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Community-based management of rural communities is of high importance and priority, as it facilitates 
development transition period of a region. Accordingly, it is incumbent upon all beneficiaries to turn 
it into a reality. Reinforcement of social capital, especially its structural characteristics, entails more its 
tangible aspects and enables actors to communicate effectively with one another. Appraisal of structural 
characteristics of bonding and bridging social capital of rural microfund committees was carried out in 
the present study in an attempt to establish rural community-based management in Ali Abad Hashtsad 
Metri village as a part of the project of local communities empowerment. Trust and participation ties 
were investigated both prior and after project implementation by applying network analysis question-
naire and direct interviews. It was found out that network ties and social capital increased after project 
implementation. Once a project is accomplished, institutionalization, sustainability, trust and participa-
tion transfer within the network are enhanced. Thus, by further reinforcement of social capital through 
trust building and encouraging users to participate, the way is paved for community-based management.
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Extended Abstract

1. Introduction

ocially-oriented management and sus-
tainable development of rural areas 
are among priorities of the country that 
facilitates, accelerates, and decrease the 
troubles of transitional period of the de-
velopment. This method of management 

includes sustainable development tools and capacity 
building activities in different levels, especially bottom-

up ones. It also includes participatory monitoring and 
evaluation activities. 

Today, many rural development projects are done in dif-
ferent fields, especially on the environment and resources, 
by local people through their local structures. In this ap-
proach, both people and government are providers and 
decision makers. Under the scheme of local community-
based management, multivariate processes are developed 
and representatives of the groups are actively interacting. 
These interactions are based on cooperation of the mem-
bers of the local community. Therefore, all stakeholders 
should engage in this process. However, participation 
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won’t be achieved unless the social capital is realized, and 
social capital won’t be realized without the trust and ties 
among the actors. Social capital is a trust which enables ac-
tors to effectively relate with each other and finally group 
targets. Social capital is a platform for human, economic, 
and physical resources and its lack will result in decreas-
ing efficiency of other resources. Moreover, without social 
capital, cultural and economic development will be very 
difficult. As a result, trust and collaboration are two main 
dimensions of social capital for gaining socially-oriented 
management. To put it in a different way, social capital or 
the economic and human capital can be accounted as the 
main parts of national wealth suitable for exploitation of 
human and physical capital and a way to achieve success. 

In this research, structural characteristics of social capital 
are mainly discussed that includes more visible aspects. 
These aspects will create horizontal and vertical relations 
and will improve social capital. It is possible to evaluate so-
cial capital at two different dimensions (in-group and out-
group). In-group social capital only links the same groups 
and out-group social capital joins different social groups 
and has a positive impact on social and capital growth.

2. Methodology

In this study, analysis and assessment of social capital 
characteristics are carried out using in-group and out-
group dimensions among members of rural microfunds 
and toward gaining socially-oriented rural management 
in Ali Abad Hashtsad Metri Village, Rigan District, Ker-
man Province and under Rehabilitation of Forest Land-
scapes and Degraded Land (RFLDL) project. A total of 
66 people in 8 rural microfunds were selected. A social 
network questionnaire was designed and through direct 
observation and interviews were completed. In this re-
search, all networks for study community with all mem-
bers were investigated. Finally, the obtained data were fed 
into UCINET 6.507 and by using social network analy-
sis, all indices were highlighted. With respect to research 
aims and scopes, social capital is discoverable if mutual 
relations are addressed and judging it only based on den-
sity index is not true. Therefore, social analysis will inves-
tigate density, reciprocity, and transitivity of social capital 
at the same time. In this research, trust and collaboration 
links are investigated using different indices and at two 
different time periods (before and after the project).

3. Results

The results from major indices showed that cohesion or 
closeness of the network during two periods of monitor-
ing, before and after the project, and in two dimensions 

had impressive incensement. Therefore, it has affected so-
cial capital of actors. The results also revealed that during 
the implementation of the project, trust and collaboration 
among stakeholders had improved and sustainability and 
structural balance increased. Investigation of mean indi-
cator of geodesic distance demonstrated an increment in 
transition speed of trust and collaboration between stake-
holders in the study area.

Finally, the study results show that social capital has in-
creased inside and outside the group of local stakeholders 
and improves trust and collaboration in the society actors. 
It also increases the resilience and stability of the society, 
so that the community-based management had a full posi-
tive and successful upswing in the region.

4. Discussion

This to conclude that RFLDL project with creation of an 
appropriate atmosphere for improvement of collaborative 
manner and cooperation among actors and increasing of 
relations among them and improvement of cohesion and 
efficiency of team working will result in social capital im-
provement among the stakeholders and this will lead to 
trust building and tendency of stakeholders to cooperate 
and finally will end up in the success of socially-oriented 
management.

5. Conclusion

Once a project is accomplished, institutionalization, 
sustainability, trust and participation transfer within the 
network are enhanced. Thus, by further reinforcement of 
social capital through trust building and encouraging us-
ers to participate, the way is paved for community-based 
management.
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مدیریت اجتماع محور جوامع روستایی یکي از موضوعات مهم و در اولویت کشور است که باعث تسهیل و کاهش هزینه دورۀ گذار توسعه 
در یک منطقه می شود. بر همین اساس ضروری است تمامی مسئوالن مربوطه برای دستیابی به این مهم در تعامل باشند. در این میان 
تقویت سرمایه اجتماعی و به ویژه خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی که شامل جنبه های قابل لمس تر مفهوم سرمایه اجتماعی 
است، کنشگران را قادر به ارتباط مؤثر با یکدیگر می کند. در این مقاله، ارزیابی خصوصیت ساختاری سرمایه اجتماعی در دو بعد درون و 
برون گروهی در میان اعضای کمیته های خرد روستایی، برای استقرار مدیریت اجتماع محور روستایی در روستای علی آباد هشتصدمتری که 
تحت پوشش پروژۀ توانمندسازی جوامع محلی است، صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه تحلیل شبکه و مصاحبه 
مستقیم، پیوندهای اعتماد و مشارکت در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای پروژه بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 
میزان بسته بودن شبکه و در نیتجه آن سرمایه اجتماعی طی دو مرحله پایش، در دو بعد بررسی شده با افزایش همراه بود. همچنین نتایج 
حاکی از افزایش میزان نهادینه شدن، پایداری و سرعت انتقال اعتماد و مشارکت در شبکه بعد از اجرای پروژه بود. بر این اساس می توان 
بیان کرد که اجرای این پروژه با تقویت هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی ضمن اعتمادسازی در شبکه و ایجاد تمایل در بهره برداران به منظور 

مشارکت، زمینه های الزم برای توفیق هرگونه فعالیت مدیریتی جامعه محور را فراهم کرده است.

کلیدواژه ها: 
مدیریت اجتماع محور، 
خصوصیات ساختاری، 
تحلیل شبکه، سرمایه 

اجتماعی، روستای علی آباد 
هشتصدمتری 
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مقدمه

مدیریت جامع و مبتنی بر توسعه پایدار جوامع روستایی امروزه 
یكی از موضوعات مهم و در اولویت كشور محسوب می شود. امروزه 
بیشتر صاحب نظران توسعه به ویژه توسعه روستایی در برنامه ریزی 
و مدیریت به نظریه شراكت معتقدند. جان ترنر، در نظریه شراكت 
یا  یا مردم فراهم كننده  اینكه دولت  بیان می كند كه به جای 
تصمیم گیرنده باشند، هر دو با هم این وظیفه را انجام می دهند. در 
این راستا رویكردی نوین برای مدیریت هرچه بهتر این عرصه ها، 
با عنوان رویكرد جامعه محور مطرح و عنوان شد كه در برنامه ریزی 

توسعه پایدار، رویكردی مبتنی بر نظام محلی ضروری است.

 مهاندرا و شارما این رویكرد را بهترین رهیافت برای بهره گیری 
از توانمندی های مردم در فرایند توسعه پایدار روستایی دانسته اند 
و آن را رهیافتی مناسب برای پوشش دادن مشاركت و توانایی های 
جوامع محلی در فرایند تصمیم گیری جامع و شفاف خودمحور 
می نامند (Rashidpoor, 2010). سرمایه اجتماعی، در واقع همان 

هنجارها و اعتمادی است كه مشاركت كنندگان را قادر می سازد تا 
به طور مؤثرتری با یكدیگر كنش داشته باشند و اهداف مشترک 

.(Putnam, 2000) خود را پیگیری كنند

در این میان خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی شامل 
جنبه های قابل رؤیت و قابل لمس تر مفهوم سرمایه اجتماعی 
است. جنبه ساختاری باعث ایجاد روابط افقی و عمودی در جامعه 
می شود و از این طریق سرمایه اجتماعی كل جامعه را تقویت 
می كند. سرمایه اجتماعی را می توان در دو بعد مختلف درون 
و برون گروهی ارزیابی كرد. سرمایه اجتماعی درون گروهی تنها 
به  برون گروهی  و سرمایه  می زند  پیوند  را  گروه های همجنس 
عنوان پل ارتباطی گروه های اجتماعی گوناگون تعریف شده است 
و اثر مثبتی بر رشد و سرمایه اجتماعی دارد. در بررسی سرمایه 
اجتماعی مشاركت و اعتماد دو ُبعد مهم و اساسی هستند كه 
در تعاملی دوسویه و داده و ستانده به یكدیگر سرمایه اجتماعی 
را شكل می دهند (Bodin & Prell, 2011). در این راستا اعتماد به 
عنوان یكی از اركان سرمایه اجتماعی به منزله نقطه آغاز مشاركت 

1- دانشیار، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- دکترا، گروه مرتع داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تحلیل خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی در استقرار مدیریت اجتماع محور روستایی )مورد 
مطالعه: شهرستان ریگان، استان کرمان(
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و تسهیل كننده فرایند مشاركت مطرح می شود. زیادبودن میزان 
منجر  آنان  و همكاری  افزایش مشاركت  به  یكدیگر  به  اعتماد 
می شود و هرچه شبكه های اجتماعی در جامعه ای گسترده باشد، 
سرمایه اجتماعی غنی تر است و كارایی پروژه ها و اقدامات افزایش 
نجفی  و  شیروانیان   .(Alipour, Zahedi, & Shiani, 2009) می یابد 
)2011( بر این عقیده اند كه گروه های توسعه روستایی از جمله 
راهكارهای افزایش تقویت اعتماد و مشاركت در بین افراد و ارتقای 
سرمایه اجتماعی است، به طوری كه سرمایه اجتماعی در قالب 
تشكل های محلی قادر به كاهش فقر و افزایش رفاه جامعه است.

خصوصیات  تقویت  كه  كرد  عنوان  می توان  اساس  این  بر 
ساختاری سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی یكی از اركان 
اساسی در پیشرفت و توسعه پایدار به ویژه در جوامع محلی و 
سنتی محسوب می شود، اما در مكانیزم عملی تا كنون كمتر به 
 (Azkia این مهم به عنوان راهكار عملی و موثر پرداخته می شود
(Imani, 2015 &. بنابراین نظر به اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی 

درون و برون گروهی در تقویت و استقرار مدیریت اجتماع محور 
و مبتنی بر توسعه پایدار محلی، هر دو نوع سرمایه اجتماعی در 
قالب پیوندهای اجتماعی از جمله پیوندهای اعتماد و مشاركت 
مرتبط با فرایند توسعه روستایی بررسی شده اند. در این مقاله به 
تحلیل خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی از روش تحلیل 
شبكه ای در دو مرحله پایش قبل و بعد از اجرای پروژه بین المللی 
RFLDL و در راستای سنجش عملكرد و میزان تأثیرگذاری پروژه 
شهرستان  توابع  از  هشتصد متری  علی آباد  روستای  در  مذكور 

ریگان استان كرمان پرداخته شده است.

مروری بر ادبیات موضوع

انبوه روش های مدیریت، مدیریت اجتماع محور یكی  از میان 
بر  مبتنی  مدیریت  است.  مدیریت  جدید  نسبتًا  رویكردهای  از 
توانمندسازی  و  برای ظرفیت سازی  است  ابزاری  جامعه محلی 
جامعه محلی، بهبود مشاركت مردم و ضمانت اجرایی پروژه ها و 
سازمان دهی نهادهای محلی كه با هدف پذیرش و رفع نیازهای 
جوامع روستایی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و حفاظت از منابع 
 (Chilima, Nkhoma, Charul, & Mulwafu, تولید استفاده می شود
.(2002 در این میان آنچه زمینه ساز شكل گیری مدیریتی مبتنی 

بر اجتماع و افزایش مشاركت ذی نفعان می شود، میزان سرمایه 
(Feizi, Kavosi, & Ali-  اجتماعی موجود در جامعه موردبررسی است

(najafi, 2010. به این ترتیب می توان عنوان كرد كه نظام مدیریت 

مشاركتی و اجتماع محور یكی از نظام های مدیریتی مطلوب و 
كارآمد و پویاست كه نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و در 
نتیجه در فرایند توسعه روستایی و به تبع آن ملی دارد. همان گونه 
باعث  این است كه  از مزایای سرمایه اجتماعی  كه اشاره شد، 
افزایش ارتباطات متقابل و اعتماد و صمیمیت و مشاركت بین 
یا  اینكه مدیریت مشاركتی  به  توجه  با  بنابراین  افراد می شود. 
اجتماع محور، مشاركت همه افراد در تصمیم گیری هاست، می توان 

با افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه مورد بررسی، اعتماد افراد 
را برای مشاركت در كارها جلب كرد و در نهایت باعث افزایش 
(Haghayegh & Ark- دمیزان مدیریت مشاركتی در منطقه مذكور ش

(ian, 2005. به طور كلی سرمایه اجتماعی یا بعد معنوی اجتماع 

از طریق تشویق افراد به »همكاری« و »مشاركت« در تعامالت 
اجتماعی، ضمن آنكه می تواند به حل میزان بیشتری از معضالت 
موجود در آن اجتماع فائق آید و حركت به سوی رشد و توسعه 
امكان پذیر كند،  را  و غیره  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  شتابان 
زمینه ساز و پایه شكل گیری مدیریت اجتماع محور یا مشاركتی 
سرمایه  دارد:  وجه  دو  اجتماعی  سرمایه  همچنین  هست.  نیز 
اجتماعی درون گروهی1 و سرمایه اجتماعی برون گروهی2. پاتنام3 
)2000( سرمایه اجتماعی برون گروهی را پل ارتباطی گروه های 
اجتماعی گوناگون تعریف می كند، در حالی كه سرمایه اجتماعی 
درون گروهی تنها گروه های هم جنس را پیوند می زند. استدالل 
 (Bodin & به نقل از )مقاله حاضر مبتنی بر نظریه بارت4 )2000
(Prell, 2011 عنوان می كند كه »سرمایه اجتماعی به عنوان میزان 

منفذهای  عنوان  به  اجتماعی  »سرمایه  و  شبكه5«  بودن  بسته 
ساختاری« است كه منطبق بر میزان پیوندهای درون گروهی در 
 (Woolcock, M., & Narayan, مقابل پیوندهای برون گروهی است
با میزان  بودن شبكه هم ارز  ترتیب میزان بسته  این  به   .2000)

انسجام یعنی ساختار درونی شبكه و پیوندهای درون گروهی است ، 
ولی استدالل منفذهای ساختاری بر اهمیت پیوندهای برون گروهی 
كه شبكه های مختلف را به یكدیگر وصل می كنند، تأكید می كند.

به عنوان بسته   دیدگاه نخست در مورد سرمایه اجتماعی، 
تأكید  خوب  ارتباطات  با  ساختارهایی  مزیت  بر  شبكه،  بودن 
می كند، یعنی ساختارهایی كه درون آن ها كنشگران یا مستقیمًا 
ارتباطات متعدد و قوی دارند یا غیرمستقیم و از طریق واحد 
هماهنگ سازی، ارتباط دارند (Bodin & Prell, 2011). دیدگاه دوم 
درباره سرمایه اجتماعی بر اهمیت كانال های ارتباطی برون گروهی 
برای بسیج كردن منابع جدید و متنوع در فرایندهای مدیریت 
تأمین  پیوندهایی  با  منابع  دیدگاه، جریان  این  در  دارد.  تأكید 
را  زیرگروه  یک  از  خارج  در  ساختاری  منافذ  بین  كه  می شود 
پل می زنند و كنشگرانی را كه با یكدیگر ارتباطی نداشتند یا 
ارتباطات پراكنده ای داشتند، متصل می كنند. از این رو می توان 
استدالل كرد كه در نهایت با افزایش میزان بسته بودن شبكه و 
میزان روابط برون گروهی می توان انتظار داشت دانش مبتنی بر 
مذاكره در راستای استقرار مدیریت مشاركتی روستایی تحقق 
یابد (Bodin & Prell, 2011). در این راستا اعتماد یكی از مقوالت و 
عناصر بنیادین در برقراری تعامل اجتماعی و یكی از ابعادی است 

1. Bonding social capital
2. Bridging social capital
3. Putnam
4. Burt
5. Network closure
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كه ما را در تبیین بهتر سرمایه اجتماعی یاری می رساند. اعتماد 
در روابط بین شخصی عامل مهمی در پیشرفت جامعه و الزمه 
شكل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است. اعتماد ایجادكننده 
تعادل و همیاری است و فقط در این حالت است كه در عین وجود 
تفاوت ها قادر به حل مشكالت و انجام تعهدات اجتماعی می شود 

 .(Fukuyama, 1995)

بر این اساس اعتماد از جنبه های مهم روابط انسانی و اجتماعی در 
میان افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی است و زمینه ساز همكاری 
میان افراد است كه با تسهیل تعامالت اجتماعی، نقش مهمی را در 
ایجاد نظم و همبستگی اجتماعی و نیز حفظ آن ها بر عهده دارد 
(Sztompka, 2000). مشاركت همچنین از دیگر اركان اساسی در 

توسعه پایدار و با مفهوم، حضور و دخالت آگاهانه، داوطلبانه، خالق 
و متعهدانه افراد و اقشار مختلف جامعه در تمامی فعالیت های 
(Gholamrezaei, Mo-  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است

مگر  نمی یابد،  تحقق  مشاركت  اصواًل   .savi, & Rahimian, 2012)

با وجود تحقق مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی 
و  اعتماد  همچون  شاخص هایی  تجلی  با  مگر  نمی یابد،  تحقق 
دیگر  عبارتی  به   .(Mousavi, 2006) كنشگران  میان  پیوندهای 
مشاركت سازوكاری برای بقا، توسعه و تعالی نظام اجتماعی است و 
مشاركت فعال جوامع محلی زمینه تلفیق و پیوندزدن فعالیت های 
مدیریت منابع طبیعی با برنامه های اجتماعی و اقتصادی آنان را 
فراهم خواهد ساخت كه این خود باعث پایداری بلندمدت منابع 
طبیعی و تبدیل مدیریت حفاظتی به مدیریت مشاركتی خواهد 

.(Shafiei, Abdolhoseini, Yari, Kargar, & Pouyafar, 2013) شد

روش شناسی تحقیق 

منطقه مورد مطالعه

در راستای پیشبرد اهداف این تحقیق، به ارزیابی اجتماعی 
روستای علی آباد هشتصدمتری از توابع شهرستان ریگان در استان 
كرمان پرداخته شد. روستای علی آباد هشتصدمتری واقع در شرق 
شهرستان ریگان 6291 نفر جمعیت در قالب 74 خانوار دارد. 
میزان بارندگی در منطقه مطالعه شده 48 میلی متر و آب وهوای 
آنجا گرم وخشک بیابانی است. عمده ساكنان روستا به دامداری و 

كشاورزی مشغولند.

 RFLDL معرفی پروژه بین المللی

پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته با تأكید ویژه بر 
 6(RFLDL( بادی و خاک های شور  به فرسایش  اراضی حساس 
اقدامی مشترک بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور 
ایران،  اسالمی  جمهوری  دولت  نماینده  عنوان  به   )FRWO(
خواروبار  سازمان  و   )GEF( زیست محیطی  جهانی  تسهیالت 

6. Rehabilitation Forest Landscape Degraded Land

و كشاورزی ملل متحد (FAO) است كه از كوشش های دولت 
جمهوری اسالمی ایران در توسعه و اجرای رویكردهای توسعه 
پایدار محیط زیست مناطق خشک و نیمه خشک كشور از طریق 
اجرای طرح های مدیریت پایدار یكپارچه و مشاركتی سرزمین و 
جنگل )SLFM( حمایت می كند. مدت اجرای این پروژه پنج سال 
)1395-1390( بوده است كه از مرداد ماه 1390 در پایلوت ریگان 
در حال اجراست. همچنین فاز دیگر این پروژه به صورت هم زمان 
در شهرستان سرایان خراسان جنوبی آغاز به فعالیت كرده است. 
دست اندركاران و ذی نفعان اصلی این پروژه جوامع محلی ساكن 
منطقه پایلوت هستند كه در اجرا و برنامه ریزی اقدامات یكپارچه 
مشاركتی مدیریت پایدار سرزمین و جنگل در سطح روستاها 
تخریب  چالش های  به  پرداختن  منظور  به  آبخیز  حوزه های  و 
سرزمین، جنگل زدایی و كاهش تنوع زیستی مشاركت می كنند. 
به بیانی دیگر این پروژه مردم را در محور اجرای برنامه های خود 
قرار می دهد و خدمات حاصل از اكوسیستم را به عنوان مسئله ای 
كلیدی در بهبود وضعیت معیشت مردم مدنظر قرار می دهد. 

.(Ghorbani, 2015b)

روش تحقیق 

در راستای سنجش و ارزیابی خصوصیات ساختاری سرمایه 
اجتماعی شبكه ذی نفعان محلی مرتبط با پروژه RFLDL، در دو 
بازه زمانی قبل و بعد از اجرای پروژه از روش تحلیل شبكه ای 
بهره برده شد. به این ترتیب با استفاده از شیوه های پیمایشی، 
ابتدا گروه های هدف شامل افراد در هر گروه و كمیته خردتوسعه 
روستای علی آباد هشتصدمتری شناسایی شدند. در این تحقیق 
در دو سطح شبكه روابط بررسی شده است؛ در سطح اول روابط 
ذی نفعان محلی در داخل هر زیر گروه یا كمیته های خردتوسعه 
روستایی و در سطح دوم روابط بین سرگرو ها با یكدیگر. در حالت 
اول تأكید بر خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی درون گروهی 
و در حالت دوم تحلیل خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی 
برون گروهی مدنظر قرار گرفته است. تعداد افراد پرسش شونده در 
این تحقیق 66 نفر در قالب 8 گروه خردتوسعه روستایی است. بر 
این اساس پرسش نامه تحلیل شبكه ای تدوین و از طریق مشاهده 
مستقیم و مصاحبه با هریک از افراد تكمیل شد. در این تحقیق 
روش شبكه كامل برای انتخاب جامعه آماری در نظر گرفته شده 
است كه كل اعضای شبكه را بررسی می كند. در نهایت داده های 
جمع آوری شده در نرم افزار UCINET 6/507 وارد شد و با روش 

تحلیل شبكه اجتماعی شاخص های مدنظر تحلیل شد.

روش تحلیل شبکه

مطالعه  بر  مبتنی  كه  ساختاری  رویكرد  اجتماعی،  علوم  در 
تحلیل  است،  اجتماعی  كنشگران  میان  متقابل  كنش های 
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بر  شبكه ای  تحلیل  روش  دارد.  نام   ،7)SNA( اجتماعی  شبكه 
اساس معیارها و شاخص های كمی قادر است روابط اجتماعی و 
تبادالت اقتصادیبین افراد را در قالب ساختاری شبكه ای دیداری 
كند كه این مهم مدیران و برنامه ریزان را در تحلیل ذی نفعان و 
تصمیم گیری بهینه در راستای توانمندشدن جامعه محلی یاری 
می كند. مالک تعیین معیارها و شاخص ها سند برنامه عمل پایش 
و ارزیابی شبكه های اجتماعی سیاستی در توانمندسازی جوامع 
محلی و مدیریت جامع سرزمین است (Ghorbani, 2015a). سرمایه 
اجتماعی به عنوان منافذ ساختاری شبكه تنها با فرض وجود 
دوسویگی8 و روابط دوجانبه و متقابل قابل بررسی است و نباید 
آن را صرفًا از طریق ارزیابی شاخص تراكم9 محض كه پیوندهای 
اجتماعی را بدون در نظر گرفتن دوسویگی آن ها بررسی می كند، 
قضاوت كرد(Granovetter, 1973) . بنابراین در این تحقیق در قبل 
و بعد از اجرای پروژه این شاخص ها بررسی شده است كه در ادامه 

به معرفی هر شاخص پرداخته شده است:

تراکم شبکه

گره های  نسبت  عنوان  به  اطالعاتی،  شبكه  در  تراكم 
اطالعاتی موجود در شبكه، به تعداد حداكثر گره های ممكن 
باالی  باالی شبكه نشان دهنده میزان  تراكم  تعریف می شود. 
نیز  این  از  پیش  كه  همان گونه  است.  افراد  بین  در  انسجام 
اشاره شد، مطابق نظریه بارت )2000( میزان بسته بودن شبكه 
هم ارز با میزان انسجام یعنی ساختار درونی شبكه و پیوندهای 

.(Bodin & Prell, 2011) درون گروهی است

دوسویگی پیوندها در شبکه 

به منظور تعیین میزان پایداری شبكه روابط و میزان متقابل 
استفاده  شاخص  این  از  مشاركت  و  اعتماد  پیوندهای  بودن 
می شود. هرچه میزان این شاخص در شبكه روابط بیشتر باشد، 
نشان دهنده باالبودن میزان روابط متقابل سازنده بین افراد حاضر 
در شبكه است و پایداری شبكه روابط را تضمین می كند. در این 

تحقیق این شاخص در سطح كل شبكه اندازه گیری شده است.

انتقال یافتگی10 پیوندها در شبکه

این شاخص از به اشتراک گذاری پیوندها بین سه فرد كه 
حاصل  است،  دیگر  فرد  دو  بین  ارتباطی  پل  آن ها  از  یكی 
می شود. هرچه تعداد افراد انتقال دهنده پیوندها بیشتر باشد، 
دوام  و  پایداری  نتیجه  در  و  است  باالتر  شاخص  این  میزان 

روابط را در بین كنشگران به دنبال دارد. 

7. Social Network Analysis
8. Reciprocity
9. Density 
10. Transitivity

کوتاه ترین فاصله11 میان دو کنشگر )میانگین فاصله ژئودزیک(

بین  در  مسیر  كوتاهترین  میزان  نشان دهنده  شاخص  این 
دو جفت كنشگر بر اساس پیوندهای اعتماد و مشاركت است. 
هرچه میزان این شاخص كمتر باشد، سرعت گردش و پخش 
اتحاد و  افراد و میزان  بین  پیوندهای مشاركتی در  اعتماد و 
یگانگی در جامعه بیشتر می شود، بنابراین زمان كمتری برای 
ساختن  هماهنگ  و  است  نیاز  مورد  شبكه  در  اعتمادسازی 
افراد در شبكه برای اجرای مدیریت مشاركتی با زمان كمتری 

روبه رو خواهد بود.

یافته ها

تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین گروه  های 
کمیته خرد توسعه روستای علی آباد در سطح کالن

برای بررسی شاخص های مختلف تحلیل شبكه ای در سطح 
زیرگروه های روستا، هر یک از هشت گروه به عنوان شبكه كاملی 

در نظر گرفته شده است. 

اجتماعی  سرمایه  و  تراکم  شاخص  شبکه ؛  بسته بودن  میزان 
درون گروهی بین زیرگروه های روستای هدف در دو مرحله قبل 

 RFLDL و بعد از اجرای پروژه

نتایج به دست آمده از شاخص تراكم نشان از آن دارد كه در 
مرحله قبل از اجرای پروژه در ارتباط با پیوند اعتماد، زیرگروه 
شاخص  میزان  بیشترین  ترتیب  به  یاس  و  )ع(  علی  امام 
اختصاص  به خود  مشاركت  و  اعتماد  پیوندهای  در  را  تراكم 
داده اند و بیشترین میزان بسته بودن شبكه و سرمایه اجتماعی 
درون گروهی را نیز در بین گروه های مختلف دارند. همچنین 
كمترین میزان بسته بودن شبكه، انسجام و سرمایه اجتماعی 
است.  نرگس  گروه  به  متعلق  مرحله  این  در  درون گروهی 
نرگس  و  یاس  گروه های  نیز  پروژه  اجرای  از  بعد  مرحله  در 
بیشترین میزان تراكم در هر دو پیوند اعتماد و مشاركت را 
دارند و به این ترتیب انسجام و سرمایه اجتماعی درون گروهی 
بیشتری در مقایسه با دیگر گروه های موجود در روستا دارند 

)جدول شماره 1(. به طور كلی میزان زیاد اعتماد و مشاركت 
و  منابع  اشتراک گذاری  به  به تسهیل در  افراد منجر  بین  در 
در  مؤثری  نقش  و  می شود  گروه  اعضای  بین  روابط  تقویت 
توسعه پایدار روستایی و اجرای موفق پروژه خواهد داشت. از 
این رو دستیابی این مهم در روستای علی آباد را می توان به 
برگزاری كارگاه های مشاركتی و برنامه های ترویجی و آموزشی 
در خالل اجرای پروژه و در راستای دستیابی به مدیریت پایدار 

سرزمین و توسعه پایدار روستایی نسبت داد. 

11. Geodesic distance
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میزان دوسویگی و انتقال یافتگی پیوندها بین زیرگروه های خرد 
توسعه روستای علی آباد 

نتایج شاخص دوسویگی نشان می دهد كه در مرحله قبل از 
شاخص  میزان  كمترین  و  بیشترین  نرگس  گروه  پروژه  اجرای 
داشته  مشاركت  و  اعتماد  پیوند  دو  در  ترتیب  به  را  دوسویگی 
است و همچنین گروه یاس بیشترین و كمترین میزان شاخص 
دوسویگی را به ترتیب در پیوندهای مشاركت و اعتماد دارد. وجود 
این دو گروه چالش  اعتماد و مشاركت در  تفاوت معنادار میان 
محسوب می شود كه نیاز است با تقویت روابط متقابل در هر دو 
گروه همبستگی میان اعتماد و مشاركت را افزایش داد تا بتوان 
شاهد تحقق سرمایه اجتماعی درون گروهی باال در این دو گروه بود. 

در مرحله بعد از اجرای پروژه دو گروه نرگس و یاس بیشترین 
شاخص دوسویگی پیوندها را در هر دو پیوند اعتماد و مشاركت به 
خود داشته است و با نهادینه شدن پیوندهای اعتماد و مشاركت 

تمام  بین  در  به سنت های محلی  پایبندی  و  دو گروه  این  در 
اعضا، شاهد گروهی منسجم با پایداری زیاد و سرمایه اجتماعی 
درون گروهی بسیار قوی خواهیم بود كه با بسیج جامعه محلی و 
افزایش توانمندی اعضای گروه، تقویت تاب آوری در برابر تنش های 
محیطی و اجتماعی و در نهایت دستیابی به مدیریت مشاركتی 
روستایی را به دنبال خواهد داشت. در ادامه نتایج شاخص انتقال 
یافتگی نشان می دهد كه گروه امام علی )ع( و گروه نرگس به 
ترتیب باالترین و پایین ترین میزان این شاخص را در مرحله قبل 

از اجرا پروژه دارند.

 در مرحله بعد از اجرای پروژه همچنین دو گروه یاس و نرگس 
بیشترین میزان انتقال یافتگی را در هر دو پیوند اعتماد و مشاركت 
به خود اختصاص داده اند. این دو گروه در این مرحله شرایط بسیار 
مناسبی دارند، زیرا با توجه به میزان باالی تعادل و توازن، شبكه 
و سرمایه اجتماعی درون گروهی بسیار قوی مانع از شكنندگی 
نتایج  احتمالی خواهد شد.  بحران های  برابر  در  روابط  پایداری 

جدول 1. میزان شاخص تراکم در سطح زیرگروه های روستای علی آباد 

تعداد افرادنوع پیوندگروه
تراکم )درصد(

مرحله بعد از اجرای پروژهمرحله قبل از اجرای پروژه

علی  آباد هشتصد متری )مرز اکولوژیک(

هادی
1073/383/3اعتماد

1072/282/2مشارکت

امام علی )ع(
1091/1100اعتماد

109097/8مشارکت

امام جواد )ع(
977/898/6اعتماد

980/6100مشارکت

یاس
966/7100اعتماد

998/6100مشارکت

مهدی
878/691/1اعتماد

880/483/9مشارکت

محمد
785/788/1اعتماد

764/390/5مشارکت

امام رضا )ع(
980/687/5اعتماد

97588/9مشارکت

نرگس
466/8100اعتماد

458/3100مشارکت
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همچنین نشان می دهد كه گروه هادی )ع( كمترین میزان این 
شاخص را بر اساس پیوندهای اعتماد و مشاركت در مرحله بعد 
از اجرای طرح دارد. كمبود روابط سه گانه در بین افراد این گروه 
در مقایسه با سایر گروه ها شبكه ای شكننده و نامتعادل ایجاد 
كرده است كه در برابر تنش ها و بحران های محیطی و اجتماعی 
متزلزل خواهد بود. به همین دلیل نیاز است كه با رفع چالش های 
اعتماد و همكاری در میان  این گروه و تقویت روح  پیش روی 

اعضای آن پایداری و تعادل شبكه را افزایش داد. 

بین  اعتماد و مشارکت در  پیوند  میانگین فاصله ژئودزیک در 
زیرگروه های روستای علی آباد 

نتایج جدول شماره 2 حاكی از آن است كه در مرحله قبل از 
اجرای پروژه كوتاه ترین فاصله بین دو كنشگر در پیوند اعتماد و 
مشاركت برای گروه یاس است. این نتیجه بیانگر اتحاد و یگانگی 

بسیار زیاد بین اعضای این گروه در مرحله قبل از اجرای پروژه است 
كه باعث می شود افراد در این گروه ها با سرعت بیشتری به یكدیگر 
دسترسی داشته باشند. همچنین قبل از اجرای پروژه بیشترین میزان 
میانگین فاصله ژئودزیک در پیوند اعتماد و مشاركت به ترتیب متعلق 
به گروه نرگس و محمد است. این گروه ها در مرحله قبل از اجرا در 
مقایسه با دیگر گروه ها، بین اعضای خود كمترین اتحاد و یگانگی را 
داشتند و گردش اعتماد و مشاركت و هماهنگی در راستای مدیریت 
پایدار و مشاركتی بین آنان با سرعت بسیار كمتری صورت می گیرد. 
افزایش روابط بین اعضای  با  این روستا و  از اجرای پروژه در  بعد 
گروه ها، میزان میانگین فاصله ژئودزیک نیز كاهش یافته است و افراد 
یگانگی و اتحاد بیشتری نسبت به قبل از اجرا پیدا كرده  اند و در نتیجه 
با سرعت بیشتری به یكدیگر دسترسی خواهند داشت. گروه های امام 
علی )ع(، امام جواد )ع(، یاس و نرگس كوتاه ترین فاصله بین دو 
كنشگر در مرحله بعد از اجرا در پیوند اعتماد و مشاركت را به خود 

جدول 2. اندازه شاخص دوسویگی، انتقال یافتگی و میانگین فاصله ژئودزیک پیوندها در سطح زیرگروه های روستای علی آباد 

تعداد افرادنوع پیوندگروه

میانگین فاصله ژئودزیکانتقال یافتگیدوسویگی

قبل از اجرای 
پروژه

قبل از اجرای 
پروژه

قبل از اجرای 
پروژه

قبل از اجرای 
پروژه

قبل از اجرای 
پروژه

بعد از اجرای 
پروژه

روستای علی آباد هشتصد متری )مرز اکولوژیک(

هادی
1060/9866/6752/4765/141/261/16اعتماد

1058/5468/1850/3561/771/271/17مشارکت

امام علی )ع(
1086/3610076/541001/081/00اعتماد

1084/0995/5676/0093/331/101/02مشارکت

امام جواد )ع(
964/7197/2267/4895/831/121/01اعتماد

965/7110070/611001/091/00مشارکت

یاس
945/4510062/501001/001/00اعتماد

997/2210095/831001/011/00مشارکت

مهدی
862/9682/1457/1476/361/211/08اعتماد

866/6774/0758/2765/691/191/16مشارکت

محمد
771/4376/1970/6170/791/141/11اعتماد

750/0080/9542/0677/831/351/09مشارکت

امام رضا )ع(
965/7175/0066/9776/771/191/12اعتماد

958/8277/7858/2779/141/251/11مشارکت

نرگس
410010033/331001/331/00اعتماد

440/0010035/711001/221/00مشارکت
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اختصاص داده اند. در نتیجه بعد از اجرای پروژه زمان كمتری برای 
هماهنگ ساختن افراد در این گروه ها برای مدیریت منبع مشخصی 
صرف می شود و در نهایت اعتمادسازی و فعالیت های جمعی در این 

چهار گروه سریع تر از سایر گروه ها اتفاق خواهد افتاد. 

بین  در  مشارکت  و  اعتماد  پیوندهای  ساختاری  تحلیل 
سرگروه های روستای علی آباد در سطح کالن

در این بخش به بررسی در راستای بررسی روابط بین گروهی در 
روستای علی آباد هشتصد متری به بررسی روابط بین سرگروه های 
كمیته خرد توسعه روستای علی آباد در دو مرحله قبل و بعد از 

اجرای پروژه پرداخته شد. 

اجتماعی  سرمایه  و  تراکم  شاخص  شبکه؛  بسته بودن  میزان 
برون گروهی در بین سرگروه های روستای علی آباد 

بر اساس نتایج جدول شماره 3 میزان تراكم در پیوند اعتماد در 
بین سرگروه های این روستا طی دو مرحله پایش با حدود 12/5 
درصد افزایش در حد باالست. همچنین اندازه شاخص تراكم در 
پیوند مشاركت در میان سرگروه ها در مرحله قبل و بعد از اجرای 
پروژه با افزایشی 10/8 درصدی همراه بوده است. همان گونه كه 
مشاهده می شود شاخص تراكم در پیوندهای مختلف در مرحله 
بعد از اجرای پروژه در مقایسه با قبل از اجرای آن افزایش یافته 
است و بر این اساس بر میزان بسته بودن شبكه و میزان روابط 
برون گروهی طی اجرای پروژه افزوده شده است. در واقع می توان 
با  است  توانسته  روستا  این  در  پروژه  اجرای  كه  كرد  استدالل 
اعتمادسازی و ایجاد بستر مناسب برای مشاركت و همكاری بین 
سرگروه های كمیته توسعه روستایی تسهیل در به اشتراک گذاری 
اطالعات و منابع و به دنبال آن افزایش انسجام اجتماعی و سرمایه 

اجتماعی برون گروهی را به دنبال داشته باشد و در نهایت نیز در 
تحقق مدیریت مشاركتی روستایی مؤثر واقع  شود. 

میزان دوسویگی و انتقال یافتگی پیوندها در بین سرگروه های 
روستای علی آباد 

مطابق نتایج به دست آمده در جدول شماره 4 در مرحله قبل و بعد 
از اجرای پروژه میزان شاخص  دوسویگی و انتقال یافتگی در پیوند 
اعتماد و مشاركت هر دو در حد متوسط ارزیابی می شود. همچنین در 
مرحله بعد از اجرا میزان هر دو پیوند بر اساس شاخص های دوسویگی 
و انتقال یافتگی افزایش یافته است كه این نشان از افزایش تعامالت 
دوسویه و روابط سه گانه برون گروهی میان كنشگران دارد و منجر 
به افزایش پایداری شبكه، نهادینه شدن پیوندهای اعتماد و مشاكت 
بین سرگروه ها و در نتیجه پایداری، توازن و تعادل شبكه شده است. 
بدیهی است كه با افزایش اعتماد و مشاركت متقابل، سرمایه اجتماعی 
برون گروهی نیز در بین سرگروه ها ارتقا یافته است و بنابراین می توان 
افزایش  در جهت  مثبت خود  تأثیر  با  پروژه  اجرای  كه  كرد  بیان 
روابط متقابل و مثلثی و نهادینه كردن روح اعتماد و همكاری در 
میان سرگروه های كمیته خرد توسعه روستایی به عنوان رهبران این 
كمیته و افزایش پایبندی آن ها به عرف های محلی، سرمایه اجتماعی 
برون گروهی عمل كرده است. به این ترتیب شبكه در مقابل تغییرات 
و تنش های پیش رو در راستای توسعه پایدار روستایی پایدارتر خواهد 
بود و تاب آوری آن در برابر تغییرات افزایش خواهد یافت و لذا احتمال 

موفقیت پروژه افزایش می یابد.

بین  اعتماد و مشارکت در  پیوند  میانگین فاصله ژئودزیک در 
سرگروه های روستای علی آباد هشتصدمتری 

بر اساس جدول شماره 5، میانگین فاصله ژئودزیک در میان 

جدول3. میزان شاخص تراکم در بین سر گروه های روستای علی آباد 

تراکم بعد از اجرای پروژهتراکم قبل از اجرای پروژهپیوندمرز اکولوژیک

روستای علی آباد هشتصد متری 
66/178/6اعتماد

57/167/9مشارکت

جدول 4. میزان شاخص دو سویگی و انتقال یافتگی پیوندها در بین سرگروه های روستای علی آباد 

نوع پیوندمرز اکولوژیک
مرحله بعد از اجرای پروژهمرحله قبل از اجرای پروژه

انتقال یافتگی )درصد(دوسویگی)درصد(انتقال یافتگی )درصد(دوسویگی)درصد(

روستای علی آباد هشتصد 
متری 

484862/9657/24اعتماد

45/4543/085252/02مشارکت
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سرگروه های روستای علی آباد هشتصد متری در پیوند اعتماد و 
مشاركت به ترتیب به میزان 0/12 و 1/22 كاهش یافته است. 
این بدان معناست كه افراد در زمان كوتاه تری با یكدیگر ارتباط 
و تعامل برقرار خواهند كرد. همچنین سرعت گردش اعتماد و 
مشاركت در بین آن ها باالست. بنابراین می توان بیان كرد كه با 
اجرای پروژه و انجام فعالیت های مشاركتی در راستای توسعه پایدار 
روستایی، سرمایه اجتماعی برون گروهی در بین سرگروه ها افزایش 
یافته و اتحاد و یگانگی بین سرگروه ها زیاد شده است و با افزایش 
خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی، میزان تاب آوری جامعه 
محلی در این روستا افزایش خواهد یافت و توانمندسازی اجتماعی 

و مدیریت مشاركتی با سرعت بیشتری محقق خواهد شد. 

بحث و نتیجه گیری 

مدیریت جامع و مبتنی بر توسعه پایدار جوامع روستایی امروزه 
اولویت كشور محسوب می شود.  در  و  مهم  موضوعات  از  یكی 
بهتر  هرچه  مدیریت  برای  استفاده شده  رویكردهای  از  یكی 
 . (Azkia & Imani, 2015)این عرصه ها، رویكرد جامعه محور است
طی چندین دهه گذشته، الگوی مدیریتی حاكم بر كشورهای 
درحال توسعه به ویژه كشور ما، تمركزگرا بوده است. ولی امروزه 
تغییر نگرش برنامه ریزان منجربه تحول عظیمی در روند مدیریت 
روستایی و استفاده از نیروهای مردمی در فرایند تصمیم سازی 
 (Eftekhari, Sojasi Ghidari, & و برنامه ریزی روستایی شده است
(Einali, 2007. در این راستا اندیشمندان معتقدند كه در صورت 

فقدان سرمایه اجتماعی در جوامع، مشاركت مردمی و از پایین به 
باال هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. استدالل برخی اندیشمندان 
به این صورت است كه سرمایه اجتماعی از طریق گسترش روابط 
اعتمادآمیز در میان بهره برداران می تواند باعث كاهش هزینه های 
  (Ripperger, 1998)مشاركت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شود
مسئله ای كه امروزه بسیاری از پژوهشگران روستایی كشور بر 
آن تأكید می كنند، این است كه سطح مشاركت های روستاییان 
بنا به وجود عوامل متفاوت در فرایند مدیریت روستایی كشور 
 (Darban Astaneh, 2005; Abdollahyan, Shariati, بسیار كم است
(Shooshtarizadeh, 2006 &. از جمله مهم ترین چالش ها در این 

ویژه خصوصیات  به  و  اجتماعی  به سرمایه  توجه نكردن  راستا، 
ساختاری  جنبه  است.  روستاییان  اجتماعی  سرمایه  ساختاری 

سرمایه اجتماعی سبب ساز شكل گیری روابط افقی و عمودی در 
جامعه می شود و از این طریق سرمایه اجتماعی كل جامعه را 
تقویت می كند. بنابراین شناخت این جنبه از سرمایه اجتماعی 
قطعًا روند برنامه ریزی برای توسعه و مدیریت مشاركتی روستایی 
را برای متخصصان مربوطه تسهیل می كند و مشاركت روستاییان 
(Salmani, Taghipoor, Ra-  را در اجرای بهتر برنامه به همراه دارد

 .mezanzadeh Lesbooei, & JaliliParvaneh, 2008)

بر این اساس نتایج حاصل از بررسی شاخص تراكم در سطح 
گروه های خرد توسعه روستایی نشان از آن داشت كه در سطح 
زیر گروه ها در این روستا میانگین شاخص تراكم در پیوندهای 
اعتماد و مشاركت در دو مرحله قبل و بعد از اجرای پروژه حدود 
15 درصد افزایش داشته اند. همچنین بررسی این شاخص در 
شبكه سرگروه ها حاكی از آن بود كه این شاخص با ارتقایی 12/5 
و 11 درصدی به ترتیب در پیوندهای اعتماد و مشاركت همراه 
بوده است كه نشان از بهبود انسجام برون گروهی و بیشترشدن 
بسته بودن شبكه در هر دو پیوند اعتماد و مشاركت است. به طور 
كلی نتایج نشان دهنده افزایش تراكم در دو سطح مورد بررسی 
داردكه افزایش انسجام یا بسته بودن شبكه و درنتیجه آن سرمایه 
اجتماعی را به دنبال دارد. بدیهی است با افزایش و بهبود میزان 
سرمایه اجتماعی درون گروهی در پیوندهای اعتماد و مشاركت 
بر میزان تعامالت درون گروهی و برون گروهی كنشگران افزوده 
می شود و نهایتًا با افزایش تعامالت و ارتباطات میان كنشگران 
و به ویژه ارتباطات پلی و برون گروهی و بهبود سرمایه اجتماعی 

مدیریت مشاركتی روستایی با توفیق باالتری توأم می شود. 

قربانی )2012( در این راستا عنوان می كند كه زیادبودن میزان 
اعتماد و مشاركت در میان بهره برداران باعث خواهد شد میزان 
تراكم و میزان بسته بودن شبكه افزایش یابد و سرمایه اجتماعی 
در میان ذی نفعان محلی با سرعت بیشتری تحقق یابد. بررسی دو 
شاخص دوسویگی و انتقال یافتگی همچنین در شبكه ذی نفعان 
محلی نشان می دهدكه میزان نهادینه شدن پیوندها طی دو مرحله 
پایش بر اساس پیوند اعتماد و مشاركت به ترتیب با 17/45 و21/93 
درصد افزایش در سطح زیر گروه ها و 15 و 6/5 درصد افزایش در 
شبكه سرگروه ها همراه بوده است. همچنین بررسی میزان شاخص 
از آن دارد كه تعادل شبكه طی دو مرحله  انتقال یافتگی نشان 
سنجش با حدود 24 و 9 درصد افزایش به ترتیب در سطح گروه ها 

جدول 5. میانگین فاصله ژئودزیک در بین سر گروه های روستای علی آباد هشتصد متری

پیوندمرز اکولوژیک
میانگین فاصله ژئودزیک

بعد از اجرای پروژهقبل از اجرای پروژه

روستای علی آباد هشتصد متری 
1/341/21اعتماد

1/491/22مشارکت
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و سرگروه ها همراه بوده و در سطح خوبی قرار دارد. بر این اساس 
می توان عنوان كرد كه بعد از اجرای پروژه بر میزان ارتباطات دو 
سویه و مثلثی كنشگران افزوده شده است و به این ترتیب با بهبود 
روابط پلی سرعت هماهنگی درون و برون گروهی برای برنامه ریزی 

و مدیریت یكپارچه سرزمین نیز كاهش یافته است. 

بنابراین بعد از اجرای پروژه، شبكه ای پایدارتر و منسجم تر و با 
تعادل و توازن بیشتری در بین افراد شكل گرفته است كه این نتایج 
 (Bodin & Prell, 2011; Rasekhi, در بررسی های مختلفی تأیید شد
(2014. همچنین سنجش سرعت گردش اعتماد و مشاركت در 

روستای علی آباد حاكی از آن است كه اتحاد و یگانگی بین افراد در 
مرحله بعد از اجرای پروژه نسبت به قبل از آن بیشتر شده است 
و سرعت گردش مشاركت و اعتماد میان افراد و سرعت دسترسی 
افراد به یكدیگر در هر دو سطح زیرگروه ها و سرگروه ها طی دو 
مرحله پایش با افزایش همراه بوده است. در گروه هایی كه شاخص 
میانگین فاصله ژئودزیک كمترین میزان را دارد، می توان استدالل 
كرد كه سرمایه اجتماعی باالتر بوده و میزان تاب آوری آن گروه در 
برابر تنش های محیطی نیز تقویت خواهد شد و در نتیجه آن روابط 
پلی تقویت می شود بر میزان توانمندی اجتماعی افزوده می شود كه 
نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه پایدار و مدیریت مشاركتی و 
اجتماع محور روستایی دارد. مطالعات مختلف صورت گرفته در این 

 (Rasekhi, 2014; Ghorbani, 2012). راستا مؤید نتایج مذكور است

نقش  تأیید  با  تحقیق  این  از  به دست آمده  نتایج  نهایت  در 
مهم خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی در تحقق مدیریت 
بر   )2000( بارت  نظریه  با  منطبق  و  روستایی  محور  اجتماع 
مزیت ساختارهایی با ارتباطات خوب وقوی به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم تأكید می كند. در این میان روشن است كه  روابط 
برون گروهی و پلی نقش بسزایی در ایجاد ارتباط و هماهنگ سازی 
میان منافذ ساختاری و ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا می كنند و 
به این ترتیب بستر مناسبی برای شكل گیری و تحقق مدیریت 
این   .(Bodin & Prell, 2011) فراهم می سازد مشاركتی روستایی 
بررسی همچنین به عنوان نمونه اجرایی یک مدیریت مبتنی 
 RFLDL بر جامعه بیانگر آن است كه اقدامات مناسب در پروژه
منجر به اعتمادسازی و ایجاد فضای مناسب برای تقویت روحیه 
همكاری و مشاركت در بین افراد می شود و با افزایش روابط بین 
آنان و تقویت انسجام یا بسته بودن شبكه و كارایی گروهی سرمایه 
اجتماعی غنی را در جامعه محقق ساخته است. در واقع این پروژه 
با اثربخشی مناسب و تقویت اعتماد و مشاركت در بین افراد و 
و  تحقق  زمینه  برون گروهی،  و  درون  اجتماعی  تحقق سرمایه 
موفقیت مدیریت مشاركتی و همچنین تاب آوری جامعه محلی را 
افزایش داده است كه این موضوع توانمندی اجتماعی افراد را برای 

مقابله با تنش ها و بحران های محیطی به دنبال دارد.

تشکر و قدردانی

از حمایت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان كرمان كه 
در به ثمر رسیدن این تحقیق تالش نموده اند، قدردانی می كنیم. 
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