بووه روابووط متقابوول تمووام اجووزای موجووود در

آن مدیریت مشارکتی جنگلها مطرح شده است [.]7

جنگلها توجه شود [.]1

در سازوکارها و راهبردهوای تصودیگوری موفوق

جنگل از منابع طبیعی مهم تجدید شوندۀ هور کشوور

منابع جنگلی در سطح محلی ،مجموعههوای مختلفوی

و زیربنای توسعۀ اقتصادی-اجتماعی است و نوابودی آن

دخالت دارند که دولوت ننهادهوای دولتوی مورتبط بوا

فنووای سووایر سیسووتمهووای حیوواتی ماننوود آبوخوواک و

مدیریت پایدار جنگل) و اجتما محلی نبهورهبورداران

موجودات وابسته بوه آنهوا را بوههموراه خواهود داشوت.

محلی از جنگل) را در بر میگیرند [ .]4بنابراین یکوی

امروزه با توجه به اهمیت فراوان این اکوسیستم بواارزش،

از اجزای اساسوی در تصودیگوری منوابع جنگلوی در

بر حفاظت از آن و مدیریت اصولی و صحیح آن بیش از

سطح محلی ،بهرهبرداران محلیاند؛ برای شوکلگیوری

پیش تأکید میشود .در نتیجه بهدلیل اهمیوت انکارناپوذیر

سازوکار مدیریت مشارکتی جنگلها ،رابطۀ دوسویه و

جنگلها ،معرفوی راهکواری مناسوب و کواربردی بورای

تعاملی بوین نهادهوای دولتوی و بهوره بورداران محلوی

مدیریت موفق جنگلها ،با هودف حفوظ و توسوعۀ ایون

ضوورورت دارد .نقووش رویکوورد شووبکۀ اجتموواعی در

منابع مشترک بسیار اهمیت دارد [.]3

تحلیول جنبووههووای اجتمواعی موودیریت جنگوولهووا در

امروزه موضوو حفاظوت جنگول تنهوا بوه حفاظوت

سالهای اخیر لحاظ شده است [ .]5 ،4ساختار شوبکۀ

فیزیکووی آن و موودیریت بخووش گیوواهی ایوون اکوسیسووتم

اجتماعی از اعضای شوبکه و مجموعوهای از پیونودها

محدود نمیشود ،بلکوه اکوسیسوتم جنگول ،مجموعوهای

تشکیل شده است که افراد ،کنشگران یا گورههوا را بوه

زیستی و پیچیده تلقی میشود که مدیریت آن بویارتبواط

هم وصل مویکنود .آنچوه در شوبکۀ اجتمواعی بورای

با مشارکت جوامع بشری و امنیوت زیسوتی آنهوا نیسوت

مدیریت جنگلها حائز اهمیت است ،تحلیل ساختاری

[ .]4از طرفی شایان ذکر است که بیشترین عامل اثرگوذار

روابط میان کنشگران است .ایون کنشوگران بوهعنووان

بر تغییرات منابع جنگلی تحت اثر دخالوتهوای انسوانی

اعضای شبکه میتوانند بهرهبورداران محلوی ،نهادهوای

است ،ازاینرو در سیاستگذاری پایدار جنگلها توجه بوه

دولتی و غیردولتی ،سازمانها و  ...باشند [.]7 ،6

ابعاد انسانی از اهمیت ویوههای برخووردار اسوت [ .]5در

با توجه به مطالب بیانشوده ،رویکورد مناسوب در
مدیریت موفق جنگلها ،مدیریت مشارکتی این منوابع
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است؛ در واقع بر رویکرد مدیریت مشارکتی جنگلهوا

برنامهریزان با توجه به این شاخصها در زمینوۀ مودیریت

برای تقسیم قدرت و دخالت دادن کلیوۀ کنشوگران در

جامع جنگلها تصمیم میگیرند [.]13 ،12

تصدی گری منابع تأکید شده است [ .]8در این تحقیق

هدف این تحقیق ،پایش اجتمواعی براسواس تحلیول

بر جنبۀ مهمی از مدیریت مشارکتی یعنی تحلیل شبکۀ

ساختاری روابط اجتماعی با تأکید بر اعتمواد و مشوارکت

اجتماعی ذینفعان محلی پرداخته شده است.

در بین ذینفعان محلوی جنگولنشوین در محودودۀ مورز

یووک عاموول مهووم و اساسووی بوورای شوورو موودیریت

اکولوژیکی سامان عرفوی 1کَوالک در روسوتای کدودیر در

مشووارکتی در بووین کلیووۀ کنشووگران درگیوور در موودیریت

استان مازندران بوده که بر شاخصهای کمّوی و ریاضوی

مشارکتی جنگول ،توسوعۀ اعتمواد و روابوط متقابول بوین

سطح کالن شبکۀ اجتماعی با روش تحلیول شوبکههوای

آنهاست [ .]9در تحقیقات پهوهشگران ،اعتماد بوهعنووان

اجتماعی ،تأکید شده است .بوا اسوتفاده از سونجش ایون

یکی از اساسیترین مؤلفههوا در ایجواد مودیریت موفوق

شاخصها ،میتوان میوزان انسوجام اجتمواعی و سورمایۀ

منابع طبیعی ذکر شده است [ .]10اعتماد در طوول زموان

اجتماعی در بین گروههای مختلو

اجتمواعی ذینفوع و

بین افراد توسوعه موییابود و اغلوب از طریوق کمیوت و

همچنین پایداری شبکۀ اجتمواعی در بوین بهورهبورداران

کیفیت روابط اجتماعی در بین افراد ،نهادها و سوازمانهوا

سامان عرفی کَالک را در زمینۀ مدیریت مشارکتی جنگول

تسهیل میشود .اعتماد ،مشارکت و انسوجام اجتمواعی از

بررسی کرد.

جنبههای مهوم سورمایۀ اجتمواعی محسووب مویشووند.
انسووجام یکووی از ویهگوویهووای گووروه اسووت کووه در آن

مواد و روشها

نیروهای اعمالشده بر اعضا برای ماندن در گوروه ،بویش

معرفی منطقۀ تحقیق

از نیروهایی است که میکوشود آنهوا را بوه تورک گوروه

در این پهوهش یکی از سامانهای عرفی روسوتای کدودیر

وادارد . .انسجام اجتماعی مؤلفهای اثرگوذار بور مودیریت

از بخش کدجور واقع در اسوتان مازنودران بوه نوام کَوالک

مشووارکتی اسووت و در پایووداری عرصووههووای طبیعووی

انتخاب شد .شغل اصلی مردم در ایون روسوتا از گذشوته

نجنگلها) ،بسیار مؤثر است [ .]10بر این اساس میتوان

دامداری بووده و هنووز هوم تعودادی از آن داموداران در

گفت رابطۀ مستقیمی بین سه مؤلفۀ اعتمواد ،مشوارکت و

سامانهای عرفی جنگولهوای اطوراف روسوتا بوه شوغل

انسجام اجتماعی وجود دارد؛ بهگونوهای کوه بوا افوزایش

دامداری متحورک مشوغولانود .نوارنوب مطالعواتی در

اعتماد در شوبکه ،مشوارکت و انسوجام افوزایش خواهود

تحلیوول شووبکۀ اجتموواعی در موودیریت منووابع طبیعووی

یافت و مدیریت مشوارکتی موفوقتور خواهود بوود .ایون

سیسووتمهووای اجتموواعی -اکولوژیووک اسووت کووه موورز

معیارها از ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی است که با افوزایش

اکولوژیک مورد مطالعه در این تحقیق سوامان کَوالک در

هور یوک از آنهوا سورمایۀ اجتمواعی شوبکه نیوز تقویووت

روستای کددیر و مرز اجتماعی آن بهرهبورداران محلوی از

میشود [ .]11 ،8روش تحلیل شوبکه ،روشوی کواربردی
برای مودیریت جنگولهاسوت؛ نراکوه سوبب شناسوایی
عوامل مؤثر در مدیریت جنگلها مویشوود و مودیران و

 .1قطعهای از جنگل یا مرتع که عرفاً در میاان افاراد محلای باه شاص یاا
اشصاصی تعلق دارد که از گذشته تا کنون از آن منطقة جنگلی یا مرتعای
استفاده کردهاند و مرزهای آن به طریقی از اطراف مشص است [.]14
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منابع جنگلی نجدول  )1در ایون محودودهانود .براسواس

تمرکز ،دوسویگی پیوندها ،انتقالپوذیری پیونودها و ....از

روش مشاهدۀ مستقیم و مصاحبه با گروههای هدف ،مرز

مهمترین شاخصهای ساختاری اسوت کوه مویتووان بوا

سامان عرفی در منطقۀ تحقیق بسته شد و بهرهبورداران از

سنجش آنها سرمایۀ اجتماعی و میزان انسوجام اجتمواعی

منابع جنگلی در محدودۀ مرز اکولوژیکی در سامان عرفی

در بین بهرهبورداران را مشوخص کورد [ .]16جموعآوری

کَالک مشخص شدند 12 .بهرهبردار در سه سورای مجوزا

دادهه وا از طریووق پرسشوونامۀ تحلیوول شووبکهای صووورت

از منووابع جنگلووی مشوواعی در سووامان غرفووی کَووالک در

گرفت .در این پرسشونامه دادههوای اعتمواد و مشوارکت

روستای کددیر استفاده میکنند .همانطور که ذکر شد این

براساس طی

لیکرت نصفر ،ضوعی  ،خیلوی کوم ،کوم،

افووراد در سووه سوورای مجووزا هسووتند شووامل یووک سوورای

متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) جمعآوری شوده اسوتبه ایون

گوسفندی با پنج بهرهبردار و دو سرای گاوی که در یکی

صورت که برای اندازۀ صفر تا  20میزان خیلی کم ،بورای

از آنها نهار بهرهبردار و در دیگری سه بهرهبردار وجوود

 20تا  40کم ،برای  40تا  60متوسط ،برای  60تا  80زیاد

دارد.

و برای  80تا  100خیلی زیاد در نظر گرفته شود .شوایان

جدول  .1اسامی اختصاری بهرهبرداران از جنگل در محدودۀ
سامان عرفی کَالک در روستای کُدیر
بهرهبرداران

بهرهبرداران

بهرهبرداران

در سرای 1

در سرای 2

در سرای 3

Ah-Et
Ha-Da
Ma-Na
Ba-Ba

Na-Ba
Ja-Ko
Mo-Ko

Ze-Ko
Ya-Ko
At-Ko
Ne-Ko

Al-Na

ذکر است که کلیۀ بهورهبورداران در سوامان عرفوی موورد
مطالعه مورد پرسوش قورار گرفتنود و از رویکورد شوبکۀ
کامل 1برای جمعآوری دادهها اسوتفاده شود [ .]16بورای
درک بهتر شاخصهای مورد بررسی در ادامه بوهصوورت
مختصر توضیحی دربارۀ هر کدام بیان شده است.
*تراکم :2تعداد پیوند موجود در شبکه نسوبت بوه

روش تحقیق

کل پیوندهای ممکن در شبکۀ مورد نظر .بهطوور کلوی

بهطور کلی در این تحقیق دو پیوند اعتماد بینشخصوی و

افزایش تراکم شبکه سبب افزایش انسجام اجتمواعی و

مشارکت در شبکۀ بهرهبورداران محلوی در بوین افوراد در

تقویت پیوندها در شبکه مویشوود و همچنوین امکوان

سراهای موجود نسه سرا) در ایون سوامان بررسوی شود

کنترل اجتماعی را افزایش میدهود [ ..]16 ،15شوایان

نجدول  .)1در تحلیل ساختاری روابوط در ایون تحقیوق

ذکر است که با توجوه بوه رابطوۀ مسوتقیم بوین میوزان

شوواخصهووای سووطح کووالن شووبکه از جملووه تووراکم

تراکم و سرمایۀ اجتمواعی ،بوا افوزایش توراکم ،میوزان

درونگروهی ،تمرکز شبکه و میوزان دوسوویگی پیونودها

سرمایۀ اجتماعی نیز در شبکه افزایش مییابد.

سنجیده شده است .در انتخاب معیارهوا و شواخصهوای

*تمرکز شبکه :تمرکز یکی از شاخصهای مهم در

تحلیوول شووبکهای ،سووند برنامووۀ عموول پووایش و ارزیووابی

سطح شبکه برای قضاوت در زمینوۀ میوزان تمرکوز یوا

اجتماعی -سیاستی پروژۀ منابع طبیعی کشور مالک عمل

تراکم براسواس پیونودهای یوک کنشوگر اسوت؛ ایون

قرار گرفت [ .]15در این سوند بیوان شوده اسوت کوه در

شاخص در سطح کل شبکه اندازهگیری شده است.

تحلیل روابط اجتماعی بین بهوره بورداران منوابع طبیعوی،
شاخصهای سواختاری شوبکۀ اجتمواعی ماننود توراکم،

1. Full- network methods
2. Centrality
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*دوسویگی پیونودها :1میوزان دوسوویگی یکوی از

سطح کول بورای پیونودهای اعتمواد  76درصود و بورای

شاخصهای مهم در تعیین میزان پایداری شبکۀ موورد

پیونوودهای مشووارکت  40درصوود اسووت .ایوون مقوودار

نظر است و جهت مشخص کردن اعتماد و مشوارکت

نشاندهندۀ تراکم زیاد در پیونود اعتمواد و توراکم کوم در

متقابل میتوان از این شاخص استفاده کرد [.]16

پیونوود مشووارکت در شووبکۀ ذینفعووان محلووی در سووامان

* کوتوواهتوورین فاصوولۀ میووان دو کنشووگر :2فاصوولۀ

عرفی کَالک در جنگل مورد مطالعه است .بر این اسواس

اجتماعی دو فرد است که با کمترین تعوداد واسوطه بوین

و با توجه به رابطۀ مسوتقیم انسوجام اجتمواعی بوا میوزان

یک فرد و سایر افراد درون شبکه اندازهگیری میشود .از

تراکم ،میتوان نتیجه گرفت که میوزان انسوجام اجتمواعی

طریق این تحلیل میتوان طوول مسویر پیونودهای موورد

مبتنی بر دو ماتری

اعتماد و مشوارکت متوسوط اسوت.

بررسی بین دو کنشوگر را در کوتواهتورین زموان ممکون

همچنین با توجه به رابطۀ مستقیم بین انسجام بوا سورمایۀ

شناسایی و همچین انسجام فاصلهای 3و سرعت متوسوط

اجتماعی [ ،]16،15 ،12 ،10میتوان سرمایۀ اجتمواعی را

گردش پیوندهای مورد بررسی را قضاوت کرد [.]13

نیز در شبکۀ مورد نظر در حد متوسط ارزیوابی کورد کوه

در تحلیل شبکۀ اجتماعی از تئوری جبور مواتری

با تقویت انسجام میتوان تصومیمگیوری موفوقتور بورای

برای تحلیل روابط اجتماعی و محاسبۀ شواخصهوای

مقابله با تخریب جنگل را عملیاتی کرد کوه در نتیجوۀ آن

ریاضی و کمّی استفاده میشوود .محاسوبات بوهکموک

مدیریت مشارکتی با هزینه و زموان کمتوری امکوانپوذیر

نرمافزار  UCINET6.0انجام گرفت .در نهایوت بورای

میشود .میزان شاخص توراکم در سوطح کول پیونودهای

بررسی میزان همبستگی بین رابطۀ اعتماد و مشوارکت

اعتماد و مشارکت در جدول  2نشان داده شده اسوت .بوا

در بین بهرهبرداران محلوی از شواخص  QAPاسوتفاده

توجه به وجود سه گروه بهرهبوردار از منوابع جنگلوی در

شد که یکی از مهومتورین شواخصهوا و روشهوا در

سامان عرفی موورد مطالعوه ،توراکم در بوین گوروههوای

محاسبات آماری بین ماتری های شبکهای است که از

اجتماعی مختل

بهرهبردار نافراد موجود در سوه سورای

طریق آن میتوان فرضیههای آماری را بررسی کرد.

جنگلی) در سامان عرفی مورد مطالعوه نیوز انودازهگیوری
شده است .نتایج این شاخص در جدول  3نشان میدهود

نتایج و بحث

که توراکم پیونودهای اعتمواد در درون افوراد موجوود در

شاخصهای سطح کالن شبکۀ ذ ینفعان محلی منابع

سوورای  85 ،1درصوود و در سوورای  2و  100 ،3درصوود
است .ازاین رو توراکم بوینگروهوی براسواس پیونودهای

جنگلی در منطقۀ تحقیق

اعتماد در هور سوه سورا در حود بسویار زیواد اسوت کوه

 تراکم شبکهنتایج تجزیهوتحلیل شاخص تراکم در سوطح کول شوبکه
در جدول  2نشان داده شده است .اندازۀ این شاخص در
1. Reciprocity
2. Geodesic Distance
3. Distance cohesion

نشوواندهنوودۀ انسووجام درونگروهووی زیوواد در بووین
زیرگروههای موجود در این سامان است [ .]15در زمینوۀ
پیوندهای مشارکت در شبکه نتوایج در جودول  ،3نشوان
میدهد که تراکم درونگروهی در سراهای  2و  3در حد
بسیار زیاد و مساوی با  100درصد است ،ولی در سورای
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 ،1تراکم درونگروهی براسواس پیونودهای مشوارکت و

موقعیت مرکزی در شبکه برقرار میکنند .نتایج تمرکز در

همکاری از دو سرای دیگر کمتور و برابور بوا  85درصود

پیوندهای مشارکت در کل شبکه نشان میدهد که تمرکز

است .براساس ایون نتوایج مویتووان گفوت کوه انسوجام

براساس پیونودهای درونوی بیشوتر از پیونودهای بیرونوی

درونگروهی براساس پیونودهای اعتمواد و مشوارکت در

اسووت و میووزان تمرکووز براسوواس دریافووت پیونوودهای

بین دامداران سراهای  2و  3در منطقوۀ تحقیوق بیشوتر از

همکاری و مشارکت نیز از یک ساختار تقریبواً سوتارهای

دامداران سرای  1است .ازاینرو سورمایۀ اجتمواعی ایون

پیروی میکند .به این معنا که اعتمواد و مشوارکت بودون

دو گروه نیز بیشتر است و در مدیریت مشوارکتی جنگول

وجود کنشگران مرکزی امکانپذیر نیسوت و افوراد بورای

موفقتر خواهند بود.

برقراری اعتماد و ایجاد هرگونه مشوارکت در شوبکه بوه

 -شاخص تمرکز در شبکۀ ذینفعاان محلای مناابع

افراد مرکزی در گروه وابستهاند . .ایون نتیجوه توا حودی
مغایر با عملیاتی کوردن مودیریت مشوارکتی صوحیح در

جنگلی سامان عرفی کَالک
نتایج جدول  4نشان مویدهود کوه در پیونودهای اعتمواد

جنگل اسوت؛ نراکوه در پیونودهای اعتمواد در راسوتای

تمرکووز شووبکه براسوواس پیونوودهای درونووی بیشووتر از

مدیریت تطبیقی منابع طبیعی ،تمرکززدایوی از مهومتورین

پیوندهای بیرونی است .ایون نتیجوه بودان معناسوت کوه

اصول است .بهگونهای که هموۀ افوراد موجوود در شوبکه

براساس پیوندهای درونوی و بوهعبوارتی دیگور براسواس

باید سهم یکسانی در مدیریت مشارکتی داشوته باشوند و

دریافت اعتماد ،شبکه تقریباً دارای ساختار نیموهسوتارهای

تصمیمگیری توسط یک یا نند کنشگر کلیدی بهتنهوایی

است و افراد بیشتر پیوندهای اعتماد را بوه کنشوگرانی بوا

اتفاق نیفتد [.]19-17

جدول  .2میزان شاخص تراکم براساس پیوند اعتماد و مشارکت در شبکۀ ذینفعان منابع جنگلی در سامان عرفی کَالک
مرز اکولوژیک

نوع پیوند

سامان عرفی کَالک

مشارکت
اعتماد

تعداد
افراد

کل پیوندهای مورد انتظار

تراکم ()%

132
132

40
76

12
12

جدول  .3میزان شاخص تراکم درونگروهی براساس پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکۀ ذینفعان محلی منابع جنگلی در سامان عرفی
کَالک
مرز اکولوژیک

نوع پیوند

سامان عرفی کالک

مشارکت
اعتماد

سرای 1

سرای 3

سرای 2

تعداد افراد

تراکم()%

تعداد افراد

تراکم ()%

تعداد افراد

تراکم ()%

5
5

95
85

3
3

100
100

4
4

100
100

جدول  .4میزان شاخص تمرکز شبکه براساس پیوندهای درونی و بیرونی در پیوند اعتماد و مشارکت
مرز اکولوژیک

نوع پیوند

سامان عرفی کَالک

مشارکت
اعتماد

تمرکز شبکه براساس پیوندهای

تمرکز شبکه براساس پیوندهای

درونی ()%

بیرونی ()%

32
50

20
32
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جدول  .5میزان شاخص دوسویگی براساس پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکۀ دامداران منابع جنگلی سامان کَالک
مرز اکولوژیک

نوع پیوند

تعداد افراد

دوسویگی پیوند ()%

سامان عرفی کَالک

مشارکت
اعتماد

12
12

96
80

 -شاخص دوسویگی

در منطقۀ مورد نظر وضوعیت مطلووبی از نظور هماهنوگ

نتایج جدول  5نشان میدهد که میزان اعتماد و مشوارکت

کردن افراد برای اجرای مودیریت مشوارکتی و مودیریت

متقابل براساس میزان دوسویگی پیوندها در بین داموداران

بحران وجود دارد و بهورهبورداران در مودیریت منوابع بوا

در جنگلهای سامان عرفوی کَوالک بوهترتیوب  80و 96

آسیبپذیری کمتری روبهرو خواهند شد [.]20،13

درصد است که در حد بسیار زیاد است .ازاینرو در ایون

-تحلیل رابطۀ بی دو پیوند اعتماد و مگاارکگ در

منطقه اکثور پیونودهای اعتمواد و همکواری و مشوارکت
دوطرفه است .در نتیجه میتوان ادعوا کورد کوه براسواس
شاخص دوسویگی شوبکهای پایودار و منسوجم در بوین
افراد این سامان شکل گرفته است که ایجواد یوک شوبکۀ
منسجم و هماهنگ ،راهکاری مناسب بورای دسوتیابی بوه
توسعۀ پایدار است [.]15

شبکه براساس شاخص QAP

برای بررسی همبستگی بین پیوندهای اعتماد و مشوارکتی
که در شبکۀ بین دامداران در جنگول موجوود در سوامان
کَالک وجود دارد ،در محیط نورمافوزار  UCINET6.0از
شواخص  QAPاسووتفاده شود .براسوواس شوواخص QAP

میتوان گفت که میزان ضریب همبستگی ژاکارد بوین دو

 -تحلیل کوتاا تاری فاصالۀ میاان دو کنگاگر و

پیوند اعتمواد و مشوارکت تقریبواً  43درصود اسوت کوه

ساارعگ گااردش اعتماااد و مگااارکگ در باای

نشوواندهنوودۀ همبسووتگی متوسووط بووین دو پیونوود اسووت.

ذینفعان محلی

بنابراین اگر بین کنشگران اعتماد وجود داشوته باشود بوه

براساس این شاخص میتوان بیان کرد که اعتماد در بوین

احتمال  43درصد بین آنها پیونود مشوارکت نیوز وجوود

بهرهبرداران دارای انسجام فاصلهای 92 ،درصود اسوت و

خواهد داشت .ازاینرو میتوان گفت اعتماد نقطوۀ آغواز

ایون عوودد نشوان موویدهود کووه گوردش اعتموواد در بووین

مشوارکت اسوت ،بووهگونوهای کوه افووزایش اعتمواد میووان

بهرهبرداران از سرعت زیادی برخوردار اسوت .در موورد

کنشگران سبب افزایش مشارکت و همکواری بوین افوراد

پیوندهای مشارکت نیز این شاخص  83درصود محاسوبه

میشود که یافتههای محققان دیگر نیز این ادعوا را تأییود

شده است که این نتیجه نیز مؤید سرعت گردش زیاد در

میکند [ .]16 ،15نتایج همبستگی بین دو پیوند اعتمواد و

پیوندهای همکاری بین بهرهبرداران اسوت .البتوه سورعت

مشارکت در بین دامداران در جنگلهوای سوامان عرفوی

گردش اعتماد بیشتر از مشارکت برآورد شوده اسوت کوه

کَالک براساس شاخص  QAPنیز این موضوو را تاًییود

این نتیجه با میوزان شواخص توراکم نیوز همخووانی دارد

کرده است.

براساس این اعداد می توان اسوتدالل کورد بوا توجوه بوه
اینکه اعتماد و مشارکت بوا سورعت زیواد در بوین افوراد
گردش پیدا میکند ،در مدیریت مشارکتی منوابع جنگلوی

نتیجهگیری
منووابع طبیعووی تجدیدشووونده از سوورمایههووای ملووی و

664

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلة منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،69شمارۀ  ،4زمستان 1395

باارزش کشورها محسوب می شوند و حفظ و توسوعۀ

نشاندهنودۀ ارتبواط نزدیوک بوین دو پیونود اعتمواد و

عمووم

مشارکت در تدوین برناموۀ عمول مودیریت مشوارکتی

مردم بهخصووص بهورهبورداران از ایون منوابع اسوت.

جنگل در منطقۀ تحقیق است .بهطور کلی و در نهایت

همچنووین موودیریت موفووق منووابع اشووتراکی هماننوود

میتوان بیان کرد کوه جهوت سواماندهی برناموۀ عمول

جنگلها ،نیازمند برنامهریزیای است کوه در آن توأثیر

مدیریت مشارکتی جنگلها در روستای ییالقی کدودیر،

انسان بهعنوان مهمترین عامول اثرگوذار بور جنگولهوا

حفظ اعتماد ،مشارکت ،انسجام و سرمایۀ اجتماعی در

پووررنووگ در نظ ور گرفتووه شووود و نظوور ذینفعووان در

بین ذ ینفعان ضرورت دارد .در ایون مطالعوۀ مووردی

عرصههای طبیعی در تصمیمات مدیریتی لحواظ شوود

میتوان نتیجه گرفت کوه وضوعیت مناسوب اعتمواد و

[ .]19در این تحقیق از روش تحلیل شوبکه بوهمنظوور

مشارکت و همچنین سورعت گوردش زیواد اعتمواد و

بررسی نالشهوای پویش روی تودوین برناموۀ عمول

مشارکت در بین افراد سبب تحقق مدیریت مشوارکتی

مدیریت مشارکتی جنگلهای روستای کددیر در اسوتان

بووا صوورف زمووان و هزینووه کمتووری خواهوود شوود و

مازندران استفاده شد .یکی از مسائل مهم در مودیریت

آسیبپذیری گروههای هدف در بحورانهوای طبیعوی

مشارکتی جنگلها ،همکاری و مشوارکت افوراد اسوت

کاهش خواهد یافت .در نتیجه میتوان گفوت تقویوت

که الزمۀ آن ،ایجاد فضای اعتماد بوین بهورهبورداران و

اعتماد در بین افراد سبب پایبندی این افراد به سنتها

ذینفعان است .در این تحقیق ،همبستگی بوین اعتمواد

و هنجارهای اجتماعی در بهرهبرداری از منابع جنگلی

و مشارکت و وابسته بودن تغییرات پیوند مشارکت بوه

خواهد شد و کنترل اجتماعی را تا حد زیادی افوزایش

پیونوودهای اعتموواد بووین بهوورهبوورداران منووابع جنگلووی،

خواهد داد [.]23 ،22 ،21

این منابع ارزشمند مانند جنگولهوا از وظوای
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