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هاي بهسازي بافت باارزش  تحلیل شبکه مشارکت روستاییان در طرح
کوه سفلی، شهرستان گرگان)موردي: روستاي شاه مطالعهتاریخی (  

  * مهدي حسام  


  10/04/1395                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  23/11/1395                         اله:                                                                                                                         تاریخ پذیرش مق

  چکیده  
دلیل  ها به کنند که برخی از آن ایی خاص ارائه میه اي طوالنی و در مکان نظیر فضایی را در دوره هاي بی هاي روستایی در ایران، گونه بافت

ها از اهمیت  روند که حفظ و نگهداري آن شمار می عنوان میراثی به هاي خاص معماري، تاریخی و فرهنگی به برخورداري از ویژگی
زي بافت باارزش تاریخی در هاي بهسا رو بنیاد مسکن انقالب اسالمی اقدام به شناسایی و اجراي طرح این فراوانی برخوردار است. از
شود. یکی از  ها می ها سبب تسهیل و تضمین موفقیت آن نماید. در این رهگذر مشارکت روستاییان در این طرح روستاها داراي شرایط می

تحلیل  اجتماعی در جامعه است. در این راستا، رویکرد  ترین عناصر تحقق مشارکت واقعی در جوامع پیچیده امروزي، سطح سرمایه مهم
باشد که در  پردازد، قادر به سنجش میزان سرمایه اجتماعی بین افراد می عنوان نظریه و مدلی که به مطالعه ساختارها و روابط می شبکه به

ها در  هدف سنجش سرمایه اجتماعی روستاییان و مشارکت آن گرفته است. این تحقیق نیز با توجه زیادي قرار چند سال اخیر مورد
عنوان روستاي هدف گردشگري که داراي بافت  هسازي بافت باارزش تاریخی در روستاي شاهکوه سفلی شهرستان گرگان بههاي ب طرح

اي پرداخته شد. در حقیقت سؤال اساسی تحقیق این است که وضعیت سرمایه اجتماعی  باشد، با روش تحلیل شبکه باارزش تاریخی می
مطالعه چگونه است. بر این اساس فهرستی از  ازي بافت باارزش تاریخی در روستاي موردهاي بهس ها در طرح روستاییان و مشارکت آن

عنوان افراد شاخص که براي این طرح در روستا  نفر به 43نهایت نام  نفوذ روستا با استفاده از روش گلوله برفی تهیه شد. در افراد ذي
وارد و با استفاده از  Ucinetافزار  هاي ماتریسی به محیط نرم تهیه و داده اي دست آمد. در مرحله بعد، پرسشنامه اند، بههمکاري داشته

دهنده وضعیت مناسب سطح اعتماد روستاییان به  صورت کلی نتایج این تحقیق نشان وتحلیل قرار گرفتند. به تعدادي آزمون مورد تجزیه
باشد. همچنین بیشترین سطح ت باارزش تاریخی روستا میها در طرح  بهسازي باف حال وضعیت نامناسب مشارکت آن  عین یکدیگر و در

مطالعه  گروهی ظهور و بروز پیداکرده است. به معناي دیگر در روستاي مورد صورت درون اعتماد و همچنین همکاري افراد با یکدیگر به
ژگی غیر انحصاري و باز بودن بیشتر شاهد سرمایه مجتمعی که واجد خصلت انحصاري و اختصاصی  در مقابل سرمایه اجتماعی با وی

  مواجه هستیم.
  
  

  

  سرمایه اجتماعی، مشارکت، بهسازي، بافت باارزش، تحلیل شبکه، روستاي شاهکوه سفلی. کلمات کلیدي:
  
  mhesam@guilan.ac.ir. یار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالناستاد *
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 مقدمه   
دلیل پیونـدهاي   روستاها در طول دوره حیات خود، به

گسترده بـا بسـترهاي طبیعـی و تـاریخی خـود، موجـد       
ــیاري از ارزش ــی،    بس ــی، طبیع ــاریخی، فرهنگ ــاي ت ه
و هویـت  اند که جزئی از سرمایه ملـی   معماري و... بوده

  آیند. شمار می فرهنگی و تاریخی سرزمین به
  

هاي باارزش روسـتایی در ارتبـاط    بناها و بافت ياحیا
هــاي اجتمــاعی و  مســتقیم بازنــدگی ســاکنان و عرصــه

اي  باشد کـه سلسـله مراتبـی زنجیـره     اقتصادي روستا می
باهم دارند و هر دانه ارتباط مستقیمی بـا کـل مجموعـه    

ــر ارزش هــاي مکــانی از تمــام وجــوه و   بــراي تأکیــد ب
تردیــد  ). بــی2: 1389هــا دارد (نــوري نـژاد،   موجودیـت 

بخشی از هویت مردمان امروز در آثار معماري پیشـینیان  
رو شـناخت هویـت اصـیل هـر      آنان نهفته اسـت ازایـن  

دسـتیابی   جامعه از کنکـاش در معمـاري قـدیم آن قابـل    
وذ و است. سیما و ساختار کالبدي روستاهاي ایران بـانف 

زمان با آن  اوري، فرهنگ و سیماي شهري و همفنهجوم 
هاي فرهنگی و بـومی نـزد سـاکنان روسـتا،      تنزل ارزش

ازحد مخدوش شده است. بدیهی است  روز و بیش روزبه
دنبال خود شهرها، از  که ادامه این روند روستاها را نیز به

هویت و سیماي اصیل خود دور خواهد کرد. اما بخشـی  
هاي معمـاري   ها به سبب توانمندي و ارزش فتاز این با

در  به ایـن جهـت  دهند.  همچنان به حیات خود ادامه می
هـاي بـاارزش نیازمنـد     بافـت  ،کالبـدي   هاي توسعه طرح

هـاي بـاارزش روسـتایی     نگرشی درخـور بـوده و بافـت   
لحاظ مطالعات انـدك صـورت گرفتـه در آن نیازمنـد      به

بهسـازي بافـت    هـاي  اند. هدف اصلی طرح توجهی ویژه
سـازي بـراي احـراز هویـت و      باارزش روستایی، زمینـه 

هـا و آثـار    فراهم کردن امکان حفـظ و نگهـداري بافـت   
ارزشمند معماري روستایی با احیاي بافت کالبـدي و بـا   

هـا، افکـار و    ایده و راهکاري نوین براي تأمین خواسـته 

شیوه جدید معیشـت مـردم در روستاسـت. در انتخـاب     
هاي بهسـازي بافـت بـاارزش     اي اجراي طرحروستاها بر

هاست که  بیشتر در نظر گرفتن عامل فرهنگ و تاریخ آن
یادگاري از گذشته، میراثـی بـراي   «عنوان  این روستاها به

 این ). در62: 1389باشند (جام کسري،  مطرح می» آینده
هـا توسـعه روسـتایی     بین مشارکت مردم محلی در طرح 

ر است. یکـی از اصـول کلیـدي    داراي اهمیتی انکارناپذی
حکمرانی خوب و مـدیریت فراگیـر روسـتایی، تسـهیل     

هاسـت. تجربـه    گیري فرایند مشارکت عمومی در تصمیم
جمله کشور مـا   توسعه از  حال بسیاري از کشورهاي در

ریزي متمرکز، آمرانه و از بـاال بـه    دهد که برنامه نشان می
سـطح  پایین دستاورد مطلـوبی نداشـته اسـت. هـر چـه      

و کارآمـد شـدن    امشارکت محدودتر باشـد امکـان اجـر   
هاي اجرا و نظـارت   ها کاهش خواهد یافت، هزینه برنامه

ها  ها و سیاست پذیري طرح یافته و آسیب مرکزي افزایش
). مشارکت مـردم  214: 1383باال خواهد رفت (رضوانی،

ــزد صــاحب  در ــد توســعه ن ــاري نرون ــان اعتب ظران از چن
اهی توسـعه را معـادل مشـارکت    برخوردار است کـه گـ  

دانسته و یـا مشـارکت را وسـیله و هـدف توسـعه ذکـر       
گیـري از   تحقق توسعه کشورها نیز مستلزم بهره .اند کرده

هـا   استعداد و توان و حضور فعاالنه مردم و مشارکت آن
 Roling and( در مراحل مختلف توسعه جوامـع اسـت  

DeJong, 1998; Bell et al., 2004; Lockie, 2006،( 
 تنیده شـمرده  که توسعه و مشارکت اموري درهم طوري به

شـود  شده و فرایند توسعه هنگامی با موفقیت همراه می 
خصـوص مـردم محلـی،     که با افزایش مشارکت مردم، به

ــد(مقنی ــراه باش ــن1380زاده، هم ــان ).  درای ــی از  می یک
تـرین عناصـر تحقـق مشـارکت واقعـی در جوامـع        مهم

اجتماعی در جامعه اسـت    طح سرمایهپیچیده امروزي، س
بناي مشارکت مفید اعضاي جامعه براي دستیابی  که زیر

و بـا    آید شمار می به نتایج سودمند براي فرد و اجتماع به
هایی مانند هنجارها، قواعد، تعهـدات و اعتمـاد    شاخص
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). بنـابراین  133: 1380شـود (پاتنـام،    متقابل سنجیده می
عنـوان یـک اصـل     جتمـاعی بـه  امروزه موضوع سرمایه ا

اساسی براي نیـل بـه توسـعه پایـدار محسـوب شـده و       
شـوند کـه    ها و دولتمردانی موفـق قلمـداد مـی    حکومت

هـاي الزم و ارائـه راهکارهـاي     بتوانند با اتخاذ سیاسـت 
مناسب در ارتباط با جامعه بـه تولیـد و توسـعه سـرمایه     

مـدل  ل شوند. در این راستا نظریـه و  یاجتماعی بیشتر نا
تحلیل شبکه قادر به سنجش میزان سرمایه اجتماعی بین 

باشد. این نظریـه بـه تحلیـل و بررسـی روابـط       افراد می
پـژوهش و سـاختار ایـن     تجربی بین موضـوعات مـورد  

اي متــرادف  پــردازد. بنــابراین تحلیــل شــبکه روابــط مــی
هـا (گـره،    ساختارگرایی است. ساختار روابط بـین گـره  

ادبیـات شـبکه اسـت) و جایگـاه     همان واحد تحلیل در 
ها در شبکه، پیامدهاي نگرشـی، ادراکـی و رفتـاري     گره

نظـام   همهمی هم براي واحدهاي فـردي و هـم مجموعـ   
رو ایـن تحقیـق بـه     ایـن  عنوان یک کـل در بـردارد. از   به

هاي بهسـازي بافـت    تحلیل مشارکت روستاییان در طرح
اسـت.    باارزش تاریخی با رویکرد تحلیل شبکه پرداختـه 

هدف از این مطالعـه سـنجش مشـارکت روسـتاییان در     
بهسازي بافت باارزش تاریخی روستاي شـاهکوه سـفلی   

عنوان یکی از روستاهاي هـدف گردشـگري بـا بافـت      به
  باشد. باارزش تاریخی می

  مبانی نظري
نظر لغوي به معناي توان بخشیدن دوبـاره،   بهسازي از

اسـت ولـی در    بازتوان بخشیدن و دوباره توانمند کـردن 
منظور  شود که به اصطالح به مجموعه اقداماتی اطالق می

مدت صـورت   ابقا و بهبود کالبد و فضاي بافت در کوتاه
شـود کـه    واقع بهسـازي زمـانی انجـام مـی     گیرد. درمی

شـده    لحاظ عملکـردي حـادث   فرسودگی نسبی فضا از
). در خصــوص 18: 1381باشــد (حبیبــی و مقصــودي، 

ش روستایی، بهسازي تالشی است بـراي  هاي باارز بافت

سـازي   ان بـا بهینـه  یبهبود کیفیت زیسـت بـومی روسـتای   
کالبدي جوامع روسـتایی در راسـتاي    -ساختار فرهنگی

ساماندهی فراینـد توزیـع عادالنـه خـدمات زیربنـایی و      
  تسهیالت رفاهی در سطح محلی. 

ــاارزش شــامل حفــظ   ضــرورت طــرح بهســازي بافــت ب
هاي روستایی، احیـاي فرهنـگ و    ی بافتها و سامانده ارزش

معماري بومی، افزایش سطح کیفـی زنـدگی سـاکنان بافـت،     
هــاي  هــاي گردشــگري و ضــرورت هــا و قابلیــت ضــرورت

هاي بـاارزش روسـتایی،    شود. در بهسازي بافت اقتصادي می
  توجه اساسی قرار گیرد. مشارکت روستاییان باید مورد

هـاي  ت و سـنت دلیل اهمیت مفهـوم مشـارک   امروزه به
برخی از محققـان، توسـعه را   « مدنی مردمی در توسعه، 

داننـد و یـا مشـارکت را وسـیله و      مترادف مشارکت می
ها دیـده  در گفتارها و نوشته». اندهدف توسعه ذکر کرده

هــاي توســعه، مشــارکت و ســرمایه  شــود کــه واژهمــی
اجتماعی در ارتباط مستقیم با یکدیگر هسـتند یـا حتـی    

). 283: 1390رونـد (عنبـري،   کدیگر بکـار مـی  جاي ی به
عمـل شــرکت کـردن و سـهیم شــدن در    « بـه  مشـارکت 

 از   ).Finger&Stich,2002, 100( شود گفته  می» چیزي
مشارکت ابزاري است بـراي افـزایش   "نظر سازمان ملل 

کـه   نحوي گیري بهفرصت حضور مردم در فرایند تصمیم
 . همچنـین از "زدهاي خود منتفـع سـا   ها را از فعالیت آن

عنوان ابـزاري   نظر برنامه توسعه سازمان ملل مشارکت به
هاي اجتماعی و تشویق پیشگامی است براي رشد آگاهی

گیـري  که ساختار تصمیم  نحوي هاي محلی بهدر فعالیت
محلی باید مداخله بومیان در موضوعاتی که مسـتقیماً بـا   
نیازهــاي آنــان مــرتبط اســت تشــویق و تســهیل نمایــد 

ــی، ــوم    61: 1384(داراب ــه از مفه ــن مقال ــه در ای ). آنچ
مشارکت مدنظر است، مشارکت فرا گـردي بـا پیونـدي    

ــاز،  ــت (آغ ــویه اس ــد س ــواع  36: 1378 چن ــه ان ) و هم
 بیـان طور که  شود. همان مشارکت روستاییان را شامل می
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ترین عوامل تحقق مشـارکت، سـطح    شد یکی از اساسی
د. پاتنـام سـرمایه   باشـ  مـی  یک جامعـه  سرمایه اجتماعی
هــاي زنــدگی اجتمــاعی،  عنــوان پدیــده اجتمــاعی را بــه

سـازد   ها و هنجارها و اعتماد که نهادها را قادر مـی  شبکه
باهم فعالیت کنند براي اینکه اهداف خود را بهتـر دنبـال   

. )Titeca & Vervisch, 2008: 3(کنـد کنند، تعریف می
در -ناعتمــاد عبــارت اســت از اعتقــاد بــه اینکــه دیگــرا

عمد به شما ضرري نخواهنـد   آگاهانه و به -بدترین حال
 خواهنـد  عمـل  شـما  نفـع  بـه  -حالت بهترین در –زد و
اعتماد یک عامل کلیـدي   (Hardin, 1988:12-15).»کرد

که نبود آن باعـث کـاهش    طوري براي مشارکت است، به
ــود   موفقیــت در فراینــد ایجــاد تغییــرات در جهــت بهب

گـردد  هـا مـی  و اجـراي طـرح   مشارکت مردمی در تهیه
(White,2001) .      از سوي دیگـر بایـد بـه مـردم دربـاره

 ،ها آگـاهی داده شـود  هاي ناشی از حضور در طرحبهره
هـا ایجـاد شـود کـه      اي کـه ایـن احسـاس در آن    گونه به

ها داشـته باشـند و حـرف    ند نقش مهمی در طرحتوان می
هاي نهانعکاس خواسته مردم در زمی. شودها شنیده می آن

د حس اعتمـاد  توان میمختلف و نه در یک قالب خاص، 
ــد  ــزایش ده ــان را اف  Ohlin, 2001,y.soh et)در آن

al,2006).      پژوهشگران عمـدتاً از سـه نـوع متفـاوت از
ــاد  ــاد ی ــرده اعتم ــد ک ــتگان و    .ان ــاد بس ــت اعتم نخس
دوم اعتماد اجتماعی میان افراد که بیـانگر  ، خویشاوندي 

 درو ه یکدیگر و افراد جامعه اسـت  اعتماد افراد نسبت ب
نهایت اعتماد نهادي که ناظر بر احساس افراد نسبت بـه  

هاي مختلف  هاي مختلف و یا حتی بخش نهادها یا حرفه
). امـروزه  52: 1389زاده و دیگران،  (ابراهیم دولتی است

تر از سرمایه فیزیکی و  سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهم
هـایی از روابـط    کند و شبکه می انسانی را در جوامع ایفا

وجـود   هـا را بـه   ها و سـازمان  جمعی منسجم میان انسان
هــا  ). شــبکه140: 1387پــور،  (منظــور و یــادي آورد مــی

هـاي   جریان اطالعات و شناخت را تسهیل کرده، هزینـه 
مبادالت اقتصادي را کاهش داده و به همـان مقـدار نیـز    

 ,Tiepoh & Reimer(سـازند  فرایند تولید را پایدار مـی 

سرمایه اجتماعی مجموعه نهادها، قوانین، ). 428 :2004
هـا و قواعـد رفتـاري     ها، عادات اجتماعی و سنت روش

یک جامعه است که مناسبات اجتماعی بـین مـردم یـک    
) و  بـا نـرخ   4:  1384(سـوري،   دهد جامعه را شکل می

مشارکت افراد در زندگی جمعی و وجود عامـل اعتمـاد   
) کـه  6: 1380(شـریفیان ثـانی،   شود ن بیان میدر بین آنا

ترین شاخصه سرمایه اجتمـاعی داللـت بـر     عنوان مهم به
میزان مقبولیت، کارایی، رضایت، تسـهیل قـدرت عمـل،    

جاي فردگرایـی، انتظـار    گرایی و اشتراك مساعی به جمع
عمل صادقانه و تشکیل روابط ثانوي در فضاي اجتماعی 

 از همـدیگر انتظـار دارنـد   اشاره دارد کـه مـردم روسـتا    
بین با دقت   این ). در303:  1388طلب و کرمانی، (شادي

هـا   گیري شویم که تصمیمنظر در روابط افراد، متوجه می
شـود و همـواره    هرگز در یک محیط ایزوله انجـام نمـی  

اي از تأثیرات بر آن مؤثرند که قابلیـت ترسـیم دو    شبکه
روابط رسـمی کـه   شبکه  :ها وجود دارد نوع شبکه در آن

مراتبـی اسـت و شـبکه روابـط       اساس آن روابط سلسله
اساس مراجعـه افـراد بـه دیگـران بـراي       غیررسمی که بر

گیري است. بر این اساس  مشورت کردن پیش از تصمیم
ــبکه  ــل ش ــخص   تحلی ــارا در مش ــی ک ــردن   اي روش ک

  گیري است. هاي تصمیم تأثیرگذارترین افراد در شبکه
ع خاصی از رابطه پیونددهنده بـین  نو توان میشبکه را 

مجموعه معینی از افراد، اشـیاء یـا وقـایع تعریـف کـرد      
 ،دیگـر شـبکه   عبـارت  ). به16: 1387(نوك و کالینسکی، 

نقطه یـا گـره و تعـدادي     اي است از حداقل سه مجموعه
دهنده وجود یا عدم وجود ارتبـاط میـان    ارتباط که نشان

ها، واحدها  افراد، گروه ندتوان میها  ها است. این گره گره
). 23: 1388ها باشند (اشـتریان و همکـاران،    و یا سازمان

64 



 
 

 
ره 

شما
16

1
 ♦ 

ار 
به

97 ♦
   

 

گفت که منظـور از شـبکه،    توان میبر مبناي این تعریف 
هاي متقابل بین بسـیاري از مـردم اسـت     اي از کنش توده

هـاي مختلـف روي    هـا و مکـان   که ممکن است در زمان
مـــه ). در نگـــاه کلـــی، ه14: 1389دهـــد (بـــروگمن، 

اي داراي دو جـزء کلـی یـا دو محـور      هاي شبکه تحلیل
هـا، ویژگـی عـام     وتحلیـل آن  اساسی هستند کـه تجزیـه  

انـد از:   اي است. این دو محـور عبـارت   هاي شبکه تحلیل
هـا، موقعیـت یـا     اي از موضـوعات یـا همـان گـره     دسته

اي از روابط میان ایـن موضـوعات کـه     کنشگران دودسته
شوند. این مفـاهیم،   تباطات نامیده میها، پیوندها یا ار لبه

  هاي اجتماعی است.  اي از پدیده آغاز درك شبکه
هــا و  اي بــه مجموعــه متــدها، تکنیــک تحلیــل شــبکه

ها تحلیل سـاختارها   شود که هدف آن ابزارهایی گفته می
هاي ارتباطی این ساختارها در یک شـبکه اسـت    و جنبه

)Slaninov´a and et al., 2010: 117.( تباطــات ار
عنـوان پیونـد یـا     ارزشمند (و مؤثر) میـان کنشـگران بـه   

هـاي بـه هـم     ارتباط، مستقیم یا غیرمسـتقیم، میـان گـره   
ند افراد، توان میشود. در اینجا کنشگران  مرتبط ترسیم می

طورکلی، هر دسته از واحدهاي  ها و به ها یا گروه سازمان
شبکه را تحلیل  توان میترتیب  این به هم مرتبط باشند. به

در سطوح مختلـف طیـف وسـیعی از افـراد، صـفحات      
هـاي   هاي کوچک تـا سـازمان   ها، گروه اینترنتی، خانواده

 ,Zhang( هـا بـه کـار بـرد     بزرگ، احزاب و حتی ملـت 
اي این است که  ). قاعده کلی در رویکرد شبکه3 :2010

هاي روابط میان و درون واحدها  در آغاز امر باید ویژگی
هاي خـود واحـدها.    ر گیرند و نه ویژگیموردبررسی قرا

  باشد. اي می واقع این یک رویکرد رابطه در
اي تا حد زیـادي متمـایز از    با اینکه رشد تحلیل شبکه

تـدریجاً   1990ز دهـه  اتحلیل سرمایه اجتماعی بوده امـا  
هاي اجتماعی متـرادف بـا تحلیـل سـرمایه      تحلیل شبکه

چهـار رویکـرد    طورکلی، اجتماعی در نظر گرفته شد. به

برشمرد: رویکـرد جماعـت    توان میسرمایه اجتماعی را 
ــه  ــبکه )Communitarian(گرایانــ ــرد شــ اي  ، رویکــ

)Networks(  رویکــــرد نهـــــادي ،)Institutional(  و
اي  . رویکــرد شــبکه)Synergy(رویکــرد هــم نیروزایــی 

یکی از چهار رویکرد مطرح در تئوري سرمایه اجتماعی 
طـور کـه    ). همـان 144: 1392ر، است (ابوالحسنی و عطا

انـد، سـرمایه    ) اشـاره کـرده  1997) و برت (1996فلپ (
ــه منــابع در دســترس در شــبکه  هــاي  اجتمــاعی ابتــدا ب

. این به معناي )Lin, 1999b: 471(اجتماعی اشاره دارد 
اي یـا   گره خوردن ایده سرمایه اجتماعی به تحلیل شبکه

ـ  تلقی شبکه ر مبنـاي ایـن   اي از سرمایه اجتماعی است. ب
طور که سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسـانی   رویکرد، همان

نـد  توان مـی صورت فردي و هم در شـکل جمعـی    هم به
ارتباطـات اجتمـاعی و    .وري شـوند  موجب افزایش بهره

وري افـراد   روابط میان کارگزاران اجتماعی هم بـر بهـره  
گذارند. بر ایـن اسـاس، حجـم سـرمایه      ها تأثیر می گروه
انـدازه شـبکه    عی تحت تصرف یـک کـارگزار، بـه   اجتما

نحو مؤثري بسیج کنـد و بـه    د بهتوان میپیوندهایی که او 
اي بستگی دارد که تحـت تصـرف    میزان و حجم سرمایه

یـک کــارگزار یــا حتــی تحــت مالکیــت کــل مجموعــه  
ها پیوند برقرار کـرده اسـت    کارگزارانی است که او با آن

ــو،  ــه). ایــن رویکــ147: 1384(بوردی هــم  رد، حاصــل ب
  اي است. پیوستن نظریه سرمایه اجتماعی و تحلیل شبکه

سرمایه اجتمـاعی، دارایـی مهـم موجـود در چـارچوب      
ارتباطاتی است کـه میـان افـراد برقـرار شـده اسـت. ایـن        

شـود. ایـن تلقـی در تعـارض      چارچوب، شبکه نامیده مـی 
ها را بخشـی از سـرمایه    آشکار با رویکردي است که شبکه

داند. برخی بر ایـن باورنـد کـه نبایـد تحلیـل       عی میاجتما
اي تقلیـل داد بلکـه در    سرمایه اجتماعی را به تحلیل شـبکه 

تحلیل سرمایه اجتماعی باید به ابعـاد دیگـر آن نیـز توجـه     
 ,Tinggaard Svendsen & Haase Svendsen(داشـت  
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تـرین مـدافع    ) مهـم 285: 1380رابرات پاتنـام (  .)3 :2009
منظـور از سـرمایه اجتمـاعی، وجـوه     «است:  رویکرد اخیر

ــا و    ــاد، هنجاره ــر اعتم ــاعی نظی ــازمان اجتم ــاگون س گون
هــا را وجهــی از  پاتنــام آشــکارا، شــبکه». هــا اســت شــبکه

اي،  که در رویکـرد شـبکه   داند درحالی سرمایه اجتماعی می
ــا و  ســرمایه اجتمــاعی ســرمایه جــاري در درون شــبکه  ه

  ).Burt, 2008: 31(هاست  پیامدي از وجود شبکه
کلـی   شده، این روش در ایران به هاي انجام بر پایه بررسی

نوپا بوده و سودها و کاربردهاي فراوان آن ناشناخته مانـده  
دادن  هـایی بـراي یـاري    است. در این راستا مفاهیم و اندازه

هـا و بـه کمـک     شده که با اعمال آن گیرنده ارائه  به تصمیم
هـاي مختلفـی بـراي تحلیـل      افزارهـاي مـرتبط، شـبکه    نرم

  شود.   جایگاه نقاط و یا روابط میانشان ترسیم می
  محدوده مورد مطالعه

دقیقـه طـول    34درجـه و   36روستاي شاهکوه سـفلی در  
ــرقی و  ــه و  54شـ ــمالی از   25درجـ ــرض شـ ــه عـ دقیقـ

النهار گرینویچ در اسـتان گلسـتان و در ضـلع جنـوبی      نصف
. ایـن  )1ر شـماره  (تصـوی  گرفته است شهرستان گرگان قرار

متري از سطح دریاي آزاد قـرار دارد   2260روستا در ارتفاع 
آیـد. روسـتاي    حسـاب مـی   که جزء مناطق سردسیر کشور به

شـده   کیلومتري از شهر گرگـان واقـع   75شاهکوه در فاصله 
جمعیـت روســتاي  1390اسـت. بـر طبـق سرشــماري سـال     

  د.باشخانوار می 402نفر در قالب   1701شاهکوه سفلی 
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش تحقیق
اي  براي انجـام ایـن پـژوهش، از روش تحلیـل شـبکه     

استفاده شد که دلیل آن، اهمیت و نقش روابط اجتمـاعی  
واقـع   باشـد. در  در مناسبات و منازعـات اجتمـاعی مـی   

استفاده  هاي مورد مزیت این روش نسبت به سایر روش
اي کـه   در علوم اجتماعی ایـن اسـت کـه تئـوري شـبکه     

دهد، اصـل را   اي را تشکیل می روش تحلیل شبکه اساس
هـاي متفـاوت    بر روابط میان افـراد قـرار داده و واکـنش   

هـاي مختلـف را ناشـی از     هـا و موقعیـت   افراد در نقش
داند.  هاي ارتباطی متفاوت می درگیر شدن افراد در شبکه

اي رهیــافتی بــراي مطالعــه  طــورکلی، تحلیــل شــبکه بــه
سال پیش  50و قدمت آن به  ساختارهاي اجتماعی است

مـیالدي   70هـاي آن از دهـه    رسد، اما عمده فعالیـت  می
 ,Martinez et al. 2003; Butts(شـده اسـت    آغـاز 

مبانی تئوریک اصلی ایـن روش شـامل تئـوري     ).2008
 باشد.  اي می ها و تئوري شبکه ها، جبر ماتریس گراف

  

 وردآوري اطالعات مورد نیاز از منطقه م منظور جمع به
اي، بازدیدهاي میـدانی   مطالعه از اسناد و مدارك کتابخانه

و مصاحبه با مردم محلی اسـتفاده شـد. بـر ایـن اسـاس      
فهرستی از نـام افـرادي کـه سـردمداران اصـلی مسـائل       

جمله طرح بهسـازي بافـت بـاارزش تـاریخی      روستا از
بودند، با استفاده از روش گلوله برفی تهیه شـد. در ایـن   

عنـوان کنشـگر کـانونی     ند کنشـگر بـه  روش، نخست چ
شوند. سپس از هر یک از کنشگرهاي کانونی  انتخاب می

هـاي خـود را بـا     خواهیم تا برخی یا همـه وابسـتگی   می
ازآن به سـراغ کنشـگرهاي    دیگر کنشگرها نام ببرند. پس

هایی که در فهرست اولیه و اصلی قـرار   شده (آن  تعریف
خواهیم تا برخـی یـا    می ها نیز رویم و از آن نداشتند) می
هاي خود را نام ببرند. ایـن فراینـد همچنـان     همه وابسته

یابد تا زمانی که دیگر کنشگرهاي جدید معرفی  ادامه می
دلیل کمبود وقـت و   نشوند یا اینکه تصمیم بگیریم که به   .هکوه سفلیموقعیت روستاي شا. 1ت 
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شـوند، دیگـر    دلیل اینکه افرادي که معرفی می منابع یا به
یند را متوقف کنیم. در این شرایط معین ما را ندارند، فرا

پژوهش نیـز بـا مصـاحبه بـا اعضـاي شـوراي اسـالمی        
ها خواسته شد تا نام افرادي  سفیدان، از آن روستا و ریش

طور آشکار، همکـاري   که در بهسازي روستا بهبگویند را 
داشتند. این روند تا جایی ادامه پیدا کـرد کـه دیگـر نـام     

 43نهایـت نـام    جدیدي به این فهرست اضافه نشـد. در 
عنوان افراد شاخص که براي این پروژه در روسـتا   نفر به

دست آمـد کـه ایـن افـراد عمومـاً       اند، بههمکاري داشته
واسـطه وضـعیت مـالی و یـا      افرادي بانفوذ بودند که بـه 

هاي قـدرت، بـر انجـام یـا عـدم       ارتباطات مؤثر با کانون
 انجــام اقــدامات الزم در راســتاي تســهیل انجــام پــروژه

انـد. در مرحلـه بعـد،     بهسازي در روستا تأثیرگـذار بـوده  
اي مشتمل بر دو پرسش تهیه شد کـه در آن از   پرسشنامه

بـه  «ها کـه   شده بود تا به این پرسش پاسخگویان خواسته
و » یک از افراد زیر اعتماد داریـد؟ بـه چـه میـزان؟     کدام

یک از افراد زیر براي تسهیل پروژه بهسازي بافـت   کدام«
اند و با شما همکاري  زش تاریخی روستا تالش کردهباار
پاسخ دهند و در زیر این پرسش فهرست نـام  » کنند؟ می
نفــر از  4نفــر افــراد کلیــدي و تأثیرگــذار روســتا و   39

عنــوان  اعضــاي شــوراي اســالمی و دهیــاري روســتا بــه
اعضاي نهادهاي رسمی و تأثیرگذار بر روند اقدامات در 

ها ماتریسـی   ر آخرین مرحله، دادهروستا قرار داده شد. د
و بــا اســتفاده از شــد وارد  usinetافــزار  بـه محــیط نــرم 

  وتحلیل قرار گرفتند. تعدادي آزمون مورد تجزیه
  

  هاي تحقیقیافته
  تراکم

کننـده   کـه مشـخص  تـراکم مـی باشـد    اولین شاخص 
کـه بایـد    اسـت  نسبت پیوندهاي موجود بـه پیونـدهایی  

خص عددي بین صفر تا یـک  وجود داشته باشد. این شا
باشد. اصوالٌ ایـن شـاخص نشـانه انسـجام      می 100یا تا 

یعنی هر چه بیشتر باشد، انسجام بـین اعضـاء بیشـتر    است. 
ــه ســرمایه اجتمــاعی    ــن شــاخص در زمین اســت. مقــدار ای

%  24/61یـا   6124/0مطالعـه بـراي اعتمـاد     روستاییان مـورد 
فتـه اسـت) و   یا  پیونـد تحقـق   1106پیوند ممکن  1806(از 

پیوند ممکـن   1806%  (از 77/19یا  1977/0براي مشارکت 
دهـد   یافته است). این درصـدها نشـان مـی     پیوند تحقق 357

مطالعـه بـه    درصد از روستاییان مـورد  60که اگرچه بیش از 
یکدیگر اعتماد دارند ولی مشـارکت و همکـاري ایـن افـراد     

بیشتر بـر مبنـاي    ،معتمد به یکدیگر بسیار پایین بوده و افراد
  کنند. تصمیم شخصی و نه گروهی عمل می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1ها دوسویگی یا بده بستان
دهنده تعداد پیونـدهایی کـه متقابـل     این شاخص نشان

است و وجود دارد، نسبت بـه تعـدادي اسـت کـه بایـد      

 اعتماد مشارکت
 

 میزان رابطه تعداد رابطه درصد تعداد رابطه درصد
23/80  1449 76/38  بدون رابطه 700 
42/6  116 36/8  رابطه خیلی کم 151 
2/5  94 39/15  رابطه کم 278 
37/4  79 38/18  رابطه متوسط 332 
6/2  47 68/13  رابطه زیاد 247 
16/1  21 43/5 لی زیادرابطه خی 98   

  .مطالعه میزان سرمایه اجتماعی در بین روستاییان مورد. 1ج   

روند بهسازي بافت بـارزش تـاریخی روسـتاي    . 2 ت
  .شاهکوه سفلی
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وجود داشته باشد. این شاخص نیز عددي بین صـفر تـا   
دار این شاخص بـراي اعتمـاد   باشد. مق می 100یک یا تا 

%  و بـراي  68/58یـا   5868/0روستاییان مـورد مطالعـه    
باشـد، یعنـی بـه ایـن      %  می27/57یا  5727/0مشارکت 

میــزان، روســتاییان داراي اعتمــاد و مشــارکت متقابــل و 
  دوسویه با یکدیگر دارند.

  2پذیري انتقال
هاي مهم در تحلیـل شـبکه در سـطح     یکی از شاخص

باشـد. ایـن شـاخص     پذیري مـی  اخص انتقالکالن آن ش
 Cبـا   Bدر تماس باشـد و    Bبا  Aنماید که اگر  بیان می

نیـز در تمـاس     Cبـا   Aزیـاد   احتمـال  در تماس باشد به
خواهد قرار گرفت. این همان قاعـده قـدرت پیونـدهاي    

) در 1973( 3ضعیف است کـه توسـط مـارك گرانـووتر    
ــه  ــعیف «مقالـ ــدهاي ضـ ــتحکام پیونـ ــه در م» اسـ جلـ

نمایـد  شناسی امریکـا مطـرح شـد کـه تأکیـد مـی       جامعه
ـ  مـی پیوندهاي ضعیف با اعضاي خـارج از گـروه    د توان

باعث تسهیل در گردش اطالعـات و موفقیـت اعضـاي    
گروه شود. حـال بـا توجـه بـه ایـن توضـیحات مقـدار        

مطالعه در شاخص اعتماد  پذیري براي منطقه مورد انتقال
باشـد.   درصد مـی  03/53درصد و براي مشارکت  79/76

یعنی به این میزان امکان برقراري ارتبـاط هـر واحـد بـا     
طرف سوم وجود دارد که مقادیر نسبتاً مناسـبی بـه نظـر    

سازد که هرچه میـزان شـاخص    رسند. خاطرنشان می می
  پذیري بیشتر باشد، پایداري شبکه بیشتر است. انتقال

ن دو ترین فاصله میا (کوتاه 4میانگین فاصله ژئودزیک
  کنشگر)
ترین فاصـله میـان دو کنشـگر عبـارت اسـت از       کوتاه

فاصله اجتماعی دو فرد که با کمترین تعداد واسطه بـین  
شـود.   گیري مـی  یک فرد و سایر افراد درون شبکه اندازه

تـوان طـول مسـیر پیونـدهاي      از طریق ایـن تحلیـل مـی   
ترین زمان ممکن  موردبررسی بین دو کنشگر را در کوتاه

ی و همچنین سرعت متوسط گـردش پیونـدهاي   شناسای
بررســی را مــورد ســنجش قــرار داد (ســپهري و   مــورد

ــاحی،  ــانگین  ).  Scott, 2000؛7: 1389ری ــه می ــر چ ه
شاخص ژئودزیک کمتر باشد سـرعت گـردش و تبـادل    

بین افراد  5نتیجه اتحاد و یگانگی اطالعات باال بوده و در
عی نیـز بیشـتر   یابد و انسجام و سرمایه اجتما افزایش می

عنـوان   ). ایـن شـاخص بـه   54، 1393شود (ساالري،  می
ترین فاصله بین یک جفت کنشگر تعریف  میانگین کوتاه

شود. جهت سنجش سرعت گردش و تبادل (اعتمـاد   می
و مشارکت) و پخش منابع و اطالعات در شبکه از ایـن  

ــین ایــن شــاخص   شــاخص اســتفاده مــی گــردد. همچن
یگـانگی و یکپـارچگی میـان     دهنده میزان وحدت، نشان

تـرین   باشـد. هرچـه میـزان میـانگین کوتـاه      افراد نیز مـی 
مسیرها کاهش یابد، سرعت گردش اعتمـاد و مشـارکت   
در بین روستاییان بیشتر شده، اتحاد و یگانگی بین افـراد  

یابد، زمان کمتري جهـت هماهنـگ سـاختن     افزایش می
 شـود و افـراد بـا سـرعت بیشـتري بـه       افراد صـرف مـی  

یکدیگر دسترسی خواهند داشت و در نهایت این امر در 
اي  هاي جمعی افراد اهمیـت ویـژه   اعتمادسازي و فعالیت

بـرداران منطقـه    دارد. این شاخص درباره اعتماد بین بهره
باشد کـه   می 13/2و مشارکت برابر با  38/1مطالعه  مورد

در  ،این مقادیر براي مشـارکت، ضـعیف و بـراي اعتمـاد    
 گردد. قلمداد می حد متوسط

  E-Iبندي یا  گروه
هاي مهمی است روابط  یکی از شاخص E-I 6شاخص

گروهـی را در سـطح کـل شـبکه،      گروهی و بـرون  درون
صورت یک عدد مشـخص   ها و هر نود و فرد را به گروه

در نوسان است. گروه یا فـردي کـه    1تا  -1کند که بین 
تمایـل  داراي مقدار مثبت باشد به انسجام برون گروهـی  

داشـــته و چنانچـــه منفـــی باشـــد خواســـتار روابـــط  
گروهی یا درون فردي است و چنانچه صفر باشـد،   درون
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دهد. روابط برون گروهی سـرمایه   تفاوتی را نشان می بی
اجتماعی باالتري را به همراه خواهـد داشـت و انسـجام    
اجتماعی را باالتر خواهد برد. همچنین حمایت بیشـتري  

  وه خواهد کرد.  را متوجه فرد و گر
مطالعه بـه سـه گـروه     در این تحقیق، روستاییان مورد

اسـاس درآمـد (بـاال، متوسـط و پـایین)، محـل        یعنی بر
اساس مسـئولیت (مـردم    زندگی (ده دره و ده میان) و بر

عادي یا شورا و دهیار بـودن) تقسـیم شـدند کـه نتـایج      
  دست آمد: به 2مندرج در جدول شماره 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

شـود،   دیـده مـی   2شـماره  ر کـه در جـدول   طـو  همان
هاي درآمدي، خواستار ارتباط بیشـتر   روستاییان در گروه

بــرون گروهــی بــوده و درآمــد افــراد مــالك اعتمــاد و  
اسـاس محـل    ها با یکـدیگر نیسـت. امـا بـر     مشارکت آن

مشـارکت   زندگی در روستا و مسئولیت افراد، اعتمـاد و 
گیـرد. بـدین    یگروهی به خود مـ  روستاییان حالت درون

طایفه و محلـه خـود    ترتیب بیشتر روستاییان به افراد هم
اعتماد داشته و ارتبـاط برقـرار نمـوده و بـین دو طایفـه      
ــاد و    ــان) اعتم ــتا (ده دره و ده می ــنتی روس اصــلی و س

بافـت بـاارزش تـاریخی     مشارکت کمتري براي بهسازي
بـین مـردم عـادي بـا اعضـاي       وجود دارد. این وضعیت

  باشد. برقرار می هیار نیزشورا و د
  پیرامون -مرکز

  لحـاظ مشـارکت و   کـه از را این شاخص روستاییانی 
  

  هاي بهسـازي بافـت بـاارزش تـاریخی      اعتماد در طرح
کننـد. مقـدار    مشـخص مـی   ،در مرکز یا پیرامون هسـتند 

   ارتبــاط مرکـــز بـــا پیرامـــون و بـــالعکس در جـــدول 
ه طــور کــه مشــاهد آورده شــده اســت. همــان 3ه شــمار

  شود ارتباط بین افراد مرکـزي در اعتمـاد روسـتاییان    می
درصـد   44درصد و بین افـراد مرکـزي و پیرامـونی     84

  فـرد مرکـزي    25فرد مورد مطالعـه،   43است. بعالوه از 
  فــرد پیرامــونی هســتند. همچنــین مشــارکت بــین  18و 

  درصــد و بــین افــراد مرکــزي و     24افــراد مرکــزي  
  ه بایـد سـعی شـود مرکـز     درصد اسـت. البتـ   5ی پیرامون

  کـه هـر    تـر کـرد، چـرا    و پیرامون را به یکدیگر نزدیـک 
  این مقادیر به سمت صـفر میـل کنـد، شـکنندگی و     چه 

  شود. جدا افتادگی شبکه بیشتر می
  
  
  
  
  
  
  

  مرکزیت
گیــري و جریــان  مرکزیــت بیــانگر چگــونگی تصــمیم

باشد. یک گره با مرکزیت باال  اطالعات در یک شبکه می
بیشتري بر جریانات پیرامون شـبکه دارد. مرکزیـت    تأثیر
اي فـرض شـود کـه یـک ذینفـع       عنوان زمینه د بهتوان می
صـورت بـالقوه نسـبت بـه سـایر ذینفعـان دسترسـی         به

هـاي شـبکه دارد (نـوابخش و     بیشتري بـه سـایر بخـش   
صـــورت کلـــی مرکزیـــت  ). بـــه15: 1391همکــاران،  

ب رابطـه  باشد و قدرت نیز برحس دهنده قدرت می نشان
  شود.  بیشتر محاسبه می

  هـاي  مرکزیـت  در اینجا میزان قدرت هر نقطه با توجه بـه 
  

 خروجی منهاي ورودي
 گروه

 اعتماد مشارکت
189/0  19/0 هاي درآمدي گروه   

41/0 -  552/0-  
مسئولیت (مردم عادي یا  اساس بربندي  گروه

دهیار بودن)شورا و   

753/0-  197/0-  محل زندگی در روستا 
  

در میــزان ســرمایه اجتمــاعی بــین  E-Iشــاخص . 2 ج
  .مطالعه روستاییان منطقه مورد

 اعتماد  مشارکت
  موقعیت

 مرکزي پیرامون مرکزي پیرامون

  مرکزي  5/84% 44%  7/24% 9/5%
  پیرامون 3/59% 8/43% 3/6% 3/3%

  
شـارکت و اعتمـاد روسـتاییان در    مقدار تـراکم م . 3 ج

  .پیرامون -ماتریس مرکز
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 &Borgatti(شـود  ها محاسـبه مـی   متصل شده به آن نقاط

Everett, 2002(  :انواع مرکزیت عبارت است از .  
طور متوسـط   . مرکزیت مجاورت، گرهی است که به1

رکـز  هـا نزدیـک اسـت. هرچـه گرهـی بـه م       به کلیه گره
تر است. هرچه فاصله بـین نـود    قدرتمند تر باشد،  نزدیک

A آن نود مرکزیت بیشتري  تر باشد،  ها کوتاه از سایر نود
دارد. یعنی نزدیکی هر نود بـه نودهـاي دیگـر را نشـان     

هـاي سـایر اعضـا در     دهد که دسترسـی بـه حمایـت    می
 مرکزیت مجاورت باالتري، بیشتر است. این شـاخص از 

ست که دسترسی فرد بـه اطالعـات یـا سـایر     آنجا مهم ا
کند که مثالً کسـانی کـه بـه اطالعـات      منابع را بیشتر می

تــر و باواســطه کمتــر دسترســی دارنــد، اســتفاده  جدیــد
ــوآور  ــرده و ن ــات ک ــتري از اطالع ــی بیش ــر م ــند. ت   باش

  اري ازـابین بسیـاست که بین ی. مرکزیت بینابینی، گره2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  

اي  هـا واسـطه   واقع گره در دیگر باشد؛  هاي جفت گره
ها بگذرد.  هاي دیگر از آن هاي ارتباطی گره هستند که راه

هــا داراي قــدرت ایزولــه کــردن یــا افــزایش   ایــن گــره
صورت کلی هر نـودي کـه مرکزیـت     ارتباطات است. به

بیشتري داشته باشـد، کنتـرل آن بـر سـایر اعضـا بیشـتر       
بینابینی کمک بـه  است. در حقیقت مرکزیت مجاورت و 

  نماید.  درك پیوندهاي ضعیف می
ــه داراي   3 ــت ک ــی اس ــژه، گره ــردار وی ــت ب . مرکزی

واقع گرهـی اسـت    در  ،همسایگان مرکزي بسیاري باشد
  که با گره مرکزي و قدرتمند مرتبط است. 

. قدرت (بناچیچ). نوعی از قـدرت اسـت کـه بـراي     4
این باشد. در  اي مناسب می بررسی وضعیت نقاط حاشیه

هـاي   فرمول میزان قدرت هر نقطه با توجه بـه مرکزیـت  
  شود.  ها محاسبه می نقاط متصل شده به آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اسـاس   هـا بـر  نوداساس درآمد، اندازه  بندي بر وضعیت مشارکت در بین روستاییان منطقه مورد مطالعه (گروه. 3 ت
  .اساس محل زندگی در روستا) دها بروقدرت و شکل  ن
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ترین تعریف از مرکزیت کنشگر این است  درجه: ساده
تـرین کنشـگران باشـند و     که کنشگران مرکزي باید فعال

داشـته باشـند. در    ها را با کنشگران دیگـر  بیشترین پیوند
دار دو درجه ورودي و خروجـی بـراي    هاي جهت گراف

دهنده پیونـدهاي   شود که اولی نشان یک گره محاسبه می
خروجی است و دومی پیوندهاي ورودي گـره را نشـان   

شناختی ایـن دو شـاخص بـه ایـن      دهد. تعبیر جامعه می
صورت است که پیونـدهاي خروجـی بـه معنـاي ارائـه      

 است (که بیشتر بـراي اطالعـات مـورد    منابعی به شبکه
گیـرد) و پیونـدهاي ورودي بـه معنـاي      استفاده قرار مـی 

ــاالي درجــه خروجــی   ــزان ب ــابع اســت. می دریافــت من
  هـا  دهنده اقتدار است. به این معنا که این نوع گـره  نشان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ند اطالعاتی را انتشار دهند. میـزان  توان میخیلی سریع 
دهنده شـهرت اسـت. ایـن     جه ورودي نیز نشانباالي در

ها توجـه و   به معناي آن است که افراد زیادي به این گره
). در ادامـه نتـایج   43: 1390کننـد (باسـتانی،    مراجعه می

اساس آزمون  کلی مربوط به وضعیت سرمایه اجتماعی بر
 شـود  درجه در روسـتاییان مـورد مطالعـه مالحظـه مـی     

  .)4(جدول شماره 
صورت تفضیلی برخی از روستاییان ماننـد   بههمچنین 

el de ،she es ،sh ba     را در » خروجـی «با دیگـران یـا
ها  باشند که این وضعیت موقعیت آن بین ذینفعان دارا می

را در شبکه در وضعیت اقتدار و نفوذ بـر دیگـران قـرار    
  داده است.

  

اساس درجه عادي شده و شکل   دها بروبندي، اندازه ن روهوضعیت مشارکت در بین روستاییان مورد مطالعه (گ. 4 ت
  .اساس مسئولیت) دها برون

71 



 
 

 
 

ره 
شما

16
1

 ♦ 
ار 

به
97 ♦

  

همچنین در شاخص مرکزیت بینابینی کـه کنتـرل هـر    
  دهد، اعضاي شوراي اسـالمی  را نشان می فرد بر دیگران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشند که نشـان از   و دهیار و بیشترین مقدار را دارا می
  باشد. تر نهادها می در دسترس بودن و قدرت باال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    اعتماد  مشارکت
ورودي 
 نرمال شده

خروجی 
 نرمال شده

ورودي   خروجی  ورودي
 نرمال شده

خروجی 
 نرمال شده

 نتیجه  خروجی  ورودي

 میانگین 72/25 72/25 24/61 24/61 3/8 3/8 76/19 76/19
 انحراف معیار 43/8 66/9 07/20 23 34/5 81/4 71/12 45/11

 جمع 1106 1106 33/2633 33/2633 357 357 850 850
 واریانس 08/71 31/93 97/402 01/529 53/28 14/23 77/161 18/131

 حداقل 8 6 04/19 28/14 0 1 0 38/2

 حداکثر 42 38 100 47/90 23 21 76/54 50
  %68/39زیت شبکه (خروجی): مرک  %82/35مرکزیت شبکه (خروجی): 
 %93/29مرکزیت شبکه (ورودي):  %95/30مرکزیت شبکه (ورودي): 

  
  .اساس آزمون درجه در بین روستاییان مورد مطالعه نتایج کلی وضعیت سرمایه اجتماعی بر. 4 ج

عادي شـده و  اساس درجه  دها بروبندي، اندازه ن وضعیت اعتماد در بین روستاییان مورد مطالعه (گروه. 5 ت
  .اساس مسئولیت) دها بروشکل  ن
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  نتیجه
هـاي بـاارزش روسـتایی کـه در      طرح بهسـازي بافـت  

به اجرا درآمده حاصل تجارب محـدودي  هاي اخیر  سال
هاي روستایی در  است که در زمینه احیا و بهسازي بافت

  کشور وجود داشته و نیز در پـی انتقادهـاي اساسـی بـه    
ادي ـاي توسعه و عمران و هـ ـه له حداکثري طرحـمداخ

هــاي  روســتایی بــوده کــه بــراي امــروزي کــردن بافــت 
هرها و روســتایی بــا معیارهــا و ضــوابط طراحــی در شــ

شده اسـت. در طـی انجـام     شهري کردن روستاها مطرح
ها، مشارکت مردم روستا سبب تضـمین   مراحل این طرح

باشـد.   موفقیت و درنتیجه توسـعه پایـدار روسـتاها مـی    
مثابه یک فراینـد اسـت کـه شـامل       مشارکت عمومی به

هاي توسعه و تأمین خدمات  گیري نقش مردم در تصمیم
تـرین   یکی از مهم میان این . درهاي عمومی است و کاال

ــده    ــع پیچی ــی در جوام ــارکت واقع ــق مش ــر تحق عناص
اجتمـاعی در جامعـه اسـت کـه       امروزي، سطح سـرمایه 

  ابی یزیربناي مشارکت مفید اعضـاي جامعـه بـراي دسـت    
ــه    ــاع ب ــرد و اجتم ــراي ف ــودمند ب ــایج س ــه نت ــمار  ب   ش

. سرمایه اجتماعی داراي تعاریف متعدد و اشـکال   آید می
) 1990سـرمایه اجتمـاعی بـراي کلمـن (    . نوعی استمت

  ) و پــوتس1983هنجارهــاي اجتمــاعی، بــراي هیچتــر (
   

  
  
  
  
  
  
  

ــام (  )1993( ــراي پاتن ــی و ب ــتگی گروه ) 1995همبس
هاي داوطلبانه و مدنی است. امـا در   مشارکت در سازمان

اي، سـرمایه اجتمـاعی شمشـیري دو لبـه      رویکرد شـبکه 
منفعت (هنجار) شود و هـم   د باعثتوان میاست که هم 

ـ  می د پیامـدهاي زیانبـاري (ناهنجـار) داشـته باشـد      توان
)Narayan& Woolcock, 2000  هنجارهاي یـک .(

کند که ماهیت سرمایه درون آن شبکه  شبکه مشخص می
ترین  چیست. ماهیت سرمایه موجود در شبکه را در کلی

به دو سرمایه اجتماعی و سرمایه مجتمعی  توان میسطح 
). در ایـن  148: 1392سیم کرد (ابوالحسـنی و عطـار،   تق

راســتا رویکــرد تحلیــل شــبکه بــراي ســنجش ســرمایه  
ها کـاربرد فـراوان    اجتماعی افراد و تحلیل روابط بین آن

ــارکت     ــبکه مش ــل ش ــدف تحلی ــه باه ــن مطالع دارد. ای
هاي بهسازي بافت بـاارزش تـاریخی    روستاییان در طرح

ن روسـتاي هـدف   عنـوا  در روستاي شـاهکوه سـفلی بـه   
دهنـده سـطح    شده اسـت. نتـایج نشـان    گردشگري انجام

حـال سـطح     عـین  مناسب اعتماد بـین روسـتاییان و در  
بسیار پایین همکـاري و مشـارکت افـراد در ایـن طـرح      

باشد. همچنین بیشترین سطح اعتماد و همکاري افراد  می
ــه ــا یکــدیگر ب ــروز  صــورت درون ب گروهــی ظهــور و ب

  عناي دیگر در روستاي مورد مطالعـه پیداکرده است. به م
  

  اعتماد مشارکت
درجه عادي   نتیجه

 شده
مرکزیت 
 مجاورت

 مرکزیت بینابینی
مرکزیت بردار 

 ویژه
درجه عادي 

 شده
مرکزیت 
 مجاورت

مرکزیت 
 بینابینی

مرکزیت بردار 
 ویژه

 میانگین 13/21 55/0 92/82 18/77 37/19 4/2 53/51 13/25
 انحراف معیار 3/4 44/0 74/10 32/17 46/9 54/3 69/7 2/13
 جمع 69/908 92/23 63/3565 04/3319 28/833 25/103 95/2215 95/1080
 واریانس 54/18 2/0 38/115 11/300 61/89 54/12 15/59 36/174

 حداقل 74/8 0 15/59 95/30 59/1 0 14/34 38/2
 حداکثر 04/26 51/1 100 100 45/40 22/15 18/71 52/59

  
  .هاي مرکزیت اساس آزمون نتایج کلی وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاییان مورد مطالعه بر. 5 ج
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بیشــتر شــاهد ســرمایه مجتمعــی کــه واجــد خصــلت 
در مقابـل  اسـت  ) exclusiveانحصاري و اختصاصی (

سرمایه اجتماعی با ویژگی غیـر انحصـاري و بـاز بـودن     
)inclusive  مواجه هستیم. در اینجا تأکید بسیاري بـر (

جـاي ارتبـاط بـرون گروهـی      گروهی به همبستگی درون
کـه در یکـی    طـوري  ). بـه Oorschot, 2006شود ( یم

اطالعات و منابع بیشـتر در درون و کمتـر در خـارج از    
گروه در حال چرخش است. در مقابل در دیگري، منابع 

  اند. کمیاب به توزیع در درون گروه محدود نشده
براي درك بهتر روابط بین روستاییان، افراد مـورد مطالعـه   

و دهیــار و روســتاییان عــادي  بــه دو گــروه اعضــاي شــورا
صـورت کلـی روابـط بـین ایـن دو گـروه        تقسیم شـدند. بـه  

چندان زیاد نبوده و بیشتر اقدامات مربـوط بـه اجـراي ایـن     
شـود. مشـارکت مـردم     طرح توسط اعضاي شورا انجـام مـی  

صـورت همکـاري در اجـرا و کمـک در تهیـه       نیز بیشتر بـه 
کلی نقـش اصـلی   صورت  باشد. به لوازم و مایحتاج پروژه می

را در آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردم، اعضـاي شـورا   
و دهیــار بــر عهــده دارنــد. البتــه بســیاري از مــردم روســتا  

باشـند امـا    خواهان مشارکت در مراحل مختلف این طرح می
جریان طـرح چنـدان راغـب    مدارند که مسئولین و  اظهار می

ـ     به مشارکت و دخالـت مـردم نمـی    ر باشـند. همچنـین بنـا ب
اظهـــارات روســـتاییان، اغلـــب اقـــدامات طـــرح از قبـــل 

شده و زمینه براي مشارکت مـردم در آن جـز در    ریزي برنامه
 بخــش همکــاري در اجــرا، دیــده نشــده اســت. بنــابراین از

هـاي بهسـازي در انـزوا و     ریزي و اجراي طرح آنجاکه برنامه
ـ  مـی بدون مشارکت ذینفعـان و مـردم محلـی، ن    د سـبب  توان

گونـه   اي در ایـن ر شود، داشـتن رویکـرد شـبکه   توسعه پایدا
  رسد. نظر می ها ضروري به طرح

  

  نوشت پی   
1. Reciprocity 
2. Transitivity 
 

 
3 . Granovetter 
4. Average Geodesic Distance 
5. Solidarity 
6 . External- Internal 
 

  منابع فهرست  
؛ سـکندري ثـانی  زاده، عیسی؛ فرامرز بریمانی؛ محمـد ا  ابراهیم -

)، بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی 1389(  .صغري ،پور رمضان
شده در شهر و روستاهاي مستقل تربقـان و   در روستاهاي ادغام

 1ه ، شـمار 12رزق آباد کاشمر، فصلنامه روستا و توسعه، سال 
 .43-62)، صص 49(پیاپی 

اي،  )، تحلیل شـبکه 1392( .سعید ،عطار ؛ابوالحسنی، سیدرحیم -
سرمایه اجتماعی و حوزه سیاست: درآمدي بر رویکـرد سیاسـت   

 .157-139، صص 2، شماره 43اي، فصلنامه سیاست، دوره  شبکه
ــومرث؛  - ــدهاشــتریان، کی ــومرث پرخی ــاهی؛ کی  ؛محمــدعادل پن

محـور:   )، توانمندسازي فرهنگی اجتمـاع 1388( .خدیجه ،اشتریان
ریـزي   هـاي فرهنـگ دانشـجویی، دفتـر برنامـه      طرحی براي خانه

 اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. 
)، مشارکت: ابزار مدیریت عقالنی، 1378( .آغاز، محمدحسن -

 .39-36، صص 91تعاون، شماره  نشریه
)، روش تحلیل شبکه: 1390( .مهین ،رئیسی ؛باستانی، سوسن -

بـاز،   هاي کل در مطالعه اجتماعات متن استفاده از رویکرد شبکه
 .59-32، صص 2مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 

هـاي اجتمـاعی،    )، درآمدي بر شـبکه 1389( .بروگمن، یرون -
 ی، تهران، انتشارات جامعه شناسان.ترجمه خلیل میرزای

)، سـرمایه اجتمـاعی، اعتمـاد، دموکراسـی و     1384( .بوردیو، پیر -
 توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.  

هاي مدنی، ترجمه  )، دموکراسی و سنت1380( .پاتنام، رابرت -
 محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات روزنامه سالم.

هـاي بـاارزش    )، بهسـازي بافـت  1389( .م کسري، محمـد جا -
روستایی؛ فرایندي از ذهنیت تا عینیت، فصلنامه مسکن و محیط 

 .72-61، صص 131روستا، شماره 
)، اصـطالحات و  1381( .ملیحـه  ،مقصـودي  ؛حبیبی، محسن -

، صص 13و  12شناسی مرمت، فصلنامه هفت شهر، شماره  واژه
4-8. 
هاي عمرانی در پرتـو   گذاري تبیین سرمایه )،1384(.دارابی، حسن -

هاي روستایی ناحیه کاشـان،  گاههاي مردمی: مورد سکونتمشارکت
  ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.ارساله دکتر
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ریزي توسعه  اي بر برنامه )، مقدمه1383(.رضوانی، محمدرضا -
  روستایی در ایران، انتشارات قومس، تهران.

ــاالري، - ــه س ــدل1393( .فاطم ــبکه   )، م ــل ش ــازي و تحلی س
هـاي آبخیـز (مطالعـه مـوردي:      گري منابع آب در حـوزه  تصدي
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